
 PROGRAMA 2011-2015

Grup municipal d’ERC Roda de Ter

Aquest programa electoral neix de l’experiència de 12 anys de presència a l’ajuntament, de projectes  
nous i  noves iniciatives aportades pels integrants del grup municipal i les persones que s’han afegit a 
la candidatura

Els nostres objectius son:  analitzar i  avaluar la feina ja feta i  d’ aquesta manera, corregir-ne les 
mancances. Per això el nostre no és un programa habitual, organitzat per regidories, on cadascú hi  
posa el que li sembla que es pot fer i, fins i tot, el que és impossible de fer.

Els actuals ajuntaments s’han d’organitzar segons els objectius que es volen assolir, per la qual cosa 
és necessari estructurar-se per treure, ara més que mai, el màxim rendiment dels recursos humans i 
econòmics.

1. Definició ideològica

El Grup Municipal d’ERC està format per persones de diversa procedència, residents a Roda 
que dediquen el seu temps i el seu esforç a treballar per Roda, un poble d’avui i de demà.

Qualsevol actuació que es realitzi, ja sigui intencionadament o per omissió, obeeix a una ideologia 
concreta. Les coses es fan o es deixen de fer perquè es pensa en uns valors determinats. Els nostres 
valors són clars i  han de ser públics. Des de la nostra posició d’esquerra catalana no dogmàtica  
aquests són els principis ideològics que definiran les actuacions que portarem a terme:

1.1.  Informació  i  participació.  La  base  de  la  democràcia  no  és  votar  cada  quatre  anys,  sinó 
participar en els afers públics, en allò que ens afecta a tots. És primordial aconseguir  la màxima 
implicació possible dels veïns en totes les coses que afectin al municipi , tot obrint vies de  participació 
i debat i oferint sempre informació i transparència.

1.2. Universalitat i pluralitat. Qualsevol acció ha d’estar pensada en benefici del col·lectiu i no dels 
individus en concret. L’acció local ha d’arribar a tothom i hi ha de ser tothom, ni les minories ni les  
divergències n’han de quedar excloses. 

1.3. Transversalitat. Hi ha d’ haver connexió entre regidories. Cal estar informats en tot moment d’ 
allò  que  fa  l’  equip.  Les  decisions  seran  presses  amb  coherència  i  de  manera  conjunta 
.Necessariament hi ha d’ haver una implicació de grup per el bon desenvolupament de cadascuna de 
les àrees. 

1.4. Sostenibilitat. Les decisions que es prenguin han de funcionar  correctament al llarg del temps, 
independentment  de  la  conjuntura  social  o  política,  i  que  alhora  comportin  un  progrés  efectiu  i  
constant. La sostenibilitat en cap cas no pot significar un conservadorisme que freni el progrés, ni es 
pot  aplicar  exclusivament  als  temes  mediambientals.  Volem  progressar  cap  a  una  sostenibilitat  
democràtica, on la participació sigui realment efectiva. 

1.5. Intervenció i prevenció.  L’ajuntament no és una institució que actua en unes competències 
concretes, sinó que és l’accés més immediat del ciutadà a l’Administració i el motor dels afers públics. 
Així ha de respondre en totes les seves actuacions: avançant-se als problemes i actuant perquè no en  
sorgeixin de nous.

1.6. Cohesió social. En una societat que vol ser lliure hi ha tantes sensibilitats i maneres d’interpretar 
la  realitat  com  persones.  N’hi  ha  que  se  senten  part  de  la  majoria,  per  afinitats  econòmiques, 
polítiques, religioses o per veïnatge històric.  D’altres, però, pels mateixos motius o per uns altres 
tenen un cert sentiment de minoria social.  En el  nostre ajuntament procurarem que tothom tingui 
l’espai  necessari  per  sentir-se  part  del  tot.  Respectar  i  escoltar  les  minories és  una garantia  de 



cohesió social.

1.7.  Construir  la  Nació.  Des  del  nostre  ajuntament  donarem  suport  i  recolzarem  les  mesures 
oportunes que ajudin a l’alliberament de la nació catalana. La independència de Catalunya s’anirà  
guanyant amb l’esforç i el compromís de tots. Des dels pobles hi podem contribuir molt. Una nació 
comença a construir-se des de la base, des de la voluntat i l’aportació de cadascun de nosaltres. 

2.- Un altre estil de fer les coses. La importància del   com.  

En un moment de desencís i desmobilització envers la política cal fer un esforç més gran per acostar 
l’administració pública als veïns. Tan important és el què es fa,  com de quina manera  es fa. L’ 
objectiu és trobar el camí.. Cal retornar el protagonisme als ciutadans i fer-los partícips de totes les 
decisions públiques i que tothom formi part d’un mateix col·lectiu.

També cal tenir present, en aquests moments de limitacions de recursos econòmics, que només serà 
possible  avançar  com  a  poble  amb  l’aportació  desinteressada  i  voluntària  de  tots  els  veïns.  
L’ajuntament tot sol no podrà millorar el poble, cal, més que mai, el paper important que desenvolupen 
les entitats, les associacions i el conjunt de la societat civil.

Per això un govern municipal només tindrà èxit si, a part de fer coses bé, té molta cura de com les fa.  
I només es poden fer d’una altra manera si es dóna veu als seus habitants, s’acosta la vida pública  
als ciutadans i s’enforteix i recolza la xarxa social i veïnal. L’ajuntament no és una administració per  
gestionar el béns públics, l’ajuntament ha de ser la suma de totes aquelles persones que formen el  
poble.

2.1. Participació. : Reglament de participació. Audiències públiques, reunions de poble i consultes 
populars,  defensor  del  ciutadà  i  posar  en  marxa  un  sistema  d’avaluació  contínua  (enquestes 
periòdiques, trucades telefòniques, correu web) per tal de conèixer l’opinió dels veïns és el que cal, al 
nostre entendre, per prendre les decisions encertades.

2.2. Xarxa social. Les associacions i entitats són en la base del que en diem “fer poble”, han de 
gaudir de tot el protagonisme i suport de l’ajuntament, impulsant-ne els seus valors, imprescindibles 
per la cohesió social. Tornarem a posar en valor el Consell Escolar Municipal, crearem els Consells  
Municipals de Cultura i d’Esports. Cal aglutinar el conjunt d’iniciatives de les nostres entitats cíviques i 
culturals perquè, si actuen disperses, no tindran l’empenta i la implantació que tindran si s’encaminen 
a l’objectiu comú de millorar el nostre poble en aquest aspecte.

2.3. Voluntariat.  Si ja hem reconegut que les Associacions i entitats formen el gruix principal de 
l’estructura social del poble, també cal reconèixer que les persones que les formen i dirigeixen, ho fan 
de forma completament voluntària i altruista, moguts exclusivament per la seva sensibilitat per allò 
que fan i, en molts casos, sense ser conscients de la importància i transcendència de la seva feina.  
Aquest haurà de ser el camí la propera legislatura, també per alguns dels serveis que ofereix avui  
l’ajuntament. Els voluntaris seran uns dels protagonistes destacats de la propera legislatura

2.4. Informació i comunicació: Per tenir una opinió fonamentada i crítica, cal estar informat. Per 
estar ben informat, cal que la comunicació sigui veraç, fiable, continuada i lliure. Reestructurarem els 
mitjans de comunicació locals per assolir aquests objectius, adaptant-los als temps actuals.

2.5. Els càrrecs electes: Amb les seves actuacions han d’afavorir la participació, la implicació i el 
protagonisme de la xarxa civil. Això no els eximeix de les seves responsabilitats polítiques de decisió i  
de representació. Aquest esforç i dedicació serà compensat econòmicament segons la disponibilitats 
econòmiques  de  l’ajuntament.  També  es  garantirà  el  finançament  pel  desenvolupament  de  les 
activitats dels grups municipals representants a l’ajuntament. Cal evitar demagògies i definir un estatut 
que tingui en compte les compensacions de l’alcalde i dels regidors del govern i de l’oposició i les 
assignacions als grups municipals..



3. Les limitacions econòmiques

L’economia és la  base del  desenvolupament social.  Els  recursos municipals són limitats i  
escassos. És imprescindible una nova planificació econòmica per optimitzar els recursos, però 
la limitació econòmica no ha ser cap excusa per justificar una paràlisis d’acció.

3.1. Els ingressos i subvencions, els impostos i taxes són insuficients per a mantenir les despeses del  
pressupost ordinari; per tant, cal trobar alternatives que ens portin a un sistema sostenible.

3.2. La situació financera actual està al límit. Roda no té gaire capacitat d’ingressos amb l’estructura 
actual (La majoria de serveis que es presten són deficitaris i les subvencions no cobreixen gairebé 
mai el cent per cent). El pressupost d’inversions, les infraestructures que perduren en el temps només 
poden ser finançades amb subvencions, contribucions especials i crèdits. En aquests moments, degut 
a l’endeutament, l’ajuntament no pot demanar cap tipus de crèdit. Aquesta situació fa que s’hagin de 
revisar les inversions a curt i a mig termini per tal que sigui sostenible. Cal un pacte local per cercar 
l’eficàcia i l’eficiència dels recursos per optimitzar un resultat que no ha de tenir un color polític sinó el  
segell de Roda.

3.3. El futur és treballar per dotar-nos de tots aquells mitjans tecnològics d’informació i comunicació 
per tal que siguem un poble atractiu per a les empreses de serveis, les oficines i les noves tecnologies 
tot aprofitant la nostra situació geogràfica estratègica, les connexions viàries i la proximitat amb els 
polígons industrials.

3.4. Desenvolupament  turístic,  cultural  i  natural  (la  Blava,  Martí  Pol,  el  riu,  l’Esquerda, 
l’excursionisme...). Encara som molt lluny d’aprofitar totes les possibilitats que tenim.

3.5. Dissenyar un nou sistema de pressupost municipal basat principalment en els projectes que es 
volen desenvolupar, que faci més fàcil el control de la despesa i possibiliti l’avaluació dels resultats.

3.6. Revisar tots els projectes previstos  que suposin un esforç humà o econòmic, que hauran de ser 
acordats i avaluats segons aquests criteris: -
- Persones que l’han utilitzat.
 -Repercussió i efecte social. 
- Treball previ i continuat. 
- Cost en esforç humà.  
- Cost econòmic.

4. Les principals problemàtiques actuals

4.1. Seguretat i civisme. Les enquestes porta a porta que ha fet el nostre grup municipal, fan evident  
que aquest  és un punt  clau en la  preocupació   dels  veïns.  Sovint  s’ha venut  la  idea de que la  
seguretat, la policia, és cosa de partits de dretes, mentre les esquerres es dediquen al medi ambient i  
als drets civils. Doncs bé, el programa electoral és un bon lloc per deixar clar a ulls dels veïns la  
nostra proposta.
-  Els carrers i  places del  poble són Espai Cívic,  per viure i  per conviure.  Esmerçarem els 
recursos necessaris per aconseguir-ho.

- Contractarem algun tipus de servei de vigilància que cobreixi les nits, sobre tot les dels caps 
de setmana.

- Activarem  decididament  la  Junta  de  Seguretat  local,  implicant-hi  també  les  entitats  i 
associacions, l’associació de botiguers, representants dels joves, propietaris de bars i locals.

- Impulsarem un projecte de seguretat supramunicipal a través del Consell Comarcal.
- Obrirem converses amb els  Ajuntaments de Manlleu  i  Vic,  per  sondejar  la  possibilitat  de 



cessió de serveis de vigilància.
- El dret al descans i a la distracció i l’esbarjo han de ser compatibles.
- El cos de Mossos d’Esquadra és el primer responsable de la seguretat. La coordinació amb la  

junta de seguretat local, ha de ser constant.

4.2.  Activitat  econòmica.  La crisi  econòmica  que  vivim  no  ha  posat  en  compromís  només  les 
finances municipals, moltes famílies l’estan patint de forma greu. L’afebliment de l’activitat econòmica 
afecta a tot el poble, l’atur d’una part de la població i la desconfiança en el futur frena el consum i de  
retruc les noves iniciatives empresarials. 
-  Crearem  una  TAULA  DE  CONCERTACIÓ  per  a  empresaris,  emprenedors,  comerciants, 
administracions públiques i  sindicats,  amb la  intenció  de que esdevingui  un punt  de trobada per 
dinamitzar l’economia i la ocupació.
-  La reobertura de la formació d’adults haurà de detectar i  facilitar la creació de nous cursos de  
formació lligats a les demandes amb més futur.
-  Facilitarem els  tràmits  per  a  l’obertura  de nous negocis  i  comerços,  facilitant  als  interessats la 
informació necessària.
- Estudiarem rebaixes d’impostos per a empreses i negocis que contractin persones en atur.
- Crearem nous punts d’informació turística i marcarem rutes de visita pel poble.

4.3. Educació/Formació. L’educació sempre ha estat i serà per a nosaltres un pilar fonamental i un 
eix vertebrador en la planificació i desenvolupament de totes les actuacions i amb més potencia, si 
cap, en  aquests temps de crisi. Des del nostre punt de vista ha estat un gran error tancar l’escola  
d’adults, així doncs, apostarem de valent per la formació permanent de persones adultes i treballarem 
per tenir formació professional per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori amb graduat o 
sense.

4.4.  Mobilitat  de  persones  i  vehicles.  La  convivència  entre  vianants  i  vehicles  i  la  manca 
d’aparcament són manifestament millorables. Vist el fracàs de la rehabilitació del carrer de baix, amb 
una previsió d’inversió per part de l’ajuntament d’un milió d’euros per poder accedir a les subvencions 
de la  Llei  de Barris,  amb la  caixa  municipal  buida  i  sense  capacitat  de  demanar  crèdits,  caldrà 
replantejar totes les previsions per, d’una banda no perdre les subvencions i per l’altra assegurar que 
les rehabilitacions de carrers i places es facin bé.
- Farem efectiva la zona blava d’aparcament amb limitació horària.
- Aplicarem la mesura per anul·lar les sancions d’aparcament en la zona blava. 
- Continuar amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
- Estudiarem un nou pla de mobilitat, canviant la direcció d’alguns carrers i millorant l’accés al carrer 
Diputació.

4.5.Urbanisme.  La  bombolla  immobiliària  també  va  afectar  el  nostre  poble.  Els  excessos  en  el 
desenvolupament dels plans urbanístics, motivats per l’especulació del sòl i les ànsies de recaptació  
de l’ajuntament,  a través de les llicències d’obres, ens ha dut  a una frenada en sec de l’activitat 
constructora i  a tenir  una gran borsa d’habitatge per acabar o acabat i  buit.  El  desenvolupament 
urbanístic també afecta directament la cohesió social. Com i on es construeix habitatge, de quin tipus: 
cases aparellades, pisos, etc. Decidirà, en bona part, si el nostre poble serà un poble cohesionat o 
dormitori, si els veïns faran poble comprant a les botigues de proximitat o si no en sentiran cap lligam. 

5.- Els projectes de futur prioritaris

Si  totes  les  decisions polítiques afecten el  dia  a  dia  de les  persones,  la  previsió  de futur 
determinarà la qualitat de vida dels rodencs d’avui i de demà.

5.1. L’escola nova.  Fins el mes de febrer de 2011 l’ajuntament no ha entregat el terreny per a la 
construcció de l’edifici de l’escola Emili Teixidor, tot just ara i en aquesta conjuntura s’inicia aquest  
procés,  és  urgent  aquesta  construcció  en  primer  lloc  per  a  la  millora  integral  de  la  qualitat  de 
l’ensenyament-aprenentatge i del benestar d’aquesta comunitat educativa, en segon lloc per a reduir 



una despesa importantíssima que sosté l’ajuntament en concepte de lloguer de d’escola parroquial de 
Sant Joan i en tercer lloc per tal que tot l’alumnat, professorat i famílies del poble, sense diferències, 
puguin gaudir d’uns equipaments escolars de màxima qualitat.
És el nostre compromís i una de les nostres prioritats aconseguir:

- Eliminar la despesa en concepte de lloguer
- Construcció de l’edifici escolar

5.2. Puigneró. Per la seva situació, ara ja al vell mig del poble, per la quantitat de terreny que ocupa, 
per  l’efecte  que tindrà el  desenvolupament  que s’hi  faci,  per  tot  plegat  és el  repte  de futur  més 
important per Roda. L’habitatge i el comerç no són la única opció; crear un àmbit d’empreses de 
serveis,  oficines  i  empreses  tecnològiques  n’és  una  altra.  La  nostra  primera  opció  és  crear  sòl  
tecnològic i de serveis. El finançament sostenible i la creació d’ocupació han de guiar les gestions 
d’aquest espai.

5.3.  La Blava.  La compra d’aquest  edifici  emblemàtic  de Roda és una aposta estratègica per  al 
desenvolupament del nostre poble, en general, i de la zona on està ubicada. Gràcies a què és un  
patrimoni municipal, ha de convertir-se en el motor  del desenvolupament i dinamització del Carrer 
Verge del Sòl del Pont, Costa de Ter, El Serrat, Carretera de Barcelona, Plaça Verdaguer, etc. La  
combinació de serveis municipals, habitatge, comerç i oci sembla la millor opció. Les gestions per 
assolir objectius més ambiciosos estaven en marxa, les reprendrem.
Sabem que per a algun grup municipal La Blava és una càrrega i ni li veuen futur ni li volen veure. Per  
a  nosaltres suposarà un salt  endavant  en la  qualitat  de vida dels  veïns.  Acabem d’inaugurar  un 
magnífic  teatre  que  un ajuntament  amb visió  de  futur  va  comprar  fa  divuit  anys.  Incrementar  el 
patrimoni històric i econòmic de Roda de Ter només fa que obrir opcions pel futur.

- Rellançarem les negociacions amb les administracions i amb particulars per desenvolupar un 
projecte ambiciós.

- Obrirem els jardins al poble. Ha de ser una de les prioritats de l’inici de legislatura.
- Estudiarem la instal·lació d’un “xiringuito” per les famílies i el jovent
-

5.4.  Aprovar  el  Pla  Urbanístic  (POUM).  El  Pla  Urbanístic  Municipal  de  Roda  està  en  procés 
d’aprovació. Nosaltres hi vàrem presentar al·legacions. Les aplicarem i en farem un altre estudi en 
profunditat per poder aprovar el projecte pel Roda de Ter dels propers vint anys.
- Endegarem una nova campanya informativa per tal de que els veïns coneguin millor el nou POUM. 
- Acabarem amb el creixement horitzontal.
- Protegirem les zones no desenvolupades.

5.5. El Consell Comarcal és un organisme que coordina les demandes que des dels municipis no es 
poden  cobrir.  La  promoció  d’habitatge  social  i  de  lloguer,  la  creació  d’un  servei  de  transport 
intermunicipal, la millora del servei d’aigua i de la recollida selectiva d’escombreries. Mancomunar i 
coordinar serveis com les policies municipals o els serveis socials. Exercir una pressió decidida de 
tots els municipis d’Osona per solucionar definitivament la connexió ferroviària amb Barcelona. 

5.6. Masies de Roda. Com sempre hem dit, per a nosaltres la millor opció per al futur dels dos pobles  
és la unió. És la més natural, si ens fixem en com actua la gent dels dos municipis en la seva vida 
diària. Mentrestant això no sigui possible buscarem  mecanismes per que ambdós ajuntaments siguin 
més solidaris entre ells, no tant sols en la qüestió econòmica, també en l’esforç per millorar la vida 
dels veïns, dels de Roda i de Les Masies.

6. Àmbits de gestió / Compromís de futur

Totes les decisions que es prenen en qualsevol àmbit afecten directament a la resta. És per 
aquesta raó que aquest programa està definit  en àmbits d’actuació que engloben totes les 
regidories.



6.1. COHESIÓ. El foment del benestar i la millora de la qualitat de vida han de ser apostes 
fermes  i  decidides.  El  municipi  és  l’espai  bàsic  des  d’on  s’han  d’impulsar  actuacions 
destinades a la universalització del serveis.

EDUCACIÓ/FORMACIÓ: el nostre ajuntament estableix complicitats i lligams amb la comunitat 
educativa com a element de foment dels valors socials.
- Crear un espai de formació, educació i relació que englobi dues escoles: l’escola de música i la de 
formació  d’adults,  amb  ambició  per  a  donar  resposta  a  les  necessitats  formatives,  educatives, 
culturals  i  lúdiques  de les  persones i  obrint-se  a  altres  disciplines  artístiques  i  culturals.  Amb la 
pretensió de ser un referent no només de Roda, sinó de tota la zona del Cabrerès, com ja ho és l’IES i  
l’escola intermunicipal de música El Faristol. Aquest espai, quan es desenvolupi el projecte, l’ubicaem 
a la Blava.
- Escola intermunicipal de música El Faristol. Cal continuar avançant i enriquint la proposta, aprofundir  
en  el  projecte  educatiu,  millorar  i  ampliar  el  projecte  curricular  i  adquirir  una  presència  més 
significativa en la vida cultural del poble.
- Formació d’adults. Ha de ser l’ens de captació i gestió de les necessitats formatives de la població 
més  gran  de  setze  anys;  per  tant,  ha  de  treballar  conjuntament  i  coordinada  amb els  diferents  
departaments  de  l’ajuntament,  institucions,  entitats  i  associacions  per  tal  de  donar  respostes 
formatives a aquestes necessitats, tot prioritzant aquelles més fonamentals per a garantir la igualtat  
d’oportunitats,  evitar  l’exclusió  i  la  marginació  i  afavorir  la  cohesió,  la  integració,  la  participació  i 
l’esperit crític.
- Llar d’infants municipal. Continuar la millora i el manteniment de l’equipament. Seguir treballant per  
aconseguir la màxima excel·lència en la funció que li és pròpia, amb coherència amb el propi projecte 
educatiu. Valorar les necessitats a curt i mig termini per tal de seguir donant resposta a les necessitats 
d’escolarització de les famílies amb fills de 0 a 3 anys. 
- Consell  escolar municipal i  Pla educatiu d’entorn (PEE). Espais de trobada de tota la comunitat  
educativa oberts a la participació i al treball conjunt amb la resta de regidories, entitats, associacions i 
administracions. Tenen com a fites el treball en xarxa, promoure accions que afavoreixin la millora de 
l’èxit escolar, la cohesió social, la relació família-escola, la participació, la implicació i el compromís 
amb l’educació de tot els agents, tant els més pròxims: les famílies, els professionals i els alumnes,  
com els més allunyats: professionals d’altres camps, associacions, etc.
- Formació professional. Cal treballar per millorar l’orientació i accés a la formació professional de 
l’alumnat al  finalitzar l’ensenyament obligatori  sense obtenir  el  graduat:  programes de qualificació 
professional inicial  (PQPI),  escola d’oficis,  etc. i  per l’alumnat que obté el  gradual i  vol  formar-se 
professionalment a través de mòduls. Vincularem la formació professional amb la taula de concertació 
econòmica i ocupacional.
- Planificació de les necessitats futures d’equipaments escolars.

BENESTAR: l’eix de l’acció política de l’ajuntament es basa en el benestar dels ciutadans i es  
recolza sobre uns principis d’universalitat respecte a l’accés als serveis socials.

Acció social: 
- Donar suport i oferir recursos adients a la població menys afavorida per arribar als mínims a què tota 
persona té dret mitjançant uns serveis socials universals, preventius i globalitzadors.
-  Garantir  la  dedicació  dels  professionals  dels  serveis  socials  (assistent  social,  educador social  i  
treballador familiar) per cobrir les necessitats i les mancances reals de la població.
- Coordinació amb les entitats socials, el món educatiu, el món sanitari i les associacions de veïns per 
tal d’impulsar accions socials preventives.
- Oferir a tota la població la màxima informació i difusió dels recursos i serveis socials disponibles.
-  Establir  un  pla  d’acollida  per  a  totes  les  persones  que  s’estableixen  a  Roda  de  Ter,  oferir  la  
informació adient i posar-los a l’abast els serveis necessaris per a poder viure i conviure al municipi.
-  Continuar  establint  bonificacions en els  serveis  i  impostos locals  per  a  les  persones amb més 
precarietat social i a les famílies nombroses.

Gent gran: 
- Prioritzar les actuacions que ajudin a permetre que les persones grans puguin viure a casa seva i 
coordinar-les amb la nova Llei de dependència. Ampliar el servei d’ajuda a domicili per a l’assistència 



personal, l’alimentació, la bugaderia, la tele-assistència, la companyia…
- Intensificar  i  ampliar  l’oferta  de centre  de dia  de la  residència  segons les necessitats,  oferir  el 
transport del domicili a la residència i diversificar l’atenció social i sanitària.
-  Garantir  l’atenció  a  totes  les  persones  que  estan  soles  i  a  totes  les  que  estan  mancades 
d’autonomia.

Gent Jove:
- Accés a l’habitatge 
- Afavorir una política de rehabilitació efectiva que posi a l’abast dels joves pisos de lloguer. 
- Participació i informació 
- Promoure la creació del Consell Local de Joventut com a estructura independent de l’ajuntament.
- Carnets per a joves amb descomptes en activitats i cursos.
- Carta de benvinguda als joves de 14-18 anys per informar-los de les activitats i  els serveis que 
l’ajuntament els ofereix:
- Cursos de formació: activitats i tallers per a joves

Cooperació
- Destinar una part dels ingressos propis de l’ajuntament a projectes de cooperació, prioritzant aquells 
que siguin impulsats per les entitats i les associacions locals.

SALUT: Les polítiques de promoció de la salut i el dret a l’assistència són a la base de la 
qualitat de vida de les persones.
- Evolucionar cap a un model sanitari més avançat que garanteixi l’actual servei, més la generalització  
d’accions  preventives  (dietes  equilibrades  i  exercici)  i  la  possibilitat  d’accedir  a  les  medecines 
alternatives. 
- Un servei en el qual qualsevol ciutadà tingui dret al millor tractament sanitari possible, siguin quines 
siguin les seves capacitats econòmiques.
- Nous serveis del CAP
- Assegurar que el metge que tingui assignada la població de Roda tingui una dedicació constant per 
tal que el pacient pugui tenir i mantenir la confiança adequada amb el facultatiu que té assignat.
- Reclamar més presència d’un metge pediàtric.
- Fomentar l’educació sanitària, l’exercici en grups, la continuïtat de programes com el d’incontinència 
i altres programes similars.
- Promoure  aquells programes dirigits a què les persones s’involucrin en el manteniment de la seva 
salut,  com l’alimentació  equilibrada o l’exercici  físic  adequat  per  cadascú,  de manera transversal 
conjuntament amb les regidories d’esport i d’educació. 
- Tarda jove a l’ambulatori o al Punt d’Informació Juvenil amb un sexòleg i un ginecòleg que atenguin  
els joves de forma anònima.
- Continuar les campanyes de recollida de sang i seguir fent les periòdiques campanyes de prevenció 
a les escoles.
- Difondre i fomentar campanyes de donació d’òrgans d’acord amb els programes que el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya lideri en aquest aspecte.
- Fer complir l’ordenança municipal de tinença d’animals de companyia.

ESPORT: universal, terapèutic, socialitzador, lúdic, educatiu i preventiu
- Piscina municipal. Rehabilitació de les voreres, la maquinària, els vestidors i els accessos. Escales 
per entrar i  sortir bé de la piscina. Una piscina per als nens petits. Conveni amb l’Ajuntament de 
Manlleu per fer servir la piscina coberta d’aquesta població.
- Reformar el vestidors de la zona esportiva. Millorar la il·luminació  del camp de futbol.
- Promoure l’atletisme popular i donar suport a esdeveniments com la Mitja Marató i la cursa entre dos 
ponts. 
- Crear uns recorreguts pels voltants de Roda per practicar aquest esport.
- Donar continuïtat i suport d’una manera activa a la figura del tècnic d’esports.
-  Potenciar  un  esport  d’iniciació  “polisportiu”,  escola  esportiva,  tot  establint  un  conveni  amb  les 
escoles d’iniciació esportiva dels diferents clubs i  entitats. Entre els 4 i  6 anys la canalla no s’ha  
d’especialitzar  en  cap  esport,  sinó  que  ha  de  practicar-ne  com  més  millor  per  enriquir  la  seva 
disponibilitat motriu. Per tant, establirem un conveni amb les escoles d’iniciació dels diferents clubs 
per tal que els infants d’entre 4 i 6 anys puguin practicar tots els esports.



- Potenciar l’esport escolar.
- Promoure l’esport entre la gent gran. 
-  Promoure  l’esport  per  a  persones  discapacitades  físiques  i  psíquiques  d’una  manera  efectiva.  
Mantindrem contactes amb les associacions especialitzades.
- Organitzar cursets per a la formació dels monitors/entrenadors dels diferents clubs i entitats.
- Informar la població de tot el ventall de pràctica esportiva possible al municipi.

6.2. CIVISME. Garantir  la convivència cívica, lliure i  respectuosa, la protecció del  bé comú, 
l’equitat i  la dignificació social de la vida i els afers públics. L’espai públic com a punt de 
trobada principal.

GOVERNACIÓ: el dia a dia municipal, la seva gestió i  l’ordenació determinen el bon o mal 
funcionament d’un poble; és la primera imatge que es veu.
Roda té els recursos que té i s’ha d’intentar que siguin prou eficients i eficaços. La repressió i les  
sancions no són l’únic sistema per fer complir les ordenances municipals; nosaltres creiem també en 
la  prevenció,  l’educació  i  el  civisme  per  fomentar  la  convivència.  Des  de  l’ajuntament  seguirem 
aquesta línia. 
Per aquest  motiu,  hem impulsat  la figura de l’Agent Cívic.  Ha estat  una experiència positiva que 
millorarem i el dotarem de capacitat sancionadora; serà, de fet, un nou vigilant de seguretat. 
Quant a la seguretat ciutadana pròpiament dita, hem de procurar que els vigilants municipals siguin 
més visibles i més presents al poble, i fomentar que tinguin iniciatives pròpies i que facin més feina de 
camp que de despatx. Els vigilants de Roda han considerats com els agents que tenim més a prop 
quan hi ha un problema, són els qui ens han de gestionar la solució, la qual moltes vegades no 
passarà per ells mateixos, sinó per altres cossos d’una altra administració; però han de ser el nostre  
primer recurs i l’inici de la solució del possible problema. 
La seguretat ciutadana és una competència autonòmica i, com a tal, correspon a la Generalitat de 
Catalunya i, en particular, al cos de Mossos d’Esquadra vetllar-la. En aquest sentit, hem d’intentar 
augmentar la implicació, la col·laboració i la presència dels Mossos d’Esquadra al nostre municipi; 
fomentar l’intercanvi d’informació i d’actuacions entre els Mossos d’Esquadra i els vigilants municipals, 
i augmentar la freqüència de les rondes de les patrulles pel nostre municipi, sobretot durant les hores 
nocturnes. En definitiva, aconseguir que contribueixin a fer que Roda sigui un poble més segur, tant 
de dia com de nit.  Per això en ser un tema que afecta a tots, creiem que cal  un pacte local  de 
seguretat, entre tots els grups municipals, per tal de prioritzar les mateixes línies d’actuació.
      

                               
COMUNICACIÓ: els mitjans de comunicació han de ser un referent comunicatiu local.
- Ens plantegem uns mitjans de comunicació multiplataforma, la revista en paper, la ràdio i la pàgina 
web, com un de sol, generant sinèrgies entre ells.
- La pàgina web de la revista haurà d’esdevenir la punta de llança de la informació, per tal que es 
converteixi en el referent de l’actualitat rodenca.
- La periodicitat bimensual de la revista li fa perdre eficàcia i la converteix mes en un objecte per 
col·leccionistes que en un mitjà de comunicació. En canviarem el format i la periodicitat.  Cal que la 
revista RODA DE TER tingui la seva personalitat pròpia dins el conjunt de mitjans de comunicació 
locals.
- Endegarem una campanya de recerca de publicitat, oferint-ne el tres formats a l’hora, ràdio, revista i 
web.
- Hem d’aprofitar que la Universitat de Vic ha implantat la carrera de mitjans audiovisuals per establir-
hi convenis perquè es millorin i potenciïn els nostres mitjans de comunicació.

6.3.  CIUTADANIA I  PARTICIPACIÓ:  la  participació  és  l’eina  dels  ciutadans  per  enfortir  els 
lligams i la integració col·lectius. Potenciarem els mecanismes de proximitat i de participació 
ciutadanes.
Ens proposem posar els mitjans suficients per fomentar la participació ciutadana en la gestió i el debat 
dels afers municipals. 

-  Proposem  als  veïns  que  hi  participin  a  través  de  l’assistència  als  plens  (que  haurien  de  ser  
retransmesos per Ràdio Roda).



- Establirem un senzill reglament perquè els ciutadans es puguin dirigir directament a l’Alcalde o els 
regidors quan acabi el ple.

MEDI  AMBIENT/SOSTENIBILITAT.  La  satisfacció  de  les  necessitats  del  present  no  ha  de 
comprometre la capacitat de les generacions futures, un procés que s’introdueix en totes les 
activitats humanes i en totes les disciplines de l’àmbit municipal.

Aigua. Continuar lluitant per aconseguir que la qualitat de l’aigua sigui una realitat. Hem d’intentar  
recuperar l’aigua de l’aixeta per al consum de boca, d’aquesta manera aconseguiríem un estalvi per a  
les famílies i la disminució dels envasos. Estudiarem la creació d`un punt d`abastament d`aigua de 
boca, tractada específicament, i amb més qualitat.
- Demanarem al Departament de Medi Ambient un estudi de la qualitat de l’aire al voltant de Puigneró, 
per controlar les emissions de la uralita de la teulada.
- Un ajuntament energèticament sostenible. Estudiar la possibilitat d’oferir les teulades dels edificis 
municipals per instal·lar-hi plaques solars.
- Crear el grup de seguiment “RODA MEDIAMBIENTAL”. Un grup format per particulars, entitats i  
l’ajuntament per veure i controlar totes les actuacions en qualsevol àmbit que afecti el medi per tal de  
corregir-les i impedir-les, si cal.
-  Xarxa d’hortolans.  Crear una xarxa de persones que tinguin un hort  i  alhora utilitzar  els adobs  
naturals que es produeixin amb el compostatge.
- Voluntariat per l’enjardinament. Promoure la cura i millora de l’enjardinament urbà amb persones 
que, per la seva situació i sensibilitat personal, n’estiguin interessades.
- Fer cursos d’orientació de la gestió ecològica.
- Organitzar actes de conscienciació social sobre la protecció mediambiental.
- Fer campanyes permanents per recordar la necessitat de protegir l’entorn.
- Encarregar un estudi per millorar i conservar el tram local del riu.
- Amb la col·laboració d’entitats ornitològiques i escoles fer un estudi de la fauna local, i posar una 
atenció especial en els ocells insectívors, els amfibis i els petits mamífers.
- Informar sobre les mesures més adients perquè els vehicles redueixin la contaminació ambiental i 
acústica a l’hora de circular pel poble.
- Tenir cura de les fonts que hi ha dins el terme municipal.
- A l’hora d’urbanitzar els carrers amb arbres, tenir cura que puguin créixer en bones condicions i 
deixar-hi l’espai necessari.
-  Preservarem els paratges que encara no estan urbanitzats, i  en crearem de nous a la zona de 
Puigneró.
- Mantindrem en condicions òptimes l’arboretum urbà i l’ampliarem.

SERVEIS:  els  ajuntaments  estan  al  servei  de  la  ciutadania  com  a  gestors  de  la  voluntat 
popular. Amb l’objectiu d’orientar el servei públic a les necessitats dels ciutadans del municipi,  
l’ajuntament prestarà els serveis buscant la manera que sigui més còmoda per a les persones 
que en siguin usuàries.

- Millorar el servei i la qualitat de l’aigua. Des del govern varem impulsar un pla pilot per treure els  
nitrats dels pous amb mitjans biològics, el reprendrem i,si va bé, podrem estendre-ho.
- Nou dipòsit d’aigua per millorar-ne la pressió i assegurar-ne el subministrament. 
- Ampliar el pla de protecció civil.
- Bitllet integrat, reducció de tarifes per a joves i gent gran (proposta al Consell Comarcal).
- Crear un banc de recursos per a les entitats. Dels molts recursos que necessiten les entitats no se’n  
treu tot el rendiment. Per exemple: taules cadires, ordinadors, i són una despesa molt gran.
- Tanatori al cementiri, amb possibilitat de fer-hi enterraments civils.
-  Nous enllumenats públics,  fer-ne un estudi  amb l’objectiu  de reduir-ne la  despesa energètica  i 
mantenir i ampliar la il·luminació de les zones deficitàries.
- Xarxa Wi-fi, continuar estenent i millorant la xarxa iniciada. i fomentar i divulgar el coneixement i l’ús 
de les noves tecnologies.

HABITATGE
Conversió. Promoure la conversió en habitatge protegit de part de l’estoc d’habitatges del mercat 
lliure, que estan acabats recentment i no s’han venut.



Per  promoure  la  transformació  d’aquests  nombre  important  d’habitatges  lliures  que  no  es  troben 
ocupats,  en  habitatges  amb  algun  tipus  de  protecció  oficial,  caldria  crear  dins  de  l’estructura 
organitzativa actual de l’Ajuntament una mínima oficina :
-  Informar  als  promotors  privats  que  tinguin  habitatge  susceptible  de  qualificar-se  d’HPO,  dels 

concursos públics d’adquisició d’habitatges lliures per transformar-los en protegits.
- Informar i gestionar entre els promotors que es trobin a la llista creada a l’efecte, dels procediments 

legals existents per la qualificació a HPO dels habitatges lliures del llistat. 
-  Facilitar els tràmits administratius per a la qualificació d’aquests habitatges. Gestionar davant les 

entitats financeres el recolzament a les mesures a adoptar per la qualificació d’aquests habitatges.

Rehabilitació.  En  base  a  l’àrea  delimitada  en  el  projecte  d’intervenció  Integral  presentat  a  la 
convocatòria d’ajuts de la  Llei de Barris  es proposa la redacció d’un  programa per la rehabilitació  
d’habitatge i edificis d’us residencial. 
a.- Un increment del 10 per cent dels ajuts establerts per la rehabilitació general  d’edificis i habitatges  
d’us residencial.
b.- Una subvenció per cobrir el cost del projecte i la direcció d’obra, que no pot superar el 7 per cent  
del pressupost protegible de l’obra.

Creació  d’un  Punt  d’Informació.  Amb  la  finalitat  d’informar  als  ciutadans  amb  tots  els  temes 
administratius sobre la concessió d’ajuts a l’habitatge i facilitar la comunicació amb les administracions 
competents  es crea aquest  servei.  Els  organismes públics  que  podrien  utilitzar  aquest  servei  per 
facilitar informació al ciutadà , a banda de l’ajuntament i la Generalitat serien:
- Oficina Comarcal d’informació i Serveis a la Joventut

- Xarxa de Mediació per al lloguer Social d’ADIGSA.

- Programa d’emancipació de l’INJUVE.

URBANISME: una eina de promoció i cohesió local, i no exclusivament una font de finançament.

El nostre equip de govern demanarà al poble l’opinió per decidir el futur de l’ascensor del pont  
vell.  Quan la situació econòmica ho permeti, convocarem un referèndum amb les següents 
condicions:

- Campanya informativa per fer conèixer el cost real de desmuntar-l’ho.
- Participació superior al cinquanta-cinc per cent de la població major de setze anys.

Aquesta passada legislatura a començat la remodelació del casc antic i s’ha convertit una part del  
carrer Bac en zona de vianants. El resultat ha estat molt decebedor.
La remodelació ha de continuar, millorant-ne el control, ampliant-la al carrer Verge del Sòl del Pont i  
preparant el futur de l’espai social i comercial que, amb el desenvolupament de la Blava, serà el poble 
de demà. 
L’actual equip de govern ha acceptat la inclusió de la zona centre en el Pla de barris, això obliga 
l’ajuntament a invertir els propers anys un milió d’euros per acceptar les subvencions acordades. Ni 
les finances municipals, d’avui maig de 2011, estan en condicions de fer-ho, ni hi ha cap possibilitat 
de demanar crèdits.  Les finances municipals  hauran d’incloure entre  les seves prioritats  aquesta 
realitat.
 - Variant i tercer pont. Iniciat ja l’estudi d’impacte ambiental, ens caldrà seguir atentament l’evolució 
del projecte. 16.000 vehicles diaris pel centre de Roda ja són insostenibles. L’Ajuntament de Roda ha  
de defensar amb energia que la variant no hagi de passar a tocar de nuclis de població rodenca,  
havent-hi com hi ha espai suficient de zona no poblada en el terme municipal veí.
- Supressió de les barreres arquitectòniques. El primer a donar exemple ha de ser l’Ajuntament: totes  
les actuacions municipals ha de comptar amb un estudi seriós i objectiu per determinar si compleixen  
els  paràmetres  legals.  No  n’hi  ha prou  de construir  rampes i  eliminar  esgraons,  cal  que  es faci 
correctament, pensant amb els usuaris potencials.
- Repartir bé i millorar el mobiliari urbà. Roda ha de tenir ben distribuït el mobiliari urbà que li pertoca  
com a poble de més de cinc mil habitants i bona part d’aquest material es pot adquirir gratuïtament 
d’altres administracions, cosa que ha de ser un prioritat i una dinàmica habitual.
- Zones verdes en els nous espais urbanitzables.



- Recuperació del Passeig de Les Mirandes.
- Millora de la zona verda de la plaça interior de la Prada.
- Millora de l’arbratge de les voreres.
- Millorar la senyalització, tant vertical com horitzontal, dels passos de vianants del carrer Diputació.
- Continuar les negociacions amb l’ACA per construir una passera, a nivell d’aigua, des de la Blava 
fins a l’Esquerda.

6.4. IDENTITAT. L’adquisició i la potenciació d’uns referents locals han d’esdevenir un vehicle 
útil per a la integració col·lectiva i un marc general de benestar i qualitat de vida.

                         
CULTURA.  L’impuls  de  la  cultura  local  i  nacional  i  el  foment  de  la  memòria  històrica  són 
elements d’identitat i de cohesió social.
- Crear el Consell Municipal de Cultura. 
- Crear una dinàmica i un calendari d’activitats a partir dels diferents espais i responsables culturals.
- Establir una programació estable en els diferents espais culturals, tenint en compte les peticions i  
necessitats de les entitats, amb l’objectiu de crear un calendari trimestral d’activitats   adreçades a 
públic de totes les edats (cicles de teatre, cinema, animació infantil, concerts...) , que a l’hora coordini  
les activitats de les regidories amb les de les associacions i que permeti facilitar la difusió de totes les 
activitats.
- L’Esquerda, bressol de Roda i dels rodencs, s’ha de continuar impulsant la recerca i la investigació 
en el jaciment. Acabar el museu i cercar vies de finançament per mantenir-lo, incloure’l en la xarxa de  
museus de Catalunya, aprofitar tot el seu potencial per impulsar l’activitat cultural i turística i cultural  
del municipi.
- Potenciar el suport a les activitats culturals i lúdico-festives organitzades des de les diferents entitats 
i associacions locals.
- Fomentar el treball entre diferents entitats locals (culturals, esportives, socials...) per la realització 
d’activitats conjuntes, coordinades i alternatives.
-  Festes  populars  i  tradicionals:  recuperar  l’identitat  de  festes  poc  rellevants  actualment  (11  de 
setembre...) i millorar el suport a les entitats que ja n’organitzen o hi col·laboren.  
- Fires i  festivals: facilitar i  impulsar l’accés a noves propostes, conjuntament amb la regidoria de 
promoció econòmica, l’associació de comerciants.
- Arxiu públic d’història local que contempli qualsevol tipus de suport o forma (llibres, publicacions,  
fotografies, fulletons, sobrenoms, testimonis vius...) per donar a conèixer l’ahir del nostre municipi,  
que sigui també punt de trobada i debat respecte a la nostra història més propera.
-  Memòria  històrica:  continuar  impulsant  projectes  de memòria  històrica,  recuperant  els  aspectes 
històrics com els d’homenatge i memòria a les persones que han participat d’una manera o altre en la 
història del nostre municipi. El resultat ha de ser públic, no pot ser que estigui en mans d’uns quants i  
la resta de la població no pugui consultar aquesta informació. L’Ajuntament ha de garantir el dret de 
tots els rodencs a consultar aquests arxius. S’ha de crear un accés des de la biblioteca pública de 
consulta i s’hauria d’estudiar la manera de poder-ho consultar a través de la web municipal.
- Continuar impulsant la literatura local amb suport a tots els autors i investigadors locals. Amb ajudes 
per a la publicació de treballs d’autors locals i emprendre accions per afavorir la formació i divulgació 
de nous autors.
- Seguir impulsant els premis literaris locals, premi Emili Teixidor i premi Miquel Martí i Pol. Crear, a 
l’entorn d’aquests premis, un cap de setmana literari de ressò ajudant-nos d’activitats de més llarga 
durada (cursos, estudis, tallers...) 
- Turisme cultural: Seguir impulsant el potencial que té el turisme cultural en el nostre municipi, a  
través  del  la  figura  de  Miquel  Martí  i  Pol  i  el  jaciment  i  Museu  de  l’Esquerda.  Adaptar  els  dos 
productes a públics de totes les edats.
-  Consolidació  de  la  Fundació  Miquel  Martí  i  Pol  com a  referent  i  coordinador  de  les  accions  i  
projectes a  l’entorn de la  figura  i  del  llegat  Miquel  Martí  i  Pol.  Ruta literària,  fons  -documental  i  
bibliogràfic del poeta, centre d’estudis, centre d’interpretació i jornades anuals.
- Promocionar l’ús del català: revisar la senyalització urbana (noms de carrers i places), fomentar el  
consum de productes etiquetats en català al propi Ajuntament i vetllar per la normalitat lingüística en 
tots els actes administratius.

ECONOMIA LOCAL/PROMOCIÓ ECONÒMICA. La promoció dels sectors econòmics locals i del 



comerç de proximitat ajuden a la cohesió i a mantenir la identitat.
- Fomentar la diversificació i la complementarietat en el sector productiu local, amb la incentivació de  
nous sectors productius i noves activitats econòmiques. Crear més espais per a aquestes activitats a  
les noves zones urbanes de la Blava i de Puigneró.
- Continuar les negociacions amb el Departament d’Indústria per impulsar un Centre Tecnològic a la 
zona de Puigneró.
Seguir potenciant el Servei de Promoció Econòmica municipal per:
- Donar suport a la creació de noves iniciatives empresarials generades en el municipi que, sota la 
forma de petites i mitjanes empreses (PIMES), proposin activitats innovadores.
- Utilitzar la nova àrea industrial del Puig per crear un viver d’empreses com a espai de suport a les 
noves  iniciatives  empresarials,  principalment  les  d’economia  social  i  les  que  respecten  el  medi 
ambient.
-Oferir assessorament i informació a les empreses.
- Promocionar les actuacions d’autoformació i formació ocupacional.
-  Taula  de  concertació  socio-laboral.  Servei  d’inserció  laboral  que  a  la  vegada  sigui  un  centre 
intermedi entre les empreses i els col·lectius amb dificultats d’inserció laboral.
- Seguir amb la contractació laboral de l’ajuntament, amb plans d’ocupació públics, per portar a terme 
obres i serveis d’interès municipal.
- Borsa de treball mancomunada amb els altres pobles de la comarca.
- Negociar amb el Departament d’Educació cicles de grau mig de Formació Professional.
- Assessorament explícit per als alumnes de l’institut sobre els possibles camins per triar a partir dels 
16 anys: batxillerats cicles formatius, món laboral...
- Cursos per a l’obtenció del títol de graduat escolar subvencionats per a joves.
- Estudi i informació de l’oferta i la demanada de llocs de treball a Roda i a la comarca.
- Aconseguir que els rodencs no s’hagin de desplaçar a altres localitats per dur a terme tràmits que 
ara s’han de fer presencialment a Vic.

COMERÇ  
Seguir impulsant els sectors comercials locals per consolidar un espai comercial propi, i aprofitar els 
recursos ambientals de l’entorn, el patrimoni històric del municipi i la potencialitat cultural del poble.
- Continuar donant suport al comerç local a través de l’Associació Roda de Comerciants
- Reforçar la participació del sector comercial en l’execució de la política municipal de comerç.
- Seguir impulsant el pla de dinamització comercial.
- Vetllar perquè totes les mesures urbanístiques tinguin en compte la situació i el desenvolupament 
d’un teixit comercial urbà. La direcció dels carrers del poble han de facilitar el comerç rodenc

TURISME.  El  turisme  ha  de  ser  un  complement  de  l’activitat  econòmica  del  municipi.  El 
patrimoni històric, ambiental i literari del municipi està atraient nous visitants.
- Aprofundir més en les mesures que afavoreixen el turisme cultural, el turisme literari i el turisme 
històric.
- Treballar per incloure Roda en la xarxa de turisme de Catalunya. 
-  Ampliar  el  servei  específic  de  turisme i  dotar  d’una  oficina  d’informació  i  divulgació  turístiques 
municipal.
- Seguir potenciant la ruta Miquel Martí i Pol.
- Continuar i millorar la promoció de l’Esquerda i el museu.

7. Compromís, contracte amb el poble 
El  grup municipal  d’ERC de Roda de  Ter  hem elaborat  aquest  programa electoral,  amb la 
intenció de que serveixi com a contracte amb els veïns del poble. 
Volem fer conèixer als rodencs les nostres iniciatives per construir el roda de demà, entenent 
que els punts que afecten a les persones seran prioritaris pel nostre govern. 
Sabem que gairebé tots els grups polítics que es presenten a les eleccions volen millorar el 
poble i la qualitat de vida dels veïns, però, perquè això sigui possible, cal dir com es farà. 
Aquesta és la nostra proposta i el nostre compromís.

Grup Municipal d’ESQUERRA
Roda de Ter – Maig de 2011


