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Aquest és el programa electoral d’Esquerra de Roda per a les eleccions municipals

de 2015: el full de ruta que seguirem els propers quatre anys. Aquest programa és

fruit  de  la  valoració,  l’anàlisi  i  la  reflexió  conjunta.  Hi  hem  participat  totes  les

persones  que  configurem  el  grup  municipal  d’ERC  i  s’ha  tingut  en  compte

l’experiència de setze anys en el consistori de Roda, i especialment dels darrers

quatre anys de govern. Però també hi hem recollit les aportacions dels rodencs i les

rodenques que ens heu fet arribar les vostres inquietuds, preocupacions i idees per

mitjà de l’enquesta que vam dissenyar i per altres vies de comunicació. 

Volem  tornar  a  governar  perquè  creiem  fermament  que  Roda  pot  continuar

millorant,  dins una comarca millor, un país millor i un món millor. Creiem que té

molt de sentit pensar en clau local i alhora global i que és necessari que el treball

vagi en aquesta direcció. Ni Roda ni cap altre poble pot viure aïllat, per la qual cosa

la millora de vida dels rodencs i les rodenques depèn també del treball conjunt que

es faci amb la resta d’administracions, amb les institucions, les entitats, els diversos

organismes, les associacions, etc. És per això que som gent compromesa amb el

poble, amb la comarca i amb el país.

Hem agrupat en quatre apartats les propostes que us fem en els diversos àmbits i

regidories;  així  posem de  manifest  de  manera  clara  la  seva  interrelació:  Roda

Republicana, Roda Sostenible, Roda Cohesionada i Roda Emprenedora.

RODA REPUBLICANA



Continuarem treballant perquè el nostre municipi sigui model en la gestió dels afers

públics i perquè sigui una administració àgil, eficient i comprensible per als rodencs

i rodenques.

Volem aprendre dels errors per millorar, i estem il·lusionats per fer créixer la confi -

ança dels ciutadans i poder, així, cooperar, avançar en processos participatius i pro-

moure el compromís comunitari.

Treballarem per explicar quines són les inversions extraordinàries que es duen a

terme gràcies al treball polític que es fa amb altres administracions. 

1. Promourem els pressupostos participatius perquè la ciutadania pugui decidir

alguns aspectes dels pressupost municipal. D'aquesta manera es treballarà

per corresponsabilitzar la població en la gestió pública.  

2. Després de simplificar el reglament de participació al ple municipal creiem

que cal repensar l'ordenança de participació ciutadana. Cal simplificar els

mecanismes per aplicar-la i per poder activar els consells d'esport, de cultu-

ra, de joventut, i tenir un consell de poble que funcioni realment. 

3. Continuarem donant suport a les entitats de Roda per tal d’ajudar-les a com-

plir amb les noves exigències legals.

4. Farem  una  assemblea  anual  amb  les  entitats  del  poble  per  tal  que  es

coneguin entre si i puguin debatre i compartir experiències.

5. Crearem un Pla d'Acció Municipal anual per tal d’assenyalar les prioritats que

l'equip de govern anirà treballant any rere any.

6. Continuarem  potenciant  les  eines  2.0  com  a  canal  de  comunicació  i

participació dels rodencs i rodenques i es programaran cursos per tal que qui

vulgui en pugui aprendre el funcionament.

7. Promourem l'ús de les xarxes socials dins de les entitats.

8. Continuarem a l’Associació de Municipis per la Independència.

9. Promourem campanyes perquè les eleccions del 27 de setembre tinguin un



clar sentit plebiscitari i les guanyin forces que incloguin el full de ruta cap a la

constitució d’un nou estat.

10.En cas que al  27-S guanyi  una majoria  independentista  al  Parlament  de

Catalunya, es proposarà que l’ajuntament es posi a disposició del govern del

país,  superant,  si  cal,  totes les traves que hi  puguin posar els poders de

l’estat espanyol.

11. Proposarem que l’alcalde participi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que es

constituiria  per  donar  suport  al  procés  d’emancipació  nacional.  Aquesta

assemblea hauria d’assumir la governació de Catalunya si  les institucions

espanyoles  intervinguessin  o  suprimissin  les  institucions  catalanes

d’autogovern. 

12.Com fins ara, i  més que mai,  treballarem per una Catalunya independent

d’homes i dones lliures.

13.Ens implicarem en tot el procés constituent per tal d'ajudar a dissenyar el

país que volem.

RODA SOSTENIBLE

Volem i entenem el poble com a espai cívic, com un espai de tothom i per a tothom,

com un lloc de trobada i de contacte, que eduqui, que sigui agradable i tranquil. 

SOSTENIBILITAT

1. Promourem el projecte de la Muntanyeta, amb el parc de les olors i amb

arbres comestibles.

2. Crearem el camí vora Ter del marge esquerre del riu, des de l'església fins a

la nova passera.

3. Seguirem treballant i ampliant la Fira de la Llavor, que amb tres anys s'ha

consolidat  de  manera  important  entre  els  esdeveniments  del  poble  i  la



comarca.

4. Recuperarem i mantindrem els antics camins rals que van a Vic, Folgueroles,

L'Esquirol...

5. Promourem un mercat mensual de productes ecològics i de proximitat.

6.  Aplicarem  les  millores  en  la  gestió  de  l’aigua  contemplades  en  el  pla

director: la modernització i millora de la xarxa, la construcció d'una ETAP per

microfiltrar  l'aigua  a  fi  d’eliminar  nitrats  i  altres  partícules,  l’augment  del

dipòsit i la millora de la pressió.

7. Impulsarem  la  reutilització  i  el  reciclatge  dels  envasos,  i  fomentarem  la

recuperació dels hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos, com l’ús

del cabàs, la bossa del pa, etc.

8. Fomentarem el retorn d'envasos a les botigues i supermercats.

9. Farem  una  auditoria  energètica  per  elaborar  un  Pla  Local  d’Estalvi  i

d’Eficiència Energètica. Aquestes auditories podrien abastar el sector públic i

podrien fomentar-se de manera gratuïta en el sector privat (comerços, per

exemple), i fins podrien posar-se en relació amb plans d’ocupació local per a

la formació de tècnics especialitzats en aquestes tasques.

10.Crearem un cens de plaques solars. Elaborarem un mapa local de potencial

energètic renovable per tal  de conèixer les possibilitats  del  municipi  i  per

prioritzar l’aprofitament solar, eòlic, la biomassa i, allà on sigui possible, de la

geotèrmia.

11. Continuarem el treball endegat amb l'estalvi energètic en l'enllumenat públic,

per  tal  de  reduir  el  consum energètic  i  completar  l’adaptació  a  la  llei  de

contaminació  lumínica.  Per  exemple,  se  substituiran  les  bombetes  de  la

carretera per leds. 

12.Promourem la  construcció  d’edificis  municipals  amb criteris  ambientals  —

bioclimàtics i de funcionalitat—, i si no hi ha noves construccions municipals

es faran modificacions en les seves instal·lacions per tal d’anar incorporant

criteris de sostenibilitat.



13.S’instal·larà una caldera de biomassa a Can Planoles. La substitució de cinc

calderes de gasoil i dues de gas per una de biomassa suposarà una gran

reducció d’emissions de CO2 i un estalvi econòmic que, en sis anys, reduirà

la factura en 40.000 euros/any per al complex format per Can Planoles, el

casal, la porxada i la residència.

14.Després de l’actuació feta a la teulada de Can Puigneró per acabar amb el

dormidor de gavians, i la campanya veïnal per detectar nius a les teulades de

les  cases,  continuarem  treballant  en  el  Pla  de  control  municipal  d’aus

urbanes.

15.  Farem campanyes de sensibilització adreçades als amos d’animals.

16.Promourem programes educatius proteccionistes i  de tinença responsable

d’animals  adreçats als escolars.

17.Farem el Pla de Clavegueram i l’afegirem als plans de serveis ja existents

(llum i aigua)

URBANISME

1. La millora del carrer Verge del Sòl del Pont és prioritària. Si la Generalitat tira

endavant el Pla de Barris creiem necessària la remodelació d'aquest carrer.

Si  no  és  possible  dur-la  a  terme  amb  el  Pla  de  Barris  es  buscaran  les

subvencions  necessàries  (PUOSC,  etc.)  per  arranjar  aquest  carrer  en

diverses fases.

2. Amb la construcció de la nova Escola Emili Teixidor caldrà urbanitzar el seu

entorn i la zona del carrer dels Pèlics.

3. Es crearà un nou accés al Passeig del Ter des del carrer Bac, passant per

l'antiga aula del cultura.

4. Es crearà una nova zona verda davant de la Capella Verge del Sòl del Pont. 

5. Es  continuarà  vetllant  per  l’embelliment  del  paisatge  urbà  —neteja  de

carrers, rehabilitació de façanes, redacció de la carta de colors i de materials,



enjardinaments...

HABITATGE 

1. Ajudarem els joves perquè puguin accedir a una vivenda.

2. Continuarem mediant  des de l'Ajuntament  en  aquells  casos de desnona-

ments que hi hagin al poble.

3. Treballarem per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de l’ha-

bitatge, tant pel que es refereix a la rehabilitació d’edificis en mal estat com

per afrontar el problema d’habitatges buits. Posarem en valor tot el parc d’ha-

bitatges construïts i minimitzarem els nous desenvolupaments.

4. Crearem un cens de pisos provinents de desnonaments hipotecaris/promo-

tors.

5. Tindrem una cura especial, a l’hora de gestionar els empadronaments, per-

què tots els pisos tinguin cèdula d’habitabilitat i estiguin en condicions dignes

per a ser ocupats.

MOBILITAT

1. Un cop finalitzades les obres de la rotonda de Manlleu caldrà buscar una

solució per la zona de la gasolinera. 

2. Es  faran  campanyes  informatives  per  promoure  les  línies  d’autobusos

existents i per informar dels horaris i de les combinacions amb altres línies i

mitjans de transports.

3. Millorarem  l’accessibilitat  i  suprimirem  barreres  arquitectòniques.

Remodelarem les voreres del  poble i  les eixamplarem, tot  començant  pel

carrer de Dalt  amb recursos propis .

4. Instal·larem una màquina d'anul·lar multes a les zones d'aparcament limitat.

Mantindrem  la  zona  blava  a:  la  Plaça  Major,  el  carrer  Pere  Almeda,



l’ambulatori,  el  carrer de Sant Sebastià i  el  primer tram del carrer Ramon

Martí. Promourem que part de la recaptació per infraccions d’aparcament es

destini a programes socials.

5. S’implantaran les mesures que es tinguin a l’abast per reduir la velocitat dels

cotxes en alguns carrers del poble.

SEGURETAT

1. Mantindrem el sistema de vigilants municipals però integrarem una persona

responsable que els coordinarà. 

2. Universalitzarem  la  figura  dels  agents  cívics,  amb  coordinació  amb  els

vigilants locals, per informar i divulgar a peu de carrer les ordenances de

civisme del municipi. 

RODA COHESIONADA

La cohesió sorgeix de la vinculació entre els membres d’una col·lectivitat, individual-

ment i com a grup. La consciència de pertinença al poble es reforça amb la feina di-

ària de tothom.

EDUCACIÓ / FORMACIÓ

1. La regidoria d’educació, a banda promoure i col·laborar en els projectes vin-

culats a l’educació formal (llar d’infants, escoles, institut, escola de música,

formació al llarg de la vida, etc.), vetllarà per la coordinació amb totes les ini-

ciatives d’educació no formal (educació en el lleure, activitats extraescolars,

espectacles ludicoformatius, formació de pares i mares, exposicions, rutes,

visites guiades, etc) que ja s’estan duent a terme, des de fa temps, a Roda

de Ter.

2. Visibilitzarem la feina que s’està fent de manera fragmentada, en diferents

àmbits i des de regidories diverses, per acabar treballant amb un projecte co-



mú i per esdevenir realment un «poble educador», al servei de la integració

social, la convivència i el creixement personal.

3. Continuarem impulsant el projecte pedagògic de l’ escola de música El Faris-

tol.

4. Vetllarem per la coordinació de tots els centres educatius del poble.

5. Ampliarem les ofertes i les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn.

6. Elaborarem i presentarem conjuntament amb l‘Institut Miquel Martí i Pol un

projecte per aconseguir cicles formatius i graus d’FP. 

7. Coordinarem i calendaritzarem (en la mesura del possible) que totes les enti-

tats del poble vagin a les escoles a explicar què i com és el que fan per tal

que els infants coneguin les iniciatives que es desenvolupen a Roda. 

8. Farem un seguiment exhaustiu de l’oferta d’activitats extraescolars de dife-

rents àmbits —formatiu, cultural, lúdic i esportiu— per tal de satisfer la de-

manda, ampliar-la i millorar el servei.

9. Potenciarem la formació dels rodencs i les rodenques un cop acabats els es-

tudis obligatoris, com a font de creixement personal.

CULTURA

1. Promourem un Centre d’Estudis Locals que aplegui  i  coordini  les entitats,

persones,  grups,  associacions,  etc.  interessats  a  localitzar,  recercar  i

promoure el patrimoni del poble de Roda de Ter (grup de memòria històrica,

grup d’observació i  estudi del clima, estudi  d’erudits locals,  grup d’estudis

històrics, grup d’estudis naturals, etc.). 

2. Impulsarem  la  creació  del  Consell  Municipal  de  Cultura  on  hi  hagi

representades totes les entitats.

3. Treballarem per  construir  la  Casa-Museu Miquel  Martí  i  Pol,  per  donar  a

conèixer el seu llegat literari, així com el d'Emili Teixidor.



4. Desenvoluparem el projecte de reorganització de la Fundació Miquel Martí i

Pol.

5. Fomentarem l’ús adequat de la biblioteca i la participació d’infants i joves en

la programació regular d’activitats que s’hi ofereixen, tot coordinant-nos amb

la direcció de la Biblioteca Bac de Roda, amb les direccions dels  centres

educatius i amb les AMPA.

6. Difondrem  el  patrimoni  arxivístic  i  els  llegats  personals  dipositats  a  la

Biblioteca Bac de Roda per tal  de garantir  el  seu estudi  i  perquè actuïn,

juntament amb el  Museu de l’Esquerda,  com a pol  d’atracció  del  turisme

cultural.

7. Vetllarem  perquè  en  la  propera  legislatura  es  desenvolupi  el  projecte

museològic del Museu de l’Esquerda per tal que sigui un equipament amb un

funcionament  a  ple  rendiment  gràcies  al  finançament  obtingut  aquesta

darrera legislatura de l’1% cultural (400.000 euros).

8. Col·laborarem en les propostes que sorgeixin de les entitats del municipi i

donarem suport a les creacions artístiques i culturals.

9. Ajudarem a fer  difusió dels  artistes locals de les diferents disciplines,  per

mitjà de la pàgina web.

10.Potenciarem projectes per reforçar el paper dels joves en la vida cultural del

poble: festes populars i de nova creació.

11.Habilitarem  un  nou  espai  a  La  Blava  dedicat  a  realitzar  manifestacions

artístiques de tot tipus. Aquest espai inclourà una zona destinada a que els

grups de música de Roda hi puguin assajar.

12.Potenciarem el protagonisme de les entitats escolars i de lleure dins la festa

del Carnaval.

13.Crearem  un  premi  per  als  treballs  de  recerca  de  l’institut,  encaminat  a

potenciar l’interès pel poble en tots els seus aspectes.

14.Ampliarem la programació teatral i hi inclourem debats i cine-fòrum.



15.Potenciarem el  “Desperta Ibers” com a Festa Major d'Estiu.  La música hi

tindrà un paper rellevant amb un concurs de bandes musicals novelles del

poble, el  premi del  qual  serà tocar a la Guingueta durant la Festa Major.

També s’estudiarà la possibilitat de vincular-hi un Mercat d'Artesania.

16.S’ampliarà la implicació dels barris en la Festa Major de Roda.

ACCIÓ SOCIAL 

1. Seguirem treballant coordinadament amb les entitats socials, la borsa de vo-

luntariat i els agents educatius i ocupacionals per promocionar i ajudar totes

les persones.

2. Garantirem el manteniment de la dedicació dels professionals de serveis so-

cials (treballadora social, educadora social i servei d’atenció a domicili) que

ha augmentat en els darrers temps per cobrir les necessitats de la població. 

3. Potenciarem i anirem ampliant la borsa de voluntariat que s’ha creat, tant per

a projectes propis com per als duts a terme des de les entitats del municipi. 

4. Continuarem oferint a tota la població la màxima informació sobre els serveis

socials i els recursos que s’hi destinen. 

5. Mantindrem les bonificacions en els serveis i els impostos locals per a les

persones amb més precarietat econòmica, gent gran i famílies nombroses i/o

monoparentals.

6. Donarem suport i oferirem els recursos adients a la població menys afavorida

mitjançant uns serveis socials universals i preventius.

7. Continuarem coordinant-nos i treballant conjuntament amb les administraci-

ons supramunicipals, com el Consell Comarca d’Osona, per dur a terme ac-

cions comunes en l’àmbit dels serveis socials.

8. Continuarem possibilitant que les persones que reben ajudes econòmiques

per part de serveis socials (per subministraments, alimentació, etc.) puguin

realitzant tasques de voluntariat al municipi, sempre i quan es posin d’acord



les dues parts i s’estableixin les hores a realitzar i les tasques a portar a ter -

me. 

9. Prioritzarem les actuacions que permetin a les persones grans i a les que es-

tan soles que puguin viure a casa seva.

10.Desenvoluparem accions de formació i suport als rodencs i rodenques que

tenen cura de persones dependents. 

11. Continuarem fent sessions d’acollida i benvinguda als nous veïns. Farem ru-

tes guiades per a les persones nouvingudes amb la finalitat d’ensenyar-los

on son els serveis, en quin llocs poden trobar determinats recursos, quins

són els llocs emblemàtics i històrics del poble, etc.

12.Promourem el treball en xarxa i la coordinació dels serveis socials de Roda,

el CAP, les entitats socials, de lleure, educatives, sanitàries i les associacions

de veïns del municipi per tal d’impulsar accions socials preventives, com per

exemple el treball que ja es fa amb Caritas: Rebost Solidari, Projecte Roda,

Projecte Enxaneta...

13.Redactarem  el catàleg de serveis socials, posant especial atenció en les ne-

cessitats derivades de les situacions de dependència.

14.Treballarem per dedicar el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de coo-

peració per al desenvolupament i la solidaritat internacional

15.Treballarem per combatre les situacions de pobresa amb actuacions trans-

versals i integrals de totes les regidories: habitatge, salut, ocupació, educa-

ció...

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

1. Treballarem per tal que la revista Roda de Ter mantingui la seva dimensió

informativa  i  formativa,  amb  més  personalitat  i  autonomia  pròpies.

Potenciarem que serveixi de plataforma per als joves que vulguin començar

a  escriure  o  dedicar-se  al  periodisme.  Recuperarem  la  qualitat  dels

continguts que històricament ha tingut i  la vincularem, progressivament, al



món de la xarxa i la comunicació digital.

2. Des de Ràdio Roda promourem la formació de persones interessades que

vulguin fer de tècnics. D’aquesta manera es podrà ampliar l’oferta actual de

programes.

3. Seguirem apostant per les eines 2.0 (Facebook i Twitter) com a canals de

comunicació amb els rodencs i rodenques.

4. Ampliar les utilitats de l’aplicació per a dispositius mòbils que s’ha creat en la

darrera legislatura (per exemple, amb servei de consulta meteorològica).

SALUT

1. Promourem i millorarem la pràctica de les caminades tot posant indicadors

en les rutes que envolten el poble. 

2. Crearem  circuits  d'activitats  físiques  a  l'aire  lliure,  potenciarem els  parcs

d'exercici per la gent gran i restaurarem els existents.

3. Entenem que la ciutadania ha de ser responsable i ha de col·laborar en el

bon  funcionament  de  la  sanitat  pública.  Per  aconseguir  aquest  objectiu

s’oferirà informació i formació clara i entenedora als rodencs i les rodenques

per tal de millorar  la cultura de la salut. Es faran campanyes trimestrals per

difondre  aspectes  bàsics  relacionats  amb la  salut  (alimentació  saludable,

exercici físic, etc.)

4. Farem els passos necessaris per aconseguir que el cap de Roda formi part

dels estudis i les proves pilot que la Generalitat de Catalunya està fent sobre

la medicina anomenada alternativa per comprovar-ne la seva eficàcia.

ESPORTS

1. Ampliarem els vestuaris del camp de futbol.

2. Ampliarem l’oferta de noves disciplines esportives (pàdel-tennis, escalada...)



3. Crearem el Consell de l'Esport de Roda de Ter amb la participació de totes

les entitats esportives federades, escolars i de lleure, per tal de poder definir i

avaluar de manera conjunta les polítiques esportives municipals.

4. Ampliarem el bar del camp de futbol per tal de fer-lo més ample.

5. Senyalitzarem els circuits d'activitat física a l'aire lliure existents i els que cre-

ïn  les entitats esportives i/o els aficionats a l'esport.

6. Incentivarem l’organització i la creació de nous clubs esportius per donar co-

bertura a noves modalitats d’activitat esportiva.

7. Potenciarem el Dia Mundial de l'Activitat Física fent una jornada de portes

obertes als pavellons i organitzant activitats esportives.

8. Continuarem impulsant l'escola multiesportiva.

CIUTADANIA 

1. Impulsarem la creació del Consell Local de Joventut.

2. Vetllarem perquè els infants del nostre poble tinguin espais de participació

(com un Consell d’Infants) en què es tinguin especialment en compte les se-

ves necessitats.

3. Continuarem treballant per l'eradicació de la violència masclista, amb la pre-

venció i l'atenció a les dones i els seus infants i en col·laboració amb el SIAD

de referència del territori (tal com es recullen la Llei 5/2088 del dret de les do-

nes).

4. Ampliarem les dates assenyalades que es promouen al poble: 8 de març

(Dia Internacional de les dones), el 25 de novembre (Dia Internacional per a

l'eliminació de la violència vers les dones), el 28 de juny (Dia Mundial de

l’Alliberament Gai i Lesbià), el 17 de maig Dia Mundial contra l'homofòbia), i

l’1 de desembre (Dia Mundial de lluita contra la SIDA).

5. Realitzarem actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes al

municipi.



6. Incorporarem a  les  xarxes  de  participació  local  aquelles  entitats  o  grups

centrats en el col·lectiu LGBT, reconeixent-los el paper d'interlocutors.

7. Continuarem afavorint la interacció entre grups i associacions d’immigrants

amb entitats socials i culturals del municipi.

8. Impulsarem el codesenvolupament per vincular positivament la migració amb

el  desenvolupament  dels  països  d’origen  de  la  població  nouvinguda,  tot

vinculant  el  teixit  associatiu  local  amb  els  col·lectius  de  nous  catalans  i

prioritzant l'actuació de cooperació amb els seus països d'origen.

9. Col·laborarem  en  la  refundació  del  Fons  Català  de  Cooperació  al

Desenvolupament per convertir-lo en una eina útil per als reptes del sector, i

per recuperar el  suport  ciutadà a les polítiques de cooperació i  solidaritat

internacional del municipalisme català.

10. Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional  entre la

gent gran i la gent jove per compartir temps i experiències.

11. Facilitarem  la  mobilitat  i  promourem  l’accés  a  activitats  i  serveis  amb

descomptes per a les persones grans amb menys recursos.

12.Promourem la participació de la gent gran en les entitats i els afers col·lectius

del poble.

RODA EMPRENEDORA

Impulsarem i donarem suport a nous projectes destinats a la resolució dels reptes

següents: la generació d’oportunitats i de llocs de treball, la cura del medi ambient, i

l’arrelament al territori.

EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ

1. Habilitarem  un  espai  de  coworking per  a  emprenedors:  des  de

l’ajuntament  s’oferiran  oficines  compartides  amb  unes  condicions

econòmiques molt avantatjoses on es podran instal·lar emprenedors que



hi treballin plegats i, alhora, puguin intercanviar i compartir experiències i

visions comercials. 

2. Seguirem vetllant  per la formació i  la inserció laboral  de les persones

desocupades,  amb especial  atenció  als  col·lectius  amb risc  d’exclusió

social, i també d’aquells que tenen una integració més difícil al mercat

laboral (joves, dones i majors de 45 anys).

3. Seguirem impulsant el  Club de la Feina, el qual ha demostrat ser una

eina vàlida, durant la darrera legislatura, en el suport al desocupats. 

4. Seguirem  treballant  conjuntament  amb  Creacció,  una  agència  de

desenvolupament  socioeconòmic  d’Osona,  creada  en  la  darrera

legislatura i de la qual Roda n’és membre actiu. El treball fet fins ara ha

permès i  ha de continuar permetent millorar el  catàleg de serveis que

l’Ajuntament de Roda ofereix a les empreses, als emprenedors i a tota la

ciutadania per tal de millorar-ne la seva ocupabilitat. 

5. Prioritzarem les empreses, els treballadors autònoms i  les botigues de

Roda en els contractes menors. 

6. Seguirem mantenint  la  subvenció  econòmica  impulsada  en  la  darrera

legislatura per a emprenedors i  empreses que generin  ocupació en el

nostre municipi. 

7. Descomptarem  el  90%  en  l’impost  d’escombraries  el  primer  any

d’obertura d’un establiment comercial.

8. Ara que ja està aprovat el reglament de subvencions per la instal·lació

d’empreses al  polígon del  Puig Vell,  el  dotarem de recursos durant  la

propera legislatura. 

9. Fomentarem  la  cooperació  entre  les  administracions  públiques  i  els

agents privats implicats com a criteri general per garantir la viabilitat dels

projectes de dinamització econòmica i d’ocupació.

10.Promourem el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge

professional, per a fer tutories a persones emprenedores i recercadores



de treball.

11. Promourem l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i

en la ciutadania en general com a hàbits i  competències clau per a la

formació dels futurs components de la societat del coneixement.

COMERÇ 

1. Continuarem treballant en el projecte i les campanyes endegades aquesta

legislatura per fomentar l’ocupació dels locals buits.  

2. Impulsarem conjuntament amb els comerciants del poble l’obertura, en un

dels locals buits  existents a Roda,  d’un espai  temporal  durant  l’època de

Nadal en el qual els comerciants puguin exposar i  comercialitzar els seus

productes.  Aquest  espai  comptarà  amb un  programa d’activitats  lúdiques

associades.

3. Facilitarem i incentivarem la implicació dels botiguers en les festes del poble.

4. Continuarem  donant suport a l’Associació Roda Comerç (ARC).

5. Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme

per a afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi. 

TURISME

1. Crearem un «paquet turístic de Roda» en col·laboració amb els restaurants i

els allotjaments del municipi. Aquest paquet preveu oferir periòdicament, des

de l’Ajuntament, visites guiades gratuïtes o a uns preus molt baixos al museu

i  jaciment  de  l’Esquerda,  a  les  diverses  rutes:  Miquel  Martí  i  Pol,  Emili

Teixidor i Bac de Roda, etc. a canvi que els turistes es quedin a dinar, sopar

o dormir al nostre municipi. 

2. Amb l’obertura del nou Museu de l’Esquerda potenciarem que esdevingui el

referent del turisme cultural per als visitants del poble, a partir del qual se’ls

pugui informar d’altres actius turístics del nostre municipi. 



3. Es crearà i se senyalitzarà la Ruta Emili Teixidor

4. Se senyalitzarà la Ruta Bac de Roda, creada en la darrera legislatura. 

5. Crearem una zona per a l’estacionament d’autocaravanes perquè  puguin

aturar-se al nostre municipi i, d’aquesta manera, facilitar el turisme familiar i

de qualitat. 

6. Aprofitarem la reconstrucció de la palanca dels Molins i  de la zona de la

blava per recuperar i potenciar camins i vies verdes que la gent del nostre

municipi havia utilitzat antigament.

INFRAESTRUCTURES TIC

1. Durant aquesta legislatura Roda, juntament amb 14 municipis més d’Osona,

han  portat  a  terme  treballs  i  estudis  per  al  PEIT (Pla  Estratègic

d'Infraestructures de Telecomunicacions). Una vegada finalitzat el projecte es

treballarà en el  desplegament  de  la  xarxa  de fibra òptica per  tal  que en

puguin fer ús les empreses, els ciutadans i l’administració.

2. Continuarem promovent xarxes gratuïtes de wi-fi a tot el municipi.

ADMINISTRACIÓ EFICAÇ, TRANSPARENCIA I CONTROL

1. Repensarem l’organització municipal per poder donar resposta d’una manera

més eficaç i eficient als rodencs i les rodenques. 

2. Continuarem treballant en la implantació de l’Administració Electrònica a fi de

millorar l’atenció al ciutadà i que aquest pugui dur a terme electrònicament la

majoria de tràmits.

3. La pàgina web municipal ha estat reconeguda en dues ocasions, per la seva

transparència, en la darrera legislatura. Amb la recent aprovació de la Llei de

la Transparència, continuarem treballant per millorar la informació i la qualitat

de la documentació que es pot consultar a la xarxa. 




