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1. Introducció  
El programa electoral d’ERC-Roda Republicana per a la legislatura 2019-2024 és fruit de l’anàlisi, 

la reflexió conjunta i el treball participatiu de moltes persones que han col·laborat des de fa molts 

mesos en l’elaboració de les propostes que es recullen en aquest document. Molts rodencs i 

rodenques ens heu fet arribar les vostres opinions per diferents canals -emplenant l’enquesta, o 

assistint a les reunions que hem fet amb associacions i entitats-, i també un bon grup vam 

començar a trobar-nos, fa quasi un any, per iniciar el procés participatiu que està il·lusionant a 

molta gent i que hem anomenat Roda Republicana. Tot aquest treball, sumat a l’experiència del 

grup municipal d’Esquerra en el consistori, ha estat l’origen de les propostes que recollim en 

aquest programa. 

Pensem i sentim que la política municipal ha de ser la més propera als interessos dels ciutadans i 

ciutadanes, i creiem que si ERC-Roda Republicana governa durant els propers quatre anys 

podrem fer valdre aquesta proximitat per fer de Roda de ter un poble millor. 

Estem convençuts que les accions per a la millora local condueixen a transformacions globals, i 

per això aspirem a poder contribuir, també, a que la comarca d’Osona i tot el nostre país avancin 

cap a un major benestar, una major justícia social i una plena llibertat.  

Les quatre grans àrees en què s’organitzen les propostes d’aquest programa de treball -Roda 

Republicana, Roda Sostenible, Roda Cohesionada i Roda Emprenedora- inclouen els projectes 

que volem desenvolupar des de les diferents regidories del consistori. Aquest plantejament ha de 

facilitar la coherència, l’eficàcia, l’eficiència i la sostenibilitat de les accions que volem dur a 

terme. 

Aquesta visió global i conjunta de les àrees i les regidories de l’Ajuntament de Roda de Ter s’ha 

de fonamentar en un nou organigrama municipal  que permetrà detectar més fàcilment les 

necessitats de cadascuna de les regidories i les complicitats entre elles. D’aquesta manera volem 
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abordar els reptes i les solucions de manera transversal, treballant en equip i oferint solucions 

conjuntes que beneficiïn alhora les diferents àrees de l’estructura administrativa de l’Ajuntament. 

2. Roda Republicana 

Treballarem perquè el nostre municipi sigui modèlic en la gestió dels afers públics, perquè 

l’administració sigui àgil, transparent, eficient i entenedora per als rodencs i rodenques. 

Volem fer créixer la confiança de cadascun dels ciutadans per tal de treballar conjuntament, 

fomentar els processos participatius i el compromís comunitari. 

Promourem i explicarem de forma transparent quines són les inversions que fem en el poble de 

Roda i que, d’acord amb el pla d’acció comarcal i nacional, ajudaran a construir la república des 

del municipalisme.  

 1. Com fins ara, i més que mai, treballarem per una Catalunya independent d’homes i dones 

lliures. 

 2. Promourem processos participatius i espais de diàleg amb l’objectiu que la ciutadania 

pugui decidir i corresponsabilitzar-se de la gestió pública 

 3. Potenciar els recursos digitals com a canal de comunicació i participació dels rodencs. 

Programarem cursos de capacitació digital per garantir-ne l’ús a tothom. 

 4. Impulsarem i consensuarem un Pla d'Accessibilitat que garanteixi a tothom l’accés físic, 

comunicatiu i informatiu a tots els espais i serveis de l’Ajuntament. 

 5. Donarem suport i estarem al costat de les entitats de Roda per ajudar-les en el seu dia a 

dia, i ens comunicarem amb la ciutadania de manera més efectiva per parlar de les 

inquietuds, projectes i propostes dels rodencs i rodenques. 

 6. Farem una assemblea anual d'entitats del poble per tal que es coneguin entre elles i 
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puguin col·laborar.  

 7. Redactarem un Pla d'Acció Municipal anual per tal d’orientar les prioritats de treball de 

l'equip de govern. 

 8. Crearem el Consell d’Infants per tal de reformular el consistori infantil, dotar-lo de major 

obertura i fer-lo més integrador de les necessitats i inquietuds dels nens i nenes de Roda. 

Amb la idea d’assolir la conformació d’un consell de poble representatiu i útil, també 

crearem el consells d'esports, de joventut i de gent gran. 

3. Roda Sostenible 

Volem que Roda de Ter sigui un poble on cada vegada sigui més agradable i saludable de viure. 

Vetllarem perquè les decisions que es prenguin des del consistori ens permetin decidir com volem 

que sigui el paisatge que ens envolta, l’entorn natural, el trànsit en els nostres carrers i places, 

etc. Ens agradarà treballar perquè el poble, en la seva aparença, en la seva organització i en les 

seves decisions, sigui un espai cívic, per a tothom, un lloc de trobada agradable, tranquil i 

sostenible mediambientalment. 

MEDI AMBIENT 

 

1. Treballarem perquè es tregui l’amiant de les antigues naus de Can Puigneró i per a la 

progressiva substitució de l’existent en d’altres espais del nostre poble. 

2. Socialitzarem i donarem vida als espais verds del poble perquè esdevinguin llocs de 

referència i de trobada. Treballarem per consolidar l’espai dels jardins i la Guingueta de la 

Blava. 
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3. Iniciarem el projecte “Anem a buscar aigua a la font”. Instal·larem fonts d’aigua 

osmotitzada gratuïta per als rodencs i rodenques per evitar el consum d’aigua d’ampolla. 

4. Culminarem el projecte de la muntanyeta que vam iniciar l’any 2012 amb l’objectiu que 

esdevingui un espai pedagògic. 

5. Estudiarem la viabilitat d’un Camí Vora Ter pel marge esquerre del riu, des de l'església 

fins a la passera dels molins. 

6. Seguirem treballant i ampliant la Fira de la Llavor, amb la finalitat de vincular-la més amb 

el dia a dia del poble, i amb la formació a les escoles i l’Institut.  

7. Recuperarem i mantindrem els antics camins rals fins 

a Vic, Folgueroles o L'Esquirol. 

8. Treballarem per mantenir els espais agraris que tenim al poble. 

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

10. Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentarem la recuperació dels 

hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos (cabàs, bossa del pa, etc.). 

11. Erradicarem l’ús de Glisofat i altres herbicides tòxics en el manteniment de parcs i jardins 

de Roda; i buscarem alternatives adequades i respectuoses amb la salut de les persones i 

del medi ambient. 

12. Farem replantar els arbres en les zones del Vora Ter on és obligatori el replantament, 

segons els projectes aprovats per la mateixa ACA (p. ex: barri de l’Obra). 

13. Estudiarem les opcions més adequades i efectives per a promoure el retorn d'envasos a 

les botigues i supermercats. Instarem els hipermercats a deixar d’utilitzar embalatges 

plàstics i a dipositar contenidors a l’exterior per facilitar els clients que se’n vulguin 
despendre in situ.  

14. Farem una auditoria energètica i elaborarem un Pla local d’estalvi i eficiència energètica 
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mitjançant la introducció de mesures adients, com les auditories gratuïtes -en el sector 

públic i privat-, i promovent la formació dels plans d’ocupació local per a donar suport en 

aquestes tasques. 

15. Crearem un cens de plaques solars del poble i elaborarem un mapa local de potencial 

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

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

16. Millorarem l’estalvi energètic en l’enllumenat i el manteniment d’edificis públics per tal 

d’augmentar-ne l’eficiència i la sostenibilitat. 

17. Fomentarem que la construcció i remodelació d’edificis municipals es faci amb criteris 

ambientals: bioclimàtics, de funcionalitat i sostenibilitat. 

18. Farem un seguiment de la despesa i la sostenibilitat (econòmica i mediambiental) de la 

caldera de Can Planoles i la Residència per valorar si cal replantejar la caldera de 

biomassa del projecte inicial. 

19. Continuarem treballant en el «Pla de control municipal d’aus urbanes».  

20. Durem a terme un pla de sensibilització periòdica per als amos d’animals domèstics. 

21. Farem un pla de clavegueram per a completar els plans de serveis ja existents (llum i 

aigua). 

22. Treballarem per assignar el 0,5 % de l’Impost de Béns Immobles municipals a projectes de 

conservació de la natura. 

URBANISME 

1. Executarem el projecte de millora al carrer Verge Sòl del Pont tenint en compte les 

necessitats del veïnat i crearem una zona verda davant de la Capella.  
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2. Estudiarem la creació d’un nou accés al Passeig del Ter des del carrer Bac, passant per 

l'espai de propietat municipal de antiga aula de Cultura. 

3. Continuarem vetllant per l’embelliment del paisatge urbà: neteja de carrers, rehabilitació 

de façanes, redacció de la carta de colors i de materials, enjardinaments... 

4. Reiniciarem les negociacions polítiques per desbloquejar el futur desenvolupament de la 

Blava i iniciarem les actuacions més urgents. 

5. Farem complir l’ordenança que obliga a la neteja de terrenys buits per part dels 

propietaris. 

6. Garantirem el manteniment de les infraestructures existents i, de manera prioritària, en 

els parcs infantils del municipi. 

7. Evitarem el creixement urbanístic desmesurat i l’augment d’habitatges buits al poble. 

HABITATGE 

1. Durem a terme mesures actives per facilitar la disponibilitat d’habitatges especialment de 

lloguer. Crearem una borsa d’habitatges i farem una diagnosi d’habitatges en desús. 

2. Oferirem bonificacions per a reactivar el lloguer i promourem una cooperativa d’habitatges 

en els terrenys de propietat municipal. 

3. Elaborarem un cens de pisos provinents de desnonaments hipotecaris/promotors. 

4. Continuarem fent de mediadors i treballant des de serveis socials en els possibles 

desnonaments que hi hagi al poble. 

5. Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions relatives a l’estat 

i el manteniment dels habitatges. 

6. Controlarem, en el moment de tramitar nous empadronaments, que els habitatges tingui 
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cèdula d’habitabilitat. 

MOBILITAT 

1. Treballarem per eliminar progressivament les barreres arquitectòniques del poble de 

Roda. 

2. Promourem camins escolars segurs per als infants del municipi. 

3.  Implementarem millores en la mobilitat del nostre municipi per moure’ns de manera més 

tranquil·la, segura i sostenible. 

4. Estudiarem la solució més efectiva per a millorar la circulació a la zona de la gasolinera. 

5. Analitzarem acuradament els estudis d’impacte mediambiental, visual i econòmic de la 

hipotètica carretera variant oest de Roda. 

6. Afavorirem i promourem l’ús del transport públic mitjançant campanyes informatives 

sobre les línies d'autobús, horaris, combinació amb transport comarcal, i intercomarcal, 

etc. 

7. Instal·larem una màquina d’anul·lació de multes en les zones d’aparcament limitat. Es 

mantindrà la zona blava a Plaça Major, Pere Almeda, Ambulatori, i primer tram de Ramon 

Martí. La recaptació provinent de les infraccions es destinarà a programes socials. 

8. Emprendrem les negociacions oportunes per intentar recuperar l’ús públic de 

l’aparcament de darrera de l’antic Bon Preu. 

9. Estudiarem la viabilitat de construir un carril bici que comuniqui amb les poblacions 

veïnes: Roda-Vic, Roda-Manlleu. 
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SEGURETAT  

1. Crearem un cos de policia local integrat per un agent titulat que exercirà de cap dels 

vigilants municipals. Crearem la Junta Local de Seguretat per tenir accés a tota la 

informació i treballar conjuntament amb els agents implicats. 

2. Consolidarem la figura dels agents cívics, amb coordinació amb tots els serveis 

municipals. 

3. Crearem un canal de comunicació directa amb l’Ajuntament per a temes de seguretat. 

4. Crearem un protocol de com i qui ha d’atendre les qüestions relatives a la seguretat. 

5. Actuarem al Parc Infantil del barri de la cooperativa per a fer-lo més segur, i a les escales 

del carrer Indústria per evitar les bretolades i les molèsties als veïns. 

4. Roda Cohesionada 

La cohesió entre les persones que viuen en un mateix poble neix quan existeix un vincle afectiu 

que els uneix com a comunitat. El sentiment de pertinença a un espai que és comú i que és 

compartit es reforça quan les relacions són enriquidores i la convivència és agradable, per això 

combatrem qualsevol forma de discriminació racista, sexista, homòfoba o per motius d’ideologia o 

religió. 

A Roda creiem que cal potenciar la diversitat, amb tot el que això suposa d’enriquiment, de 

creixement, d’unió i de sentiment de pertinença compartit. I per això apostem per les cultures i 

per la seva manifestació popular, vetllem per la millora d’una educació per a tothom i per la 

formació al llarg de la vida.  

Creiem que és fonamental fer polítiques per a joves que fomentin el vincle amb el poble; pensem 

que el foment de l’esport és fonamental per al teixit associatiu i la salut de la població; i estem 

convençuts que la millora de la comunicació entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes cal que millori 
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per tal que tothom se senti més ben atès i informat.  

L’esperit social de les propostes que presentem en aquest programa procurarem que es faci 

present en totes i cadascun de les decisions que es prenguin des del consistori, perquè l’acció 

social directa, organitzada i eficaç, ha de garantir  

ESPORTS 

1. Garantirem el manteniment i millora de les actuals instal·lacions esportives. 

2. Crearem el Consell d’Esports per treballar conjuntament amb les entitats esportives. 

3. Ampliarem la zona esportiva d’acord amb el Consell d’Esports en consens amb les entitats 

esportives que l’integrin. 

4. Editarem un fulletó on quedi recollida, cada curs, tota l'oferta esportiva de manera unificada.. 

Així es promocionaran i es visibilitzaran les entitats menys conegudes. 

5. S’estudiarà la viabilitat i l’oportunitat de signar un conveni amb l’Ajuntament de Manlleu per 

a l’ús de la piscina. 

6. S’impulsaran activitats extraescolars juvenils (12-18 anys), sense haver d’estar federat ni 

haver de participar en competicions. 

7. Es promocionarà la pràctica d’esports que propiciïn una major participació de nenes-noies-

dones (p.ex.: voleibol). 

8. Recuperarem l’escola d’iniciació a les activitats esportives per a infants, de manera 

coordinada entre totes les entitats i clubs esportius. 

9. Crearem un campus esportiu conjunt a l’estiu. 

10. Promourem ofertes per a famílies monoparentals i nombroses en tots els clubs. 
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11. Crearem cromos dels clubs esportius de Roda per donar-los a conèixer i incentivar els nens a 

jugar-hi i seguir-los. 

 

 

CULTURA / CULTURES 

1. Impulsarem un Centre d’Estudis Locals que integri, coordini i ajudi les entitats del poble  

per tal de promoure el coneixement i la difusió de tot allò vinculat amb la cultura i l’entorn  

passat i present de Roda.  

2. Convidarem les entitats de Roda a participar en les activitats culturals que s’organitzin per 

fer real una cultura popular per a tots i totes i per aconseguir una millor interrelació entre 

elles. 

3. Farem que el Museu de l’Esquerda i la Fundació Miquel Martí i Pol esdevinguin centres de 

referència local i nacional per a l’estudi de la història i la literatura, tot treballant 

conjuntament amb les dues institucions. 

4. Treballarem per millorar l’oferta de teatre del programa “Teatrets d’Osona”-teatre i 

espectacles de carrer, etc.-; n’optimitzarem i formalitzarem el sistema de venda 

d’entrades a taquilla; i en farem promoció més enllà del mateix poble de Roda per a 

augmentar-ne l’assistència. 

5. Promocionarem el lloguer del Teatre Eliseu per a stages, assajos i enregistraments de 

grups i companyies. D’aquesta manera, amb els ingressos obtinguts, se’n garantirà la 

sostenibilitat econòmica. 

6. Dissenyarem, conjuntament amb la Biblioteca de Roda i la Fundació Miquel Martí i Pol, un 

pla de promoció de la lectura vinculat a diferents espais del poble (residència, 

piscina/zona esportiva, ambulatori…) 
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7. Treballarem perquè les fundacions de l’Esquerda i Miquel Martí i Pol esdevinguin espais 

de visita habitual per a rodencs i rodenques i, alhora, es potenciarem com a pol d’atracció 

de turisme cultural de qualitat. 

8. Promourem la figura i l’obra d’Emili Teixidor i explorarem la possibilitat de signar un 

convenia amb la UVIC-UCC i l’Ajuntament de Vic per a pensar i desenvolupar projectes 

conjunts. 

9. Promourem l’actualització del festival Rodafolk amb nous grups folk del panorama musical 

nacional i internacional. 

10. Donarem continuïtat i estabilitzarem el festival Encanta i en millorarem la difusió en 

l’àmbit nacional, com a festival de referència per a la música de cantautor. 

11. Impulsarem la creació del Consell Municipal de Cultura on hi hagi representades totes les 

entitats. 

12. Implicarem els Diables del Pont de Roda en la festa de Sant Joan. 

JOVENTUT 

1. Impulsarem la creació d’un Ateneu Popular que sigui punt de trobada i espai comunitari 

per a joves i per a altres col·lectius. Aquest projecte aspirarà a l’autogestió i estarà obert a 

tota la ciutadania. 

2. Constituirem el Consell de Joves com a òrgan dinamitzador i impulsor de les activitats 

adreçades a joves, i promotor de la participació juvenil en els diferents àmbits de la vida 

del poble (Festa Major, formació, lleure, cultura, natura i esports, consum, treball, 

habitatge…). 

3. Donarem suport a les organitzacions juvenils ja formades, com els Eskerdats, i a la 

Comissió de Joves de Roda. 
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4. Vetllarem per la correcta aplicació i desenvolupament del Pla local de Joventut. 

5. Promourem, especialment entre els joves, el respecte i les relacions no sexistes i 

treballarem per un model social inclusiu de convivència pacífica.  

6. Garantirem la continuïtat i la sostenibilitat de la Festa Major Jove i dels espais d’oci per 

als joves del poble per tal que, des de la seva preparació fins a la seva execució, siguin 

representatius de la voluntat de cohesió, de participació i d’enriquiment mutu. 

FORMACIÓ 

1. Crearem una oferta formativa oberta i a l’abast de tothom. 

2. Treballarem per potenciar itineraris formatius amb continuïtat que garanteixin l’èxit 

educatiu de l’alumnat de Roda de Ter.  

3. Elaborarem un Projecte Educatiu de Poble que impliqui tots els agents socials i educatius 

del municipi.  

4. S’avaluaran les possibilitats d’incorporar un educador de carrer que es converteixi en 

referent per als joves, i que hauria de treballar transversalment en les àrees de joventut, 

salut, acció social. 

5. Farem una anàlisi de les necessitats de capacitació lingüística i vetllarem perquè l’oferta 

de cursos de català sigui continuada i no s’interrrompi durant períodes llargs del curs. 

Coordinarem aquests cursos amb les classes de conversa que ofereix Caritas Roda. 

6. Promourem espais de trobada i formació intergeneracional en què participin les 

associacions, els centres educatius, les AMPA, el veïnat, la gent gran…, amb la finalitat de 

compartir experiències, enfortir el teixit veïnat i treballar perquè Roda esdevingui un poble 

educador. 
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7. Valorarem la possibilitat de crear espais de treball comunitari sorgits d’aquestes trobades 

intergeneracionals de formació esmentades. 

8. Recuperarem l’essència dels Espais Actius i farem que el disseny de les propostes no 

recaigui només en l’àrea d’esports. D’aquesta manera es podrà oferir un ventall més ampli 

de tallers. 

EDUCACIÓ 

1. Crearem el Consell d’Infants per tal de reformular el consistori infantil, dotar-lo de major 

obertura i fer-lo més educatiu i més integrador de les necessitats i inquietuds dels nens i 

nenes de Roda. 

2. Treballarem en la revisió i revitalització del Pla Educatiu d’Entorn com a nucli fonamental 

de la coordinació del treball educatiu a Roda de Ter. 

3. Oferirem més beques (Projecte Roda) per tal que les famílies amb unes rendes més 

baixes puguin accedir a l’oferta de l’Escola Municipal de Música. 

4. Potenciarem els desplaçaments a peu per anar a les escoles i l’institut des de diferents 

regidories (educació, salut…). 

5. Facilitarem la comunicació entre les direccions dels centres educatius i entre les AMPA 

per anar avançant cap al treball de projectes comuns i conjunts per a tots els nens, nenes 

i joves de Roda. 

6. Promourem la formació conjunta (a escoles i INS) per tal que s’apliquin els mateix criteris 

i hi hagi una mateixa orientació en l’acollida d’infants i joves que s’incorporen als centres 

un cop començat el curs escolar. 

7. Crearem projectes educatius anuals que impliquin el treball conjunt dels centres 

educatius del poble i dels serveis tècnics d’educació, per tal de desenvolupar els aspectes 
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acordats en els consells d’infants, de joves, en el pla de joventut, etc., i amb la finalitat de 

fer un acompanyament i una orientació efectiva a infants i joves. 

COMUNICACIÓ 

1. Elaborarem el Pla de Comunicació de l’Ajuntament per repensar, actualitzar i millorar tots 

els mitjans de què disposem. 

2. Prioritzarem l’actualització de l’App de l’Ajuntament, infrautilitzada durant aquesta 

legislatura.  

3. Farem efectiu el canvi de la pàgina web de l’Ajuntament per adaptar-la a les necessitats i 

les potencialitats actuals. 

4. Dissenyarem un Pla de Comunicació Interna per optimitzar la gestió i la transmissió de la 

informació amb què es treballa a l’Ajuntament. Així s’evitaran malentesos, buits, manca de 

traspàs d’informació i es potenciarà el treball transversal entre les regidories. 

5. Farem ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’afavorir la 

participació ciutadana. 

6. Millorarem la comunicació mitjançant els butlletins (seguint el model d’èxit del butlletí de 

la Setmana Solidària) en què s’expliquin les principals inversions, accions, projectes i 

propostes de l’Ajuntament. 

ACCIÓ SOCIAL / ATENCIÓ A LES PERSONES 

1. Potenciarem i recuperarem el treball i la dinamització comunitària i educativa als carrers i 

places de Roda, tant amb població adulta com amb infants i joves. 
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2. Crearem espais interculturals de relació i coneixement que permetin enfortir els lligams i 

el suport mutu entre rodencs i rodenques, per tal d’esdevenir una ciutadania cohesionada 

i solidària. 

3. Donarem suport per a l’accés al mercat laboral, especialment a les persones amb més 

dificultats d’inserció, a la població jove i la de més de 45 anys (mitjançant plans 

d’ocupació municipal i conjuntament amb les empreses de l’entorn). 

4. Enfortirem l’atenció social continuada per a tothom i, d’una manera especial, per als 

infants, les seves famílies i la  gent gran que es trobin en situació de vulnerabilitat, amb la 

promoció de projectes d’ajuda mútua i de treball grupal. 

5. Acompanyarem activament en la millora del funcionament del Casal i la Residència de Can 

Planoles i crearem una taula de participació de la gent gran per tal de poder pensar, 

dissenyar i dur a terme projectes i accions que interessin a la gent gran de Roda. 

6. Promourem el desenvolupament sociocomunitari i el treball en xarxa dels serveis d’atenció 

a les persones de Roda, el CAP, les entitats socials, de lleure, educatives, sanitàries i les 

associacions de veïns del municipi. 

7. Prioritzarem les actuacions que permetin a les persones grans i a les que estan soles que 

puguin viure a casa seva, i en cas de no ser possible, vetllarem conjuntament amb les 

residències pel seu contacte afectiu amb les persones i els espais del poble de Roda. 

8. Implementarem la progressivitat fiscal per tal que els rodencs i rodenques que tenen les 

rendes més baixes es puguin beneficiar de les subvencions que oferirà l’Ajuntament. 

9. Vetllarem pel garantiment dels drets socials bàsics per a totes les persones, amb un 

treball integral que permeti revisar els serveis, les accions i els projectes que, per 

exemple, es duen a terme amb les entitats socials (Rebost Solidari, Projecte Roda, etc.). 

10. Potenciarem i ampliarem la borsa de voluntariat per garantir el suport a projectes propis i 

als duts a terme per les entitats del municipi. 
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11. Reformularem i adequarem a les noves necessitats el Pla d’Acollida Municipal per tal que 

l’acompanyament institucional i el mentoratge siguin una realitat efectiva. Fomentarem el 

mentoratge com una possible activitat per als voluntaris i voluntàries de Roda amb la 

finalitat de compartir amb les persones nouvingudes la informació sobre els serveis, els 

recursos, els llocs emblemàtics i històrics del poble, etc. 

12. Oferirem a tota la població la màxima informació sobre els serveis socials i els recursos 

que s’hi destinen. 

13. 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. 

14. Treballarem per avançar cap a la inversió del 0,7% dels tributs municipals propis a 

polítiques de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat (mitjançant el Fons Català 

de Cooperació i els projectes i agermanaments amb poblacions empobrides). 

5. Roda Emprendedora  

El poble de Roda que ens il·lusiona també té com a repte el treball eficaç i compromès en tot allò 

que té a veure amb el comerç, l’emprenedoria, el turisme, la promoció econòmica, l’economia 

social i la transparència. 

El grup municipal d’ERC opta decididament per ajudar a aixecar la persiana del comerç local cada 

dia, per impulsar mesures que incentivin la petita i mitjana empresa, i per ajudar els emprenedors.  

El talent humà que hi ha al poble de Roda s’ha de potenciar i ajudar, i per això vetllarem per 

afavorir les persones que decideixin establir-se laboralment al nostre poble (especialment les 

empreses petites i els autònoms, que són el motor de l’economia productiva del país). 

Apostem turisme de qualitat, perquè pensem que Roda té prou atractius com per esdevenir una 

destinació atractiva per a molts tipus de visitants. Aquesta oferta ha de garantir la sostenibilitat 
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econòmica, social i ambiental de l’activitat turística, i ha de contribuir a fer conèixer allò que ens 

distingeix com a poble. 

Volem que la ciutadania, se senti atesa en tot allò que correspongui a l’Ajuntament, a l’hora 

d’exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de condicions i amb 

seguretat. 

Roda es mereix una administració pública més transparent, més propera, més democràtica, i al 

servei de tots els rodencs i rodenques. 

 

COMERÇ 

1. Potenciarem la comunicació entre comerciants i ciutadania (amb mitjans digitals i 

analògics) per tal d’incrementar vendes; i aplicarem mesures per facilitar l’obertura de 

nous comerços. 

2. Donarem ajudes i subvencions per facilitar la creació d’activitat econòmica a Roda i per 

facilitar l’ocupació de locals buits. 

3. Donarem a conèixer i promourem la venda i el consum de productes locals i de proximitat, 

com una forma de compromís sostenible i mediambiental amb el territori. I promourem la 

creació d’una cooperativa de consum local que faci formació sobre consum responsable. 

TURISME 

1. Potenciarem el turisme cultural de qualitat -vinculat a L’Esquerda, la Fundació Miquel 

Martí i Pol, les figures d’Emili Teixidor, Bac de Roda, etc.- i el vinculat al patrimoni natural. 

2. Aprofitarem els espais municipals existents i les fundacions culturals com a punts 

d’informació turística. 
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3. Crearem “paquets turístics” que posin en relació i potenciïn conjuntament tota l’oferta de 

Roda (rutes, museus, cases de turisme i hostals, restauració, gastronomia, etc.). 

4. Estudiarem la creació d’una “marca” i una imatge que identifiqui Roda per a tots els 

visitants. Elaborarem material propi -un fulletó turístic, un mapa, etc.) de manera 

participada amb les empreses locals de restauració i habitatge turístic, així com els 

comerciants. 

5. Promourem la fauna, la flora i els atractius paisatgístics del riu com a atractiu 

mediambiental per als visitants de Roda i per als rodencs i rodenques que vulguin 

conèixer-los millor.  

6. Es crearan i s’assenyalaran, de manera conjunta amb l‘àrea d’esports i de salut, rutes 

circulars per a caminadors, corredors i ciclistes. 

7. Promourem sortides de formació pensades i organitzades amb l’Associació de 

Comerciants de Roda per tal de conèixer experiències d’èxit d’altres poblacions. 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

1. Crearem un espai de coworking per a promoure el treball conjunt, l’ús de recursos 

compartits i per fomentar l’emprenedoria i la creació de noves empreses. 

2. Aplicarem avantatges fiscals i subvencions per a emprenedors que decideixin dur a terme 

la seva activitat econòmica a Roda de Ter. 

3. Analitzarem anualment el catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per tal de pactar  

amb l’Associació de Comerciants de Roda quina és la formació més adient per tal de 

garantir la qualitat.  
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4. Es garantirà la transparència en la publicació i la selecció de plans d’ocupació. Es tindran 

en compte criteris d’igualtat de gènere en els processos de selecció. 

5. Es treballarà de forma col·laborativa amb  les entitats dedicades a la promoció econòmica, 

com Creacció, així com amb el Consell Comarcal. 

6. S’analitzarà el model d’èxit de Manlleu en tot el referent a l’Economia social per tal de 

valorar si alguna de les seves accions són de possible aplicació a  Roda. 

7. Es promourà el treball intensiu de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament per tal 

d’elaborar una recollida de dades de totes les empreses, comerços, etc. i conèixer la 

situació real actual i per elaborar un mapa de necessitats. Això permetrà elaborar un pla 

d’acció i prendre decisions tant aviat com sigui possible.  

ADMINISTRACIÓ EFICAÇ, CONTROL I TRANSPARÈNCIA 

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

eficient als rodencs i les rodenques. 

2. Farem que la pàgina web municipal torni a ser reconeguda, per la seva transparència, per 

les organitzacions avaluadores de qualitat en l’administració pública 

3. Juntament amb l’àrea de comunicació de l’Ajuntament publicarem periòdicament les 

accions, els projectes i les decisions més importants que es duguin a terme en cadascuna 

de les àrees. 

4. Promourem els processos participatius i/o les consultes populars per tal de fer copartícip 

els ciutadans de les decisions importants que afectin bona part de la població. 
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6. Programa Comarcal  

RESUM DEL PROGRAMA COMARCAL PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS 

1. Cal aprofitar els nous sistemes tecnològics i d’informació per implementar projectes de 

transport a demanda a tota la comarca. Cal anar trencant l’actual model de mobilitat de la 

comarca, basat en el vehicle privat. 

2. Cal fomentar les energies renovables per generar autoconsum energètic en els edificis 

públics i privats d’Osona. 

3. Proposarem Osona com a territori d’implantació per avançar del model actual d’atenció 

social i sanitària a un model que garanteixi l’atenció integrada i centrada en les persones, 

capaç de donar resposta a les seves necessitats. 

4. Volem un pacte comarcal per l’habitatge. No podem permetre que certs sectors de la 

població no puguin accedir a una vivenda. Amb la implicació de totes les administracions, 

cal sumar esforços per desenvolupar polítiques que vetllin per la funció social de 

l’habitatge, especialment des de l’oficina comarcal d’habitatge. 

5. Caldrà desenvolupar l’empresa pública d’aigua comarcal, per tal de garantir l’eficiència i la 

sostenibilitat del servei d’aigua en baixa als Ajuntaments de la comarca. Des del lideratge 

que ja ha exercit ERC en aquest projecte, proposarem la creació d’un Observatori 

Comarcal de l’Aigua. 

6. Osona ha estat la primera comarca en tenir un pla comarcal d’igualtat de gènere i un pla 

marc d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere d'Osona, per la lluita 
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contra la LGTBIfòbia. Fomentarem la implantació d’aquests plans, que han generat gran 

consens, per aconseguir la no-discriminació en la nostra societat. 

7. Volem dotar la comarca d’itineraris per a vianants i ciclistes, que tinguin una funció social 

i fins i tot de caràcter de desplaçament diari. L’itinerari Vic-Manlleu n’ha de ser un 

exemple. La construcció d’aquests itineraris fomentarà la sostenibilitat mediambiental, la 

integració territorial, un nou model de mobilitat i, a més, es tracta d’una mesura positiva 

en salut pública. 

8. Osona no serà aliena a les polítiques de desenvolupament rural. Fomentarem l’arribada de 

la fibra òptica a tot el territori, i garantirem el manteniment dels camins rurals. La 

legislació de què ens dotem impulsarà, i no constrenyerà, el poblament sostenible del 

nostre territori. 

9. Proposarem la mancomunació en polítiques de seguretat, per fer-les més eficients i 

coordinades amb el Departament d’Interior. Mesures que poden incloure la vigilància i la 

videovigilància, com la instal·lació de càmeres amb lectura de matrícules. Sempre amb 

escrupolós respecte pels drets civils. 

10. Volem una comarca sense inseguretat alimentària. Proposarem un projecte comarcal 

d’empoderament alimentari pels ciutadans que no tenen accés al mercat alimentari, no 

assistencialista. Per tal que tots formem part d’un territori on ningú passa gana ni pateix 

malnutrició. 

 

 


