
BUTLLETÍ D’ESQUERRA RODA DE TER

Toni Mas Febrer encapçalarà la llista d’Esquerra-
Roda Republicana, de Roda de Ter, a les properes 
eleccions municipals del 2023.

 El mes de juny, la seva candidatura va ser ratificada per unani-
mitat en una assemblea en què vam participar els militants de la 
secció local i els membres de Roda Republicana.

En Toni Mas, que actualment és regidor d’Acció Social i Esports, 
prendrà el relleu a Roger Corominas, alcalde de Roda de Ter, 
que a l’inici d’aquesta legislatura ja va fer pública la decisió de 
no repetir com a cap de llista després d’encapçalar la candida-
tura en els dos darrers comicis.

Al capdavant d’una candidatura d’equip 

Durant l’Assemblea, Toni Mas va explicar que encapçalar la can-
didatura és un repte que, va dir, “afronto amb una gran il·lusió 
i empenta, i amb l’experiència dels darrers anys”. Mas també 
va afegir que fa aquest pas amb la confiança i implicació dels 
membres d’Esquerra-Roda Republicana: “Aquest és un pas 
d’equip; no el veuria possible de no ser així”, va assegurar.

No oblidem que hi ha un repte encara més gran, i és que 
si ara encetem aquest camí és perquè d’aquí un any hem 
de guanyar les eleccions i hi hem d’arribar amb la màxi-
ma força i preparació possibles”, va dir Mas. En aquest sen-
tit, el ja candidat va fer balanç dels darrers dos  anys al go-
vern, que va descriure com una etapa de molta feina però, 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I 
CONSUM

 TONI MAS, CANDIDAT A L’ALCALDIA DE 
RODA DE TER  PER AL 2023RODA EMPRENEDORA

Aquesta primavera s’ha celebrat amb èxit la desena Fira 
de la Llavor, que es consolida com un referent de la cons-
cienciació ecològica a Catalunya. A aquest fet s’hi suma la 
construcció d’un hivernacle i la plantada del bosc comes-
tible, que realcen el Banc de Llavors com a punt central de 
la comarca d’Osona. Tot plegat converteix l’espai verd més 
important del nostre municipi en el Parc de la Muntanyeta, 
un espai pedagògic que ha d’esdevenir un protagonista de 
la revolució verda a Roda.

S’ha fet una campanya de sensibilització adreçada als propie-
taris i propietàries de gossos.

 S’ha col·laborat amb el Banc de Sang per a la donació sang i 
per a la realització de la Marató del passat 19 de març.

 S’ha donat suport a Osona contra el Càncer en la 13a Cami-
nada Negranit.

 S’ha subscrit un nou conveni amb el Consell Comarcal per 
oferir un millor servei en la recollida d’animals de companyia 
abandonats.

A més... 

 S’impulsa un espai de trobada amb les entitats esportives 
per treballar les necessitats conjuntes i específiques, així com 
les accions a realitzar conjuntament, com ara les activitats ex-
traescolars i/o dirigides a alumnes de secundària, les ajudes amb 
despeses de material…

A més… 

 20 empreses de serveis i comerços s’han beneficiat de sub-
vencions per pal·liar els efectes de la covid-19.

S’han gestionat 59 ofertes laborals i s’han atès 68 persones 
noves en situació d’atur o que volien un canvi de feina. 

S’ha continuat treballant en la professionalització del sector 
d’atenció a les persones des d’una perspectiva àmplia i global. 
Per exemple, s’ha realitzat un projecte d’assessorament digital a 
la residència Can Planoles, amb col·laboració de l’OPE de Man-
lleu.

En el treball conjunt amb l’ARC, enguany s’ha proporcionat 
un espai de trobada en dependències municipals i s’està realit-
zant un curs de formació en xarxes socials.

S’ha realitzat un estudi participatiu de desenvolupament local 
que contribuirà a la millora socioeconòmica del poble.

En el transcurs dels propers mesos es renovaran diferents 
espais de la zona esportiva. En primer lloc s’hauran reformat 
els espais de sota les grades dels pavellons per tal de sanejar-
ne les instal·lacions. A més, s’està elaborant el projecte del bar 
de la piscina, que està previst que es pugui estrenar l’estiu del 
2023. Alhora, s’estan implantant mesures d’estalvi energètic a 
les instal·lacions esportives amb el  servei de  telegestió de la 
il·luminació i la calefacció, i s’està estudiant la possibilitat de 
substituir les bombetes dels pavellons per leds. 

alhora i sobretot, “d’il·lusió, de ganes, d’empenta i de creixe-
ment” en els quals el treball conjunt ha estat clau. “ “Hem fet 
molt però tenim molt més a aportar; hem de ser més i millors, si 
això és possible”, va valorar.

En la seva intervenció Mas també va recular en el temps per 
recordar com, fa quatre anys, va incorporar-se al projecte 
d’Esquerra-Roda Republicana en el marc d’un procés partici-
patiu previ als anteriors comicis. Va explicar que el van cap-
tivar les idees que s’hi desenvolupaven, aquella manera de 
fer “que és la mateixa que caracteritza l’equip de govern i el 
projecte actual: és un treball transversal fruit de la suma de 
tots i totes”.

Un comiat anunciat de Roger Corominas 

Per la seva banda, Roger Corominas va recordar que l’any 2019, 
abans dels darrers comicis, ja va expressar als seus companys 
i companyes la voluntat d’encapçalar per darrer cop la llista 
d’Esquerra-Roda Republicana. “Haver estat alcalde i regidor 
del meu poble, que tant estimo, ha estat un dels honors més 
grans que mai tindré”, va afirmar l’actual alcalde, que quan 
acabi la legislatura actual haurà estat 7 anys al govern i 5 a 
l’oposició.

En relació amb l’actual mandat va recordar que “estem fent una 
gran feina però encara queden mesos de molt treball, per tal 
de finalitzar projectes importants i encarrilar-ne d’altres per 
al futur”.

ESPORTS

SALUT

 S’han difós temes d’interès per a la ciutadania, com ara la 
legionel·losis, la presència de vespa asiàtica, o la pols groga. 

  S’ha fet suport a la campanya de salut escolar “Dents 
fortes”.

PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES:



URBANISME

JOVENTUT

COMUNICACIÓ

ACCIÓ SOCIAL

MEDI AMBIENT

RODA SOSTENIBLE 

Aquests darrers mesos s’han impulsat un conjunt d’accions de 
millora del barri de la Blava. Entre les més visibles figuren les 
obres de remodelació del carrer Verge del Sòl del Pont, una 
actuació que arriba acompanyada d’accions de dinamització 
social d’aquesta zona del poble. Entre aquestes accions des-
taca un programa activitats a la plaça de les Tres Fonts, a la 
Fundació MMiP i a d’altres punts del barri, i la recuperació de la 
festa del Carme.
També s’ha impulsat la creació de l’Associació de Veïns/es La 
Blava, l’existència de la qual és molt important per a la mi-
llora de la qualitat de vida del barri i el foment de la cohe-
sió social. Alhora, l’Ajuntament ha adquirit els solars de davant 
de la capella del Sòl del Pont, que es convertiran en una zona 
verda i aparcament. Coincidint amb l’arribada de l’estiu, s’ha re-
modelat La Guingueta dels Jardins de La Blava per adequar-
la com a restaurant, i s’han construït lavabos públics en aquest 
espai que ja s’ha consolidat com un lloc de trobada, d’esbarjo i 
d’esdeveniments culturals.

També es continua promocionant i impulsant la casa-museu i 
la Fundació Miquel Martí i Pol amb l’inici de la primera fase de 
les obres del museu i la creació d’una nova activitat, el Tries-
cape, que combina el geocaching, la gimcana i l’escape room. 

Finalment, està previst un projecte sobre l’estat de conserva-
ció de l’edifici de La Blava, pas previ i necessari per planificar 
futures inversions a la fàbrica.

 Per afavorir l’autoconsum energètic amb energia renova-
ble s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a l’Escola Emili Teixi-
dor i ja tenim els projectes redactats per instal·lar-ne de noves 
a la llar d’infants La Llavor, a l’escola Verge del Sòl del Pont, a 
l’Ajuntament, al Museu de l’Esquerda, i a l’edifici de la Biblioteca i 
del teatre Eliseu.

 En els propers mesos s’instal·larà un punt de recàrrega de ve-
hicles elèctrics  a la zona esportiva. 

A més…

S’està treballant des de diversos àmbits (urbanístic, Agència 
de Residus de Catalunya…) a l’espai de Puigneró, per trobar una 
solució a aquesta zona.

S’han ampliat les oficines municipals i s’ha instal·lat un gestor 
de cues a l’atenció al públic. 

SERVEIS

Durant aquest any s’ha elaborat un pla director dels parcs in-
fantils del poble, que facilita el manteniment, la neteja, les re-
formes i l’actualització d’aquests equipaments seguint criteris 
lúdics i educatius, de sociabilitat, de benestar i de funcionalitat. 
Aquest pla ha comptat  amb la participació dels rodencs i les 
rodenques a través d’una enquesta que es va distribuir a tots 
els centres educatius. 
A més, fruit del pla, durant el mes de setembre veurem finalit-
zats la instal·lació i la millora dels parcs.

RODA COHESIONADA

Amb el nou curs escolar arriba un nou impuls a l’escola bressol 
la Llavor, que amplia l’oferta de places per als infants de dos 
anys, el servei serà gratuït per a les famílies amb nens i nenes 
d’aquesta edat. Aquest canvi respon a la voluntat d’afavorir la 
igualtat d’oportunitats i de garantir que tots els infants puguin 
assistir a l’escola bressol en aquesta etapa, que es considera clau 
per al seu desenvolupament.  

A més, s’han fet diverses millores en les instal·lacions de 
l’escola bressol: s’ha col·locat parquet, s’han pintat les aules i 
s’ha instal·lat un sistema d’osmosi. La zona de pati també s’ha 
reformat aquest estiu i s’ha adequat una nova aula a l’Escola 
Emili Teixidor ja que aquest setembre augmenta el nombre 
de línies.

EDUCACIÓ

 S’han millorat de manera significativa els equipaments de Ràdio 
Roda per tal de tenir una millor cobertura i garantir que el so i la 
recepció siguin de més qualitat. Entre d’altres, s’ha invertit en nous 
ordinadors, un dels quals per garantir la continuïtat de l’emissió, en 
un emissor nou, que permet millorar la cobertura, i en un nou SAI, 
que en garanteix la connexió i l’emissió.

 S’està elaborant un pla de comunicació municipal en el marc del 
qual es realitza una auditoria per conèixer en quin punt es troba la 
comunicació del consistori, optimitzar-la i fixar actuacions de mi-
llora que s’adaptin a les eines aparegudes en aquests darrers anys. 
Aquest treball analitza en l’àmbit intern la comunicació municipal 
i recull l’opinió de la ciutadania i d’entitats a través d’un procés 
participatiu. 

Amb l’ajuda dels senadors d’Esquerra, s’han pogut adquirir 
vuit pisos de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB), destinats íntegrament a 
lloguer assequible. Dos d’aquests habitatges s’adrecen a joves 
de fins a 29 anys i un altre es reserva per a emergències. Durant 
el mes de setembre està prevista l’adjudicació i, seguidament, 
l’entrega de les claus.

A més…

S’’ha fet la transició del rebost-solidari a la targeta moneder, i 
s’ha apostat per un model menys assistencialista que permet tenir 
una menor dependència del banc dels aliments.

  S’ha creat el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), que té 
com a objectiu prevenir i intervenir a temps davant de situacions 
d’infància i adolescència en risc.

CULTURA

En aquest butlletí fem un resum de l’activitat del 
govern municipal d’aquest últim any. 

El darrer any s’ha treballat en una línia estratègica clau, que 
és l’impuls del foment de l’ocupació dels i les joves. En aquest 
sentit, des de l’Ajuntament s’ha engegat un servei d’assessorament 
mensual i s’han dut a terme dos Speed Dating, unes activitats 
que han permès posar en contacte joves que busquen feina 
amb empreses que busquen persones treballadores. A l’última 
sessió hi van participar 16 joves i n’han sorgit 10 contractacions. 
Està previst que es dugui a terme un nou Speed Dating a final 
d’any.

S’ha ampliat el programa Roda és Feminista implementant un 
servei d’assessorament mensual i impulsant noves activitats cul-
turals per generar consciència durant l’any.

Conjuntament amb l’Assemblea de Joves i els Eskerdats s’ha 
impulsat un espai propi per la Festa Major Jove i es programa-
ran activitats i concerts als Jardins de La Blava amb l’objectiu 
d’incentivar el jovent del poble a fer-se seva i participar de la Fes-
ta Major. 

 El 2021 s’han restaurat dos capgrossos i un gegantó. La restau-
ració continuarà aquest 2022 amb dos capgrossos més.

 S’ha fomentat que el Teatre Eliseu sigui un espai de creació i 
assaig atraient companyies de dansa i grups de música que llo-
guen l’equipament per a treballar i enregistrar, o que fan actua-
cions com a pagament de la cessió de l’espai.

S’han traslladat les activitats de la biblioteca a d’altres espais 
i als barris, per teixir xarxa amb entitats i associacions (hora del 
conte, tallers, etc.).

  S’ha creat l’espai expositiu de projectors cinematogràfics a la 
Biblioteca Bac de Roda, que s’inaugurarà durant la festa major.

S’ha instal·lat una taquilla al teatre Eliseu, on també s’han fet 
dues dutxes als camerinos i s’han substituït diversos focus per 
tecnologia LED, més eficient i sostenible.

S’han fet adequacions en la seguretat (tancament de finestres, 
porta antiincendis, càmera de seguretat) al Museu de l’Esquerda, 
necessàries per a la integració al registre de museus de la Gene-
ralitat.

 S’ha acompanyat i promogut la creació d’una cooperativa de 
consum energètic. Un cop estigui constituïda, treballarem con-
juntament per poder aconseguir espais destinats a plaques fo-
tovoltaiques.

 Està prevista la segona fase de canvi de 316 llumeneres a led 
que suposen un gran estalvi energètic.

A més…

 S’augmentarà un 30% el nombre de dies de neteja viària amb 
l’adquisició d’una nova màquina escombradora.


