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BUTLLETÍ D’ESQUERRA RODA DE TER

DOS ANYS DE GOVERN

Després de dos anys de govern és un bon moment per 
fer un repàs de la feina feta i albirar la que manca per 
fer. 

A mitjans de l’any 2011, en l’inici del govern d’ERC, ens 
vàrem trobar que els proveïdors no cobraven les factu-
res des de gener de 2011. Calia sanejar econòmicament 
l’ajuntament. La contenció i la disminució de les despe-
ses corrents, l’estalvi i la prudència de tresoreria, han 
disminuït el deute per sota dels límits legals establerts i 
s’ha tancat el darrer exercici amb superàvit. 
Durant aquest dos anys de 
legislatura els impostos i taxes 
han estat congelats, excepte 
la taxa de la Llar d’infants i de
l’Escola de Música, per la 
disminució de la subvenció de 
la Generalitat. Pel que fa a l’IBI 
estem a l’espera que l’any vinent l’Estat 
faci una revisió cadastral a la baixa. En aquests 
moments cal més que mai prioritzar l’atenció a les 
persones i augmentar i millorar les prestacions de l’àrea 
de serveis personals (benestar social, ensenyament, 
esports, cultura i joventut). Per això han augmentat els 
recursos destinats a serveis socials, a formació d’adults 
i serveis ocupacionals, amb una oferta formativa per a 
persones a l’atur.
Amb les subvencions que hem aconseguit i amb re-
cursos propis hem pogut fer algunes inversions com 
l’arranjament de la piscina, l’asfaltat d’alguns carrers  i 
darrerament l’obertura de l’espai del futur museu de 
l’Esquerda. Una bona gestió dels recursos propis i una 

bona gestió política per assolir subvencions públiques 
ens permet anar fent les obres més urgents i neces-
sàries sense comprometre la despesa general del 
municipi.
Hem creat noves eines de participació com la interven-
ció directa als plens; la ubicació d’una bústia física a 
les portes de l’ajuntament i una bústia virtual d’atenció 
ciutadana a la pàgina web, a banda de l’atenció directa 
amb els regidors i l’alcalde. En la mateixa línia, la web 
de l’ajuntament ha esta reconeguda com una de les més 
transparents de la comarca.
   Som conscients dels    
   molts reptes que tenim davant: 
   cal millorar el civisme i la 
   seguretat, solucionar els proble  
   mes de mobilitat i aparcament i  
   seguir lluitant per fer  realitat el  
   nou equipament escolar per al   
  centre Emili Teixidor.  
Esquerra no és un grup d’independents que utilitzi sigles 
de partit segons convingui. Estem compromesos amb 
el poble però també amb el país. L’ajuntament també 
pot ajudar a fer avançar el país en l’assoliment de les 
llibertats nacionals i socials. Per això l’equip d’Esquerra 
s’ha posicionat i continuarà posicionant-se per la inde-
pendència del nostre país. Associats als municipis per la 
independència (AMI) hem declarat Roda de Ter territori 
lliure, en el balcó de l’ajuntament  hi oneja l’estelada, i 
seguint les seves indicacions exercirem també la sobi-
rania fiscal i pagarem els impostos a l’agència tributaria 
catalana. Estem compromesos amb tots els passos que 
es vagin fent per la construcció nacional de Catalunya.

“Una bona gestió dels recursos 
propis i una bona gestió política per 
assolir subvencions públiques ens 

permet anar fent les obres més 
urgents i necessàries”

2011 i 2012 evidencia un estalvi net de 36.000 euros i 62 
tones de CO2, si haguéssim mantingut el nivell de con-
sum anterior, la factura s’hauria incrementat en 78.000 
euros (sense fer compensació tarifària), és a dir, en lloc 
de pagar 78.000 euros més, hem pagat 36.000 euros 
menys. Amb una part d’aquest estalvi econòmic ja hem 
començat a encendre tots els llums del casc antic dotats 
d’equips de 50W.

Mobilitat i semàfors: A l’espera de rebre el pla de 
mobilitat que està elaborant la Diputació de Barcelo-
na, ja hem començat les obres per la instal·lació d’un 
semàfor de control d’excés de velocitat a la carretera de 
l’Esquirol (Pla Xic) i aviat començarem la construcció de 
l’encreuament semafòric a la zona del  CAP.

Mercat setmanal:  S’ha aprovat un reglament que regula 
el mercat setmanal dels dijous i s’ha ampliat el número 
de parades per millorar-ne la oferta. 

Mercat de segona mà: el primer diumenge de cada mes 
se celebra  un mercat de segona mà  i reutilitzables a la 
zona del polígon. Aquesta iniciativa fins al moment ha 
tingut una bona resposta, tant per part dels paradistes 
(100 parades aproximadament), com del nombrós públic 
que hi ha assistit.
  
Inserció laboral: S’ha creat un nou servei al Servei 
d’Ocupació de Can Vinyets per a tots els usuaris que 
consisteix a agrupar en un correu electrònic un recull 
d’ofertes de treball de diversos portals. A banda, a partir 
del mes de setembre es faran nous monogràfics desti-
nats a facilitar la inserció laboral.

Gestió eficient dels recursos municipals: 
Durant aquests 2 anys s’ha portat a terme una racio-
nalització molt significativa de les despeses munici-
pals. L’endeutament els dos darrers anys ha passat 
de representar el 88,12% del total dels ingressos 
corrents al 64,93% (veure gràfic). Aquesta disminució  
de l’endeutament per sota del topall del 75% fixat per 

l’Estat permet que actualment l’Ajuntament, si ho con-
sidera necessari, pugui sol·licitar nous crèdits per a la 
realització d’inversions. 
El juny del 2011 de mitjana es pagava als proveïdors de 
l’Ajuntament a més de 150 dies. Actualment l’Ajuntament 
està pagant les factures en una mitjana de 30 dies i per 
tant té un termini de pagament dins el període que fixa 
la normativa actual. 
El 2012 es va tancar amb un estalvi net de 745.495,92 
euros. Aquesta és la xifra més elevada de la darrera 
dècada. Aquest estalvi permet que actualment 
l’Ajuntament pugui pagar amb normalitat als seus pro-
veïdors tot i que la Generalitat té dificultats econòmiques 
i deu a l’Ajuntament més de 300.000 €. Així mateix, part 
d’aquest estalvi podrà destinar-se en un futur a noves 
inversions. Igualment, els darrers 3 anys, el romanent 
de tresoreria també ha tingut una evolució molt positiva 
i com en el cas anterior és un indicador que reforça la 
bona situació de tresoreria així com de la correcta exe-
cució pressupostària. 

Estem com sempre oberts a qualsevol suggeriment o 
queixa que ens vulgueu fer arribar. Amb la vostra 
col·laboració podrem millorar el que no funciona prou 
bé.

Institucionalment us podeu adreçar a l’alcalde i als 
regidors directament a l’ajuntament. Podeu fer arribar 
els vostres suggeriments i queixes per mitjà de la 
pàgina web de l’ajuntament, i també a la bústia que hi 
ha a l’entrada de les oficines municipals.

Una altre possibilitat és contactar amb el grup 
municipal d’ERC:
web: esquerra.cat/rodater
e-mail:rodater@esquerra.org

I a l’assemblea que tindrà lloc a la sala 
polivalent de la Biblioteca Municipal 
el dimecres 31 de juliol a 2/4 de 9 del 
vespre

Grup Municipal d’Esquerra - Roda de Ter
Plaça Major, 4t 3r · 08510 Roda de Ter
Tel. 93 889 56 28
www.esquerra.cat/rodater
rodater@esquerra.org

També ens podeu trobar al Facebook.
Uneix-te a Esquerra Roda.



Impuls per a la creació de noves associacions de veïns: 
és imprescindible una xarxa ciutadana d’entitats cul-
turals, esportives i socials per al bon funcionament i el 
benestar del poble. Ja s’ha constituït una nova associa-
ció al barri de la Verge del Sòl del Pont i el Serrat, estem 
treballant perquè es constitueixi la del barri Centre.

Quadern per al debat familiar. Oberts a la participa-
ció: El quadern per el debat és un tipus d’enquesta que 
promou la participació dels infants i de les seves famí-
lies en les polítiques públiques a través de les escoles. 
505 persones han donat el seu parer sobre el model de 
poble. Els resultats es poden consultar a la web www.
rodadeter.cat.

Borsa voluntariat: S’ha creat una borsa de voluntaris 
que està coordinada per una persona voluntària. Té 28 
voluntaris/àries adscrits que han desenvolupat accions 
regularment o bé puntualment. 

Renovació de la pàgina web: S’ha fet una renovació de la 
web de l’Ajuntament de Roda (www.rodadeter.cat) amb 
un nou disseny, simplificació dels menús i introducció de 
més informació d’interès per als veïns i veïnes.  

Nous canals de comunicació 2.0 de l’Ajuntament: 
S’han creat el Facebook i el Twitter (@rodadeter) de 
l’Ajuntament de Roda de Ter.  En menys d’un any el Face-
book i el twitter sumen globalment prop de 800 usuaris.

Aposta per la digitalització del Roda de Ter: S’han 
començat a digitalitzar diversos exemplars de la revista 
per fer-los consultables per a tothom des de la web de 
l’Ajuntament.  Actualment ja són consultables tots els 
exemplars del període 2003-2011.

Creació de noves entitats esportives i espais de tro-
bada: S’han dotat i/o millorat els locals de les entitats 
esportives i s’ha promogut la creació de noves entitats, 
com per exemple el Club Petanca Roda i el Club de Ten-
nis Taula.

Noves activitats esportives: El proper dia 29 de setem-
bre se celebrarà la primera Cursa de Muntanya de Roda, 
Saltamarges. Aquesta cursa s’organitza en col·laboració 

amb els monitors i alumnes del taller de running dels 
tallers Espai’s Actius.

A favor de la formació. L’educació, la 
cultura, l’esport, la vida social i el medi 
ambient. A favor de les persones i la co-
hesió social

Espai d’exposicions a l’E_spai: s’ha incentivat la ubica-
ció d’exposicions itinerants a la sala polivalent per tal de 
permetre als artistes del poble tenir un indret on mos-
trar la seva obra. Fins a l’actualitat hi han passat dues 
exposicions diferents: una de pintura, de Laia Jordà; i 
una de fotografia, del Grup Fotogràfic Roda. 

Sant Joan: Per segon any consecutiu s’ha incentivat la 
recuperació de la revetlla Sant Joan com a festa popu-
lar. L’arribada de la flama del Canigó al passeig del Ter, 
l’encesa de la foguera i el sopar popular amenitzat amb 
música, ha congregat, enguany, més de setanta rodencs i 
rodenques. 

Espai’s Actius: La primavera del 2012 es van posar en 
marxa els tallers dels Espai’s Actius de Roda de Ter i el 
mes de juny de 2013 ha acabat la quarta edició. 
Des del seu inici s’han realitzat 42 tallers de 25 temàti-
ques diferents amb un total de 665 participants. 

Escola esportiva: El setembre de 2012 va començar la 
primera temporada de l’Escola Esportiva, que va aca-
bar el passat mes de juny. Hi van participar un total de 
16 nens i nenes, 8 dels quals han fet els 4 esports de 
manera complerta. La resta han anat triant els esports 
que els agradaven més i s’hi han anat apuntant. Per a la 
propera temporada ja hi ha demanda i s’està començant 
a planificar a través de la regidoria d’esports.

Recuperem La Muntanyeta és un projecte global  que 
inclou:
 - Horts socials: una realitat que ha superat les 
millors expectatives, per la transformació de l’indret, pel 
rendiment agroalimentari que se’n treu i, sobretot, per la 

xarxa de relacions personals que s’ha creat.
 - Plantada d’arbres: el març de 2013 es va viure 
una de les experiències més emocionants, els alumnes 
de les escoles del poble, ajudats per alguns de l’institut  
varen fer una plantada de 250 arbres i 150 arbustos al 
cim de La Muntanyeta.
 - 1ª Fira de Llavor tradicional de Roda de Ter: 
aquesta iniciativa va tenir com a objectiu contribuir a la 
recuperació, difusió i revalorització de les llavors locals, 
o tradicionals, un patrimoni que forma part de la nostra 
identitat local.

Obertura dels jardins de La Blava: La crisi econòmica 
ha aturat el desenvolupament del projecte de La Bla-
va, però és un actiu que es podrà fer realitat d’aquí uns 
anys. Mentre això no passa ja podem gaudir dels jardins, 
un espai preciós que connecta el carrer Verge del Sòl del 
Pont amb el Passeig del Ter. Aquest estiu hi programa-
rem activitats de lleure. 
   

Banc d’aliments: Entre altres activitats previstes en 
el conveni de col•laboració amb Caritas, hi ha el Banc 
d’aliments. Una iniciativa conjunta que suma els recur-
sos de Caritas, els municipals i les ajudes europees per 
fer front a les necessitats del nostre poble.

Teatre Eliseu: Enguany hem obert programació trimes-
tral al teatre Eliseu prioritzant donar oportunitats a 
artistes comarcals i oferint una programació diversa.

10è Aniversari Miquel Martí i Pol: L’organització dels 
actes previstos per al 2013 parteixen de la iniciativa 
conjunta entre l’ ajuntament de Roda de Ter, la Fundació 
Miquel Martí i Pol i l’associació d’Amics de Miquel Martí i 
Pol. També hi col·laboraran la Universitat de Vic i d’altres 
universitats d’arreu. 
 
300 anys de Bac de Roda: Amb les diferents comissions 
s’està elaborant un programa d’actes que engloba diver-
sos pobles de la comarca. En trobareu les novetats a la 
pàgina web de l’ajuntament.

Formació d’adults: S’han realitzat set cursos de català, 
informàtica i formació permanent. S’ha tornat  a oferir i 
fer el curs per obtenir el graduat en educació secundària 
(GES). El servei de promoció econòmica de Can Vinyets 
ha estat autoritzat com a centre per realitzar les proves 
d’ACTIC (certificació de la Generalitat de Catalunya de 
competències digitals) que permet obtenir un títol del 
nivell d’informàtica: bàsic, mitjà o alt. 

Escola de Pares i Mares: s’està treballant en la creació 
de l’Escola de Pares i Mares amb l’objectiu de tractar els 
temes que més preocupen a les famílies i facilitar infor-
mació, formació i recursos.

INFORMACIÓ, PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I 
PROXIMITAT

De caserna a equipament cultural: Hem finalitzat les 
obres de rehabilitació de la caserna de la guàrdia civil, 
lloc on s’ubicarà el nou Museu de l’Esquerda, un espai 
per l’equip que hi treballa, una sala d’exposicions i una 
sala de conferències a ús de tot el poble. Les obres s’han 
finalitzat sense cap desviació pressupostària i amb tots 
el requeriments legals per la seva obertura. En aquest 
moment hem aconseguit una subvenció de la Generali-
tat i una altra d’Europa per omplir de contingut l’espai i 
obrir el museu. 

Camp de futbol: L’any 2012 es van aixecar els meca-
nismes de rec del camp per tal d’evitar la perillositat 
que suposava tenir-los arran de terra i millorar la seva 
eficiència. També es van situar dues carpes al bar del 
camp, les quals han donat més vida social a la zona 
esportiva. Actualment està en marxa una obra de millora 

en l’estalvi energètic al camp de futbol,  consistent a 
canviar l’energia elèctrica per gas natural. La Diputació 
de Barcelona subvenciona la caldera de gas natural amb 
6.700€ i la companyia subvenciona l’obra que suposa 
realitzar aquest canvi. Per la seva banda, l’ajuntament 
de Roda remodelarà els tancaments que resten per fer. 

Pavelló esportiu: Amb l’objectiu de millorar i fer més 
eficients els serveis del pavelló esportiu, l’any 2012 es 
va remodelar el bar. Aquesta remodelació va anar asso-
ciada a la concessió del negoci del bar, per quatre anys, 
a una entitat esportiva: el CP Roda. 

Eficiència energètica  i canvis en l’enllumenat del casc 
antic: Hem endegat una campanya d’estalvi consistent 
a apagar punts de llum i substituir els llums de gran 
consum i poc eficients. La comparativa entre els anys 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ESTALVI I EFICIÈNCIA, 
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS AL SERVEI DE 
LA COL·LECTIVITAT


