
BUTLLETÍ D’ESQUERRA RODA DE TER

NÚMERO 18   
ABRIL 2011
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Llista dels candidats

Grup Municipal d’Esquerra - Roda de Ter
Plaça Major, 4 3er  ·  08510 Roda de Ter
Tel. 93 889 56 28
Web: esquerra.cat/rodater
e-mail: rodater@esquerra.org

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

1  · Jordi Serra Macià 
2 · Roger Corominas Berloso (Independent) 
3 · Petra Martín-Pero Martín (Independent) 
4 · Jordi Bonilla Burgaya (Independent) 
5 · Marta Barniol Puntí 
6 · Xavier Montané Romero 
7 · Albert Sentias Torrents (Independent) 
8 · Núria Rehues López 
9 · Josep Guillamet Vallbona 
10 · Irene Herreros Pagès 
11 · Guillem Pladelasala Pradell (Independent) 
12 · Maria València Casadevall (Independent) 
13 · Maria Antònia Tardà Coma 

Suplents: 
14 · Jaume Salés Malian 
15 · Jordi Basses Boix (Independent) 
16 · Maria Teresa Campdelacreu Torné 
17 · Joan Escarrabill Ferrerons (Independent) 
18 · Roser Montané Tardà (Independent) 
19 · Roger Canadell Rusiñol (Independent) 
20 · Xavier Berrocal Rodriguez (Independent) 
21 · Maria Carme Deseures Casas (Independent) 
22 · Sílvia Torras Creus (Independent) 
23 · Pep Poblet Freixa

Compromís i contracte amb el poble 
El grup municipal d’ERC de Roda de Ter ha 
elaborat aquest programa electoral amb 
la intenció que serveixi de compromís i de 
contracte amb els veïns i veïnes del poble. 
Volem fer conèixer als rodencs i 
rodenques les nostres iniciatives per 
construir el poble de Roda de demà, 
en el qual les qüestions que afecten 
directament les persones seran prioritats 
per al nostre govern. 
Sabem que gairebé tots els grups 
polítics que es presenten a les eleccions 
municipals volem millorar el poble i la 
qualitat de vida dels rodencs i rodenques, 
però els membres del grup d’Esquerra 
creiem que és imprescindible explicar —tal 
com fem en aquest programa— la manera 
com es farà.

compte les peticions i les 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...) 
D’aquesta manera es coordinaran 
les activitats programades per les 
regidories amb les de les associacions 
i es facilitarà, així, la seva difusió.

Economia local i Promoció 
econòmica. 
La promoció dels sectors econòmics 
locals i del comerç de proximitat 
ajuden a la cohesió i al manteniment 
de la identitat. 

- Preveurem la creació d’activitat 
econòmica en les noves zones 
urbanes de la Blava i de Can 
Puigneró. 
- Impulsarem una taula de 
concertació per dinamitzar l’activitat 
econòmica i crear ocupació.
- Reprendrem les negociacions amb el 
Departament d’Indústria per impulsar 
un Centre Tecnològic a la zona de Can 
Puigneró.
- Impulsarem l’activitat turística tot 
creant punts d’informació i rutes 
guiades.

Construir la Nació. Des del nostre 
ajuntament donarem suport i prendrem 
les mesures oportunes que ajudin a 
l’alliberament nacional de la nació catalana. 
La independència de Catalunya s’anirà 

guanyant amb l’esforç i el compromís 
de tothom. Des dels pobles hi podem 
contribuir molt. Una nació es construeix 
des de la base, des de la voluntat i 
l’aportació de cadascun/a de nosaltres. 

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA 
ELECTORAL I VÍDEO DE CAMPANYA
 
Divendres 6 de maig
2/4 de 9 del vespre
Porxada de Can Planoles

VERMUT POPULAR
 
Diumenge 15 de maig
12 del migdia
Plaça Major
Vine a fer el vermut amb la Candidatura d’Esquerra!
Inflables i jocs pels infants.



vigilància que cobreixi les nits, sobretot 
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 mitjançant el  Consell 
Comarcal.
- Iniciarem converses amb els 

Resum del Programa Electoral

Grup municipal d’ERC de Roda de Ter

Aquest programa electoral és un recull 
de l’experiència de 12 anys de presència 
a l’ajuntament, de projectes nous i de 
propostes aportades pels integrants del 
grup municipal i les persones que s’han 
incorporat a la candidatura.

Informació i participació. La base de 
la democràcia no és només votar cada 
quatre anys. És primordial aconseguir la 
màxima implicació possible del veïnat en 
tot allò que afecta el municipi i per això cal 
obrir vies de participació i de debat, i oferir 
sempre informació i transparència.

Voluntariat. Les associacions i entitats 
formen el gruix principal de l’estructura 
social del poble. Cal reconèixer que les 
persones que les formen i dirigeixen ho 
fan de forma completament voluntària i 
altruista. Aquest haurà de ser el camí a 
seguir per alguns dels serveis que avui 
ofereix l’ajuntament. Els voluntariat serà 
un dels protagonistes destacats de la 
propera legislatura.

L’economia és la base del 
desenvolupament social. Els recursos 
municipals són limitats i escassos. És 
imprescindible una nova planificació 
econòmica per optimitzar-los però la 

limitació econòmica no pot ser una excusa 
per justificar una paràlisis d’acció.

Seguretat i civisme. Les enquestes porta 
a porta que ha fet el nostre grup municipal 
fan evident que aquesta és una preocupació 
central per a molts veïns i veïnes.
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 

Si voleu conèixer el programa complet el podeu llegir i descarregar de la nostra 
pàgina web http://www..esquerra.cat/rodater o de la nostra identitat al facebook 
Esquerra Roda.

Ajuntaments de Manlleu i Vic per estudiar 
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.

Mobilitat de persones i vehicles.
Farem efectiva la zona blava d’aparcament 
amb limitació horària.
Aplicarem la mesura per poder anul·lar les 
sancions d’aparcament en la zona blava. 
Continuarem amb l’eliminació de les 
barreres arquitectòniques.
Estudiarem un nou pla de mobilitat que 
inclogui el canvi de direcció d’alguns 
carrers i la millora de l’accés al carrer 
Diputació.
 
Urbanisme. El desenvolupament urbanístic 
també afecta directament la cohesió 
social. Com i on es construeix habitatge, 
en quin format (cases aparellades, pisos, 
etc.) decidirà, en bona part, si el nostre 
poble serà un poble cohesionat o un poble 
dormitori.  
Aprovarem el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) amb les al·legacions que 
es varen presentar.

Educació/Formació. L’educació sempre 
ha estat i serà per a nosaltres un pilar 
fonamental i un eix vertebrador en la 
planificació i el desenvolupament de totes 
les actuacions; encara més 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 les persones 
adultes i treballarem per tenir formació 
professional per a joves que han finalitzat 

l’ensenyament obligatori amb graduat o 
sense.

L’escola nova. Fins al mes de febrer 
de 2011 l’ajuntament no ha efectuat el 
lliurament del 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  aconseguir el nou edifici 
i, malgrat que ens ho posaran difícil, per al 
nostre grup és prioritari:

- Eliminar la despesa actual en concepte de 
lloguer.
- Construir el nou edifici escolar.
                               
Comunicació. Els mitjans de comunicació 
han de ser un referent comunicatiu local.
Ens plantegem uns mitjans de comunicació 

multiplataforma, la revista en paper, i la 
ràdio i la pàgina web treballant com una 
unitat i en col·laboració constant.

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 ciutadana.
- Establirem un reglament senzill perquè 
els vilatans es puguin dirigir directament 
a l’alcalde o als regidors quan acabi el 
ple.
- 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 vinculant, amb les següents 
condicions:
· Campanya informativa per fer conèixer 
el cost real del desmuntatge.
· Participació superior al cinquanta-cinc 
per cent de la població major de setze 
anys.

L’esport és universal, terapèutic, 
socialitzador, lúdic, educatiu i preventiu.
- Reformarem els vestidors de la zona 
esportiva.
- Millorarem la il·luminació  del camp de 
futbol.
- Establirem un conveni amb les escoles 
d’iniciació dels diferents clubs perquè els 
infants d’entre 4 i 6 anys puguin conèixer 
tots els esports.

Cultura. L’impuls de la cultura local 
i nacional i el foment de la memòria 
històrica són elements d’identitat i de 
cohesió social.
- Crearem el Consell Municipal de 
Cultura. 
- Establirem una programació estable en 
els diferents espais culturals —tenint en 


