
BUTLLETÍ D’ESQUERRA RODA DE TER

NÚMERO 22
ABRIL 2015

4 ANYS FENT-HO POSSIBLE

Gràcies, rodencs i rodenques! 
Comencem aquesta editorial donant-vos les gràcies per haver-
nos deixat governar Roda de Ter durant els darrers quatre anys. 
A les portes d’acabar el mandat, dediquem aquest butlletí a fer un 
resum de totes les accions que hem portat a terme durant aquest 
temps. Tot plegat ho hem fet junts i 
esperem continuar fent-ho junts quatre 
anys més.

La situació econòmica i social dels 
darrers anys ha estat complicada per a 
tothom; també ha afectat l’ajuntament 
i ha suposat un gran repte. Des de 
l’inici de la legislatura es va fer un gran 
esforç de contenció per tal d’adaptar-
nos a la situació real: disminució de pressupost, disminució de 
personal, reducció dels ingressos rebuts d’altres administracions, 
etc. Això ens ha obligat a renegociar contractes, a evitar certes 
despeses i a aplicar estalvis, però en cap cas ha implicat un 
augment de la pressió fiscal; ans el contrari, els impostos han 
estat congelats durant aquests quatre anys i, fins i tot, hem pogut 
mantenir i en la majoria de casos reduir el principal impost, l’IBI, 
i els valors cadastrals. Aquesta important gestió econòmica ha 
anat estretament lligada a un gran treball polític dut a terme 
amb altres administracions, el qual ha fet possible obres de 

manteniment i diverses inversions indispensables per millorar el 
poble. Podem dir, per tant, que a dia d’avui l’ajuntament de Roda 
de Ter gaudeix d’una bona solvència econòmica.
Com sabeu, l’atenció a les persones és i ha estat sempre una de 
les nostres prioritats. Per aquest motiu, malgrat les dificultats, 

hem mantingut tots els serveis a 
les persones i hem incrementat les 
partides en benestar social. Ens hem 
abocat a aconseguir una bona oferta 
de tallers i activitats educatives en 
diversos àmbits, gràcies als Espais 
Actius, però també mitjançant 
l’esport i el treball colze a colze amb 

les entitats del poble. Hem volgut recuperar espais oblidats de 
Roda, hem potenciat el nostre compromís amb el medi ambient 
i s’ha reforçar el nostre teixit social. Sabem que queda molt per 
fer, però estem convençuts del camí iniciat fa quatre anys i ens 
il·lusiona continuar treballant. 

Aquest mandat que arriba serà el que ens portarà a l’assoliment 
de la República Catalana i, com sempre hem fet, dedicarem tot el 
nostre esforç a construir aquest nou país.

Visca Roda de Ter i visca Catalunya lliure!

“Sabem que queda molt per 
fer, però estem convençuts del 
camí iniciat fa quatre anys i ens 
il·lusiona continuar treballant”

Compromís Nacional

Territori 

Comunicació

Roda forma part de l’Associació de 
Municipis per la independència (AMI), 
la qual cosa s’indica a les entrades 
del poble, amb estelades a les dues 
rotondes. L’estelada també oneja al 
balcó de l’Ajuntament malgrat que hem 
estat denunciats per part de la Delegació 
del govern espanyol.

Ens hem declarat municipi lliure i 
exercim la sobirania fiscal, juntament 
amb 64 ajuntaments més de tot 
Catalunya, que paguem els nostres 
impostos a l’Agència Tributària de 
Catalunya.

Recuperació de la Palanca del Molins: 
Està en fase de construcció i la seva 
obertura està prevista per al mes de juny. 
La recuperació de la palanca permetrà 
fer la volta als camins vora ter i potenciar 
el patrimoni natural del riu, així com del 
patrimoni històric i cultural, tot unint el 
passeig, la Blava i l’Esquerda.

Rotonda C-153 i carretera de Manlleu: 
Finalment, després de molts tràmits i 
gestions, s’ha aconseguit iniciar una de les 
obres més necessàries per a la seguretat 
viària del nostre poble. L’obra serà 
subvencionada quasi totalment per altres 
administracions.

Pont vell: S’ha fet el condicionament 
del pont, imprescindible per temes de 
seguretat dels vianants, dels vehicles i dels 
elements estructurals. També ha servit per 
millorar-ne l’aparença. 

Carrer Bac de Roda: Els acabats 
defectuosos de les obres d’aquest carrer, 
dutes a terme en l’anterior legislatura, 
han fet necessària una nova actuació per 
deixar el carrer arranjat i, així, acabar amb 
les caigudes i entrebancades.

Pàgina web: La renovació de la pàgina 
web municipal ha permès que l’ajuntament 
hagi estat distingit, els darrers 2 anys, 
amb un reconeixement a la qualitat i la 
transparència, amb una nota de 88 sobre 
100.

App: S’ha creat una aplicació per a 
dispositius mòbils que ja ha estat 

Tenim ganes de parlar amb vosaltres.  
Entre tots i totes ho fem possible!www.esquerra.cat/rodater

rodater@esquerra.org
@EsquerraRoda
 
També ens trobareu al Facebook.
Uneix-te a Esquerra Roda.

Grup Municipal d’Esquerra - Roda de Ter . Plaça Major, 4 - 08510 Roda de Ter

Manteniment de carrers: S’han asfaltat 
totalment o parcialment diversos carrers 
(Josep Caminals, Sant Pere, Verge de 
Montserrat, Ferran Alsina, Bon Amic, Santa 
Tecla, Sant Enric, Camí de Malars, Sant 
Sebastià, Torrent, Pompeu Farbra, Plaça 
Catalunya, Plaça Major, Torrent Massana, 
Guilleries, Sant Jordi, Casserres, Molins, 
Coll de Roda, Pèlix, Avinguda Tecla Sala, 
Baró de Savassona, Ramon Pujols, Strata 
Francisca, Cooperativa).

Enjardinament de la 
rotonda de l’entrada 
a Roda: S’ha 
millorat l’aspecte de 
l’entrada al poble, 
amb l’escultura, la 
benvinguda i els 
versos de Miquel 
Martí i Pol al mig de 
la rotonda. 

Mobilitat i seguretat 
viària: Seguint el pla 
fet per la Diputació 
de Barcelona, entre 
d’altres mesures, 
s’ha instal·lant un 

descarregada per més de 500 persones, i 
que permet consultar les notícies, l’agenda, 
els telèfons d’interès, escoltar Ràdio 
Roda i informar l’ajuntament de possibles 
incidències, entre altres utilitats. S’està 
treballant en noves funcionalitats. 

Roda de Ter: S’ha començat a digitalitzar el 
fons històric d’exemplars de la revista per tal 
que estiguin accessibles a la web municipal. 
Actualment ja hi ha 19 anys disponibles.

semàfor de reducció de velocitat al Pla 
Xic i un semàfor a l’encreuament del CAP 
(adaptat per a persones invidents).
 
Carrer Puigdollers: Amb la col·laboració 
dels veïns i els promotors dels edificis 
s’ha pogut actuar en un dels darrers 
carrers del poble que encara estava per 
urbanitzar. 

Xarxes de comunicació: S’han creat 
noves eines de comunicació, com 
el Facebook (726 seguidors), i el 
Twitter (1.080 seguidors), amb la 
voluntat d’oferir informació amb més 
immediatesa als rodencs i rodenques. 

Ràdio Roda: S’ha iniciat un pla d’inversió 
per tal d’actualitzar les instal·lacions de 
la ràdio municipal.

Pont Vell

Rotonda C-153 amb carretera de Manlleu



Medi ambient
Estalvi energètic: Des de gener de 2012 
fins a desembre de 2014 s’ha assolit 
un estalvi energètic de 72.369,73 euros 
(-23%) i una reducció de les emissions de 
CO2 de 123,34 tones, gràcies a la millora 
de l’enllumenat públic amb la substitució 
de totes les llumeneres (excepte les 
d’algunes places i de la carretera, que 
resten pendents). 

Gestió i recollida selectiva de residus: 
Actualment Roda és un dels municipis 
capdavanters a Catalunya en la recollida 
selectiva. Generació de residus per 
habitant/dia: 0,73 Kg (mitjana de Catalunya 
1,30 Kg). Residus reciclables gràcies a 
la recollida selectiva 74,9 % (mitjana de 
Catalunya 38 %)

Horts socials: Es van posar en 
funcionament l’any 2012, i actualment hi 
ha 22 parcel·les. S’ha constituït l’associació 

d’usuaris des horts socials. 

Muntanyeta: S’ha recuperat aquest espai 
amb la plantada d’arbres i arbustos per 
part dels alumnes de les escoles de 
Roda. La muntanyeta ha esdevingut una 
zona lligada als Horts Socials, el Banc de 
Llavors i la Fira de la Llavor.

Fira de la Llavor Tradicional: Aquest any 
s’ha celebrat la seva tercera edició. La 
fira s’ha consolidat com a referent en la 
recuperació de llavors, la sostenibilitat, 
la proximitat i la reflexió sobre el medi 
ambient i l’alimentació. 

Mercat de segona mà: S’ha creat i 
consolidat un mercat que s’ha situat en un 
espai infrautilitzat del poble, amb desenes 
de parades cada primer diumenge de mes 
i centenars de visitants.

Jardins de la blava i guingueta: S’han 
recuperat i s’han obert els jardins de La 
Blava, amb la construcció biosostenible 
de la Guingueta. S’han convertit en un nou 
espai de passeig i també en un indret de 
trobada per a la ciutadania.  

Camí fins Els Molins: S’ha recuperat el 
camí que enllaça el passeig amb la Font 
dels Molins i que transcorre pel voral del 
riu Ter (camí que antigament utilitzaven 
els treballadors de la fàbrica La Blava).

Subvencions extraordinàries per 
a inversions, rebudes d’altres 
administracions: de fons europeus per 
difondre el patrimoni cultural: 100.000 
€; de la Generalitat per al museu de 
l’Esquerda: 400.000 €; de la Diputació de 
Barcelona: 970.800 € (asfaltat de carrers, 
enllumenat, actuacions al pont vell, la zona 
esportiva i la rotonda, caldera biomassa, 
reparació de desperfectes provocats pels 
aiguats i construcció de la palanca dels 
molins) i per despeses generals: 147.000€. 
 
L’ajuntament de Roda de Ter ha reforçat la 
seva solvència econòmica durant aquest 
mandat (2011-15) rebaixant en 30 punts 
la ràtio d’endeutament. 

El termini mig de pagament el 2011 se 
situava a l’entorn dels 150 dies. Des del 
2013 aquest termini està per sota dels 30 
dies que determina la llei. 
 
Evolució IBI
En el següent quadre queda palès l’esforç 
que s’ha fet per tal de disminuir la pressió 
fiscal als veïns i veïnes:

Hisenda

Promoció econòmica de les 27 que hi havia disponibles. Les 
primeres empreses ja han començat a fer 
obres per a la seva instal·lació.  

Contractació de plans d’ocupació: 
Gràcies a les subvencions rebudes s’han 
pogut contractar persones aturades per 
realitzar diverses tasques a l’ajuntament 
durant 6 mesos. Nombre de contractes: 
any 2012, 5; any 2013, 6; any 2014, 10; i 
any 2015, 8 . Addicionalment s’ha creat 

Reducció d’impostos a les botigues: 
Des del 2014 s’ha rebaixat la taxa 
d’escombraries per a les botigues, entre 
un 2,8% i un 20,3%, segons la tipologia 
de negoci. També s’ha reduït la taxa 
de llicències, comunicacions prèvies i 
declaracions responsables per donar 
suport al teixit productiu. 

Subvenció emprenedors: Des de 
2014 s’han atorgat 6 subvencions a 
emprenedors que han decidit crear el 
seu propi lloc de treball a Roda. Aquesta 
subvenció consisteix a pagar les quotes 
d’autònoms durant uns mesos, fins a 
un màxim de 900 euros, i també permet 
ajudar els empresaris en la contractació 
d’un nou treballador. 

Locals buits: S’ha creat un registre de 
locals buits per facilitar el contacte entre 
propietaris i emprenedors, i s’estan 
portant a terme campanyes concretes 
sota el nom «Aixequem les persianes!» 
per facilitar-ne la ocupació.

Polígon industrial del Puig Vell: A banda 
de la utilització de l’espai del polígon per 
realitzar diverses activitats esportives 
i ciutadanes, la seva situació ha canviat 
radicalment: ja s’han venut 21 parcel·les 

el «Club de la feina» per donar més eines 
als desocupats per a la cerca d’un lloc de 
treball. 

El catàleg de serveis que ofereix el servei 
de promoció econòmica (emprenedors 
i ocupació) ha incrementat notablement 
aquesta legislatura gràcies al fet que Roda 
forma part de «Creacció» una Agència 
d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement 
creada a Osona.

Educació

Acció social

Cultura

Escola Emili Teixidor: Ja està aprovada la 
seva construcció i el projecte per part del 
Govern de la Generalitat de Catalunya per 
un import de 4,3 milions d’euros. Ja s’ha 
demanat el permís d’obres i tan sols falta 
la licitació (en procés) per començar les 
obres.

Atenció a les necessitats socials: 
Conjuntament amb Caritas s’ha reforçat el 
programa d’ajuts per a urgències socials, 
amb més dotació econòmica i amb el 
funcionament estable del Banc d’Aliments. 
Cada any, durant la setmana solidària s’ha 
publicat i s’ha fet arribar a cada casa les 
dades referents al nombre de persones 

ateses, el tipus de necessitats detectades 
i els recursos econòmics esmerçats. Amb 
això s’ha volgut ser el màxim d’efectius i 
transparents.

La Borsa de Voluntariat: Ha gestionat i 
coordinat la tasca de 90 voluntaris en 
diversos projectes socials, educatius, 

culturals i esportius del nostre poble.

Municipi cardioprotegit: Amb la 
col·laboració d’un grup de veïns, quedaran 
instal·lats, d’acord amb els criteris del 
Departament de Salut, 3 desfibril·ladors 
automàtics (zona esportiva, CAP i Escola 
Mare de Déu de Sòl del Pont).

Teatre Eliseu: A més de tots els actes 
organitzats per les entitats locals, des de 
l’any 2013 hi ha hagut una programació 
estable d’espectacles teatrals, infantils, 
músicals i de dansa. S’han ofert un total 
de 14 espectacles i s’ha arribat a 1.995 
espectadors. 

Espais actius: S’han realitzat 126 tallers 
d’àmbits molt diversos (cuina, ball, esports, 
manualitats,...) amb una assistència total de 
2.073 persones.

Museu de l’Esquerda: S’ha posat en 
funcionament l’equipament del Museu 
de l’Esquerda (sala d’actes, sala 
d’exposicions, oficines, laboratori i 
magatzem). També s’ha aconseguit una 
subvenció de 400.000 € per al projecte 
propi del museu, que està en fase 
d’elaboració.

Bac de Roda: Amb motiu dels 300 
anys de la mort de l’heroi rodenc es va 
organitzar un homenatge públic que va 

comptar amb la presència de l’Honorable 
Conseller de Cultura.

Miquel Martí i Pol: S’ha continuat 
mantenint viu el seu llegat, sobretot amb 
la commemoració del 10è aniversari de la 
seva mort. Hem aconseguit fer-ne ressò 
nacional i s’han dut a terme diversos actes 
d’alta rellevància cultural i social, amb 
la presència d’importants personalitats i 
estudiosos de prestigi en el nostre poble.

Esports
Inversions a la zona esportiva: S’han 
rehabilitat les piscines, s’ha ampliat 
l’enllumenat del camp del futbol, s’han 
millorat els tancaments dels vestidors i 
s’han renovat les calderes del camp de 
futbol. 

S’ha reparat la coberta del pavelló i s’ha 
millorat l’accés a les graderies.

S’ha impulsat i donat suport a les noves 
entitats esportives: Saltamarges i Tennis 
Taula.

Participació
Plens municipals: S’ha obert la participació 
als veïns i veïnes de Roda en els plens 
municipals.

Associacions veïnals: L’ajuntament ha 
impulsat la creació de noves associacions 
veïnals, com la dels Pèlics, el Bac de Roda i 
la dels Horts Socials.

Seguretat i mobilitat 
Ampliació del servei de vigilància: S’ha 
ampliat el servei de vigilància a les nits, 
a l’espera de poder constituir una junta 
local de seguretat.

Vehicle municipal: S’ha comprat un 
vehicle nou per al servei dels vigilants 
municipals.

Casa Barri Bon Amic

Casa Barri Pla Xic

Casa Barri Sant Sebastià

Casa Barri de la Prada

Casa Barri Coll de Roda

Rebut IBI 
2011

626,88

281,19

426,45

258,08

557,96

-44,05

-23,76

-50,80

-15,13

-75,93

Estalvi

582,83

257,43

375,65

242,95

482,03

Rebut IBI 
2015

-7,03%

-8,45%

-11,91%

-5,86%

-13,61%

Variació %

Evolució de l’endeutament municipal

Jardins de La Blava
Polígon industrial del Puig Vell

Futura escola Emili Teixidor


