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PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES A :

ACCIÓ SOCIAL
La regidoria d’Acció Social ha estat una de les que més ha hagut 
de treballar per resoldre les situacions generades per la pandèmia. 

S’ha donat suport i coordinació a la Residència Can Planoles durant 
la gestió de la pandèmia i el brot dels mesos de novembre-desembre.

S’ha implementat un model de suport a l’alimentació basat en 
l’autonomia i el respecte a les persones, i s’ha reduït un 40% del nom-
bre de persones usuàries del Rebost Solidari.

S’ha iniciat l’elaboració d’un Pla de Drogues, conjuntament amb 
Joventut, per a la prevenció i reducció de danys del consum entre 
joves i adults de Roda de Ter.

Hem engegat el projecte “Al teu costat” per donar suport a 
l’alumnat de Roda amb dificultats generades per la  Covid.

S’ha aconseguit una subvenció de la Generalitat i s’ha contractat 
una dinamitzadora comunitària per al suport a l’Àrea d’Acció Social i 
per a la promoció de projectes comunitaris.

Hem donat suport i assessorament a la gestió i coordinació de Can 
Planoles, conjuntament amb el Casal de la gent gran. S’han imple-
mentat protocols d’ús de la Porxada  s’han regulat i planificat les 
activitats durant la pandèmia.

S’ha reestructurat l’Àrea d’Acció Social, amb un augment de les 
hores i dels professionals d’atenció. Hem creat el servei de primera 
acollida i s’ha reforçat l’atenció a la dependència i la gent gran.

Hem reforçat el programa “Pedala”, de suport a persones de llarga 
estada a l’atur, amb noves metodologies que afavoreixin la inserció 
laboral.

ESPORTS

S’ha assessorat les entitats en matèria COVID i s’han pres totes les 
mesures per garantir la pràctica esportiva amb seguretat.

Hem iniciat una Taula d’Esports composta per les diferents enti-
tats esportives i els agents educatius. 

S’està treballant amb Masies de Roda i altres municipis per a la 
creació de projectes conjunts que dinamitzin la pràctica esportiva.
etc.

Hem creat i iniciat accions per fomentar l’activitat física entre la 
ciutadania, tot i el context de Covid: Cursa Entre Ponts Virtual; grups 
reduïts del programa d’Activitat Física i Salut; organització de tallers; 
etc.

Hem previst una actuació (130.000 euros) per a la millora de la 
zona esportiva:

  •Sanejament i remodelació de l’espai de sota grades del pavelló.
  •Renovació de les zones de restauració en mal estat i adequació a
  la normativa.
  •Renovació, sanejament i manteniment de les piscines municipals
  per millorar-ne la imatge i per garantir-ne la seguretat.

MEDI AMBIENT

Es canviaran 615 punts d’enllumenat públic i es posaran de leds. 
Això suposarà un estalvi energètic d’entre el 30% i el 60%, segons el 
tipus de llum substituït.

S’han instal·lat plaques fotovoltaiques a l’escola Emili Teixidor i 
una pantalla per al seguiment del consum i l’estalvi. Així l’escola es 
converteix en un edifici sostenible.

S’ha obtingut una subvenció per tal que en els propers mesos tam-
bé s’instal·lin plaques fotovoltaiques al Museu de l’Esquerda. 

Està prevista la construcció d’un hivernacle a la zona de la Mun-
tanyeta que consolidi el Banc de Llavors com a referent a la comarca 
d’Osona en recuperació de llavors i com a espai pedagògic. 

S’ha aconseguit una subvenció per elaborar el projecte d’instal·lació 
de plaques fotovoltaiques sobre els teulats dels pavellons de la zona 
esportiva. El projecte preveu, de manera compartida, l’autoconsum 
dels equipaments esportius i també la possibilitat d’accedir al con-
sum privat per a la ciutadania que no pugui posar plaques a la seva 
teulada i que les vulgui tenir sobre els pavellons.

El dia 8 de juliol va fer un any que el grup municipal d’Esquerra-Roda 
Republicana, en coalició amb dos regidors de Junts x Roda, va assu-
mir les tasques del govern a Roda de Ter. Després d’evidenciar-se el 
desgavell intern i la manca de lideratge, el juny de 2020 es va trencar 
definitivament l’equip de govern de coalició liderat per IPR. 

En plena crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pan-
dèmia  l’equip de govern anterior es va quedar en minoria, el grup 
d’ERC-Roda Republicana va valorar totes les opcions possibles i va 
decidir entomar la responsabilitat de liderar una nova proposta per a 
l’ajuntament i per al poble.

Com ja hem explicat públicament, després de setmanes de conver-
ses amb tots els grups municipals, vam optar per l’opció —gens fà-
cil— que possibilitava el desenvolupament de bona part del nostre 
programa electoral i també que facilitava tornar a fer política per als 
rodencs i les rodenques: presentar una moció de censura conjunta-
ment amb dos regidors de Junts x Roda, i assumir amb tota l’energia 
i responsabilitat el govern de Roda de Ter.

El Pla d’Actuació Municipal  (PAM) 2020-2023

El PAM de l’Ajuntament de Roda de Ter és fruit de l’acord de govern 
entre Esquerra-Roda Republicana i Junts x Roda. Aquest document 
de treball recull els objectius polítics prioritaris derivats de l’acord i 
les actuacions necessàries per tal d’assolir-los entre juliol de 2020 i 
juny de 2023.

El PAM és el compromís amb la ciutadania, la seva confecció deriva del 
diàleg dels programes electorals dels grups que conformen l’equip de 
govern i alhora és un exercici de transparència envers la ciutadania.

El Pla d’Actuació recull en 19 apartats les línies que han de guiar 
l’acció de govern i el podeu consultar sencer a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 

UN ANY DE GOVERN AMB LIDERATGE REPUBLICÀ 

L’inici del treball conjunt entre ERC-Roda Republicana i Junts x Roda  
fan que puguem valorar, ja ara, molt positivament el pacte i la feina 
que anem fent. 
Entre les accions iniciades —i algunes ja executades— destaquem 
que:

S’ha posat en marxa el treball d’elaboració dels Plans d’Acció de 
Joventut, Cultura, Comunicació i Acció Social, i ja està enllestit el Pla 
Director per a la remodelació dels parcs infantils.

S’han reforçat les ajudes a les persones en risc de vulnerabilitat i 
es s’han activat les subvencions i les ajudes als sectors comercials 
afectats per la pandèmia.

S’ha tornat a posar en marxa el pla d’estalvi energètic i s’ha 
avançat en el diàleg social per confegir, amb el comitè d’empresa i 
els sindicats, la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per tal de 
millorar els serveis i l’atenció ciutadana.

Amb l’ajuda dels senadors d’ERC a Madrid hem aconseguit que la 
SAREB (l’anomenat “banc dolent”) hagi cedit vuit pisos per destinar-
los a lloguer social per a famílies vulnerables i gent jove.

Després que el govern espanyol hagi desbloquejat el romanent de 
tresoreria dels ajuntaments, hem incorporat al pressupost municipal 
els diners necessaris per a fer efectius alguns dels projectes propo-
sats al PAM, com les obres del carrer Verge del Sòl del Pont.

En aquest butlletí fem un resum de l’activitat del go-
vern municipal. La feina és ingent, les ganes i la il·lusió 
d’aquest equip de govern per tirar endavant són enca-
ra més grans.

SERVEIS

Hem elaborat un Pla Director de Parcs Infantils de manera partici-
pativa. Aquest Pla recull les actuacions que es realitzaran entre 2021 
i 2022 a tots els parcs infantils del municipi. Es preveu un manteni-
ment adequat, però sobretot la millora i coherència dels elements 
de joc en funció de les edats i el confort dels espais: ombres, punts 
d’aigua, situació dels bancs, etc. 

S’han previst 43.000 € per a la millora de la xarxa d’aigua i dels 
nous punts d’enllumenat. 

S’ha realitzat una obra de millora en el clavegueram del carrer Bo-
namic.

EDUCACIÓ

S’han portat a terme diverses millores a les escoles per tal 
d’adaptar les instal·lacions a les mesures de seguretat per pal·liar 
l’impacte de la COVID19.

S’ha fet un canvi important en l’accés a l’escola Verge del Sòl 
del Pont en les hores d’entrada i sortida d’infants. El tall temporal 
d’accessos per a vehicles ha permès garantir la seguretat dels alum-
nes i les famílies.

Els propers mesos està previst invertir 20.000 € en la millora de 
diversos espais educatius del municipi.



Amb una clara voluntat de millorar la comunicació entre la institució 
i la ciutadania, hem portat a terme diverses mesures:

S’ha garantit la retransmissió dels plens per YouTube i Facebook 
Live.

S’ha actualitzat la nova web de l’ajuntament (rodadeter.cat).

S’han invertit 6.000 euros del romanent municipal per actualitzar els 
sistemes informàtics i tècnics de la ràdio.

Addicionalment, està prevista la millora de l’equipament informàtic 
de l’Ajuntament amb un import de 13.500 euros finançat amb roma-
nent.

El RdT ha passat a ser una revista trimestral, s’aposta per notícies 
amb més profunditat i pel format de reportatge. Les notícies més im-
mediates es publiquen a la web i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Hem celebrat els 70 anys de Ràdio Roda amb un dia especial de ràdio 
al carrer.

S’ha iniciat l’anàlisi i la planificació de la comunicació entre 
l’Ajuntament i la ciutadania, en el qual s’hi inclou un procés de partici-
pació de diferents agents.

S’estan adaptant totes les activitats al context de seguretat que re-
quereix el moment actual: Festa Major Jove i activitats d’estiu.

 S’ha fet el Taller de Voluntariat amb Anigami per poder complir les 
mesures de seguretat establertes i garantir que tots els joves hi tenen 
accés (22 joves).

 Estem treballant el nou Pla Local de Joventut amb els tècnics i el 
col·lectiu de joves. Està previst que es pugui aprovar i presentar a la 
ciutadania aquesta tardor.

S’ha donat impuls al nou programa Roda és Feminista: l’afectivitat 
amb la col·laboració de la psicòloga i sexòloga Elena Crespi.

S’està treballant amb el servei de proximitat dels Mossos d’Esquadra 
per tal d’aportar coneixement i vetllar per la seguretat dels joves, so-
bretot de les joves de Roda.

S’està assessorant la gent jove en la recerca de feina coordinada-
ment amb el Consell Comarcal (30 joves atesos).

Hem posat en marxa una nova estratègia de comunicació a les xar-
xes socials amb recomanacions, podcasts, lives, etc. amb la participació 
de joves actius a l’Espai interessats en aquests mitjans.

Es treballa coordinadament amb l’Institut Miquel Martí i Pol i es fa 
atenció a joves a l’Espai. S’hi atenen 15 joves setmanalment. 

Actuacions relacionades amb el suport econòmic al teixit productiu 
del poble després de l’impacte de la COVID-19: 

17 empreses de serveis i comerços han estat beneficiaris de subven-
cions, per valor de 35.000 euros, per pal·liar els efectes de la Covid. 
Enguany s’ha impulsat un nou paquet d’ajudes per import de 40.000 
euros més. 

S’ha suspès fins a desembre 2021 la taxa d’ocupació pel servei de 
terrasses de bars i restaurants.

 S’ha bonificat durant 6 mesos la taxa d’ocupació per al mercat se-
tmanal.

D’altres destinades a fomentar i dinamitzar el comerç i el teixit pro-
ductiu:

 S’ha dissenyat i presentat, conjuntament amb l’ARC, la webapp mu-
nicipal TOTRODA, on es troba la informació comercial del poble i es 
millora la comunicació amb la ciutadania mitjançant notificacions i un 
accés directe a l’agenda i notícies de Roda (totroda.cat).

S’ha celebrat la XXV i XXVI Fira del Pescador.

S’han celebrat la VIII ( molt reduïda) i la IX Fira de la Llavor. 

Ocupació:

S’han aconseguit subvencions per contractar personal per fer tas-
ques de dinamització socioeconòmica i foment del civisme (118.479 €): 
1 tècnica al Servei Local d’Ocupació, 2 tècnics per a Treball als  Barris, 
1 agent cívica, 3 Plans d’Ocupació per a la piscina, 1 tècnica de reforç 
i acompanyament educatiu, i 1 dinamitzadora comunitària d’Acció so-
cial.

S’han impartit  5 cursos de formació per millorar les competències 
bàsiques en llengua (català i anglès) amb un total de 47 persones be-
neficiàries. 

7 persones s’han examinat del nivell d’ACTIC Bàsic amb la finalitat 
d’acreditar el seu nivell de competències TIC.

S’han fet 3 tallers grupals de recerca de feina per a persones en 
situació d’atur, amb un total de 15 participants.

S’han portat a terme 4 xerrades d’orientació a l’Institut Miquel Martí 
Pol sobre Cicles Formatius, amb un total de 38 participants. 

S’han atès 71 persones noves al servei d’ocupació i s’han gestionat  
820 seguiments i demandes d’assessoraments en matèria d’ocupació. 

S’han gestionat 48 ofertes laborals (39 del municipi de Roda de Ter 
i 9 de municipis propers) i un total de 16 ofertes per a cobrir llocs de 
treball de l’Ajuntament.

S’ha incorporat a l’Ajuntament una persona en pràctiques

En un context complicat degut a la COVID-19, des de l’àrea de Salut 
hem treballat colze a colze amb el CAP de Roda per afavorir la logís-
tica de detecció i vacunació de la COVID:

S’ha instal·lat una carpa per fer proves PCR i antígens.

Hem comprat material per lluitar contra el contagi del virus.

S’ha garantit la reserva del pàrquing durant la vacunació amb l’acció 
dels vigilants municipals.

Hem promogut l’ajuda del voluntariat. 

Més enllà de la COVID-19, hem impulsat:

S’ha donat suport a dues campanyes de donació sang.

Hem impulsat la campanya de sensibilització per a propietaris/es 
de gossos.

PROMOCIÓ ECONÒMICA,COMERÇ I TURISME SALUT

COMUNICACIÓ

JOVENTUT

CULTURA

S’ha començat a redactar el Pla d’Acció Cultural per identificar les 
fortaleses, les febleses i les necessitats actuals. 

S’han adaptat les celebracions festives permeses als requeriments 
derivats de la crisi sanitària i la cultura no s’ha aturat: Festival En-
canta 2020 i 2021 i Festa Major (amb espais controlats i aforament 
limitat), Festa de Reis amb cavalcada itinerant, Festa de Sant Jordi 
amb activitats infantils a l’aire lliure i programació durant tot el cap 
de setmana al Teatre Eliseu

Hem aconseguit de la Diputació de Barcelona una subvenció de 
46.650 €, per al manteniment i la millora d’equipaments culturals i se 
n’hi han afegit 22.000 més del romanent. Això permetrà, entre altres 
actuacions:
  •Millorar el sistema d’accés i expedició d’entrades al Museu     
  de l’Esquerda i al Teatre Eliseu.
  •Fer les obres de millora d’una part dels accessos i les terrasses de                         
  la Fundació MMP.
  •Projectar una sala petita sota l’escenari del Teatre Eliseu, i     
  la  millora, amb dutxes, dels camerinos.

S’està coordinant des de la Fundació Martí i Pol i juntament amb el 
Consell Comarcal la construcció d’un joc d’escapada (scaperoom) a la 
zona de les carboneres i safarejos de la fundació (amb diners obtin-
guts d’una subvenció europea FEDER).

S’ha donat continuïtat a les activitats de la biblioteca en espais ex-
teriors per tal de no haver de suprimir xerrades, clubs de lectura o 
l’hora del conte.

PARTICIPACIÓ
 Hem fet reunions amb les entitats veïnals i s’ha començat a con-
feccionar conjuntament un pla de millora i manteniment dels barris.

Una dinamitzadora comunitària està treballant al barri del Sòl del 
Pont i el Serrat per tal de revitalitzar l’activitat social, econòmica i 
associativa en el veïnat.

S’han fet reunions per promoure la creació d’una associació de veï-
nes i veïns en aquesta zona i s’ha ajudat a recuperar i a organitzar, de 
manera participativa, la festa de la Mare de Déu del Carme a les tres 
fonts.

S’ha dut a terme un procés participatiu (enquesta, porta a porta, 
passejades veïnals, reunions, etc.) per a la revitalització del carrer 
Verge del Sòl del Pont i s’ha iniciat, també aquest treball a la zona 
centre.

Un tècnic de participació ciutadana està treballant per a la dinamit-
zació de les associacions de veïns i veïnes existents i per a la creació 
de noves en els barris que no en tenen, especialment a la zona centre.

En aquesta àrea hem posat en marxa diversos projectes urbanístics 
que es concretaran aquest 2021:

 S’ha aprovat la remodelació del carrer Verge del Sòl del Pont i el 
Call de la Capella en dues fases d’execució. La primera part s’iniciarà 
els propers mesos (Call de la Capella i carrer VSDP fins a les escales 
del Carrer de Barcelona). 

S’han adquirit i s’adequaran els solars que hi ha a l’inici del carrer 
VSDP, davant la capella, i es convertiran en una zona verda i en un 
aparcament. 

S’ha aprovat l’ampliació de la primera planta de l’ajuntament per 
guanyar superfície d’oficines i ubicar adequadament els diversos ser-
veis municipals. 

S’ha treballat per poder remodelar la Guingueta de la Blava i ade-
quar l’espai de magatzem i uns nous lavabos (públics i adaptats) a 
l’espai de les antigues oficines de la Blava. 

S’han fet els tràmits legals obligatoris per a la urbanització dels ca-
rrers Ausa i Íbers.

URBANISME

 S’ha construït un expositor per a la donació de projectors (R. Casas/
Mª del Mar Isern, I. Ribas i T. Pladevall) a la Biblioteca Bac de Roda.

S’ha començat la restauració dels capgrossos històrics de Roda i la 
confecció dels seus motlles per a futures reproduccions. 

S’ha dinamitzat el Teatre Eliseu com a espai per a l’assaig de com-
panyies i espectacles.

Hem aprovat el projecte arquitectònic de la Casa Museu Miquel 
Martí i Pol. La primera fase d’actuació iniciarà els tràmits la tardor 
d’aquest any.


