Treballem per un poble educador
Ens alegrem de veure acabat l’edifici de la nova escola,
que ens fa recordar el llarg procés que s’ha viscut en els
darrers deu anys, des de l’anunci del tancament del centre
concertat Sant Lluís Bertran, l’any 2005, fins a dia d’avui.
La gran feina que es va fer durant la legislatura passada
—amb el govern d’Esquerra a l’ajuntament—, en un moment de quasi nul·la inversió pública, va aconseguir que
la Generalitat aprovés i pressupostés la construcció del
nou edifici, i se signessin els permisos necessaris. Avui en
veiem el resultat.
Des d’Esquerra sempre hem dit que l’educació és la nostra
màxima prioritat, que el futur i també el present del nostre
poble són els infants, i que res hauria de ser més important
que la seva educació. Sempre hem tingut en ment el lema
“l’educació és cosa de tots i totes”, i és per això que l’any
2006 ens vam adherir a un dels projectes més importants
que va impulsar el govern de la Generalitat d’aleshores,
amb la consellera d’educació Marta Cid al capdavant: els
“Plans Educatius d’Entorn”. Aquest projecte té com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua
catalana.
El nostre poble reunia totes les condicions i la gent necessària per tirar-lo endavant: les AMPA, els equips de
mestres, les direccions dels centres, els equips multidisciplinars, les associacions esportives, culturals i de lleure,
les entitats socials... En definitiva, a Roda hi havia —i hi
continua havent— moltes persones compromeses amb
l’educació.
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana creiem
que aquesta nova perspectiva de treball en l’àmbit de
l’educació ha d’ajudar a fer un nou diagnòstic, a planificar
i a executar un pla de treball coordinat que comporti que
les actuacions en el terreny econòmic, mediambiental, cultural, esportiu, social, urbanístic, etc., estiguin sotmeses
també a criteris educatius i tinguin incidència en infants,
joves, adults i gent gran. En definitiva, proposem que el
poble de Roda, per la seva dinàmica comunitària, esdevingui un “poble educador”.
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Encara som a temps de....
Si l’equip de govern actual s’ho proposa, encara som a temps de
desenvolupar algunes de les propostes electorals que ERC va presentar al seu programa. N’esmentem algunes de les moltes que
podríem recordar:
 Revifar la Borsa de Voluntariat que es va crear, tant per a
projectes propis com per als duts a terme des de les entitats del
municipi.
 Habilitar un espai de coworking per a emprenedors i autònoms: que des de l’ajuntament s’ofereixin oficines compartides
amb unes condicions econòmiques molt avantatjoses on es puguin instal·lar emprenedors i autònoms que hi treballin plegats i,
alhora, puguin intercanviar i compartir experiències i visions comercials.

Crear un «paquet turístic de Roda» en col·laboració amb
els restaurants i els allotjaments del municipi. Aquest paquet
podria oferir periòdicament, des de l’Ajuntament, visites guiades gratuïtes o a uns preus molt baixos, al museu i jaciment de
l’Esquerda, a les diverses rutes: Miquel Martí i Pol, Emili Teixidor i
Bac de Roda, etc., a canvi que els turistes es quedin a dinar, sopar
o dormir al nostre municipi.

Queda menys d’un any per les properes eleccions municipals i ja
fa mesos que hem començat a treballar per construir un programa de futur engrescador. A més, sabem que en aquesta ocasió
la contesa electoral també suposarà un repte per al país perquè
en el municipalisme és on es mostra de manera més propera i
palpable la força social del poble, la capacitat d’organització i
resistència, la voluntat de crear i gestionar oportunitats per al
futur immediat. El govern municipal, en definitiva, és l’estructura
de base des d’on es fa i es construeix la República Catalana.
En aquest marc d’oportunitats i de futur, el grup de persones
d’Esquerra Republicana treballem en el que hem anomenat
“Projecte Roda Republicana”.
En aquest projecte volem recollir-hi totes les idees, les il·lusions,
les millores i les reflexions sobre el futur del nostre poble, amb
les concrecions, i l’organització de les oportunitats i les propostes en tots i cadascun dels àmbits que afecten el govern municipal.
Encarem la preparació dels anys que han de venir amb
l’experiència adquirida en la legislatura anterior en què vam governar—, però també amb la humilitat i l’exigència demostrades
en totes les propostes que hem fet durant la legislatura actual.
Sempre amb la il·lusió de construir el futur que volem.

“En aquest marc d’oportunitats i de futur,
el grup de persones d’Esquerra Republicana
treballem en el que hem anomenat
“Projecte Roda Republicana”.”

Roda de Ter és un poble d’acollida, un poble entre ciutats i viles, un poble fet de literatura, però també de riu, d’escoles i
d’indústria, d’associacions, de música, de restes arqueològiques,
de reptes esportius i d’història tèxtil; un poble que el fem tots i
totes amb la nostra lluita personal, implicant-nos en les entitats
o en el veïnat, organitzant i participant de les activitats socials
i culturals, comprant a les nostres botigues, fent el got als bars
i restaurants, passejant pels carrers i jugant als parcs, anant a
escola o a l’institut, i també pagant les escombraries, l’IBI o els
permisos d’obres, fent cua als semàfors per creuar el poble, estacionant correctament o respectant la tranquil·litat del nostre entorn. És amb vosaltres amb qui volem pensar i construir aquest
poble republicà.

“És amb vosaltres amb qui volem pensar i
construir aquest poble republicà.”

Sou de l’ alcalde

Moció per la progressivitat de les taxes municipals

L’any passat, en l’aprovació dels pressupostos, la partida que més va incrementar-se va ser la referida al sou de l’alcalde de Roda.
ERC es va abstenir en la votació al ple pels següents motius:

Pal·liar la desigualtat i l’exclusió és un deure que creiem que l’ajuntament té amb la ciutadania. Per aquest motiu, en el ple municipal de maig de 2017 vam presentar una moció que proposava debatre, consensuar i aplicar la progressivitat de les taxes municipals (escombraries, IBI, llar d’infant, escola de música, casals, etc.).

ERC mai no ha negociat ni aprovat el sou de l’alcalde perquè en cap moment se’ns ha permès consensuar la totalitat del pressupost. IPR i PDCat només han buscat el consens per a validar aquest augment de sou de l’alcalde (un 232,44 % major), i no per a
posar-nos d’acord en la totalitat del pressupost.
ERC es va abstenir perquè a IPR i PDCat, amb el Sr. Albert Serra al capdavant, la dignificació de la feina i la remuneració justa
només l’han considerada oportuna quan han tingut l’alcaldia.
L’anterior alcalde d’ERC va haver de complementar el sou de l’Ajuntament amb la seva dedicació al Consell Comarcal. Albert
Serra (IPR), en el seu moment, va dir que això era prevaricar i “autocontractar-se”. (Vegeu l’acta del ple de juliol de 2011).
El Sr. Albert Serra ara no parla ni de prevaricar ni d’autocontractar-se. Ara diu que “es regularitza la seva situació”. (Vegeu l’acta
del ple de febrer de 2017).

La moció, amb un clar component social i d’esquerres, pretén que les famílies amb menys recursos hagin de pagar menys per
aquests serveis i que l’Ajuntament contribueixi a pal·liar la desigualtat i l’exclusió. L’equip de govern format per IPR i PDCat va
votar-hi en contra.
Els arguments van ser diversos, però l’aiguabarreig de justificacions va crear confusió sobre el seu posicionament. Per una banda
semblava que estaven d’acord amb la idea de fons de la proposta d’ERC, però per l’altra manifestaven que calia estudiar-la, analitzar els criteris de la progressivitat i, fins i tot, comprovar que estava dins la legalitat. Després del vot en contra d’IPR i PDCat ens
vam oferir directament a parlar i treballar conjuntament però, veient el resultat, creiem que tot plegat van ser excuses. S’evidencia
la poca voluntat per tirar endavant la proposta d’ERC, negociada o no, que permetria reduir i mitigar la desigualtat i l’exclusió.

Podeu llegir la nostra
intervenció al ple de febrer de
2017 on es detalla el nostre punt
de vista sobre
cadascuna de les partides del
pressupost del 2017

Moció perquè l’ajuntament retransmeti els plens municipals en directe
El ple del nostre ajuntament és, sens dubte, un espai plural de debat i de presa de decisions molt rellevants per a l’interès públic
dels ciutadans del municipi i, per tant, és de vital importància que totes aquelles persones que no puguin assistir presencialment
als plens puguin, almenys, seguir-ne el seu desenvolupament a distància, a través de la retransmissió audiovisual per internet i
ràdio.
Per això al ple de juny del 2017, vam proposar que l’ajuntament retransmeti en directe totes les sessions dels plens d’aquest
municipi. Es va aprovar per unanimitat i des de fa uns mesos ja es poden veure en fase de proves les retransmissions en directe
a través del facebook de l’Ajuntament
Moció de suport a la llei de reparació jurídica de les víctimes del fransquisme que declara nuls els judicis i els consells de
guerra dictats per causes polítiques a Catalunya per la dictadura franquista
En el ple de juliol de 2017 vam presentar una moció de suport a la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme que
declara nuls els judicis i els consells de guerra dictats per causes polítiques a Catalunya per la dictadura franquista.
Amb la moció vam demanar que l’ajuntament de Roda de Ter:
Mostri la nostra satisfacció per l’aprovació de la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 de juny.
Fes un reconeixement, en aquell ple, a tots aquells rodencs i rodenques que foren jutjats il·legalment en consells de guerra
franquistes.

Trobareu totes les mocions que hem anat
presentant durant aquesta legislatura aquí:

Recollida de residus. La millor opció és renyar els veïns?
Fa uns mesos, els veïns i veïnes de Roda vam rebre una carta on se’ns parlava de la recollida d’escombraries. La carta començava dient: “Des de l’ajuntament ens esforcem perquè tots els serveis funcionin de la manera més correcta possible”. Aquí ja quedava clar que l’actual equip de govern parteix de la idea que l’Ajuntament ho fa tot bé. I seguia: “el rebuig
que recollim els dimecres està augmentant...”. Semblava, doncs, que després de tot algú no ho estava fent bé. Continuava: “... l’àrea d’aportació d’emergència [...] s’omple a uns ritmes massa elevats, sovint amb les deixalles barrejades”. Per tant,
es fa culpables els veïns. I per acabar, amenaçava: “... pot tenir efecte sobre la taxa d’escombraries”. On és l’autocrítica?
Fins a 2015 el creixement del rebuig era moderat. Això demostra que els rodencs i rodenques fem molt bé la separació de residus.
Però l’abril del 2016 IPR-PDCat van tenir la gran idea d’amagar l’àrea d’aportació perquè no feia maco a l’entrada del poble. A
dia d’avui, malgrat les intenses i constants crítiques, l’àrea d’aportació segueix sent un abocador incontrolat d’escombraries, i les
quantitats de rebuig que genera ha augmentat moltíssim (amb un increment del cost important pels rodencs): s’ha passat de 434
tones de rebuig el 2015 a 517 tones el 2016 i 513 el 2017. És a dir, en només 2 anys un increment de 79 tones (+ del 18%).
El POUM, un roc sobre la pròpia teulada
Comprar la Blava (ERC-IPR/PSC) va ser una decisió estratègica perquè hauria de suposar
el desenvolupament de la zona més desatesa de Roda: el carrer Verge del Sòl del Pont i el
Serrat. Després de la compra, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va desaconsellar el seu
ús residencial però el treball polític i tècnic va obrir la possibilitat de canviar l’ús exclusivament industrial pel de residencial i de serveis, amb alguns condicionants.
Aquest treball polític se n’ha anat en orris amb l’aprovació del nou POUM per part de
PDCAT i IPR. L’equip de govern ha acceptat el nou informe de l’ACA, igual de restrictiu
que el primer, on es condemna la Blava i els seus veïns a més anys d’abandonament. En el
POUM que han aprovat, la Blava continua com a zona industrial i, a més, s’hi diu que “la
totalitat és parcel·la mínima”, és a dir, que no es podrà dividir per a donar-li diferents usos.
Ens fem dues preguntes: quantes fàbriques de les lleres del Ter i el Llobregat s’han reconvertit? Per què la Blava ha de ser l’única en què no s’hi pot fer res?

