
BUTLLETÍ D’ESQUERRA RODA DE TER

Des de la primera vegada que Esquerra es va presentar 
a Roda de Ter hi ha hagut molts homes i dones que hem 
treballat per fer possible un projecte municipal sòlid i 
esperançador. Les persones hem anat canviant però en 
tots els programes proposats sempre hi ha hagut la vo-
luntat de fer polítiques d’esquerra, amb la participació de 
tothom i amb l’objectiu de construir la República Catala-
na des del municipalisme.

Esquerra Republicana, ara també amb la gent de Roda 
Republicana, té un projecte sòlid, realista i valent per 
avançar cap a un poble on les persones més necessita-
des se sentin ateses i acollides, on la cultura i l’esport 
fomentin el creixement personal i la cohesió social, on es 
promogui l’esperit crític i es garanteixin espais de gaudi i 
d’entreteniment per a totes les edats. Un projecte en què 
la proximitat amb els veïns i veïnes permeti una comuni-
cació més fluïda, transparent i enriquidora.

Optem decididament per ajudar a aixecar la persiana del 
comerç local cada dia, per impulsar mesures que incenti-
vin la petita i mitjana empresa, per ajudar els emprene-
dors i promocionar l’art i els referents artístics propis.
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VÍDEO DE CAMPANYA

RODA EMPRENEDORA

Crearem un espai de coworking per a promoure el tre-
ball conjunt, l’ús de recursos compartits i per fomentar 
l’emprenedoria i la creació de noves empreses.

Potenciarem la comunicació entre comerciants i 
ciutadania (amb mitjans digitals i analògics) per tal 
d’incrementar vendes; i aplicarem mesures per facilitar 
l’obertura de nous comerços.

 Donarem ajudes i subvencions per facilitar la creació 
d’activitat econòmica a Roda i per facilitar l’ocupació de 
locals buits.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Potenciarem el turisme cultural de qualitat -vinculat 
a L’Esquerda, la Fundació Miquel Martí i Pol, les figures 
d’Emili Teixidor, Bac de Roda, etc.- i el vinculat al patri-
moni natural.

Aprofitarem els espais municipals existents i les funda-
cions culturals com a punts d’informació turística.

Crearem “paquets turístics” que posin en relació i po-
tenciïn conjuntament tota l’oferta de Roda (rutes, museus, 
cases de turisme i hostals, restauració, gastronomia, etc.).

TURISME

Trobareu el vídeo de campanya d’Esquerra Republicana-
Roda Republicana al nostre canal de youtube. Podeu es-
canejar aquest codi QR i us hi portarà.

PROGRAMA COMARCAL

Des d’Esquerra Republicana hem treballat un programa 
per a Osona que recull propostes per afrontar reptes co-
muns que tenim els pobles de la comarca.

Si hi teniu interès, trobareu el decàleg a: 
www.esquerra.cat/osona

Estem convençuts que dels valors d’ERC en neixen me-
sures que faran avançar decididament la nostra comarca 
i els nostres municipis. Esquerra treballa constantment 
per a la millora de les nostres institucions supramunici-
pals -especialment el Consell Comarcal d’Osona i la Di-
putació de Barcelona- i per tal que la seva acció sigui el 
màxim de beneficiosa per a tota la ciutadania.

Ara tenim l’oportunitat de mirar amb esperit crític i cons-
tructiu el poble en què vivim. És el moment d’aturar-nos 
i imaginar com és el poble que somiem, de tornar a sentir 
la força del primer d’octubre. Ara és el moment de les po-
lítiques valentes i la gestió eficaç que permetin que Roda 
millori per a tothom. Així, des dels municipis farem un 
país millor, on els presos, preses, exiliats i exiliades polí-
tics siguin alliberats. 

Ara és el moment de participar, deci-
dir i avançar cap a  un poble de Roda 
més lliure i més republicà.

La quarantena de propostes que us presentem a 
continuació per als propers 4 anys són un resum del 
programa electoral complet que trobareu a la nostra 
pàgina web:  www.esquerra.cat/rodater



RODA REPUBLICANA

Promourem processos participatius i espais de diàleg 
amb l’objectiu que la ciutadania pugui decidir i correspon-
sabilitzar-se de la gestió pública.

Donarem suport i estarem al costat de les entitats de 
Roda per ajudar-les en el seu dia a dia, i ens comunicarem 
amb la ciutadania de manera més efectiva per parlar de 
les inquietuds, projectes i propostes dels rodencs i roden-
ques.

Impulsarem i consensuarem un Pla d’Accessibilitat que 
garanteixi a tothom l’accés físic, comunicatiu i informatiu 
a tots els espais i serveis de l’Ajuntament. 

Retrem comptes amb la ciutadania de les accions de go-
vern per millorar la transparència, i s’aplicaran transver-
salment els principis de diversitat, gènere i igualtat.

RODA COHESIONADA

Treballarem per eliminar progressivament les barreres 
arquitectòniques.

 Implementarem millores en la mobilitat del nostre mu-
nicipi per moure’ns de manera més segura i sostenible. 

 Promourem camins escolars segurs per als infants del 
municipi.

RODA SOSTENIBLE 

MOBILITAT

Crearem una oferta formativa oberta i a l’abast de 
tothom.

Treballarem per potenciar itineraris formatius amb con-
tinuïtat que garanteixin l’èxit educatiu de l’alumnat de 
Roda de Ter.

Elaborarem un Projecte Educatiu de Poble que impliqui 
tots els agents socials i educatius del poble.

Crearem el Consell d’Infants per tal de reformular el 
consistori infantil, dotar-lo de major obertura i fer-lo més 
integrador de les necessitats i inquietuds dels nens i ne-
nes de Roda.

URBANISME
Executarem el projecte de millora al carrer Verge del Sòl 
del Pont tenint en compte les necessitats del veïnat i crea-
rem una zona verda davant de la Capella.

Reiniciarem les negociacions polítiques per desbloque-
jar el futur desenvolupament de la Blava i iniciarem les ac-
tuacions més urgents.

 Crearem un cos de policia local integrat per un agent 
titulat que exercirà de cap dels vigilants municipals. Crea-
rem la Junta Local de Seguretat per tenir accés a tota la 
informació i treballar conjuntament amb els agents impli-
cats.

 Consolidarem la figura dels agents cívics, en coordina-
ció amb tots els serveis municipals.

SEGURETAT

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

 Durem a terme mesures actives per facilitar la dispo-
nibilitat d’habitatges especialment de lloguer (creació de 
borsa d’habitatges i diagnosi d’habitatges en desús, boni-
ficacions per reactivar el lloguer i promoure una coopera-
tiva d’habitatges en els terrenys de propietat municipal).

ESPORTS

Garantirem el manteniment i millora de les actuals 
instal·lacions esportives.

Crearem el Consell d’Esports per treballar conjunta-
ment amb les entitats esportives.

Ampliarem la zona esportiva d’acord amb el Consell 
d’Esports en consens amb les entitats esportives que 
l’integrin.  

CULTURA

Impulsarem un Centre d’Estudis Locals que integri, 
coordini i ajudi les entitats del poble  per tal de promoure 
el coneixement i la difusió de tot allò vinculat amb la cul-
tura i l’entorn  passat i present de Roda.

 Convidarem les entitats de Roda a participar en les ac-
tivitats culturals que s’organitzin per fer real una cultura 
popular per a tots i totes i per aconseguir una millor inter-
relació entre elles.

Farem que el Museu de l’Esquerda i la Fundació Miquel 
Martí i Pol esdevinguin centres de referència local i nacio-
nal per a l’estudi de la història i la literatura, tot treballant 
conjuntament amb les dues institucions.

JOVENTUT
Impulsarem la creació d’un Ateneu Popular que sigui 
punt de trobada i espai comunitari per a joves i per a altres 
col·lectius. Aquest projecte aspirarà a l’autogestió i estarà 
obert a tota la ciutadania.

FORMACIÓ I EDUCACIÓ

Elaborarem el Pla de Comunicació de l’Ajuntament per 
repensar, actualitzar i millorar tots els mitjans que aquest 
utilitza. 

Prioritzarem l’actualització de l’App de l’ajuntament, in-
frautilitzada durant aquesta legislatura.

COMUNICACIÓ

ACCIÓ SOCIAL
Potenciarem i recuperarem el treball i la dinamització 
comunitària i educativa als carrers i places de Roda.

Crearem espais interculturals de relació i coneixement 
que permetin enfortir els lligams i el suport mutu entre 
rodencs i rodenques, per tal d’esdevenir una ciutadania 
cohesionada i solidària.

Donarem suport per a l’accés al mercat laboral, espe-
cialment a les persones amb més dificultats d’inserció, a la 
població jove i la de més de 45 anys.

Enfortirem l’atenció social continuada per a tothom i, 
d’una manera especial, als infants, les seves famílies i la  
gent gran que es trobin en situació de vulnerabilitat. 

Iniciarem el projecte “Anem a buscar aigua a la font”. 
Instal·larem fonts d’aigua osmotitzada gratuïta per als ro-
dencs i rodenques per evitar el consum d’aigua d’ampolla.

Culminarem el projecte de la muntanyeta que vam ini-
ciar l’any 2012 amb l’objectiu que esdevingui un espai pe-
dagògic.

Millorarem l’estalvi energètic en l’enllumenat i el mante-
niment d’edificis públics per tal d’augmentar-ne l’eficiència 
i la sostenibilitat.

 Constituirem el Consell de Joves com a òrgan dinamit-
zador i impulsor de les activitats adreçades a joves, i pro-
motor de la participació juvenil en els diferents àmbits de 
la vida del poble (Festa Major, formació, lleure, cultura, na-
tura i esports, consum, treball, habitatge…).  

Treballarem perquè es tregui l’amiant de les antigues 
naus de Can Puigneró i per la progressiva substitució de 
l’existent en d’altres espais del nostre poble.

Socialitzarem i donarem vida als espais verds del poble 
perquè esdevinguin llocs de referència i de trobada. Tre-
ballarem per consolidar l’espai dels jardins i la Guingueta 
de la Blava.

HABITATGE

MEDI AMBIENT


