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JUNTS HO CONTINUAREM  
FENT POSSIBLE

1. Roger Corominas Berloso. Economista. Regidor d’Hisenda, 

Mitjans de Comunicació, Promoció Econòmica i primer tinent 

d’Alcalde.

2. Petra Martín-Pero Martín. Professora. Regidora de Cultura i Educació.

3. Jordi Bonilla Burgaya. Encarregat de Magatzem. Regidor 

d’Esports, Joventut i Salut.

4. Marta Barniol Puntí. Historiadora. Membre de la Comissió 

organitzadora de la Fira de la Llavor.

5. Xavier Montané Romero. Distribuïdor Alimentari. Regidor de 

Governació, Serveis, Medi Ambient i Participació i Ciutadania. 

6. Roger Canadell Rusiñol. Filòleg i professor de la Universitat 

Oberta de Catalunya.

7. Roser Montané Tardà. Tècnica en comunicació. Membre de la 

Comissió organitzadora de la Fira de la Llavor.

8. Pol Soriano Baurier. Estudiant de Ciències Polítiques. Monitor 

del Casalot.

9. Josep Arderiu Ausiró. Professor. Adjunt a la regidoria de Medi 

Ambient pel Pla de sostenibilitat energètica.

10. Irene Herreros Pagès. Economista. Regidora de Cultura de la 

Legislatura 2003-07 i regidora de la Legislatura 2007-11.

11. Assumpta Roca Casals. Professora. Membre dels Geganters  

de Roda de Ter.

12. Mercè Baulenas Argerich. Gerent estació de serveis. 

Exmembre de l’AMPA Mare de Deu del Sòl del Pont.

13. Jordi Serra Macià. Treballador Social. Alcalde de Roda. 

14. Marta Freixa Masoliver. Treballadora Social. Exmonitora del 

GEMI i del Casalot.

15. Guillem Pladelasala Pradell. Professor. Entrenador Esportiu.

16. Jordi Arumí Parramon. Comercial. Membre de l’AMPA de 

l’Institut Miquel Martí i Pol.

17. Maria Antònia Tardà Coma. Mestra. Regidora d’Educació de la 

Legislatura 2003-07 i regidora de la Legislatura 2007-11.

18. Jaume Salés Malian. Jurista. Regidor d’Hisenda de la 

Legislatura 2003-07 i regidor de la Legislatura 2007-11.

19. Maria Teresa Campdelacreu i Torné. Control de qualitat.

20. Jordi Bassas Boix. Mecànic. Membre de Roda decideix.

21. Carme Deseures Casas. Comerciant. Membre de Roda Decideix.

22. Joan Escarrabill i Ferrerons. Vidrier.

23. Pep Poblet Freixa. Músic.

INFRAESTRUCTURES TIC

1. Durant aquesta legislatura Roda, 
juntament amb 14 municipis més d’Osona, 
han portat a terme treballs i estudis per al 
PEIT (Pla Estratègic d’Infraestructures de 
Telecomunicacions). Una vegada finalitzat el 
projecte es treballarà en el desplegament 
de la xarxa de fibra òptica per tal que en 
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puguin fer ús les empreses, els ciutadans i 
l’administració.
2. Continuarem promovent xarxes gratuïtes 
de wi-fi a tot el municipi.

ADMINISTRACIÓ EFICAÇ, TRANSPARÈNCIA 
I CONTROL

1. Repensarem l’organització municipal per 
poder donar resposta d’una manera més 
eficaç i eficient als rodencs i les rodenques. 
2. Continuarem treballant en la implantació 

de l’Administració Electrònica a fi de 
millorar l’atenció al ciutadà i que aquest 
pugui dur a terme electrònicament la 
majoria de tràmits.
3. La pàgina web municipal ha estat 
reconeguda en dues ocasions, per 
la seva transparència, en la darrera 
legislatura. Continuarem treballant per 
millorar la informació i la qualitat de la 
documentació que es pot consultar a la 
xarxa.

Zona on anirà la futura Passera dels Molins

Can Vinyets

autònoms i les botigues de Roda en els 
contractes menors. 
4. Seguirem mantenint la subvenció 
econòmica impulsada en la darrera 
legislatura per a emprenedors i empreses 
que generin ocupació en el nostre municipi. 
5. Descomptarem el 90% en l’impost 
d’escombraries el primer any d’obertura d’un 
establiment comercial.
6. Ara que ja està aprovat el reglament de 
subvencions per la instal·lació d’empreses al 
polígon del Puig Vell, el dotarem de recursos 
durant la propera legislatura. 
7. Promourem el voluntariat entre 
sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge 
professional, per a fer tutories a persones 
emprenedores i recercadores de treball.

COMERÇ 

1. Impulsarem conjuntament amb els 
comerciants del poble l’obertura, en un 
dels locals buits existents a Roda, d’un 
espai temporal durant l’època de Nadal en 
el qual els comerciants puguin exposar i 
comercialitzar els seus productes. 
2. Potenciarem i defensarem el comerç urbà 
de proximitat com a mecanisme per a afavorir 
la dinamització i la vitalitat del municipi.

TURISME

1. Crearem un «paquet turístic de Roda» 
en col·laboració amb els restaurants i els 
allotjaments del municipi. 
2. Es crearà i se senyalitzarà la Ruta Emili 
Teixidor.
3. Se senyalitzarà la Ruta Bac de Roda, creada 
en la darrera legislatura. 
4. Aprofitarem la reconstrucció de la palanca 
dels Molins i de la zona de la Blava per 
recuperar i potenciar camins i vies verdes 
que la gent del nostre municipi havia utilitzat 
antigament.

10 de Maig, Festa d’Esquerra a la Plaça Major. Vine a parlar amb els membres de la 
candidatura. A les 12h actuació infantil amb en Gil Ratataplam i vermut popular.
15 de maig a les 20.30, Acte central de campanya a la Porxada de Can Planoles.

També ens trobareu al Facebook.  
Uneix-te a Esquerra Roda.

Mira el video electoral al youtube!

Llegeix el programa electoral sencer  
a la web: esquerra.cat/rodater



RODA REPUBLICANA
1. Promourem els pressupostos 
participatius perquè la ciutadania pugui 
decidir alguns aspectes dels pressupost 
municipal

2. Farem una assemblea anual amb les 
entitats del poble per tal que es coneguin 
entre si i puguin debatre i compartir 
experiències.

3. Crearem un Pla d’Acció Municipal anual 
per tal d’assenyalar les prioritats que l’equip 

SOSTENIBILITAT

1. Crearem el camí vora Ter del marge 
esquerre del riu, des de l’església fins a la 
nova passera.
2. Promourem un mercat mensual de 
productes ecològics i de proximitat.
3. Aplicarem les millores en la gestió de 
l’aigua contemplades en el pla director: 
la modernització i millora de la xarxa, la 
construcció d’una ETAP per microfiltrar 
l’aigua a fi d’eliminar nitrats.
4. Farem una auditoria energètica 
per elaborar un Pla Local d’Estalvi i 
d’Eficiència Energètica.

URBANISME 

1. La millora del carrer Verge del Sòl 
del Pont és prioritària. Si la Generalitat 
tira endavant el Pla de Barris creiem 
necessària la remodelació d’aquest carrer. 
Si no és possible dur-la a terme amb el 
Pla de Barris es buscaran les subvencions 
necessàries per arranjar aquest carrer en 
diverses fases.
2. Amb la construcció de la nova Escola 
Emili Teixidor caldrà urbanitzar el seu 
entorn i la zona del carrer dels Pèlics.

RODA SOSTENIBLE

ESPORTS

1. Continuarem millorant les actuals 
instal·lacions esportives entre d’altres 
ampliant els vestuaris del camp de futbol.
2. Ampliarem l’oferta de noves disciplines 
esportives (pàdel-tennis, escalada...)
3. Crearem el Consell de l’Esport de Roda 
de Ter amb la participació de totes les 
entitats esportives federades, escolars 
i de lleure, per tal de poder definir i 
avaluar de manera conjunta les polítiques 
esportives municipals.

CIUTADANIA 

1. Impulsarem la creació del Consell Local 
de Joventut.
2. Vetllarem perquè els infants del nostre 
poble tinguin espais de participació (com 
un Consell d’Infants) en què es tinguin 
especialment en compte les seves 
necessitats.
3. Facilitarem la mobilitat i promourem 

ACCIÓ SOCIAL 

1. Potenciarem i anirem ampliant la 
borsa de voluntariat que s’ha creat, tant 
per a projectes propis com per als duts a 
terme des de les entitats del municipi. 
2. Mantindrem les bonificacions en 
els serveis i els impostos locals per 
a les persones amb més precarietat 
econòmica, gent gran i famílies 
nombroses i/o monoparentals.
3. Prioritzarem les actuacions que 
permetin a les persones grans i a les 
que estan soles que puguin viure a casa 
seva.
4. Promourem el treball en xarxa i la 
coordinació dels serveis socials de Roda, 
el CAP, les entitats socials, de lleure, 
educatives, sanitàries i les associacions 
de veïns del municipi per tal d’impulsar 
accions socials preventives.
5. Treballarem per combatre les 
situacions de pobresa amb actuacions 
transversals i integrals de totes les 
regidories: habitatge, salut, ocupació, 
educació...

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

1. Treballarem per tal que la revista 
Roda de Ter mantingui la seva dimensió 
informativa i formativa, amb més 
personalitat i autonomia pròpies. 
Potenciarem que serveixi de plataforma 
per als joves que vulguin començar a 
escriure o dedicar-se al periodisme.
2. Des de Ràdio Roda promourem la 
formació de persones interessades que 
vulguin fer de tècnics. D’aquesta manera 
es podrà ampliar l’oferta actual de 
programes.
3. Ampliarem les utilitats de l’aplicació 
per a dispositius mòbils que s’ha creat 
en la darrera legislatura (per exemple, 
amb servei de consulta meteorològica).

SALUT

1. Crearem circuits d’activitats físiques 
a l’aire lliure, potenciarem els parcs 
d’exercici per la gent gran i restaurarem 
els existents.

3. Es crearà un nou accés al Passeig del 
Ter des del carrer Bac, passant per l’antiga 
aula del cultura.
4. Es crearà una nova zona verda davant de 
la Capella Verge del Sòl del Pont. 
5. Es continuarà vetllant per l’embelliment 
del paisatge urbà.

HABITATGE 

1. Ajudarem els joves perquè 
puguin accedir a una vivenda.
2. Treballarem per garantir el 
compliment de les obligacions 
envers l’ús de l’habitatge, 
tant pel que es refereix a la 
rehabilitació d’edificis en mal 
estat com per afrontar el 
problema d’habitatges buits. 
3. Crearem un cens de pisos 
provinents de desnonaments 
hipotecaris/promotors.

MOBILITAT

1. Un cop finalitzades les obres 
de la rotonda de Manlleu caldrà 
buscar una solució per la zona 
de la gasolinera. 
2. Millorarem l’accessibilitat 
i suprimirem barreres 
arquitectòniques. Remodelarem 
les voreres del poble i les 
eixamplarem, tot començant 
pel carrer Ramon Martí  amb 
recursos propis.
3. Instal·larem una màquina 
d’anul·lar multes a les 
zones d’aparcament limitat. 

RODA EMPRENEDORA
RODA COHESIONADA

La Blava

Museu de l’Esquerda

Mantindrem la zona blava a: la Plaça 
Major, el carrer Pere Almeda, l’ambulatori, 
el carrer de Sant Sebastià i el primer tram 
del carrer Ramon Martí. Promourem que 
la recaptació per infraccions d’aparcament 
es destini a programes socials.

SEGURETAT

1. Mantindrem el sistema de vigilants 
municipals però integrarem una persona 
responsable que els coordinarà. 
2. Universalitzarem la figura dels agents 
cívics, amb coordinació amb els vigilants 
locals, per informar i divulgar a peu de carrer 
les ordenances de civisme del municipi.

Dipòsits d’Aigua

Verge del Sòl del Pont

de govern anirà treballant any rere any.

4. Tota la candidatura ens hem compromès 
amb els punts que ha impulsat la ANC i 
com fins ara, i més que mai, treballarem 
per una Catalunya independent d’homes i 
dones lliures.

EDUCACIÓ / FORMACIÓ

1. Visibilitzarem la feina que s’està fent de 
manera fragmentada, en diferents àmbits 
i des de regidories diverses, per acabar 
treballant amb un projecte comú i per 
esdevenir realment un «poble educador», 
al servei de la integració social, la 
convivència i el creixement personal.
2. Continuarem impulsant el projecte 
pedagògic de l’ escola de música El 
Faristol.
3. Elaborarem i presentarem conjuntament 
amb l‘Institut Miquel Martí i Pol un projecte 
per aconseguir cicles formatius i graus d’FP.

CULTURA

1. Promourem un Centre d’Estudis 
Locals que aplegui i coordini les entitats, 

persones, grups, associacions, etc. 
interessats a localitzar, recercar i 
promoure el patrimoni del poble de Roda 
de Ter.
2. Habilitarem un nou espai a La Blava 
dedicat a realitzar manifestacions 
artístiques de tot tipus. Aquest espai 
inclourà una zona destinada a que els 
grups de música de Roda hi puguin 
assajar.
3. Ampliarem la programació teatral i hi 
inclourem debats i cine-fòrum.
4. Potenciarem el “Desperta Ibers” com a 
Festa Major d’Estiu.
5. Vetllarem perquè en la propera 
legislatura es desenvolupi el projecte 
museològic del Museu de l’Esquerda.

l’accés a activitats i serveis amb 
descomptes per a les persones grans 
amb menys recursos.

EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ

1. Habilitarem un espai de coworking per a 
emprenedors: des de l’ajuntament s’oferiran 
oficines compartides amb unes condicions 
econòmiques molt avantatjoses on es podran 
instal·lar emprenedors que hi treballin 
plegats i, alhora, puguin intercanviar i 
compartir experiències i visions comercials. 
2. Seguirem vetllant per la formació 
i la inserció laboral de les persones 
desocupades, amb especial atenció als 
col·lectius amb risc d’exclusió social, i també 
d’aquells que tenen una integració més difícil 
al mercat laboral (joves, dones i majors de 
45 anys).
3. Prioritzarem les empreses, els treballadors 


