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EDITORIAL

Resiliència

E
ncetem un any d’esperança, que s’ha de convertir en el de la recuperació, tant 
de bo en molts dels sentits. Encara queden mesos que seran difícils per a tots i 
totes. La pandèmia continuarà marcant l’agenda i tot i que les dades comencen 

a ser optimistes, al menys en el moment d’escriure aquestes línies, no hem d’abaixar la 
guàrdia. Des de l’Ajuntament ho repetim constantment, actuar amb responsabilitat és 
la millor manera d’ajudar els nostres sanitaris, els qui han encarat la tercera onada exte-
nuats, però no han deixat de lluitar mai per salvar vides. 

Gener va començar amb la millor de les notícies. El dia 5, com un regal de Reis, la vacuna 
va arribar a Roda de Berà amb l’administració de la primera dosi de Pfizer-BioNTech als 
residents del centre Barà Bahia. Vint-i-un dies després van rebre la segona dosi i set dies 
més tard, ja eren immunes. S’ho mereixen, per haver lluitat estoicament durant tota la 
pandèmia, esquivant el virus amb responsabilitat i savoir faire, i esdevenint un centre 
verd per no haver tingut cap cas positiu. 

Així encetàvem l’anhelat camí cap a la immunitat. Desitjo que aviat pugui començar la 
vacunació massiva de tota la població, començant pels més vulnerables. La ciència és 
l’única arma per combatre el virus i la vacuna, que ha demostrat ser efectiva i segura, ha 
de ser aquest punt d’inflexió per aconseguir apropar-nos a la desitjada “normalitat”. 

Però mentre la vacunació es desplega i la immunitat de grup no arribi, cal que seguim 
treballant en la reconstrucció econòmica i social de Roda de Berà. El Pressupost de 
l’Ajuntament, que espero el puguem aprovar en breu amb el recolzament de la resta 
de grups, anirà encaminat a assolir aquesta reconstrucció. Destinarem tots els esforços 
per continuar ajudant les famílies que pitjor ho estan passant, que més estan patint la 
crisi econòmica derivada de la Covid-19, bé perquè han perdut els seus llocs de feina 
o perquè tenen algun dels seus membres en un ERTO. Cal recordar que ja l’any passat, 
dins del Pla de Reactivació de Roda de Berà, vam modificar el reglament d’ajuts socials 
d’urgència perquè es puguin acollir les famílies que estiguin patint dificultats a conse-
qüència de la pandèmia i que puguin demanar ajudes puntuals d’aliments, fer front als 
subministraments bàsics de la llar o per comprar llibres i material escolar. 

Aquest any, però, volem anar més enllà i ja estem treballant en l’elaboració de les bases 
per concedir ajuts econòmics directes a les famílies que necessitin la nostra ajuda. Tam-
poc oblidarem els autònoms i les pimes de Roda de Berà que tant estan patint degut 
a les mesures restrictives per frenar els contagis de la Covid-19, i posarem en marxa un 
nou ajut destinat a tots ells. 

Ara, més que mai, hem de ser resilients per afrontar aquestes circumstàncies, adaptar-
nos, i després de caure poder aixecar-nos enfortits, aprendre’n com a societat i superar 
plegats les dificultats per tornar a la normalitat quan el virus ens ho permeti. Mentres-
tant, mirem cap al futur amb l’esperança que la vacuna ens concedeix.    

Pere Virgili  
alcalde de Roda de Berà
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L’Ajuntament he engegat una campanya per fo-
mentar l’ús de la Deixalleria i premiar els ciuta-
dans més compromesos amb el medi ambient 

amb un descompte en el seu rebut de la brossa del pro-
per any.  Amb les ordenances fiscals de 2021, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar un descompte de fins a un 10% 
de la taxa de la recollida d’escombraries domèstiques 
per ús freqüent de la Deixalleria. L’equip de Govern vol 
amb aquesta iniciativa fomentar el reciclatge dels resi-
dus, sobretot els més voluminosos, i premiar els titulars 
d’habitatges que durant l’any hagin usat el servei de la 
Deixalleria.  
D’aquesta manera, les famílies que visitin la Deixalleria 
entre cinc i deu vegades durant tot l’any, amb residus de 
més de 5 quilos de pes per aportació, aconseguiran un 5% 
de descompte en la taxa de la recollida d’escombraries 
de l’any 2022. Aquelles que facin més de 10 aportacions 
l’any, obtindran un 10% de descompte en el seu rebut 

anual. Les famílies que vulguin beneficiar-se de la inicia-
tiva poden passar per l’Ajuntament a buscar el seu Passa-
port verd, un document personalitzat amb les seves da-
des, i que hauran d’anar omplint amb segells amb cada 
visita a la Deixalleria. “La iniciativa s’ha plantejat com una 
mena de joc, com un repte que cal aconseguir abans que 
acabi l’any, omplir el Passaport verd amb els 11 segells, 
perquè les famílies engresquin també als més petits de 
la casa per assolir-lo”, diu l’alcalde Pere Virgili. 
Les famílies que aconsegueixin omplir, fins a la meitat o 
completament, el seu Passaport verd, hauran de presen-
tar-lo a l’Ajuntament entre l’1 de novembre i el 15 de des-
embre per tramitar el descompte per a l’any vinent. 

L’ajuntament posa en marxa el Passaport 
verd per incentivar l’ús de la Deixalleria

EL 5 O 10% DE DESCOmpTE 

En La Taxa DE La RECOLLiDa 

D’ESCOmBRaRiES éS TamBé 

aCUmULaBLE aL 25% DE REDUCCió 

DEL qUaL Ja ES BEnEfiCiEn LES 

famíLiES amB REnDES BaixES

Es podrà aconseguir fins a un 10% de reducció de la taxa de la recollida d’escombraries del proper any

El Passaport Verd es recull a l’OAC 
de l’Ajuntament i cal anar omplint-lo 
amb els segells que s’aconsegueixen 
amb cada visita a la deixalleria
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s’inicia la vacunació a Roda de Berà
aCtUaLItat 

Els residents i el personal sanitari de la residència Barà Bahia, com a centre verd, van ser els 
primers en rebre la vacuna. També s’han començat a vacunar altres col·lectius essencials.

El dia 5 de gener Roda de Berà 
va iniciar el camí per aconseguir 
la immunitat de grup. Com si es 

tractés d’un regal de Reis, els 43 residents 
i els 27 treballadors de la residència Barà 
Bahia, sumats també als usuaris del centre 
de dia, van rebre la primera dosi de la va-
cuna contra la Covid-19. 
Els primers en rebre-la van ser Amelia Gas-
cón, de 94 anys; Juan Luis Quesada, de 77; 
Soledad Inglada, de 102 anys; i José María 
García, de 80 anys. Pel que fa al personal 
sanitari, els primers en rebre una de les 
dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech van 
ser el doctor Francisco Rodríguez, Anna 
Carrera, coordinadora del centre; i la infer-
mera Lydia Ramos. 
Vint-i-un dies després, el 26 de gener, se’ls 
va subministrar la segona dosi, i amb el 
tractament complet, set dies després van 
assolir la immunitat. 
Tots ells es van vacunar amb el convenci-
ment que aquest és un pas molt impor-
tant per aconseguir l’anhelada immunitat 
de grup, i que tot i que ara es pugui veure 
una petita llum al final del túnel, aquest 
encara serà llarg. 

El director de la residència Barà Bahia, 
José García, es va mostrar molt satisfet i 
orgullós en ser aquesta una de les prime-
res residències privades de Catalunya en 
rebre la vacuna contra la Covid-19, tenint 
en compte que durant tota la pandèmia 
ha estat un centre verd que no ha tingut 
cap positiu. 

La vacuna d’astraZeneca per a 
coL·Lectius essenciaLs 
Membres de la Policia Local de Roda de 
Berà van rebre el passat 12 de febrer la 
primera dosi de la vacuna d’AstraZeneca. 
El Ministeri de Sanitat va prioritzar la va-
cunació de treballadors essencials, com 
els cossos policials, bombers, militars o 
professors. La vacuna d’AstraZeneca in-
clourà persones en actiu de fins a 55 anys. 
Els agents de la Policia Local de Roda de 
Berà vacunats hauran d’esperar entre qua-
tre i dotze setmanes per rebre la segona 
dosi i completar així el tractament. De la 
mateixa forma, també es va començar, du-
rant la tercera setmana de febrer, a vacu-
nar els docents dels centres educatius de 
Roda de Berà.  
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«Hem de donar les gràcies a tot el nostre equip de 
professionals per la seva gran feina i dedicació»

JOsÉ GaRCIa - DIReCtOR ResIDÈNCIa BaRÀ BaHIa

La residència Barà Bahia és una de les po-
ques de tot Catalunya que han aconseguit 
fer front a tot un any de pandèmia de co-
ronavirus sense haver registrat cap contagi 
entre els seus usuaris. Ara, amb la totali-
tat dels residents i professionals vacunats 
contra la COVID-19, s’obre un nou escenari 
d’esperança per tal que, de mica en mica, la 
normalitat pugui tornar a la vida dels avis i 
àvies de la residència i del centre de dia, a 
les seves famílies i al conjunt de la societat. 
“La vacunació és un pas més”, afirma José 
García, director de Barà Bahia, “hem de con-
tinuar amb totes les mesures de seguretat 
perquè l’objectiu com a societat és arribar 
a la immunitat de grup i això passa enca-
ra perquè la vacunació es generalitzi en els 
pròxims mesos”. Preguntat sobre l’exitós 
comportament de Barà Bahia davant d’una 
pandèmia que tant de mal a fet al conjunt 
de residències del país, José García assegura 
que “tot ha estat possible gràcies al nostre 
gran equip de professionals. Haig de donar 
les gràcies a tots els companys i companyes 
per la seva gran feina, la seva dedicació i 
vocació en un any tan complicat. També a 
les famílies dels nostres usuaris i usuàries, 

que han estat molt col·laboratives, i també 
al conjunt de l’Ajuntament de Roda i a tots 
els partits polítics, tant els del govern com 
de l’oposició. Tots ells s’han preocupat pel 
funcionament de la residència i hem notat 
el seu suport al llarg de tot l’any”. 
La residència Barà Bahia té un total de 43 
places (entre privades i públiques) i compta 
amb un total de 27 professionals que co-
breixen àrees tan diverses com la psicologia, 
treball social, infermeria, medicina, teràpia 
ocupacional, educació social, cuina, neteja, 
perruqueria, administració.... En definitiva 
una gran família al servei de la dignificació 
de la vida de la gent gran. Més enllà de les 
mesures higièniques i de seguretat que 
s’han implantat per tal d’evitar l’entrada del 
virus, la pandèmia ha posat a prova la per-
severança i capacitat d’aprenentatge dels 
professionals, però també ha posat a prova 
els residents, que han hagut d’adaptar-se a 
una nova manera de viure, a menys visites, 
a menys sortides a l’exterior i a l’ús de les 
noves tecnologies. Sara Revilla, psicòloga 
de Barà Bahia, assegura que “fer front a la 
pandèmia també ha deixat coses positives. 
Una d’elles és la lliçó de vida que ens ha do-

nat la gent gran, ja que han demostrat una 
capacitat d’adaptació i increïble davant dels 
constants canvis que s’han anat implantant 
en el darrer any a les seves vides”. En aquest 
punt, des de la residència es vol destacar el 
paper cabdal que ha tingut la “constant co-
municació amb les famílies, ja que això ha 

aportat la tranquil·litat necessària per fer bé 
la feina tant a l’interior de la residència com 
a l’exterior”. 
Felicitem a tot l’equip de Barà Bahia per la 
seva gestió del coronavirus i els animen a 
continuar treballant en favor de la gent 
gran de Roda de Berà.

D’esquerra a dreta: Lydia Ramos (infermera), Francisco Rodríguez (doctor) i Anna Carreras 

(coordinadora).
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«Ningú no es creia que faríem la urbanització del 
segon Polígon, però ja és una realitat»

MaNeL GONZÁLeZ - ReGIDOR D’URBaNIsMe, OBRa PÚBLICa, seRVeIs MUNICIPaLs I OCUPaCIÓ

L’Ajuntament de Roda de Berà tot 
just ha finalitzat la urbanització del 
Segon Polígon de l’Eixample, una 
fita històrica per al municipi, ja que 
es tractava d’un sector urbanístic 
sense desenvolupar però que ja 
fa vàries dècades que està habi-
tat. D’aquesta i d’altres actuacions 
parlem amb en Manel González, re-
gidor responsable de les carteres 
d’Urbanisme, Obres Públiques, Ser-
veis Municipals i Ocupació. 

Com valora el fet que el Segon Po-
lígon ja sigui un lloc ordenat i amb 
tots els serveis?
És una obra molt important i que ningú 
no es creia que avui seria una realitat. Cal 
recordar que parlem d’un sector que no 
estava urbanitzat però que compta amb 
habitatges que es van construir allà als 
anys 70 del segle passat. Era una actuació 
que era necessària des de feia temps, fins 
i tot dècades, i ara per fi l’hem pogut dur a 
terme. Pensi que teníem famílies vivint en 
una urbanització sense carrers, sense en-
llumenat, sense gas i amb instal·lacions de 
serveis bàsics no reglamentàries. A princi-
pis de 2015 el consistori va fer una petita 
actuació formigonant els carrers per faci-
litar un mica la viabilitat i reduir els des-
perfectes que els aiguats generaven als 
carrers sense asfaltar. I a partir d’aquí, de 
fet el mateix any 2015, en la meva prime-
ra reunió amb l’arquitecte municipal, es 
va posar sobre la taula l’execució d’aquest 
projecte. Ho havíem de fer i l’Ajuntament 
va agafar la iniciativa per a dotar la urba-
nització dels serveis necessaris. Vam divi-
dir el sector en quatre parts, una ja estava 
urbanitzada, una altra s’ha deixat per més 
endavant perquè no hi ha cap habitatge i 
finalment s’han urbanitzat les altres dues 
zones (carrers Antoni Gaudí, Joan Sebas-
tian Bach i Meritxell) amb diners avançats 
pel consistori. Ara per fi ja està acabat, a 
falta de recepcionar l’obra i d’algun petit 
detall com el mobiliari urbà, que anirà a 
càrrec de l’Ajuntament. Ha estat una mi-
llora molt important i és cert que això ara 
suposarà que els propietaris hauran de 
fer front a unes quotes per pagar l’obra, 
però hem fet un projecte molt realista, 
econòmic i ajustat a les necessitats bà-
siques dels veïns i veïnes de la zona. No 
volíem carregar els propietaris amb més 
despeses, però tots coincidíem que era 
una actuació que calia fer. 

I què diu la gent quan veu que final-

ment s’ha urbanitzat la zona des-
prés de tant de temps?
Quan dèiem que urbanitzaríem la zona 
no s’ho creien, perquè era quelcom que 
s’anava parlant des del feia dècades però 
sense que mai es fes realitat. No ho acon-
seguiràs, em deien alguns veïns. Davant 
d’aquesta incredulitat, vam pensar que 
era convenient no passar les quotes 
abans de l’execució de les obres. Vam 
prioritzar les obres i després ja arribaria el 
pagament. Però volíem que la gent veiés 
que s’estava treballant, perquè ningú no 
es creia que aquest ajuntament seria ca-
paç de desbloquejar un projecte històric 
com aquest. Ara es començaran a fer els 
pagament i cada propietari té l’opció de 
flexibilitzar-ho i adaptar-ho a la seva si-
tuació. 

I quins són els projectes de futur a 
nivell urbanístic?
També estem fent actuacions a Berà Mar, 
on poc a poc estem renovant tota la xar-
xa d’aigua per evitar fuites i optimitzar el 
servei amb una millor pressió. Aquesta ac-
tuació ve subvencionada per la Diputació 
de Tarragona. Però més enllà de les peti-
tes actuacions que hem fet i continuem 
fent al llarg de tots els anys arreu del mu-
nicipi, ara toca estudiar la reurbanització 
de Berà, que és un sector molt gran i amb 
serveis i carrers que han quedat obsolets. 
És un barri que té molts anys i que s’ha 
de renovar. Però ara entrarem només en 
la fase d’estudiar com es podria fer i en 
quines fases. 

Vostè és el responsable dels ser-
veis municipals. Com adapta Roda 
de Berà els seus serveis públics a 

l’efecte del turisme i les segones re-
sidències? 
És complicat perquè tenim molta po-
blació flotant. Això ens obliga a mante-
nir una estructura important de serveis 
durant tot l’any, com ara el de la recolli-
da d’escombraries, però que en realitat 
només es fan servir al màxim nivell en 
temporada turística. A l’hivern els conte-
nidors estan gairebé sempre buits, però 
has de passar i fer la ruta sencera. En 
canvi, en caps de setmana quan fa bo o 
durant l‘estiu cal reforçar i fins i tot a ve-
gades s’arriba a col·lapsar el sistema per-
què som molta gent generant residus a la 
vegada. Un cas paradigmàtic va ser el pri-
mer cap de setmana després del confina-
ment del març de 2020, quan tothom va 
venir a Roda a la seva segona residència 
i es van generar situacions complicades 
amb escombraries fora dels contenidors. 
Els serveis no donaven a l’abast, perquè 
a més va coincidir amb el canvi del siste-
ma de recollida d’escombraries. Però ho 
anem solucionant.

Entenc que un altre tema de difícil 
gestió són les restes de poda.
Sí, sobretot els caps de setmana, perquè 
tothom arregla el seu jardí i es genera 
molta resta de poda arreu del municipi. A 
efectes de facilitar la vida als veïns i veïnes 
tenim ubicades 33 caixes metàl·liques ex-
clusivament per a ús de particulars, però 
hem detectat que hi ha industrials de la 
zona, jardiners professionals, i d’altres 
municipis que venen a Roda a buidar les 
restes vegetals, així com també gent que 
per incivisme o desconeixement estan 
deixant mobles i altres voluminosos en 
un espai reservat per a restes de poda. 

Com que s’està fent un mal ús, vam iniciar 
una prova pilot de recollida porta a porta 
a la zona de l’Eixample. Els donem la saca, 
el deixen ple a la porta de l’habitatge i 
nosaltres el passem a recollir dos dies a 
la setmana. La nostra intenció és portar 
aquest model a tot el municipi i tenim 
confiança perquè hi ha altres poblacions 
on l’experiència és positiva. Busquem la 
comoditat dels veïns i veïnes i per evitar 
el mal ús que s’està fent dels contenidors, 
que a més tenen un punt perjudicial per a 
l’estètica dels carrers. 

El millor és anar directament a la 
deixalleria, no?
Evidentment. A banda d’aquests serveis 
més directes que hem comentat, des de 
l‘Ajuntament hem de fomentar l’ús de la 
deixalleria municipal entre la població, 
ja sigui permanent o flotant, perquè és 
un servei que el consistori està pagant i 
que la ciutadania hauria de fer servir més. 
Pensi que tot allò que l’Ajuntament recull 
porta a porta es gestiona per una altra via 
i genera un cost addicional per al muni-
cipi. El més econòmic i sostenible per a 
tothom és que la ciutadania, en la mesura 
de les seves possibilitats, porti ella ma-
teixa els seus residus, siguin de poda, vo-
luminosos o per reciclar, directament a la 
deixalleria municipal. Per això s’ha creat el 
Passaport Verd, a afectes de premiar l’ús 
de la deixalleria entre la població amb re-
ducció en l’impost de les escombraries de 
l’any vinent. 

Estem en temps difícils. Que s’està 
fent per impulsar l’ocupació a Roda 
de Berà? 
La feina del consistori tradicionalment 
en matèria d’ocupació era la gestió d’una 
borsa de treball. Aquest era un concepte 
que s’havia quedat obsolet i vam recon-
vertir la borsa de treball en el departa-
ment d’Ocupació, el que va esdevenir 
un salt qualitatiu per oferir un ventall 
més ampli i més personalitzat dels ser-
veis relacionats amb la cerca de feina 
i el món laboral. Vam crear un servei de 
coaching que serveix d’assessorament i 
d’acompanyament, i hem posat en mar-
xa l’espai de coworking, amb preus molt 
competitius i descomptes de fins a un 
70% per a nous emprenedors empadro-
nats a Roda. A més a més, durant els da-
rrers anys hem ofert a les empreses, no 
només de Roda sinó de tota la província, 
subvencions per a la contractació de tre-
balladors del nostre municipi. 

eNtReVIsta
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s’inicien les obres per crear 
un circuit d’educació viària 
a l’avinguda de l’avenc

L’Ajuntament ha posat en marxa 
recentment els treballs d’execució 
de dos dels projectes guanyadors 

de l’edició 1 dels Pressupostos Participa-
tius. per executar. El primer d’ells, la crea-
ció d’un circuit d’educació viària infantil 
per a bicicletes i patinets a l’avinguda de 
l’Avenc, va obtenir 55 vots. Per altra ban-
da, la proposta 13 d’aquella edició propo-
sava la creació d’una zona verda enjardi-
nada i d’un parc infantil, amb l’adequació 
del solar de l’avinguda de l’Avenc, idea 
que va aconseguir 51 vots. 
Tenint en compte que les dues pro-

postes s’havien d’emplaçar en els ma-
teixos terrenys de titularitat municipal, 
l’Ajuntament va demanar l’elaboració 
d’un únic projecte que les conjuminés. 
“Volem que aquesta zona sigui un punt 
de referència per als infants i joves de 
Roda de Berà, on hi podrem trobar el 
Punt d’Informació Juvenil, l’Skate Park, 
i el nou espai amb el circuit d’educació 
viària, la zona enjardinada i un petit parc 
infantil”, va dir el regidor d’Urbanisme, 
Manel González. 
La totalitat del projecte, amb la combina-
ció de les dues propostes, ocuparà una 

superfície de 1.873,73 metres quadrats. 
Dins d’aquesta zona es crearan múltiples 
possibilitats de circulació, totes elles reals, 
com ara stops, cedeix el pas, incorpora-
cions i desviaments de les vies principals, 
rotondes, semàfors o passos de vianants. 
Tot plegat per promoure en els infants 
l’adopció de comportaments i actituds 
responsables cíviques; per responsabilit-
zar-los en el seu paper de vianant, viatger 
i conductor; que coneguin les normes 
de circulació i els senyals de trànsit, i que 
puguin experimentar els coneixements 

teòrics que adquireixen a l’aula, gràcies a 
les classes d’educació viària que cada curs 
imparteix a les escoles la Policia Local de 
Roda de Berà, des de fa 29 anys. 
Si els treballs avancen segons el previst, 
el termini d’execució de les obres serà de 
quatre mesos i la nova zona municipal es 
podria inaugurar abans de l’estiu.  
El pressupost destinat, de la partida dels 
Pressupostos Participatius de l’edició 1, 
era de 101.000 euros, tot i que finalment 
el projecte es va adjudicar per un total de 
89.104,99 euros. 

El projecte conjumina dues de les 
propostes guanyadores dels Pressupostos 
Participatius, el circuit infantil d’educació 
viària i la creació d’una zona enjardinada i 
d’un parc infantil

La zona tRaC organitza 
un curs de controlador/a 
d’accessos 

aCtUaLItat 

El projecte de dinamització juvenil de la zona TRAC -Torredembarra, Roda 
de Berà, Altafulla, Creixell i la Riera de Gaià- ha posat en marxa, amb el 
Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Tarragonès i la 

Cambra de Comerç de Tarragona, un curs de controlador/a d’accessos. Aquesta 
formació permetrà als joves que hi assisteixin poder presentar-se a l’examen de 
la Generalitat, amb el qual n’obtindran el títol. 
Tot i les restriccions que la pandèmia de la Covid-19 ha comportat, les regidories 
de Joventut dels ajuntaments de la zona TRAC i el Consell Comarcal del Tarra-
gonès han reformulat el projecte i continuen desenvolupant activitats formati-
ves per als joves. 
El curs és gratuït, amb preferència per a les persones dels municipis de la zona 
TRAC. La formació es durà a terme, previ procés de selecció al març, durant els 
mesos d’abril i maig  a Tarragona,  i consta de dues parts, una d’habilitats socials 
i per a l’ocupació i una segona específica de control d’accessos. Els espais on 
es duran a terme compleixen totes les mesures de prevenció i seguretat per la 
Covid-19 i totes les persones participants hauran de signar una declaració res-
ponsable.
S’espera que amb la formació tots els joves que hi participin puguin obtenir el 
títol i trobar una sortida laboral a qualsevol dels espais que requereixin de les 
seves funcions d’admissió i control d’accés al públic i aforaments. 
Aquesta acció compta també amb el suport de la Direcció General de Joven-
tut, de la Diputació de Tarragona i del “Programa Integral de Cualificación y Em-
pleo”.
Les inscripcions ja estan obertes i es pot demanar informació als Punts 
d’Informació Juvenils. A Roda de Berà al correu pij@rodadebera.cat o al telèfon 
977 657 972.
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Durant l’any passat els agents de la Policia Local 
de Roda de Berà van recollir un total de 40 gos-
sos perduts o abandonats a la via pública. D’ells, 

29 van poder ser tornats als seus propietaris, però 11 no 
van córrer la mateixa sort i no van ser reclamats per ningú. 
Quan un gos és trobat, per un ciutadà que truca la Poli-
cia Local o bé pels propis agents, hi ha dues possibilitats. 
En primer lloc la Policia passa el lector de microxips i, si 
l’animal porta el xip identificatiu, es podrà accedir a les da-
des del propietari, mitjançant el registre general d’animals 
de companyia, i donar-li avís. Mentrestant, el gos és por-
tat a la gossera municipal on els seus propietaris l’aniran 
a buscar.  Si el propietari no apareix, perquè l’animal no 
porta xip o no és reclamat per ningú, s’encarregarà d’ell la 
protectora l’Última Llar, mitjançant un conveni signat amb 
el Consell Comarcal del Tarragonès. El personal de l’entitat 
recollirà l’animal i serà emportat a les seves instal·lacions. 
El termini per recuperar un animal sense identificació és 
de vuit dies. 
La Policia Local apel·la a la responsabilitat de les famílies 
per que no abandonin el seu animal de companyia i bus-
quin altres opcions. No només perquè és un delicte i està 

sancionat, sinó perquè “han de pensar que abandonar 
un animal que ha estat domesticat, sobretot si es tracta 
d’un gos, és condemnar-lo a mort. Per això és molt im-
portant que des de petits els nens i nenes siguin edu-
cats en el respecte, a comprendre i estimar els animals”, 
asseguren des de la Policia Local de Roda. 
Finalment, recorden que tots els animals han d’estar 
identificats amb un xip o tatuatge, segons la normativa, 
han de tenir la cartilla de vacunes al dia, i han d’estar 
censats a l’Ajuntament. 

eL cens municipaL 
Actualment hi ha 675 animals inscrits al cens d’animals 
de companyia de l’Ajuntament. D’ells, 650 són gossos, 
47 dels quals considerats potencialment perillosos, i 
25 gats. Durant el 2020 es van inscriure un total de 52 
animals, tots ells gossos, 6 potencialment perillosos, 
els quals obtenen una llicència especial. Les persones 
que vulguin inscriure la seva mascota han de dirigir-se 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, de di-
lluns a divendres de 9 a 14 hores, amb cita prèvia. El 
cost del tràmit és de 5 euros. 

Policia Local, amb tu
La Policia Local va recollir 40 gossos perduts o 
abandonats durant el 2020

Més d’una trentena de 
vehicles van ser abandonats 
a Roda durant el 2020 

La Policia Local va retirar un total de 31 vehicles durant l’any 
2020 per abandonament dels seus propietaris a la via públi-
ca, els quals van ser traslladats per al seu desballestament. 

En total els agents van obrir 43 expedients per possibles vehicles 
abandonats als carrers del municipi, dels quals tan sols una dotzena 
van ser retirats finalment pel seus propietaris. 
En alguns casos són els propis agents els qui inicien el procediment, 
després de veure durant un temps considerable un vehicle estacio-
nat en un mateix lloc de la via pública i amb signes d’abandonament, 
en d’altres són els veïns i veïnes els qui en detectar la presència al 
carrer d’un possible vehicle abandonat, avisen la Policia Local. En 
ambdós casos els agents verifiquen si realment està abandonat, i 
que no es tracti d’altres possibles supòsits, comprovant mitjançant 
la matrícula que el vehicle tingui assegurança o tingui al dia la ins-
pecció tècnica de vehicles. Un cop comprovat que es tracta d’un 
cotxe abandonat, els agents hi col·loquen un adhesiu advertint al 
propietari del vehicle que està aparcat de manera indeguda, i en fan 
un seguiment durant dies consecutius. Finalment, si el vehicle no és 
retirat, s’inicia un expedient i el vehicle pot ser retirat i desballestat. 

controLs i aLtres denúncies 
En el marc dels controls que la Policia Local efectua de forma quo-
tidiana per garantir la seguretat viària i la seguretat de conductors 
i vianants, durant l’any 2020 els agents van imposar 47 denúncies 
per no tenir contractada l’assegurança obligatòria dels vehicles; 114 
denúncies per no haver passat els vehicles la inspecció tècnica obli-
gatòria; i 55 denúncies del Reglament General de Conductors per 
no tenir permís de conduir, haver perdut tots els punts del carnet o 
per altres circumstàncies que no els permetien conduir un vehicle.

L’Ajuntament ha obert la convocatòria per a la creació de dues places d’agent de la Policia Local 
de Roda de Berà amb la publicació de les bases que han de regir el procediment selectiu. 
Ambdues places són de convocatòria lliure i es poden presentar totes aquelles persones que 

ho desitgin i que compleixin els requisits descrits a les bases. A finals d’agost de l’any passat el consis-
tori va convocar una altra plaça d’agent de Policia, en aquell cas, però, estava reservada a la mobilitat 
horitzontal interadmistrativa, és a dir, per a persones que ja formessin part d’un altre cos policial. 
Com és habitual, el procediment serà mitjançant un concurs-oposició i constarà de quatre fases dife-
rents. La primera d’elles la d’oposició, amb proves de cultura general, teòrica, d’aptitud física, la prova 
psicotècnica i el reconeixement mèdic, totes elles obligatòries i eliminatòries. Seguidament tindrà lloc 
el concurs i la valoració dels mèrits presentats, segons antiguitat, recompenses i distincions, titulacions 
acadèmiques, formació professional i nivell de coneixement de la llengua catalana.  Un cop superada 
la fase de concurs-oposició, s’haurà de superar el curs de formació bàsica i serà valorat per l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. Els aspirants aptes passaran a la darrera fase, un període de pràctiques 
de dotze mesos a la Policia Local de Roda de Berà.  Les sol·licituds es podran presentar a l’OAC i a través 
de la Seu Electrònica de l’Ajuntament fins al 2 de març. 

Convocat el procés selectiu 
per cobrir dues places d’agent de 
Policia Local 
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Amb tan sols 22 anys i recent aca-
bat el Grau en Publicitat i Rela-
cions Públiques a l’URV, l’Aida 

Recasens va marxar a viure a Dublín. Volia 
conèixer noves cultures, viatjar i millorar 
el seu nivell d’anglès, però quatre anys 
després continua vivint a la ciutat on hi 
treballa com a Workforce and Capacity 
Management Analyst, en una multinacio-
nal d’informàtica.  

Què et va portar a marxar de Roda? 
Des de petita que tenia en ment viu-
re a l’estranger, sempre m’havia cridat 
l’atenció conèixer noves cultures i viatjar. 
Un cop vaig acabar la carrera a Tarrago-
na, vaig pensar que era el moment ade-
quat. La situació laboral sempre ha estat 
complicada a Espanya en general i es-
pecialment per a recent graduats sense 
experiència. Tot i això, el meu principal 
objectiu era millorar el meu anglès.

Ja fa quatre anys que hi vius a Dublín, 
però com van ser les primeres 
setmanes lluny de la família?  
Van ser molt estranyes. Recordo pregun-
tar-me a mi mateixa “Aida, que estàs fent 
aquí?”. Però a la vegada em sentia amb 
ganes de conèixer i d’espavilar-me. Su-
poso que la seguretat de que si la cosa 
no sortia bé, sempre podria tornar a casa 
fa que tot sigui més fàcil. La família i els 
amics sempre s’enyoren, però de Dublín a 
Barcelona són tan sols dues hores d’avió. 

No coneixies Irlanda, quina va ser la 
teva primera impressió en arribar-
hi? 
Doncs el primer que vaig pensar des de 
l’avió va ser “ostres! És tan verd com la 
gent diu!”. Crec que mai havia vist en la 
meva vida tant de verd. També he de dir 
que la primera conversació que vaig tenir 
en anglès amb un Irlandès a l’aeroport 
em vaig decepcionar del meu nivell. Una 
setmana després vaig adonar-me que no 
era l’anglès en sí, sinó l’accent irlandés 
que és molt diferent al britànic, el que ens 
ensenyen a l’escola.

Quines creus que són les principals 
diferències entre Irlanda i el nostre 
país? 
Al llegir la pregunta, el primer que m’ha 
vingut al cap són les condicions laborals. 
A Irlanda el sou mínim és bastant més 
alt que a Espanya. També és increïble la 
quantitat d’ofertes de treball que hi ha 
per a qualsevol tipus de feina. Una altra 
gran diferència és l’horari dels àpats. Em 
va costar molt acostumar-me a sopar 
a les sis de la tarda! El menjar és també 
molt diferent i enyoro moltes coses de 
casa. Sempre que hi vaig a Roda de visi-
ta, m’emporto la maleta plena de fuet i 

de pernil. Per últim, el clima... a Irlanda hi 
plou molt i els estius no són com a Cata-
lunya. De totes maneres, m’hi he acostu-
mat i és el país dels arcs de Sant Martí.

Què destacaries de la forma de 
viure, treballar o de relacionar-se 
dels irlandesos? 
Quant més lluny de la capital hi estiguis, 
més acollidors són. Crec que això passa 
a gairebé tot arreu. Dublín és una ciutat 
petita, però no deixa de ser una ciutat 
on s’estableixen moltes multinacionals. 
L’estil de vida més comú a la capital se-
ria anar a treballar a l’oficina, sortir sobre 
les cinc o sis de la tarda i anar al pub a 
prendre unes cerveses. Això passa sobre-
tot els divendres, que és quasi impossi-
ble trobar una cadira on seure-hi. També 
m’agradaria comentar que he conegut 
un munt d’Irlandesos súper amables, 
graciosos i molt interessats per la cultura 
espanyola. 

Com estàs vivint la pandèmia de la 
Covid-19 lluny de casa? 
Aquesta situació actual està sent molt di-
fícil, suposo que per a tots. Vaig estar uns 
nou mesos sense poder veure la família. 
Havia d’anar a l’agost passat però degut 
a la pandèmia em van cancel·lar el vol i 
no hi vaig poder anar fins a finals de des-
embre. De totes maneres, estic intentant 

centrar-me en la feina, en estudiar algun 
curs i en fer esport per desconectar una 
mica del que està passant arreu del món.

Què és el que més trobes a faltar de 
Roda de Berà? 
A part de la família o els amics, trobo molt 
a faltar anar al bar a prendre alguna cosa 
en una terrassa amb el bon temps, les 
festes d’estiu a l’aire lliure i la platja. Em 
va sorprendre que aquí no existeix el que 
nosaltres anomenem Festa Major o festes 
de poble en general. L’estiu no és estiu 
sense tenir activitats a la fresca..

Tens intenció de tornar a casa 
aviat? 
Aquesta és una pregunta que em faig a 
vegades i que depenent de la tempora-
da et respondria una cosa o altra. Suposo 
que tots tenim els nostres dies i més d’un 
cop he pensat “va, ja és hora de tornar”, 
però després em pregunto si tindré una 
oportunitat laboral tan bona com la que 
tinc ara. Aquí a Dublín estic aprenent i 
creixent molt professionalment. Tam-
bé tinc nous amics i persones a les que 
aprecio molt. Em sento dividida entre dos 
espais, Catalunya i Dublín, i realment puc 
anar-hi i venir sovint. Així que tornant a la 
pregunta, no, no penso tornar aviat, però 
si em preguntes d’aquí uns mesos, qui 
sap quina serà la resposta.

RODeNCs PeL MÓN

aida Recasens, de Roda de Berà a Dublín

La regidoria de Cultura, encap-
çalada per Teresa Ferré, vol 
reconèixer els usuaris més 

actius de la Biblioteca Municipal Joan 
Martorell Coca i ha posat en marxa la 
primera edició dels Premis Superlec-
tors de Roda de Berà. 
Es premiarà amb un petit obsequi 
aquells usuaris que durant el 2020 van 
agafar més llibres en préstec, segons 
tres categories diferents: infantil, de 
0 a 11 anys; juvenil, de 12 a 17 anys; i 
adult, per als usuaris de més 18 anys. 
“Volem que esdevingui un repte anual, 
sobretot per als més joves que són els 
que menys llibres agafen en préstec, i 
fomentar l’hàbit de la lectura en usua-
ris de totes les edats”, diu la regidora 
Teresa Ferré. 

Els Superlectors de 2020 són: 

La Biblioteca 
Joan Martorell 
Coca premia 
els lectors més 
voraços de Roda

Es lliurarà un 
reconeixement als 
tres “superlectors” 
de cada categoria, 
infantil, juvenil i adult

CATEGORIA INFANTIL:
 
1. Iris Morán López 
2. Paula Poveda Soto 
3. Ignacio Tomás Volberg Ben 
 

CATEGORIA JUVENIL:
 
1. Júlia Piñol Baldrich 
2. Eva Fernández Real 
3. Sofia Barja Navarro 
 

CATEGORIA ADULTS:
 
1. Carina Martorell Guivernau
2. Martina Mondéjar Simarro
3. Montserrat Fernández Bonilla



10

DEL 26 DE fEBRER aL 27 DE maig. 
PROJECTE SUPORT A L’INSTITUT. 
Tallers de mediació de conflictes i assertivitat per als joves, i 
formació virtual al claustre de professors. 
Conjuntament amb la regidoria de Joventut. 

5, 6 i 7 DE maRç
IL·LUMINACIó DE LA fAçANA DE L’AJUNTAMENT DE 
COLOR LILA. 
Durant la tarda i la nit. 

8 DE maRç 
LECTURA DEL MANIfEST INSTITUCIONAL. 
12h, a la plaça de l’ajuntament. 

MANIfEST INSTITUCIONAL VIRTUAL 
llegit per rodenques voluntàries. 
a les xarxes socials i al web de l’ajuntament. 

11 DE maRç 
PARADETA DE LA REGIDORIA DE LA DONA AL MERCAT 
SETMANAL. 
De 10 a 13h, a la plaça del mercat. 
Lliurarem un pòster amb un collage de fotografies de les dones 
participants en la lectura del manifest virtual. 

aGeNDa D’aCtes 
DIa De La DONa

Dues alumnes de l’Institut guanyen el 
I Concurs de cartells del Dia Internacional de la Dona

Els dissenys de les joves Judit Ber-
tran, de 4rt d’ESO (esquerra), i 
Clàudia Fuster, de 3r (dreta), han 

estat els guanyadors del I Concurs de car-
tells del Dia Internacional de la Dona. Els 
membres del Jurat, format per la regidora 
de la Dona, Rosana Dorantes; per la pro-
fessora de l’Institut, Roser Rovira; i per les 
tècniques de l’Ajuntament Marta Huertas i 
Susana Benítez, es van reunir ahir al migdia 
per valorar els divuit dibuixos presentats a 
concurs, tots ells de gran qualitat. 
Tots els dissenys presentats corresponien a 
la categoria de 12 a 16 anys, fet pel qual la 
segona, per a joves de 17 a 25 anys, va que-
dar deserta. Per aquest motiu el Jurat va 
decidir escollir els dos millors dibuixos de la 
primera categoria, els quals seran les imat-
ges que identificaran tots els actes comme-

moratius organitzats amb motiu del 8M. 
Els dos dibuixos guanyadors rebran un pre-
mi de 50 euros per gastar als establiments 
de Roda de Berà, i un llibre relacionat amb 
la temàtica del 8 de març. 

La regidoria de la Dona exposarà l’11 de 
març un muntatge de tots els dissenys a la 
paradeta del mercat setmanal que ha orga-
nitzat en el marc del programa d’actes del 
8M; i el PIJ exposarà els originals a l’espai 

del PIJ durant tot el mes de març. 
Els departaments organitzadors, el de la 
Dona i Igualtat i el de Joventut, han comptat 
amb la col·laboració de l’Institut de Roda de 
Berà, a través de l’assignatura de plàstica. 

Els seus dibuixos 
seran les imatges de la 
programació dels actes 
commemoratius del 8m a 
Roda de Berà

Les regidories de Joventut i 
de la Dona posen en marxa un 
projecte de suport a l’Institut 

Les regidories de Joventut, a través del Punt d’Informació Juvenil, i de la Dona i Igual-
tat, encapçalades per Gerard Solé i Rosana Dorantes, respectivament, han treballat 
conjuntament amb l’Institut de Roda de Berà per posar en marxa el projecte de 

Suport a l’Institut. El projecte té l’objectiu d’esdevenir un suport per al jovent del municipi, 
amb la programació de xerrades i de tallers sobre temes com la sexualitat, Igualtat de gène-
re, prevenció de violències masclistes, la salut o les drogues i l’alcohol, entre d’altres, i, per 
altra banda, fomentar el treball de proximitat amb el jovent i donar les mateixes possibilitats 
i oportunitats a totes ells i elles. 
Els primers tallers s’iniciaran a finals de febrer i tindran una continuïtat fins al juny, amb la 
finalització del curs escolar. Els joves tractaran temes com la diversitat de gènere i la preven-
ció LGTBI; faran xerrades de comunicació i mediació; sobre prevenció de violències masclis-
tes; alcohol i altres drogues; i qui som i què fem? Informació de projectes, activitats i serveis 
de joventut a nivell de municipi i de Catalunya. El projecte està pensat perquè tingui una 
continuïtat durant els propers anys amb la realització d’un cercle establert de xerrades a 
cada curs. Dins d’aquest mateix marc, ambdues regidories han introduït aquest any uns 
tallers de mediació de conflictes i assertivitat adreçats a dos grups de 3r d’ESO que realitzen 
dins l’optativa de mediació. Amb aquests es pretén donar eines i coneixements al grup de 
joves perquè puguin ser agents de mediació al centre amb l’alumnat del primer cicle. 
A banda, també s’ha programat una xerrada per treballar l’assertivitat i comunicació amb la 
resta d’alumnes i una formació virtual al claustre de professorat sobre mediació per fer front 
a situacions que es puguin produir entre l’alumnat del centre.

Vol ser un suport per als joves, amb l’organització de 
xerrades i diversos tallers sobre igualtat de gènere, 
sexualitat, salut o drogues, entre d’altres



11

ReBOst De La MeMòRIa

La regidoria de Festes va organit-
zar el I Concurs de disfresses del 
Carnaval virtual amb l’objectiu 

de mantenir viu l’esperit del Carnaval en 
un any en què aquesta festa, tal i com la 

coneixem, era impossible de celebrar per 
la Covid-19.  Era un concurs per a que hi 
pogués participar tota la família. Amb 
la tornada de la cançó “Carnaval” de Ma-
luma com a base, els participants havien 

d’enregistrar un vídeo disfressats, ballant 
com volguessin i divertint-se, i enviar-lo a 
l’Ajuntament abans del 
15 de febrer. 
El Jurat, reunit el 16 de fe-

brer a la tarda, va valorar i va puntuar cada 
vídeo, seguint els criteris de les diferents 
categories, i va decidir els tres finalistes de 
cadascuna: a la millor disfressa, millor co-
reografia i al més original. 
Tots ells van ser publicats durant tres dies 
seguits, una categoria per dia, a les xarxes 
socials de l’Ajuntament perquè fossin els 
seguidors de cada xarxa els que triessin 
els guanyadors de cada categoria amb els 
seus m’agrada. Cada vídeo està premiat 
amb 150€.

ELS VíDEOS GUANyADORS SóN: 

MILLOR DISFRESSA: Alphonse fullmetal, 
amb un total de 781 likes, 151 a Facebook, 
475 a Instagram i 155 a youTube.

MILLOR COREOGRAFIA: ¿Covid?, ¡qué 
palo!, amb 673 likes totals, 130 a Facebo-
ok, 446 a Instagram i 97 a youTube. 

MÉS ORIGINAL: Espaguetis amb mandon-
guilles, amb un total de 408 likes, 119 a Fa-
cebook, 240 a Instagram i 49 a youTube. 

CARNAVAL A RODA DE BERÀ
Actualment el Carnaval s’ha convertit 

en una festa de caràcter lúdic de gran 

popularitat. A Roda de Berà s’organitzen 

tres grans rues -que aquest any per la 

Covid-19, no podran tenir lloc-, i aplega la 

participació de milers de persones. Però 

no sempre es va viure el Carnaval de la 

forma en què ara el coneixem. 

Després de la Guerra Civil i durant, 

sobretot els primers anys del franquisme, 

es van prohibir les disfresses i més encara 

anar amb la cara coberta. Sí es permetien 

els balls previs a la Quaresma, i a Roda de 

Berà el Carnaval començava amb un ball 

el diumenge a la tarda i s’acabava amb un 

altre el dimarts a la nit. Els dilluns passaven 

colles de joves amb el Carnestoltes dins 

d’un carretó. 

Amb l’arribada de la democràcia el Carnaval 

va agafar una gran embranzida al nostre 

municipi, i el ball-sopar de diumenge que 

es feia al Casino Municipal va incorporar 

un concurs de disfresses (Foto 1). No va ser 

fins a la dècada dels 90 en endavant que 

es va començar a organitzar una rua amb 

comparses i carrosses (Foto 2). 

Font: BOI núm 30.  

Fotografies: Arxiu Rafel Garcia. 

Les xarxes socials decideixen els guanyadors 
del I Concurs de disfresses del Carnaval virtual 

teLÈFONs D’INteRÈs
AJUNTAMENT
ARxIU MUNICIPAL
BASE GESTIó D’INGRESSOS
BIBLIOTECA MUNICIPAL
BORSA DE TREBALL
CONSULTORI DE RODA DE BERà
CORREUS
DEIxALLERIA MUNICIPAL
ESCOLA D’ADULTS MEDITERRANI
ESCOLA EL CUCURULL
ESCOLA SALVADOR ESPRIU
ESGLÉSIA SANT BARTOMEU
FARMàCIA G. RUBIO
FARMàCIA M. GUILAMANy
HOTEL D’ENTITATS
INSTITUT DE RODA DE BERà
LLAR DE JUBILATS
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
MUSEU DE LA RàDIO
PATRONAT MUNICIPAL
POLICIA LOCAL
PUNT D’INFORMACIó JUVENIL
RODA DE BERà RàDIO
SERVEIS SOCIALS
SOREA OFICINA D’AIGüES
TAxI EDUARD AIGUAVIVA
TAxIS RODA
AUTOCARS DEL PENEDèS
CAP TORREDEMBARRA (24 HORES)
CREU ROJA TARRAGONA
HOSPITAL EL VENDRELL
HOSPITAL SANTA TECLA - TARRAGONA
BARà BAHIA RESIDèNCIA
EMERGèNCIES
CATSALUT RESPON
ATENCIó VíCTIMES VIOLèNCIA GèNERE

977 65 70 09
977 65 70 09
977 65 72 60
977 80 99 42
977 65 77 83
977 65 75 14
977 65 74 14
607 27 45 39
977 65 76 63
977 65 71 90
977 80 99 24
977 65 70 10
977 80 12 75
977 65 72 88
977 65 77 12
977 65 75 05
977 80 91 41
977 65 77 41
977 80 18 85
977 65 77 74
977 65 77 00
977 65 79 72
977 65 73 98
977 80 93 38
977 80 09 01
619 32 60 41
607 20 09 29
977 66 08 21
977 64 38 01
977 21 71 54
977 25 79 00
977 25 99 00
977 80 30 04
112
061
016
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Estimats veïns i veïnes,

Memòria selectiva per a recordar allò tan 
bo, prudència lògica per a no arruïnar 
el present i optimisme desafiant per 

a encarar el futur, deia Isabel Allende. Encetem 
un nou present dia rere dia, que en aquest mo-
ment segueix marcat i molt per la nova realitat 
que ens envolta i que ens afecta en els aspectes 
més quotidians del nostre transcórrer. Una reali-
tat que cal tenir present en tots i cadascun dels 
nostres actes. Uns actes que, correctament inte-
grats, units o conjuntats, ens permetran nodrir 
de nou el nostre futur d’allò que sempre hauria 
hagut de tenir. Oportunitats.
Des de l’Equip de Govern hi volem posar el nos-
tre granet de sorra, a través d’uns pressupostos 
encarats amb una visió global d’atenció a les per-
sones. No representa pas cap trencaclosques, i és 
que l’objectiu és el de destinar la quantitat més 
elevada de recursos possible a afavorir aquells 
vilatans que han patit els efectes d’aquesta crisi 
de la manera més severa.
És moment també, des de l’avantatge que ens 
atorga la nostra posició apolítica, sense colors, 
de reclamar als ens supramunicipals i al Govern 
de la Generalitat totes aquelles inversions pro-
meses en temps de campanya. Les rodenques i 
els rodencs mereixen, entre d’altres infraestruc-
tures i serveis, el nou Institut, la reobertura del 
CAP de la zona costanera i el passeig de Costa 
Daurada. Que tot allò que es promou a nivell mu-
nicipal no es vegi llastat per la manca d’agilitat 
de la nostra cambra legislativa.
No voldríem acabar sense fer esmena a la gran 
professionalitat i empatia demostrada per tots i 
cadascun dels membres i voluntaris presents a 
les meses electorals el passat 14 de febrer. I tam-
bé, com sempre, recordar als que ens han deixat 
i transmetre caliu i fer costat a tots aquells que 
seguiu lluitant.

Grup Municipal Tria Roda de Berà. 

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS

En el moment del tancament de l’edició, aquest 
grup municipal no ens ha fet arribar el seu article 
d’opinió.

SIT AND TALK I REfLEXIONS

L’independentisme ha guanyat les elec-
cions a Catalunya.
Catalunya decideix continuar caminant 

cap a la independència.
L’independentisme ha superat per primera ve-
gada el 50% dels vots, i això és un fet històric. 
Catalunya vol ser un estat independent i el re-
clama la meitat dels catalans i catalanes.
Ara toca asseure’s i parlar, perquè el govern 
d’Espanya no pot continuar ignorant el que els 
votants han decidit en les urnes.
No hi ha més cec que qui no vol veure i ja va sent 
hora d’obrir els ulls a la realitat i deixar de fer po-
lítiques de colonitzadors i orelles sordes cap a 
una part multitudinària de la població que exi-
geix democràticament solucions al conflicte.
Governi qui governi a Espanya, per què els costa 
tant reconèixer que amb Catalunya només val 
asseure’s i parlar?
Reflexionar: Pensar i considerar un assump-
te amb atenció i deteniment per a estudiar-lo, 
comprendre-ho bé, formar-se una opinió sobre 
això o prendre una decisió.
Això és el que hem de fer els qui ens declarem 
profundament demòcrates referent a l’entrada 
d’un partit xenòfob, homòfob, masclista i con-
trari a tots els drets humans que tant ens ha cos-
tat aconseguir com la igualtat i la llibertat…
L’entrada de Vox en el parlament català és un in-
dicatiu que els suflés polítics existeixen. Ja està 
passant amb Ciutadans, desaparegut el seu lí-
der, desapareguda la formació. Però hem d’estar 
alertes i agafar consciència que alguna cosa 
s’està fent malament. 
Cal ensenyar a la nostra joventut, tant a escoles 
com a instituts, la memòria històrica per conèixer 
el passat del nostre país i els drets aconseguits 
i alhora inculcar la lluita pel benestar social, la 
igualtat, la tolerància, la llibertat, el medi am-
bient, l’educació inclusiva i tants altres valors 
que els faran lliures de pensament, que els faran 
ser crítics.
El poble és sobirà i ha triat la independència. 
Senyors del govern d’Espanya,
Reflexionin, asseguin-se i dialoguin.

Grup Municipal ERC Roda de Berà.
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A la hora de redactar este artículo todavía 
no se había cerrado el recuento de las 
Elecciones del 14F.

Desde Ciutadans Roda de Berà agradecemos 
de nuevo la confianza que han depositado en 
nuestro proyecto los rodenses. A falta de que el 
recuento finalice, sabemos que nuestros resulta-
dos no serán nada buenos. Aún así seguiremos 
defendiendo la legalidad, el derecho constitu-
cional que nos ampara a todos y la unión de to-
dos los territorios que conforman España. Esto 
nos hace más fuertes en Europa y en el resto del 
mundo.
Felicitar la organización de las elecciones aquí 
en Roda de Berà, a los integrantes de las mesas, a 
los trabajadores del ayuntamiento, policía local, 
autonómica y protección civil y al Partido Socia-
lista por su victoria casi segura a estas horas.
Que en nuestro pueblo más de la mitad del cen-
so no haya ejercido su derecho al voto nos hace 
preguntarnos si eran necesarias unas elecciones 
en plena pandemia. A parte es evidente que 
no hemos sido capaces todos de concienciar al 
electorado que el voto es necesario para refle-
jar un momento político determinado. Muchos 
estarán muy satisfechos con estos resultados. 
Nosotros no. Sobre todo por el dato de partici-
pación.
En cuanto a lo más relevante en política munici-
pal de los últimos tiempos, hemos asistido a una 
situación muy extraña con una empresa privada 
que pretendía una permuta de terrenos entre 
las antiguas carpas y el Francaset.
Según palabras del sr. Alcalde, unos políticos de 
municipios vecinos estaban muy interesados en 
este intercambio. Además han contado con la 
ambigüedad de un partido local y la insistencia 
de algunas personas anónimas (o no tanto) en 
redes sociales criticando a nuestro portavoz y a 
la portavoz de ERC por cosas que no han dicho. 
Afortunadamente la mayoría de los partidos 
políticos en Roda de Berà opinan lo mismo que 
nosotros.
El futuro de Roda de Berà lo decidiremos los ro-
denses.

Grupo Municipal Ciutadans Roda de Berà. 

En el artículo del pasado mes de diciem-
bre/20, nuestro Grupo Municipal PPxR, 
hacíamos mención de un año que no ha 

sido nada fácil, un año donde el coronavirus ha 
cambiado nuestras vidas, no tan solo con el su-
frimiento por los que nos han dejado o sufrien-
do sanitariamente sus consecuencias, también 
por la situación económica que castiga a mu-
chas familias, que observan impotentes como 
sus negocios no pueden mantenerse o bien per-
diendo el puesto de trabajo, cambio en nuestras 
relaciones personales, una incertidumbre en el 
horizonte, aunque la esperanza es lo último que 
se pierde, por eso las vacunas empiezan a ser el 
principio que no el final de un largo túnel. Esa 
misma esperanza la depositamos en este nuevo 
año 2021.  
Es de justicia reconocer que la mayoría de los 
grupos municipales hemos centrado todos 
nuestros esfuerzos, haciendo llegar todo tipo 
de aportaciones e iniciativas, cuando no, dando 
soporte en todo aquello razonable que el equi-
po de gobierno de nuestro Ayuntamiento ha 
presentado en la gestión sanitaria y económi-
ca, sería muy miserable en una situación como 
la que vivimos, pretender sacar rentabilidad 
política. Como también se hace incomprensi-
ble que algunos grupos municipales se olvidan 
de las prioridades que nos exige la pandemia, 
dedicándose en los plenos a presentar mocio-
nes, ya sea solicitando el cambio de nombre en 
una calle o cuando no pidiendo, pidiendo que 
a la bandera española que ondea en el balcón 
de nuestro Ayuntamiento se incorpore el escu-
do constitucional de España. La respuesta solo 
puede encontrarse en los comicios de las elec-
ciones autonómicas, obviando de esa manera 
las urgencias que requieren nuestros vecinos. 
Por cierto, y hablando de las pasadas elecciones 
autonómicas, desde nuestro grupo municipal 
queremos agradecer la ejemplar organización 
de las votaciones, el escrupuloso trabajo en el 
cumplimiento de la normativa y la dedicación 
meticulosa de todas las personas que han parti-
cipado, todo ello para garantizar la democracia 
en las urnas, evitando el contagio del virus.

Grup Municipal Populars per Roda.

Sent coherents amb el que vàrem dir el darrer 
mes d’agost en el primer butlletí municipal que 
Tria va decidir reprendre, seguirem sense apor-
tar els nostres comentaris en aquest, però si vo-
lem tornar a aclarir els motius. Primer, perquè 
en aquest moment de crisi que pateixen molts 
dels nostres veïns i veïnes, estem en contra que 
es destini un sol euro públic a fer un butlletí de 
publicitat del govern de TRIA i segon estem es-
perant que el Sr. Alcalde compleixi el que es va 
acordar en sessió plenària de la creació del Con-
sell Sectorial Local de Comunicació i Mitjans Au-
diovisuals Públic. Per tots aquests motius i degut 
la poca pluralitat que tenim la resta de grups de 
l’oposició en tots els mitjans de comunicació del 
nostre Ajuntament, no farem l’article d’opinió 
fins que hi hagi canvis.
Per estar informat de les nostres polítiques ens 
poden seguir al Facebook de Junts per Roda de 
Berà / @juntsxrodadebera o enviar un correu 
amb qualsevol consulta a juntsxrodadebera@
gmail.com.

Grup Municipal Junts per Roda de Berà.

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS



14

L’ajuntament porta més de 10 anys fomentant 
l’educació ambiental a les escoles

Els alumnes de les escoles Sal-
vador Espriu i el Cucurull gau-
diran un any més, i ja en van 

deu, del programa d’educació ambien-
tal que la regidoria de Medi Ambient 
posa en marxa cada curs. Les activitats, 
molt ben rebudes tant pels educa-
dors com pels propis alumnes, tenen 
l’objectiu de fomentar entre els petits 
actituds de respecte i de conservació 
del medi ambient. 
Els alumnes, de forma molt didàctica i 
amena, aprenen de la mà de la tècni-
ca de Medi Ambient de l’Ajuntament a 
adquirir una major consciència del seu 

entorn, la importància de viure en un 
món més sostenible o a descobrir que 
les petites accions del dia a dia poden 
ajudar a la construcció d’un món més 
respectuós amb el medi per combatre 
el canvi climàtic. 
Entre els conceptes que aquest any els 
infants aprendran, segons el seu curs, 
trobem el funcionament de la Deixa-

lleria municipal, amb una visita a les 
seves instal·lacions; com fer paper reci-
clat; el cicle de l’aigua i l’elaboració d’un 
mètode per depurar-la; o la importàn-
cia dels Madalers per a l’ecosistema de 
la platja Llarga, entre d’altres. Aquest 
any, com a novetat, els alumnes de P4 
observaran el cicle de vida dels cucs de 
seda.

La regidoria de medi 
ambient ha engegat per 
desè any consecutiu el 
programa d’activitats 
d’educació ambiental a 
les escoles per tal que els 
alumnes aprenguin a tenir 
cura del medi ambient 
des de petits

PIMEC, amb el suport del 
Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Genera-

litat, posa a l’abast de les empreses de 
Catalunya el Pla de Viabilitat Empre-
sarial. 
És un programa per analitzar, prepa-
rar i impulsar el futur de les empreses 
de Catalunya. La clau de l’èxit per su-
perar els reptes actuals. 
Amb el Pla de Viabilitat Empresarial 
analitzaran cada negoci per preparar-
lo perquè segueixi essent viable en el 
futur. 
A partir d’aquí es podrà accedir a un 
campus virtual de formació perquè 
les empreses puguin escollir entre les 
més de 20 píndoles formatives dispo-
nibles. 
El programa és 100% subvencionat i 
compta amb els millors professionals 
d’assessorament especialitzats en pi-
mes. 
La primera fase està oberta i el termi-
ni finalitza el proper 8 de març. 

Inscripcions: https://plaviabilitat.cat/
pla-de-viabilitat-empresarial

PIMeC posa 
en marxa un 
pla gratuït 
de viabilitat 
empresarial 

a qui no li agraden les mones de Pasqua?

Quan pensem en la Setmana Santa ho fem inevitable-
ment en les mones de Pasqua, una tradició catala-
na que perdura en el temps i que cada any empeny 

pastissers i forners del país a innovar i donar el millor en les se-
ves creacions. El forn i pastisseria Queralt, amb botigues a Roda 
de Berà, Creixell i Bonastre, és un autèntic referent per a moltes 
famílies de la zona quan es tracta de buscar la millor mona de 
Pasqua. Aquest any Queralt oferirà com sempre als seus clients 
la millor varietat de mones, des de les més tradicionals fins als 
pastissos més elaborats, així com una gran diversitat de figures 
de xocolata per al gaudi dels més petits i també dels grans.
Jordi Sagrado, mestre pastisser, i la seva dona Monserrat Que-
ralt confien que aquesta Setmana Santa es registrarà una bona 
campanya de mones. “Malgrat i que ha estat un any difícil les 
famílies mantenen les tradicions. Esperem rebre molts encà-
rrecs dels nostres clients de tota la vida i que les vendes es-
pontànies també siguin importants”. Entre les preferències de 
les famílies rodenques destaquen les mones de xocolata i de 
crema, “si bé encara hi ha famílies que demanen l’original rosco 
amb ous”. Les figures de xocolata tradicionals (gallines, conills, 
ous...) i les estructures amb ninos i joguines també tindran un 
paper protagonista als forns de Queralt a partir de la tercera 
setmana del mes de març, uns dies abans de l’arribada de la 
festivitat d’aquesta Setmana Santa 2021.

El forn i pastisseria Queralt oferirà novament per Setmana Santa una gran varietat de mones artesanes i figures 
de xocolata a les seves botigues de Roda de Berà, Creixell i Bonastre
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Roda de Berà celebrarà el Dia 
Mundial de la Poesia

La regidoria de Cultura ja prepara el Dia Mundial de la Poesia 2021, que 
tindrà lloc el 19 de març, a partir de les 18h, al Casino Municipal. Les per-
sones que vulguin participar-hi llegint un poema en qualsevol idioma 

poden trucar a la Biblioteca Joan Martorell Coca al 977 80 99 42 o escriure un 
correu a biblioteca@rodadebera.cat

La Coral Verge de Berà rep el 
distintiu de mèrit del Consell 
Comarcal del tarragonès 

El Consell Comarcal del Tarragonès va convocar l’any passat la sisena edició 
de distincions de mèrit de Serveis Distingits. Degut a la situació de pandè-
mia per la Covid-19, no es va poder celebrar com cada any l’acte de lliura-

ment dels diplomes. 
Amb tot, ha volgut fer pública la llista de personalitats i entitats de la comarca a les 
quals s’ha decidit atorgar aquesta distinció després de ser aprovats per acord del 
plenari del Consell Comarcal del Tarragonès. En aquesta ocasió la distinció de Roda 
de Berà, a proposta de l’Ajuntament, s’ha atorgat a la Coral Verge de Berà, entitat que 
el passat mes de desembre va celebrar el seu 35è aniversari. 
trenta-cinc anys cantant
La Coral Verge de Berà va ser fundada l’any 1985 com a entitat, tot i que molts can-
taires ja formaven part del Cor Parroquial seguint la tradició de molts anys. És a partir 
d’aquest any quan comencen a oferir concerts sota el nom de la Coral Verge de Berà, 
el primer dels quals va ser el 29 de desembre de 1985 amb el Concert de Nadal.
Pel que fa a la direcció de la Coral va ser Josep Maria Nogués qui la portà des del seus 
inicis fins a l’any 2001. Des de l’octubre d’aquell any la direcció ha anat a càrrec de 
Jordi Solé, actual director del grup.




