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Passió per les lletres
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75 TrEbALLS dE rodENcS I rodENquES dE ToTES LES EdATS. 
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edItoRIAL

Certeses en temps 
de pandèmia

I
mmanuel Kant considerava que la intel·ligència d’un individu es mesura per la quan-
titat d’incerteses que és capaç de suportar. Ha fet un any des de l’inici del primer estat 
d’alarma i ha estat ple d’incerteses que tots i totes hem hagut de suportar i ho hem fet 

de manera estoica. No en va, parlava en el meu anterior editorial de com hem millorat la 
nostra resiliència com a societat. 

La incertesa és encara un factor segur per als propers mesos, no només quant a l’epidèmia 
de la Covid-19 sinó en molts altres temes que ens ocupen i ens preocupen. L’única certe-
sa que avui us puc oferir és que l’Ajuntament ha treballat, està treballant i ho continuarà 
fent per estar al costat de les persones i de les empreses de Roda de Berà, sobretot 
d’aquelles que més han patit -i encara pateixen- aquesta crisi. 

Vam elaborar el Pressupost de l’Ajuntament, aprovat al març, seguint aquesta premissa. 
Sent l’eina més important per garantir i millorar la gestió i la governabilitat per als pro-
pers mesos i de retruc per als propers anys, els comptes de 2021 marcaran un abans i un 
després, n’estic segur, igual que ho ha fet la pandèmia a les nostres vides. A partir d’ara 
els pressupostos municipals han de ser més socials, per això incrementem les partides 
d’atenció a les persones i a les polítiques destinades a donar resposta a les necessitats 
socials bàsiques dels rodencs i rodenques. També creiem que la cultura, l’ocupació, el 
comerç i, en definitiva, el benestar, han de passar per davant de les grans inversions més 
enllà de les estrictament necessàries. Les haurà, n’hi ha contemplades per valor de prop 
de dos milions d’euros. 

No oblidem tampoc un dels sectors que ha estat colpejat amb força per les incessants 
mesures per contenir la Covid-19 a Catalunya, els nostres comerciants i restauradors. És 
per això que hem incrementat les partides dirigides a la recuperació de l’economia local 
per donar suport al teixit empresarial i comercial rodenc. Aviat reeditarem la subvenció 
destinada als autònoms, microempreses i pimes que hagin patit pèrdues econòmiques 
per la pandèmia, amb una modificació de les bases perquè puguin beneficiar-se encara 
més rodencs i rodenques. 

L’any passat els bars i restaurants van poder ampliar les seves terrasses al doble del seu 
espai sense cost i no se’ls va cobrar la taxa d’ocupació de la via pública durant tot l’any. 
Per al 2021 l’equip de Govern ha proposat a la resta de grups municipals tornar a aju-
dar d’aquesta manera als nostres restauradors, i que aquest any tampoc no paguin la 
taxa per les seves terrasses. En el moment d’escriure aquestes línies, tots els grups de 
l’oposició han mostrat la seva bona disposició a donar-nos suport. Així, els bars i restau-
rants de Roda podran obrir les seves terrasses sense cap cost durant aquest any i mante-
nir el doble del seu espai, per garantir que es mantingui la distància de seguretat entre 
les taules sense perdre clients. 

Seguim treballant per Roda.     

Pere Virgili  
alcalde de Roda de Berà
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El marc incomparable de la pedrera de l’Elies va aco-
llir el passat 17 d’abril al migdia l’acte de lliurament 
de premis de la vuitena edició del concurs literari 

Roca Plana. L’esdeveniment, conduït per Sònia Camí, va 
estar amenitzat per la narradora i actriu Jordina Biosca. 
La regidoria de Cultura, organitzadora del certamen lite-
rari, a través de la Biblioteca Joan Martorell Coca, va rebre 
un total de 75 obres, 34 dins de la categoria Infantil, per a 
participants d’entre 9 i 11 anys; 13 de la categoria Cadet, 
dels 12 als 14 anys; 8 obres de la categoria Juvenil, per a 
joves d’entre 15 i 17 anys; i 20 històries escrites per majors 
de 18 anys, dins de la categoria d’Adults. 

PREMIATS 
Categoria infantil
1r premi: “La llibertat dels refugiats”, d’Assil El Aouach. 
2n premi: “La llibertat al meu poble”, de Maria Labrador 
Domínguez.
3r premi: “La llibertat i els animals”, de David Patón Garo.

Categoria Cadet
1r premi: “Volaré més tard”, de Berta Sanabre Font.
2n premi: “La llibertat”, d’Alba Oliva López.
3r premi: “Cridant”, de Judith Muñiz López.

Categoria Juvenil
1r premi: “Per tu, iaia”, d’Aitana Franco Bernad.
2n premi: “Per fi, llibertat”, d’Arnau Benimeli Martínez.
3r premi: “Vull sortir”, de Pau Oliva Tomé.

Categoria adults
1r premi: “La faula del formigol que no sabia caminar en-
davant”, d’Esmeralda Bonan Mestre.
2n premi: “Sóc lliure, sóc jo”, d’Enric Brotons Güell.
3r premi: “La tortuga”, de Juan Carlos Chicote Rodríguez.

En totes les categories els premiats van rebre, 150 euros 
i un llibre per al primer premi; 100 euros i un llibre, el se-
gon; i 50 euros més un llibre, el tercer. Tots els guanyadors 
i participants han rebut també un diploma. 

El Jurat del certamen va decidir que les obres de la nove-
na edició del concurs literari Roca Plana hauran de versar 
sobre l’amistat. 

La regidoria de Cultura premia les millors 
obres literàries sobre la llibertat 
Els membres del Jurat van acordar que el tema de la propera edició serà l’amistat 
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L’Ajuntament aprova un pressupost de 
15,3 milions d’euros per a l’any 2021

ACTUALITAT 

recursos per donar resposta social a la crisi 
generada per la covid-19, amb polítiques 
dirigides a l’atenció i a les necessitats socials 
dels rodencs i les rodenques

El pressupost municipal d’enguany preveu 
inversions de prop de 2 milions d’euros 
(enllumenat, xarxa d’aigua, infraestructures, 
via pública, pressupostos participatius, etc.)

El  Ple de l’Ajuntament va aprovar durant la sessió del mes de març els comptes per a l’any 2021, amb una previsió de despeses de 15.377.458,63 euros, el que suposa un in-
crement de més de 2,2 milions d’euros respecte al pressupost de 2019 (+14,82%).  L’equip de Govern de Tria va obtenir el suport de Ciutadans (1) i de Populars per Roda (1), 
amb el vot a favor dels seus regidors; i l’abstenció d’ERC (1) i de Junts per Roda (1), una decisió que l’equip de Govern entén com un vot positiu i de confiança. Per contra, els 

regidors del PSC (2) es van oposar a la seva aprovació.  Els pressupostos mantenen l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal dels comptes aprovats durant els anteriors exercicis, 
però la forma amb què l’equip de Govern dona resposta a les conseqüències de la crisi de la Covid-19 al municipi els fan diferents.  
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«Aquest 2021 recuperem inversions que l’any 
passat van quedar aparcades per la crisi sanitària»

GERARD SOLÉ - REGIDOR D’HISENDA, ESPORTS, JOVENTUT, INFÀNCIA I NOVES TECNOLOGIES

Gerard Solé, amb vint-i-set anys, és el re-
gidor més jove de l’Ajuntament de Roda. 
Aquesta legislatura s’ha estrenat com a 
membre de l’equip de govern agafant les 
regnes de les àrees d’hisenda, esports, jo-
ventut, infància i noves tecnologies. Amb 
ell parlem sobre el pressupost municipal 
de 2021 i dels avenços assolits pel consis-
tori en les carteres que són de la seva res-
ponsabilitat. 

Quines són les prioritats del pressu-
post municipal d’aquest 2021?
L’any 2020, en començar la pandèmia, 
es va reaccionar ràpidament actuant en 
l’àmbit social per estar al costat dels veïns i 
veïnes de Roda que ho necessitaven i tam-
bé aportant ajudes directes als autònoms, 
al comerç local, al sector de la restauració, 
entre d’altres. Es va fer un important tras-
pàs de diners a totes aquelles partides 
destinades a aportar solucions per fer 
front als efectes econòmics i socials de la 
pandèmia. Això continua de la mateixa 

manera en el pressupost de 2021, però, a 
més a més, destinem partides importants 
a reactivar el municipi, invertint en la reno-
vació i en la millora d’infraestructures i ser-
veis com ara l’enllumenat, la via pública, la 
xarxa d’aigües... accions que l’any passat 
van quedar condicionades per la crisi sa-
nitària.
Aquest 2021 apostem per un pressupost 

que pensa en les persones però també en 
la reactivació del municipi. I tot amb uns 
impostos municipals congelats, adaptats a 
l’actual situació d’extrema complexitat per 
a la ciutadania.

Quines gestions està fent el consitori 
per millorar la cobertura d’Internet al 
municipi?
La connectivitat amb fibra òptica arriba 
només a una part del municipi i li puc as-
segurar que estem fent tot el que està a les 
nostres mans perquè arribi a totes les llars. 
No és fàcil perquè al final és un tema que 
depèn estrictament de l’interès econòmic 
de les operadores per desplegar els seus 
serveis aquí a Roda de Berà. Ara estem 
en contactes amb un instal·lador que ja 
ens ha presentat un pla de desplegament 
que, si tot va segons el previst, permetrà 
cobrir tot el municipi. La voluntat d’aquest 
instal·lador és començar a posar cablejat 
de fibra després de l’estiu i llavors les man-
cances de Roda de Berà quant a connexió 

d’Internet quedaran definitivament solu-
cionades. Això és important perquè estem 
en un moment en què s’ha potenciat molt 
el teletreball. A l’Ajuntament en som cons-
cients i hi estem treballant.

Fins a quin punt la situació sanitària 
ha afectat les polítiques municipals 
en matèria d’esports i joventut? 
El més complicat d’aquesta pandèmia és 
que cada quinze dies s’han anat canviant el 
que es podia fer i el que no. Això ha compli-
cat moltíssim la gestió d’espais i la progra-
mació d’activitats adreçades al gruix de la 
ciutadania que vol fer esport o que vol una 
oferta d’entreteniment. Els nostres tècnics, 
tant de la regidoria d’esports com de la 
de joventut, treballen per innovar i trobar 
solucions que potser abans no eren priori-
tàries, però ara, amb la pandèmia, poden 
ser claus. Una cosa en la que ja hi estem 
treballant és l’arranjament i l’actualització 
de la senyalització de totes les rutes verdes 
que tenim al terme municipal de Roda. 

ENTREVISTA
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L’Ajuntament demana a Adif més informació i un 
estudi d’impacte detallat del projecte de construcció 
de proteccions acústiques a Roda de Berà 

LLa primera setmana de març 
Adif va fer arribar a l’Ajuntament 

un avantprojecte de construcció de pro-
teccions acústiques a la via de la costa, al 
seu pas per Roda de Berà, en dos trams 
diferenciats del municipi. 
El primer d’ells s’inicia al carrer Llevant, 
al límit amb el municipi del Vendrell, i 
s’allarga fins al pont de la via a l’alçada 
de la plaça de René Vandermeuter. En 
aquest tram les proteccions hi anirien a 
banda nord i sud de la via del tren. 
Pel que fa al segon tram, s’inicia a la Bar-
quera i arriba fins al límit amb el terme 
municipal de Creixell, en aquest cas no-
més a banda nord de la via, per protegir 
els habitatges del soroll. 
L’avantprojecte preveu la instal·lació de 
més de tres quilòmetres de plaques acús-
tiques, un total de 3.792 metres lineals a 
Roda de Berà, amb plaques amb alçades 
que podrien anar des dels 2 fins al 5 me-
tres, sent aquestes últimes metàl·liques 
fins als 4 i de metacrilat el darrer metre. 
L’equip de Govern va recollir en dife-
rents reunions les opinions de tots els 
grups municipals, de les associacions 
de veïns afectades i dels càmpings, així 
com dels veïns i veïnes que van voler fer 
arribar les seves consultes i opinions a 
l’Ajuntament. 
Per una part, els càmpings sol·liciten la 
construcció de barreres acústiques i con-
tinuaran demanant-les per donar solu-
ció a la problemàtica del soroll, atès que 
en l’avantprojecte no queda contempla-
da la instal·lació de plaques al tram on 
s’ubiquen els tres càmpings rodencs. Per 
altra banda, entre els veïns i veïnes afec-
tats hi ha opinions favorables i contràries 
a la seva construcció, a l’espera de rebre 
més informació. 
L’alcalde Pere Virgili ha assegurat que 
només amb l’avantprojecte presentat 
per Adif, manca molta informació ne-
cessària per poder definir una postu-
ra més clara, tot i que l’equip de Govern 
pensa que la reducció de l’impacte acús-
tic no equilibrarà l’impacte visual que 
tindran les plaques, que podrien arri-
bar fins als 5 metres d’alçada en alguns 
trams. 

L’equip de Govern no vol que aquest projecte serveixi com una consolidació 
per a que el tercer fil del corredor del Mediterrani s’implanti definitivament a 
la línia de la costa

ACTUALITAT 

L’informe tècnic elaborat per l’arquitecte municipal va ser desfavorable a l’avantprojecte d’Adif i es demanava: 

Més •	 informaCió i un estudi detallat per trams i seccions que justifiqui l’elecció de cada mesura proposada 
i la seva eficàcia, en el qual es referenciï quin tipus de plaques s’instal·larien en cada tram i secció i com afectaria a cada 
habitatge, les seves dimensions, els materials emprats, l’estètica i la seva distància i altura respecte als diferents habitatges. 
Un •	 estudi d’integraCió amb una simulaCió visual per avaluar l’impacte de les pantalles acústiques sobre 
l’entorn i des de les vivendes, tant les més properes com les més allunyades. 
Que les plaques •	 aCústiques tinguin la menor alçada possible en tots els trams previstos ja que tots es troben 
immersos en entorns urbans. 
Que totes estiguin •	 revestides d’elements ornamentals vegetals que millorarien la integració amb l’entorn i 
tindrien un menor impacte visual. 
El •	 manteniment de les pantalles acústiques per part d’Adif per evitar actes vandàlics. 

Finalment, l’equip de Govern també destaca que no acceptarà que aquest projecte serveixi com una actuació de consolidació per 
a que el tercer fil del Corredor del Mediterrani s’implanti definitivament en la línia de la costa, amb el conseqüent increment del 
trànsit de trens per aquesta línia, molts d’ells de mercaderies perilloses, pel greuge que suposaria per a tots els veïns i veïnes.
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Prop de 300 rodencs i rodenques majors 
de 80 anys es vacunen contra la Covid-19 

El 8 d’abril el Casino Municipal es 
va convertir en un punt de va-
cunació massiva pel qual hi van 

passar prop de 300 persones majors de 
80 anys per rebre la vacuna contra la Co-
vid-19 de Pfizer/BioNTech. 
El departament de Salut va avisar totes 
elles per SMS o per telèfon amb l’hora de 
la cita, tot i que si va acudir alguna perso-
na sense cita prèvia però que complís amb 
el requisit d’edat, també va poder rebre la 
vacuna.
Aquesta era una de les cites més impor-
tants de les seves vides, no només perquè 
davant la Covid-19 ells han sigut els més 
vulnerables, sinó perquè en molts casos, 
per la seva seguretat, la pandèmia els ha 
desterrat durant el darrer any a una sole-
dat de la que només es pot escapar amb 
la vacuna. 
L’espai del teatre del Casino Municipal va 
comptar amb quatre punts de vacunació, 
per administrar el vaccí de forma simul-
tània, al qual s’hi van desplaçar set infer-

meres de la Xarxa Santa Tecla. També van 
comptar amb la col·laboració dels mem-
bres de l’associació de voluntaris de Pro-
tecció Civil de Roda de Berà i de la Policia 
Local, per controlar l’accés i evitar aglome-
racions. 
L’Ajuntament, prèviament havia adequat 
l’espai perquè aquesta jornada de vacuna-
ció es desenvolupés amb totes les garan-
ties de seguretat. El Casino Municipal que-
darà desinfectat i preparat per a la propera 
jornada de vacunació, el 29 d’abril, quan 
se’ls inocularà la segona dosi i, d’aquesta 
manera, el tractament complet. 

rebran la segona dosi del vaccí de pfizer/bioNTech el 29 d’abril

ACTUALITAT 

Les campanyes de vacunació 
es fan amb el suport de 
voluntaris de protecció civil 
de roda de berà, policia 
Local i personal de la 
Xarxa de Santa Tecla



8

La Policia Local suma un vehicle més a la seva flota i estrena 
nova imatge exterior adaptada a la normativa europea 

La Policia Local de Roda de Berà 
ha estrenat recentment una nova 
imatge exterior amb el logotipat 

d’un nou vehicle recuperat i habilitat re-
centment per patrullar el municipi. 
La nova retolació respon a l’adaptació de 
la normativa europea CEN 1789 (European 
Standard Police), la qual té com a objectius 
homogeneïtzar la retolació dels vehicles 
d’emergència, fer-los més visibles i garan-
tir la seguretat d’agents i vianants, espe-
cialment a l’hora de senyalitzar qualsevol 
emergència. Destaca el groc fluorescent 

com a color predominant, combinat amb 
quadres de color blau, i franges vermelles 
a la part posterior. El capó és de color blau 
per millorar la identificació policial i amb 
la paraula Policia, la qual augmenta de 
mida per veure’s amb més facilitat.
El turisme, un Hyundai i20, se suma a la flo-
ta actual de vehicles de la Policia Local de 
Roda de Berà formada per una furgoneta 
d’atestats, dos cotxes, un vehicle camuflat, 
quatre motocicletes i una grua. La resta de 
vehicles s’aniran adaptant poc a poc, se-
gons necessitats, a la normativa europea.

El canvi de retolació té com a objectiu augmentar la visibilitat dels vehicles policials 

ACTUALITAT 

L’Ajuntament inicia una campanya d’inspecció de guals

El 9 d’abril l’Ajuntament, a través 
de l’àrea de Territori, va posar en 
marxa una campanya a peu de 

carrer per actualitzar el padró de guals 
de tot el municipi, el qual actualment és 
d’uns 800. Permetrà regularitzar el cens 
de guals i identificar aquells titulars que 
no disposin de llicència municipal vigent 
per tal que procedeixin a la seva petició 
de forma voluntària. 
La llicència del gual, que consisteix en 
autoritzar l’ús restringit de la vorera per 
accedir a un immoble des de la calçada, 
ja sigui per a l’entrada o sortida de ve-
hicles. Està subjecta al pagament d’una 
taxa en funció de diferents paràmetres 
i ha d’estar senyalitzat amb una placa 
identificadora que s’ha de col·locar en 

un lloc visible a la porta d’accés o a la 
vora d’aquesta, i amb una marca viària 
de color groc (seguint normativa). 
La campanya es dividirà en tres fases 
diferents. La primera serà la d’inspecció 
d’ofici a peu de carrer per avaluar la si-
tuació, amb comprovacions de les pla-
ques per verificar que són d’un model 
homologat i de l’Ajuntament de Roda de 
Berà. També es comprovarà l’amplada 
del gual o si la línia groga marcada co-
rrespon al color i a la mida que fixa la 
normativa. 
En no tenir cap ànim recaptatori, es do-
narà la possibilitat durant la segona fase 
als titulars perquè puguin regularitzar 
les llicències de forma voluntària i sense 
cap sanció durant un termini de temps 

determinat, després de rebre el reque-
riment de l’Ajuntament.  Si no fos així, 
llavors sí s’iniciaria la tercera fase, amb el 
procediment sancionador. 

Per efectuar aquesta regularització o per 
rebre més informació, els ciutadans es 
poden posar en contacte amb l’àrea de 
Territori de l’Ajuntament.

L’objectiu és regularitzar i actualitzar el padró de guals

El Ple dona suport a una moció perquè les famílies puguin 
escollir la jornada escolar dels seus fills i filles 

Els pares i mares dels alumnes dels 
centres escolars de Catalunya 
volen poder escollir la jornada 

escolar dels seus fills i filles. Així ho subs-
criu la moció que la Plataforma Volem Jor-
nada Contínua Roda de Berà va fer arribar 
als portaveus dels grups municipals amb 
representació al consistori i que l’equip de 
Govern de Tria Roda i el grup de Junts per 
Roda van portar al Ple celebrat el passat 

dijous. El document va obtenir el suport 
de tots els grups municipals a excepció 
del PSC i ERC, que es van abstenir. 
Catalunya i el País Basc són les úniques 
comunitats autònomes que no donen als 
pares l’opció de poder escollir de forma 
lliure la jornada escolar dels seus fills i fi-
lles. La jornada contínua, segons defensa 
la Plataforma, posa per davant l’infant i les 
seves necessitats de creixement personal 

i emocional, concentrant l’activitat acadè-
mica en els horaris de major receptivitat 
dels alumnes, reduint l’estrès i la fatiga 
dels infants. A més a més, permetria una 
millor conciliació familiar, amb horaris de 
recollida dels alumnes més flexibles que 
s’adaptarien a les necessitats de totes les 
famílies. Entre d’altres beneficis, reduiria 
l’absentisme escolar, els viatges d’anada 
i tornada a l’escola, i oferiria als docents 

més temps per preparar les classes. 
La moció demana al departament 
d’Ensenyament que implanti mecanismes 
normatius per a la lliure elecció de la jor-
nada per part de les famílies. I finalment, 
que la Generalitat garanteixi i reforci el 
servei de menjador per la vulnerabilitat 
social i cultural amb beques menjador, així 
com les activitats educatives en horari no 
lectiu extraescolars.

La plataforma volem Jornada contínua defensa aquest sistema educatiu que posa per 
davant l’infant i les seves necessitats
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Des del 30 de novembre fins 
al 8 de febrer l’Ajuntament 
va dur a terme una prova pi-

lot de la recollida de les restes vegetals 
porta a porta al barri de l’Eixample, en 
la zona compresa entre l’avinguda Mun-
tanya, l’avinguda de l’Avenc, i els carrers 
Salvador Dalí, Pau Picasso, Pau Casals i 
Joan Sebastian Bach. El consistori volia 
comprovar si el sistema funcionava i si 
tenia una bona acollida per part de la 
ciutadania, per tal d’ampliar-lo a tot el 
terme municipal. 
Amb la memòria de resultats a la mà, el 
sistema ha funcionat correctament. De 
forma inicial va tenir una bona acollida 
i es van adherir un total de 111 habitat-
ges, els quals van recollir la seva saca en 
els punts d’informació o bé al mateix 
Ajuntament. En total, durant les setma-
nes en què es va allargar la prova pilot, 

es van recollir 90 saques en 18 dies. Per 
pes, l’empresa encarregada de la reco-
llida va sumar un total d’1,94 tones.  
Els millors resultats, però, s’obtenen en 
comprovar la qualitat de les restes ve-
getals recollides. Això suposa una mi-
llor gestió ambiental tenint en compte 
que les restes vegetals que es recullen 
mitjançant les caixes metàl·liques con-
tenen molts impropis. 
Durant uns mesos el sistema conti-
nuarà com fins al moment, i la poda 
es recollirà mitjançant les 33 caixes 
metàl·liques que hi ha a tot el municipi, 
o bé portant-la directament a la deixa-
lleria. Els jardiners professionals, però, 
estan obligats a portar-la a la deixalle-
ria. Mentrestant l’Ajuntament prepa-
rarà la nova licitació per adjudicar el 
nou sistema de recollida porta a porta 
per a tot el municipi.

L’Ajuntament implantarà a tot el municipi la 
recollida de la poda porta a porta
Els bons resultats obtinguts durant la prova pilot de la recollida porta a porta de les restes vegetals 
realitzada a l’Eixample han fet que l’equip de Govern vulgui implantar el servei a tot el municipi

per ara es mantindrà l’actual servei de recollida mitjançant les caixes metàl·liques, mentre es 
prepara la licitació del nou sistema de recollida porta a porta
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El Consell Comarcal del Tarra-
gonès va obrir la setena con-
vocatòria per a la concessió de 

distincions de Mèrit de Serveis Distin-
gits. Tenint en compte les bases, el Ple 
de l’Ajuntament va aprovar per unani-
mitat durant la sessió ordinària de març 
proposar al Consell Comarcal del Tarra-
gonès l’atorgament d’aquest distintiu a 
l’associació de voluntaris de Protecció 
Civil de Roda de Berà. 
Els motius exposats són la predisposició 
de l’associació a col·laborar amb la resta 
d’entitats del municipi, amb els serveis 
d’emergència i amb el propi Ajuntament 
en el bon desenvolupament dels esde-
veniments públics, dins de l’àmbit de la 
seguretat i l’organització, entre moltes 
altres tasques importants. 
L’associació de voluntaris de Protec-
ció Civil va néixer l’any 2014 gràcies 
a l’empenta d’un conjunt de veïns de 
Roda de Berà. Actualment compta amb 
12 membres fixes, amb formació espe-
cífica, que realitzen un treball altruista, 

sempre a disposició dels serveis opera-
tius. També participen de forma activa 
en l’organització, la seguretat i el control 
d’accessos d’actes municipals i esdeveni-
ments esportius, col·laboren en la cerca 
de persones desaparegudes, en la cele-
bració de jornades electorals, i de forma 
diària en l’ajuda del control viari en les 
entrades i sortides de les escoles. 
Durant el primer estat d’alarma per la 
pandèmia de la Covid-19, l’associació va 
dur a terme una tasca molt important 
col·laborant de manera incessant i pe-
riòdica en la distribució d’aliments i en el 
repartiment de la compra de queviures 
entre aquells veïns i veïnes que vivien 
sols i per seguretat no podien sortir de 
casa. També, en moltes ocasions al cos-
tat de la Policia Local, durant el confi-
nament van participar en la felicitació 
d’aniversaris, fet que va ajudar els infants 
de Roda a viure millor aquella difícil si-
tuació; i amb el sistema de megafonia 
van informar els rodencs i rodenques de 
les mesures i restriccions.

El Ple proposa l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil per rebre el distintiu de Mèrit als Serveis Distingits 
del Consell Comarcal del Tarragonès
pel seu treball altruista a disposició dels serveis operatius, per la seva predisposició a col·laborar 
constantment amb l’Ajuntament i altres entitats del municipi, i per la important tasca que van 
efectuar durant l’estat d’alarma per la covid-19

ACTUALITAT 

El Centre de Dia Marinada de 
Roda de Berà va tornar a obrir 
les seves portes el passat 6 

d’abril després de romandre tancades 
des del mes de gener per decisió de 
l’equip del centre, d’acord amb les fa-
mílies dels usuaris, i avalada pel Ple de 
l’Ajuntament, tenint en compte la situa-
ció epidemiològica i l’inici de la tercera 
onada. Actualment el centre compta 
amb una capacitat de 20 places vincula-
des i tots els usuaris i treballadors vacu-
nats. 

aCtivitats durant 
el Confinament 
Durant el temps de confinament, el 
centre va programar un organigrama 
d’activitats, potenciant l’atenció a usuaris 

que no tenen un entorn familiar proper 
o bé és inexistent. Les activitats dins del 
domicili van prioritzar les activitats de la 
vida diària no perdent hàbits d’higiene, 
ni rutines que proporcionen un benestar 
en la salut emocional de la gent gran. 
Cada setmana l’equip realitzava activitats 
físiques, psicomotrius, artístiques i crea-
tives per ajudar a millorar l’autoestima i 
l’autoconfiança dels avis, “projectant se-
renitat mental, exercicis i converses que 
ens evita portar-nos pels estats d’ànim 
negatius”, explicava Jerusalem Torra, ge-
rent l’Arc Serveis. L’objectiu principal “era 
i és evitar un deteriorament cognitiu, 
aconseguint un envelliment saludable, 
amb tècniques dirigides a brindar una 
atenció d’alta qualitat de vida a les per-
sones grans”, assegurava Torra.

El Centre de Dia Marinada reobre les seves portes
durant el tancament, els avis i les àvies van continuar realitzant activitats físiques, psicomotrius, 
artístiques i creatives per evitar el seu deteriorament cognitiu i de l’estat d’ànim
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REBOST DE LA MEMòRIA

LES MONgES ASSOCIACIó 
CULTURAL
L’associació té el seu origen a finals dels 

anys 70, quan un grup de joves amb 

inquietuds culturals es trobava al Casal de 

Les Monges per fer teatre. D’aquí prové el 

nom de l’entitat, que el va adoptar de la 

que era la seva seu en aquells inicis. 

El teatre, primer d’infants i després de 

joves,  va ser l’espurna de l’entitat que 

coneixem a dia d’avui, amb més de 50 

anys d’història. Els beneficis obtinguts de 

les obres de teatre que representaven, i 

les petites subvencions que rebien per 

part d’una entitat bancària, van permetre 

als joves, a base de molta feina i temps, 

adequar la sala i l’escenari del Casal. 

Oficialment, l’associació va néixer l’any 

1986, quan va celebrar la I Setmana 

Cultural. A mitjans dels anys 90 van 

començar a néixer les diferents seccions 

que la formen: el Centre d’Estudis 

Rodencs, el grup de gegants, els xanquers, 

els grallers, el grup excursionista,  Auca 

Teatre, l’esplai de Ca l’Oliverar, i les dues 

seccions recentment incorporades: el 

taller de fotografia i el grup de batucada. 

Foto 1.- II Setmana Cultural. Maig de 1987. 

Teatre a la casa de les Monges a càrrec de 

l’elenc del Casal. “El metge a garrotades” 

de Molière.

Foto 2.- IX Setmana Cultural, 23 d’abril de 

1994. Enlairament de globus aerostàtics 

a la zona on avui hi ha l’avinguda Sant 

Jordi.

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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Deixem enrere la Setmana Santa 2021. 
Aquesta serà, probablement, i de mane-
ra conjunta amb la de 2020, la Setmana 

Santa menys lluïda en quant a actes culturals i 
socials es refereix. No pas per manca de volun-
tat, sinó com a conseqüència de tot allò que ens 
envolta i que ja fa molt mesos que forma part 
del nostre dia a dia.
El contrast a aquesta situació el trobem en 
l’activitat turística i de restauració. I és que, sem-
pre amb el permís de la meteorologia, molt be-
nevolent en aquestes dates enguany, hem viscut 
uns dies de plenitud en ambdós paradigmes. 
Aquesta època sol representar el tret de sortida 
de cara a l’estiu per a la majoria dels comerços 
del municipi, i tot sembla indicar que l’escenari 
que se’ns presenta de cara als mesos estivals re-
sultarà molt similar al que hem viscut en aquests 
darrers dies. El turisme i l’activitat econòmica 
derivats de les segones residències resultarà pri-
mordial, una vegada més, per al devenir del co-
merç local. I és que, tot i la incertesa que encara 
ens sobrevola respecte a les restriccions que es 
mantindran vigents durant la temporada alta, la 
situació sembla indicar que la mobilitat tornarà 
a ser majoritàriament autòctona.
En aquest sentit, mantenint com sempre una 
posició propera i de recolzament amb el nego-
ci local, des de l’equip de Govern proposem en 
aquestes dates la no aplicació de l’Ordenança 
Fiscal número 18, corresponent a la taxa per 
l’ocupació de domini públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa. Aquesta taxa fa referèn-
cia, col·loquialment parlant, a l’ocupació de via 
pública de terrasses i aparadors del comerç lo-
cal. Aquesta proposta es troba emmarcada en 
el nostre Pla de Reactivació Econòmica, en el 
qual ja fa més d’una anualitat que s’hi treballa, i 
pretén comptar amb el recolzament de tots els 
grups municipals que conformen el nostre ple-
nari.
Tanquem aquesta edició, com sempre, transme-
tent caliu i força a tots aquells que seguiu llui-
tant. No defallim.

Grup Municipal Tria Roda de Berà. 

OPINIONS gRUPS MUNICIPALS

En los últimos números de esta publica-
ción no hemos participado y creemos 
conveniente dar una explicación al res-

pecto en este mismo espacio. 
Esta publicación nace, en un primer momento, 
como alternativa a otras publicaciones indepen-
dientes y no gubernamentales del municipio. En 
la creación de este medio, el gobierno se basa 
en unas bases establecidas de hace algunos 
años donde se prevé cobrar la publicidad de las 
empresas que quieran participar. Según nuestro 
punto de vista, este cobro no debería producir-
se dado que sería una práctica de competencia 
desleal. Para afirmar esto, nos basamos en que 
este mismo medio debe estar regulado en unos 
parámetros actualizados.
A la vista está que el contenido de esta publi-
cación se centra únicamente en la gestión del 
equipo de gobierno dejando de lado la actividad 
del resto de grupos municipales. Tampoco se ex-
plican las políticas que se llevan a cabo desde el 
ayuntamiento (¿quizás no existan?), únicamente 
muestran las acciones y los actos que les interesa 
publicitar.
Entendemos que una publicación elaborada 
desde el Ayuntamiento debe ser plural e impar-
cial, incluso dar espacio a las asociaciones y enti-
dades del municipio a las que no se les ha dado 
espacio en esta publicación.
Con la nueva creación en el pleno municipal ce-
lebrado el pasado mes de marzo de la comisión 
especial para la creación del Consell sectorial 
local de comunicació i mitjans audiovisuals de 
Roda de Berà, se deberá regular la periodicidad 
de la publicación, contenidos, espacios y, por su-
puesto, publicidad si la hay. Es por la creación de 
esta comisión y por la regulación de este mismo 
medio que decidimos explicarnos y escribir en 
este número.
Por todo lo expuesto, celebramos la creación de 
la comisión para poder participar en la regula-
ción de este medio y contribuir a que este bo-
letín municipal sea una publicación de todos y 
todas destinado conjunto de la población, una 
publicación donde ver reflejada la realidad de la 
sociedad rodenca y la vida del municipio.

Grup Municipal PSC Roda de Barà.

Al’inici de la present legislatura vaig re-
gistrar una pregunta dirigida a l’equip 
de govern per conèixer quins herbicides 

es feien servir per netejar els carrers i parcs de 
males herbes. La resposta fou que des de l’any 
anterior (és a dir 2018) “no s’utilitzen herbicides 
per evitar els efectes que aquests productes po-
den tenir sobre el medi ambient, i de retruc so-
bre la salut pública.”
El passat mes de febrer em vaig assabentar que 
uns operaris havien aplicat herbicida amb base 
glifosat al Parc del Francaset; un producte que 
l’OMS, l’any 2015, va relacionar amb determi-
nats tipus de càncer en les persones i els animals 
domèstics, a més a més d’afectar negativament 
sobre els insectes pol·linitzadors com les abelles. 
En el ple del mes de febrer vaig demanar que 
ens aclarissin el tema.
El dia 25 de març rebo un informe dels serveis 
tècnics municipals que diu que el seu ús està 
permès per la UE fins el 2022 i que s’aplica “en 
algunes zones del municipi on no hi ha una 
afluència de públic elevat, com poden ser en 
camins, o en algunes parcel·les municipals” i 
confirma l’ús de glifosat a la pista de petanca del 
Parc del Francaset.
Llavors, en què quedem. Es va deixar d’utilitzar 
l’any 2018, o tot just ara comencen a provar her-
bicides alternatius amb base vinagre? 
Com podeu veure, hi ha diverses contradic-
cions. Però això no és tot. Segons el Reial decret 
1311/2012 de 14 de setembre, el professional ha 
de demanar a l’administració local autorització 
per la seva aplicació amb 10 dies d’antelació. 
Quan en el ple del mes de febrer vaig demanar 
explicacions sobre l’aplicació de glifosat al Parc 
del Francaset l’equip de govern no sabia què 
respondre. Estrany oi? O es que potser no van 
rebre la sol·licitud d’autorització?
Des del nostre grup municipal desitgem que en 
el ple d’aquest mes d’abril es declari Roda de 
Berà lliure de glifosat, per la seguretat sanitària 
de les persones, els animals de companyia i els 
insectes pol·linitzadors.

Grup Municipal ERC Roda de Berà.



13

La situación actual sigue muy complica-
da para todos. A pesar del principio de la 
vacunación y las precauciones que todos 

tomamos, la crisis sanitaría y económica sigue 
vigente.
Los ayuntamientos somos la primera línea para 
afrontar las dificultades que tienen nuestros ciu-
dadanos. En este caso más aún. Hemos tenido 
que tirar adelante ayudas a familias, pequeñas 
empresas, autónomos… de nuestro municipio.
Desde Cs el pasado mes de noviembre de 2020 
ya presentamos nuestras propuestas económi-
cas para estos presupuestos del 2021. Casi todas 
fueron aceptadas por nuestro alcalde y el regi-
dor de Hacienda.
Ayudar a vecinos que pasan por una situación 
difícil y reactivar la economía de Roda de Berà 
es lo principal en la situación actual.  En esto el 
gobierno municipal coincidía con nosotros.
Se ha aumentado el presupuesto en casi 3 M€, 
debiendo endeudarnos, pero a nadie se le esca-
pa que es necesario y obligado para poder lle-
gar a todo.
Crear una bolsa de trabajo municipal para dar 
trabajo a aquellos rodenses  a los que más les ha 
afectado la crisis y subvenciones que lleguen a 
todos los comerciantes o autónomos que lo ne-
cesiten, son propuestas que para Cs eran funda-
mentales que se incluyeran en los  presupuestos 
de este año, presupuestos marcados por esta 
crisis.
Hemos apoyado estos presupuestos porque 
nuestra filosofía coincidía en este caso con el 
equipo de gobierno. Pero eso si, estaremos muy 
vigilantes para que se cumplan.

Grupo Municipal Ciutadans Roda de Berà. 

El mes de marzo se ha caracterizado por 
su pleno ordinario del pasado día vein-
ticinco, durante el cual se aprobaron los 

Presupuestos Ordinarios del ejercicio 2021, des-
pués de la prórroga de los del 2020, por motivos 
de la pandemia. Siempre, los presupuestos mu-
nicipales, marcan la línea política en cuanto a in-
gresos y gastos que se van a producir en el mis-
mo. Nuestro grupo municipal no simplemente 
ha votado favorablemente a los mismos, por el 
hecho de ajustarse a la situación económica que 
ha producido la crisis sanitaria del coronavirus, 
sino también porque se han aceptado nuestras 
propuestas, en cuanto a incrementar las sub-
venciones a la Llar de Jubilats y Protección Civil, 
la partida de medio millón de euros destinada a 
las mejoras del consumo de agua potable, par-
tidas destinadas a mociones de nuestro grupo 
que fueron  aprobadas en plenos: 50.000 € al 
acondicionamiento de los parkings de tierra en 
la Avda. Arc de Berà o los 50.000 € a señalización 
viaria. Sin olvidar el incremento en las partidas 
de cursos de formación o comercio local.  
También en el mismo pleno se aprobó definiti-
vamente el Plan Director del Agua Potable de 
nuestro municipio, fruto de la comisión especial 
que nuestro grupo municipal preside. Lo mismo 
ha sucedido con la constitución de la Comisión 
de Comunicación Audiovisual, que ha llegado al 
pleno gracias a una moción que presentamos en 
su día y fue aprobada en pleno municipal. Tam-
bién una satisfacción que nuestras mociones 
fueran votadas a favor, una de ellas relacionada 
con instar al Gobierno de España a reconocer, la 
capacidad de gestión de las entidades locales, 
y que estas puedan disponer de un mínimo del 
10% de los fondos europeos de recuperación, 
asignado a los ayuntamientos, con la absten-
ción del PSC y la moción de reprobación de la 
violencia callejera, aprobada por todos los con-
cejales, con la salvedad de una abstención que, 
por la justificación del voto, se parecía más a la 
de un miembro de la CUP que no del equipo de 
gobierno municipal. 

Grup Municipal Populars per Roda.

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

OPINIONS gRUPS MUNICIPALS
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La Meritxell, periodista de professió, 
porta sis anys i mig vivint a Santia-
go de Xile. Amb 29 anys, i després 

de viure-hi també una temporada a Itàlia, el 
seu esperit viatger i el desig de conèixer al-
tres realitats la van portar a un país que no 
coneixia, però que l’ha fascinat. Un país que 
segons ens explica conjumina molts de di-
ferents en un mateix, amb una gran riquesa 
cultural. Enamorada de les muntanyes dels 
Andes, la “Cordillera”, com allà l’anomenen, 
s’ha convertit en el seu espai preferit per 
sortir a respirar, un punt de referència vital, 
sobretot en temps de pandèmia.  

Què et va portar a marxar de Roda? 
Estrictament, mai he viscut a Roda. La meva 
vida d’infància i adolescència transitava en-
tre Reus i Roda. Als 18 vaig marxar a Barcelo-
na a estudiar i ja m’hi vaig quedar. A Xile vaig 
marxar el 2015. La crisi del 2008 em va tocar 
de ple, al meu sector ens va arribar a partir 
de 2011. Es van acabar les feines estables i 
ben remunerades. L’últim any, abans de mar-
xar, treballava en tres llocs diferents a base 
de mitges jornades. Tenia la sensació que no 
tenia res a perdre-hi per provar sort en un al-
tre lloc. Feia temps que em rondava pel cap 
marxar. M’agrada molt viatjar i conèixer altres 
realitats, i tenia ganes de tenir l’experiència 
de treballar a l’estranger. La suma de factors 
em va fer prendre la decisió.

Com van ser les primeres setmanes 
lluny de la família?  
Les primeres setmanes van ser una barreja 
d’incertesa i molta emoció. Vaig preparar el 
viatge durant quasi un any i quan, finalment, 
vaig creuar l’Atlàntic va ser, fins i tot, allibera-
dor. Al principi, com que tot és nou, no tens 
gaire temps per trobar a faltar res ni ningú. 

Has de buscar casa, fer tràmits i acostumar-te 
a una nova ciutat, cultura, codis. Tot és nou i 
diferent. En el meu cas, al principi també vaig 
aprofitar per viatjar un temps llarg i això em 
va motivar molt. Diria que la nostàlgia arri-
ba quan la novetat es va esgotant i entres en 
una nova rutina al país on has arribat. 

Coneixies la República de Xile? Quina 
va ser la teva primera impressió en 
arribar-hi? 
De Xile coneixia poc i el que tothom coneix: 
el govern d’Allende, la dictadura de Pinochet 
i les cançons de Víctor Jara. Poc més. Al prin-
cipi no tenia clar tampoc si em quedaria a 
Xile, per tant anava amb totes les possibili-
tats obertes. El que més em va impressionar 
va ser veure que les muntanyes dels Andes, 
la Cordillera com li diem aquí, estan a tocar 
de la ciutat, a mitja hora en cotxe. Per tant, es 
veuen molt a prop. Les havia vist des de l’avió 
i després em va encantar saber que estaven 
tan a prop. Són el meu punt de  referència 
per orientar-me a la ciutat. M’encanta mirar-
la i s’ha convertit en un espai on sortir a res-
pirar, un dels meus llocs preferits.

Quines creus que són les principals 
diferències entre Irlanda i el nostre 
país? 
Xile és un país que té de tot: una costa in-
acabable, una serralada que creua quasi 
tota l’Amèrica Llatina, glaciars, rius i llacs 
enormes, desert. Té de tot, però tot és lluny. 
És com molts països dins d’un mateix país. 
Està tot centralitzat a Santiago, però quan 
surts te n’adones de la riquesa cultural que 
té. Per exemple, hi ha 9 pobles originaris 
reconeguts a nivell oficial. Per altra banda, 
però, és un país que encara es ressent molt 
del llegat de la dictadura de Pinochet, que 

va acabar el 1990 i va convertir el país en un 
laboratori neoliberal. La societat encara es 
regeix per moltes lleis d’aquella època, com 
la Constitució, i això fa que l’accés als drets 
bàsics com la salut, l’educació o les pensions 
no estiguin garantits. Per mi, aquest és un 
dels principals handicaps del país. Això m’ha 
fet donar valor al que tenim a casa nostra, 
però sense perdre la perspectiva crítica.

Què destacaries de la forma de viure, 
treballar o de relacionar-se dels 
xilens? 
En general és una societat conservadora, 
però jo he notat canvis importants al llarg 
d’aquests anys. Avui Xile està immers en 
un procés constituent històric impulsat des 
de la gent, precisament, per acabar amb 
el llegat de la dictadura. Tindrà la primera 
Constitució paritària del món. Això no pot 
passar desapercebut. Periodísticament, és 
un moment molt interessant. Té moviments 
socials molt forts com el d’estudiants, les 
feministes o les reivindicacions del poble 
maputxe. La societat xilena és acollidora i 
molt hospitalària, sempre t’obren les portes 
de casa. De la manera de tractar-se entre les 
persones, m’encanta que són molt carinyo-
sos i sempre es diuen que s’estimen. Això no 
ho acostumem a fer gaire els europeus. 

Recordes alguna anècdota curiosa 
dels teus primers mesos a Xile? 
Recordo molt les del principi perquè en 
passen moltes. És la primera vegada de tot. 
Per exemple, el primer terratrèmol que vaig 
viure. A Xile n’hi ha molts i la gent està to-
talment acostumada. Si són per sota de 7 
graus de l’escala de Richter, per a ells és una 
tremolor, no un terratrèmol. Al setembre de 
2015 n’hi va haver un de bastant fort. Va co-

incidir amb la celebració de la festa nacional 
i jo estava en un local celebrant, precisa-
ment prenent-me un terremoto, la beguda 
alcohòlica típica de Xile. No vaig sentir el 
terratrèmol, ni me’n vaig adonar fins que 
vaig veure gent esverada que entrava i 
sortia. Tothom trucant per telèfon i mirant 
les notícies. Durant la nit hi va haver mol-
tes rèpliques que sí que vaig sentir bastant 
fortes perquè vivia en un 19è pis. És graciós 
perquè vaig viure el meu primer terremoto 
mentre em prenia un terremoto.
Com estàs vivint la pandèmia de la 
Covid-19 lluny de casa? 
La segona onada millor que la primera. 
L’any passat vam estar confinats 5 mesos, 
sense permís per sortir de casa excepte 
tres cops per setmana. Va ser més dur per 
la incertesa. Ara tenim més informació. Es-
tic molt connectada amb la gent de casa 
i vaig fent seguiment de com estan les 
coses allà. A Xile ens estan vacunant molt 
ràpid i, tot i que ara estem amb fortes res-
triccions, no tinc la sensació que arribi un 
confinament tan llarg com el de 2020.

Què és el que més trobes a faltar de 
Roda de Berà? 
El mar, sens dubte.

Tens intenció de tornar a casa 
aviat? 
Tornaré a l’estiu per retrobar-me amb la 
família i amics. Intento fer-ho cada any per 
escapar de l’hivern de Santiago, que és 
molt fred, i aprofitar el Mediterrani. Sobre 
una tornada definitiva, intento viure pen-
sant més a curt termini. Tornar sempre és 
l’opció que tens al cap, sobretot quan ja 
portes un temps llarg fora. Però desmun-
tar tota una nova vida també costa. 

RODENCS PEL MÓN

Meritxell Freixas, de Roda de Berà a Santiago de Xile
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Reeixit concert de dilluns de Pasqua

La pandèmia de la Covidse-19 no va permetre, per segon any consecutiu, 
organitzar el tradicional Aplec de Sardanes el passat dilluns de Pasqua. 
Tanmateix, la regidoria de Cultura es va adaptar a la situació i va orga-

nitzar un reeixit concert de dilluns de Pasqua, amb la col·laboració del Grup Sar-
danista de Roda de Berà. L’esdeveniment es va iniciar a les 11 del matí amb una 
missa de campanya a la plaça de l’Ermita. Seguidament, va començat el concert 
amb la Cobla Marinada, i a la una de la tarda va arribar el torn de la Cobla Ciu-
tat de Cornellà. Les cobles van interpretar sardanes com “La petita Rosa Maria”, 
“Gresca, tabola i ball de rams!”, “l’aplec de Cubelles”, o “El Josep de l’ermita”, entre 
moltes altres; vals com “Amor de nineta”; vals jota com “Ball de rams” o “Olé Ara-
gón”, o foxtrots com “Sans-souci”, entre d’altres temes.  La darrera cançó va ser el 
repicó amb la Santa Espina, la qual els assistents van poder ballar dempeus, amb 
distància, davant de la seva cadira.

Més d’una quarantena de lectors 
participen en la celebració del 
Dia Mundial de la Poesia 

En el marc del Dia Mundial de la Poesia, la regidoria de Cultura va organitzar 
un any més una vetllada poètica. En aquesta ocasió, per seguretat, es va 
celebrar al Casino Municipal, i va aconseguir reunir lectors en llengües tan 

diverses com l’àrab, el búlgar, el polonès, l’anglès, el portuguès, el francès, el xinès, el 
rus, el filipí, el romanès, l’italià, l’occità i fins i tot en esperanto o en quítxua. 
Un total de quaranta-sis lectors voluntaris i voluntàries de totes les edats van parti-
cipar en la lectura. Aquest any el poema escollit per la Institució de les Lletres Cata-
lanes i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO, amb la col·laboració de 
les diferents entitats d’arreu del territori, va ser “No em despulleu” de Felícia Fuster, 
de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. 

La vetllada poètica va comptar amb la 
participació del president del consell comarcal 
del Tarragonès, Joan Martí pla i pla, i de les 
regidores Teresa Ferré i rosana dorantes 

L’Ajuntament renova el parc 
infantil del barri de Les Torres

La regidoria de Serveis Municipals, encapçalada per Manel González, va iniciar 
al 2019 un projecte de manteniment i renovació dels parcs infantils de Roda 
de Berà.  A principis del mes de març es va iniciar una nova fase del projecte 

amb la renovació completa del parc del barri de Les Torres, i amb el canvi d’alguns 
dels jocs de l’àrea infantil del parc del Francaset que es trobaven malmesos. 
 La primera fase va finalitzar tot just abans que es decretés el primer estat d’alarma, 
al març de 2020, amb la renovació de tots els jocs infantils dels parcs dels carrers 
Vila-rodona, al nord del municipi, i Ignasi Iglesias, a l’Eixample Residencial. Mesos 
després, a l’octubre, en una segona fase es van executar les renovacions del parc del 
barri de Marysol; el de l’avinguda Bonastre, a Berà; i el de la zona verda de Berà Mar, 
en la qual al 2019 ja s’havia canviat tot el paviment de cautxú. 
Al llarg de la legislatura, segons va assegurar el regidor Manel González, “es conti-
nuaran renovant, de forma progressiva, la resta d’espais infantils d’altres barris que 
ho necessitin, en total prop d’una vintena, per continuar contribuint en el benestar 
dels més petits i millorar la seva seguretat”. 



Roda de Berà estrena el nou 
portal del comerç local

La regidoria de Comerç ha im-
pulsat la creació d’un nou por-
tal web que aglutina totes les 

botigues, establiments de restauració i 
negocis de Roda de Berà. A través del 
web es pot accedir a tota la informa-
ció bàsica disponible, adreça, telèfon 
i correu electrònic de tots els negocis 
locals. A partir d’aquí, els propis comer-
ciants podran ampliar personalment 
aquesta informació ja que s’ha creat un 
espai privat per a cadascun d’ells per tal 
que hi puguin accedir -demanant prè-
viament la seva contrasenya- i incloure 
a la seva pàgina imatges de productes 

i serveis, ofertes o promocions que cre-
guin interessants per als seus clients i 
que podran actualitzar de forma per-
manent, segons les necessitats del seu 
establiment. 
La plataforma està distribuïda en tres 
grans blocs, on comprar, on menjar i on 
dormir a Roda de Berà. Dins d’ells els 
negocis es distribueixen per categories 
i subcategories, perquè la navegació si-
gui molt àgil, intuïtiva i senzilla per als 
usuaris. 
La regidora Rosana Dorantes busca 
dinamitzar el comerç local i ajudar a 
posar en contacte a negocis i possibles 

clients. “Aquesta pàgina serà una eina 
molt útil ja que normalment el petit co-
merç local no disposa de pàgina web 
pròpia a través de la qual mostrar els 
seus productes i serveis, la seva infor-
mació bàsica de contacte, promocions, 
ofertes, o tot allò que vulguin. A més 
a més, ja estem treballant per anar un 
pas més enllà, per que a través del web 

els clients puguin posar-se directament 
en contacte amb els comerciants si, per 
exemple, li interessés un producte con-
cret”, assegura Rosana. 
La plataforma ha estat creada i dissen-
yada per Woow, els qui ja es troben 
treballant en la creació de la nova apli-
cació de Comerç per a dispositius mò-
bils. 

reuneix en una mateixa plataforma tots els 
establiments comercials i negocis de roda 
de berà per ajudar-los a donar un nou impuls

CONTRAPORTADA 

PRESENTACIó DE LA NOVEL·LA 
“LA LLUM DE L’IMPOSTOR”

a les 11h, a la plaça de la Sardana. 
a càrrec de la seva autora, Teresa Duch, 

autora de capçalera de la Biblioteca 
Municipal Joan Martorell Coca.

PROgRAMA ESPECIAL DE SANT 
JORDI DEL MAgAzINE A MIg MATí 

DE RODA DE BERÀ RÀDIO 
De 10 a 13h. 

al 107.7 fm i a www.rodadebera.cat/radio 
amb entrevistes, recomanacions de 

llibres, lectura de poemes i molt més. 

PRESENTACIó DEL NúMERO 41 DE 
LA MISCEL·LÀNIA RODENCA BOI 

a les 19h, a la plaça dels pins. 
a càrrec del Centre d’Estudis Rodencs de 

Les Monges associació Cultural. 
Seguidament, actuació de The Kojaks 
Trio, un trio atípic, amb repertori swing, 

dixie i jazz ben animat.

AGENDA SANT JORDI 2021 23 d’abril 


