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La Generalitat adjudica les
obres de construcció del
nou institut del municipi

“Tinc la il·lusió de tornar a
ser l’Alcalde en la propera
legislatura”

L’equip de Govern espera que les
obres s’iniciïn al més aviat possible.
El Ple va aprovar la bonificació del
75% de l’ICIO.

Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà.
Amb ell repassem els tres anys de
l’actual legislatura, la visió que li ofereix
el seu càrrec i l’actualitat del municipi.
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B(v)ella
normalitat

E

scric aquestes línies el mateix dia en
què la mascareta ha deixat de ser obligatòria en interiors. És una gran notícia, perquè significa que hem deixat enrere la
pandèmia per donar la benvinguda a l’endèmia i acceptar que la covid-19 va arribar per
quedar-s’hi. Perquè no desapareix de les nostres vides amb l’adeu a les mascaretes, òbviament, però hem d’aprendre a conviure sense
por amb el SARS-CoV-2. Ara se’ns fa molt estrany entrar al forn, en un supermercat o en un
restaurant sense ella, i és normal, han estat
dos anys en què va esdevenir el complement
de moda més necessari, però de ben segur
ens acostumarem aviat per tornar a la vella, i
bella, normalitat. I per fi veure’ns les cares i,
més important, que el morrió no ens tapi els
somriures.
Hem viscut una Setmana Santa que ens ha
transportat fins a l’any 2019. El bon temps
va fer que sortíssim tots al carrer amb molt
bon ànim a gaudir del sol, dels passejos a la
vora del mar i de les terrasses, un fet que han
agraït els nostres comerciants i restauradors,
que tant ho necessitaven. Molts també es van
atrevir a gaudir del primer bany i van poder
comprovar que el temporal Cèlia, que vam patir al litoral català al març, ens ha deixat sense sorra al tram nord de la platja Llarga. Des
de l’equip de Govern hem demanat al Servei
Provincial de Costes, per telèfon i per carta,
que regeneri la sorra abans que no comenci
la temporada de platja, el 15 de maig. També
hem sol·licitat que la sorra sigui extreta de la
platja de la Pallisseta, on a causa dels canvis
en les dinàmiques del litoral des de la cons-

trucció del Port Esportiu, s’hi acumula una
gran quantitat de sorra. Aquest fet ha modificat l’aparença històrica d’aquesta platja i volem que torni a ser la que era abans.
I amb la v(b)ella normalitat tornen també a
Roda els esdeveniments que la pandèmia ens
impedia celebrar, com la nostrada Setmana
Cultural, una setmana plena d’actes culturals, com bé diu el seu nom, per tornar a trobar-nos, a gaudir de tot allò que la Junta de
Les Monges Associació Cultural ens ha preparat, i per mostrar la nostra solidaritat. Perquè
una vessant important de la Setmana Cultural
és aquesta, la solidària, i en aquesta ocasió
tot el recaptat amb el vermut solidari serà
destinat a ajudar el poble ucraïnès, a través
de la Creu Roja.
Roda de Berà ja ha acollit prop d’una cinquantena d’ucraïnesos i ucraïneses, 25 dones i 21
homes, i entre ells 16 menors d’edat, que han
arribat al nostre municipi fugint d’una injusta
guerra -com ho són totes- buscant una millor
vida o, si més no, poder viure-hi en pau i amb
llibertat. Des de l’Ajuntament els estem donant tot el suport i l’ajuda possibles perquè
la seva arribada sigui menys dràstica, menys
dura, menys incerta, si és que això és possible tenint en compte tot el que deixen enrere.
Finalment, vull acabar felicitant els alumnes
de quart d’ESO de l’Institut de Roda de Berà
per la seva iniciativa de crear un decàleg per a
combatre el canvi climàtic. Em sento orgullós
d’aquests joves, que són el futur que sí mereix
el nostre planeta.

L’Ajuntament canvia
el nom de cinc carrers
Tot el barri del Francaset està dedicat
a dones il·lustres
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“Uns pressupostos sense inversions
es tradueixen en un municipi estancat
en la supervivència del dia a dia”
Rafael Luna - regidor del grup
municipal Populars per Roda

16
Les Monges Associació Cultural
engega la XXXV Setmana Cultural

Pere Virgili i Domínguez
Alcalde de Roda de Berà

Després de dos anys de pandèmia s’ha
pogut celebrar amb normalitat.
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El Ple aprova un pressupost de 15,8 milions
d’euros per a l’any 2022
 Al pressupost orgànic de 14,1 milions d’euros se suma l’apartat inversor d’1,7 milions.

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar
el 10 de març els comptes per
a l’any 2022 amb un pressupost
total de 15.861.120,12 euros. Al pressupost orgànic de 14.115.167 s’incorporaran les inversions previstes valorades en 1.744.955,35 euros. Suposa
un increment de més de 500.000 euros
respecte als comptes de 2021, un pressupost ambiciós que pretén augmentar
la qualitat i la quantitat dels serveis que
s’ofereixen a la ciutadania, “en matèries
com la seguretat, la neteja, la recollida
de la brossa, el transport, la cultura o
la promoció del municipi com a destí
turístic o residencial que han d’ajudar
a l’esperada reactivació econòmica en
els propers anys i en una millora en la

qualitat de vida dels nostres convitans”,
assegurava l’alcalde Pere Virgili.
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. Per contra, es van oposar a la seva aprovació els regidors
del PSC (2), d’ERC (1) i de Junts per
Roda (1).
A banda d’això, el pressupost continua
donant importància a les partides destinades a les famílies i a les entitats
i associacions sense ànim de lucre,
amb un total de 212.690 euros, entre
elles la d’atenció a les persones de
50.000 euros.

Gràcies a la continuïtat en la suspensió per part del Govern de l’Estat de
la regla de la despesa que fins ara
limitava les inversions dels ajuntaments, s’ha pogut confeccionar un
pressupost expansiu en el qual hi
ha pogut participar la resta de grups
municipals amb l’aportació de noves
inversions o quant a la millora d’alguns serveis.

Inversions
L’apartat inversor, d’1.744.955,35 euros, s’ha presentat de forma independent al pressupost orgànic atès que
les inversions no es financen amb
les ingressos obtinguts, sinó amb el
romanent de tresoreria de 2021, de

710.233,21 euros; amb subvencions
d’altres administracions superiors;
amb recursos propis provinents del
Patrimoni Municipal del Sòl; i amb el
sobrant de les inversions de l’exercici 2021. També està previst un crèdit bancari de 471.000 euros, que no
afectarà l’estabilitat pressupostària,
atès que fixarà el rati d’endeutament
en el 20,64%, molt per sota del 110%
permès.
El document final d’inversions ha incorporat propostes realitzades pels
grups de Ciutadans i Populars per
Roda que l’han fet millorar, en alguns
casos donant resposta a diferents mocions aprovades l’any passat.
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causar el mínim problema possible
als estudiants d’ara, com més abans
comencem, més aviat acabarem.

“Tinc la il·lusió de tornar a ser l’Alcalde en la
propera legislatura”

I amb l’estiu s’acosta el bon temps,
com es preveu l’inici de la temporada turística al municipi?
Ens atansem al punt més àlgid de
la temporada. Aquest any per Setmana Santa hem pogut gaudir d’un
temps estiuenc i als carrers es notava el bon estat d’ànim de la gent.
Els restauradors i sector càmping
ho necessitaven. Tenim molt visitant de segona residència, famílies
que venen a través dels càmpings...
Esperem que l’activitat i l’ocupació augmentin considerablement

serveis socials. Estem intentant que
aquesta gent es pugui integrar de la
millor manera possible mentre esperen per tornar a casa.
I després d’uns anys amb tants
fronts oberts, l’Alcalde vol repetir?
Sí, he mostrat al meu equip la intenció de repetir. Jo vull que sigui
posat en comú en una assemblea
de simpatitzants, que esperem fer
en poques setmanes. També els he
comunicat que compto amb el mateix equip de persones per repetir la
candidatura de Tria per a les eleccions de l’any 2023. Tinc la il·lusió de
tornar a ser l’Alcalde en la propera
legislatura.
Què li agradaria que els seus veïns
i veïnes veiessin en vostè?

P

arlem amb en Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà. Amb
ell repassem els tres anys
de l’actual legislatura, la visió que
li ofereix el seu càrrec i l’actualitat
del municipi.
Després d’una llarga carrera política, quina és la seva principal motivació per a ser Alcalde?
Ara fa 3 anys vàrem engegar un nou
projecte molt engrescador, el de
Tria Roda, de caràcter municipalista
a través d’una agrupació d’electors.
Hem viscut una legislatura complicada, on alguns projectes han quedat a mig fer i d’altres no els hem
pogut ni començar. Actualment,
encara tenim recorregut en el programa electoral que presentàvem a
l’inici de la legislatura. L’objectiu és
continuar trobant motivacions i instal·lar el municipi de Roda en la modernitat del sistema de gestió, que
és molt diferent al de fa 20 anys.
S’acosta la recta final de la legislatura, quin balanç fa d’aquests tres
anys? Ha pogut complir aquells
propòsits que s’havia marcat a
l’inici?
Hem viscut moltes coses per a les
quals ningú ens havia preparat, ni
els anys d’experiència ni la previsió
que podíem tenir ens ha servit. Hem
hagut de repensar moltes coses,
hem encertat, hem errat... Però sempre amb un bon propòsit i pensant
en el bé de Roda. Sens dubte ha estat una de les legislatures més estranyes que hem viscut tots plegats.

Sempre hem dit que, si alguna vegada se’ns ha de recordar, no serà mai
per una gran obra sinó per una multitud de petites obres fetes a tots
els barris del nostre municipi. Una
de les grans apostes era poder engegar les obres de rehabilitació de
Cal Guivernau i convertir-lo en una
biblioteca que ens permeti ampliar
els serveis que oferim. Actualment
estem en tràmits de poder començar les obres, i esperem que, en pocs
mesos, es puguin veure ja iniciades.
Precisament fa poc que s’han aprovat els nous pressupostos.
Com et deia, ha estat una legislatura molt diferent. En plena pandèmia
vàrem creure que la millor manera
de seguir treballant era prorrogant
els pressupostos de 2019. Tot i que
ja teníem la proposta preparada per
posar sobre la taula vam veure oportú prorrogar els comptes l’any anterior, modificant, però, aquells apartats que preveiem que quedarien
més afectats per la crisi sanitària.
El pressupost d’aquest any, aprovat
al març, ja s’assembla més als comptes que ens hauria agradat presentar.
Com ha afectat la pandèmia al municipi?
Per sort ens havíem preparat i, en
termes de gestió no ens va afectar
tant com hauria pogut ser. Com a
Ajuntament havíem iniciat la proposta per al treball telemàtic uns
mesos abans, així que el ple de
març d’aquell any ja el vam poder
fer des de casa. La pandèmia ens
va obligar a adaptar-nos més ràpi-

dament al món de les xarxes i la
digitalització. Per exemple, poder
treballar telemàticament s’ha quedat, un dia a la setmana, i vam
aprovar una modificació del ROM
(Reglament Orgànic Municipal) que
permet als regidors, amb prèvia justificació, l’assistència telemàtica al
Ple Municipal.
Quant a la vessant més social, tot
i que econòmicament no va ser fàcil, vam actuar ràpidament, no només com a Ajuntament aprovant el
primer paquet de mesures i ajudes
abans que finalitzés aquell mes de
març, sinó que Ens podem sentir
molt orgullosos de com la societat
rodenca es va mobilitzar. Tothom va
estar disposat a ajudar, ja fos cosint
mascaretes, fent donacions, com a
voluntaris i voluntàries... va ser un
punt molt important i crec que ha
deixat empremta al municipi.
Una pandèmia, una de les crisis
amb més impacte social dels últims anys, el conflicte Rússia–
Ucraïna... Com està afectant al
municipi?
Sí, tot seguit de la pandèmia. Primer
hi ha hagut una pujada general de
preus de tot allò necessari per viure,
fruït d’una guerra molt propera, més
o menys propera que les 17 que hi
ha a tot al món, però que hem sentit
més. Tot això ha portat que a Roda
ara mateix hi hagi arribat prop d’una
cinquantena de persones a refugiar-se de la guerra: gent que tenia alguna propietat, coneguts... cosa que
ens ha fet reaccionar i dedicar més
recursos a la distribució d’aliments i

Voldria que se’m recordés com a
algú que s’ha dedicat al seu poble
al cent per cent, sempre pensant en
les persones, en les famílies i en les
empreses.
Si quan marxo puc deixar un ajuntament una mica més organitzat,
modernitzat i havent fet moltes de
les inversions que els veïns i veïnes
necessiten, ja em sentiré satisfet.
Quina filosofia intenta transmetre al seu equip de govern a l’hora
d’afrontar el dia a dia?
Implicació i compromís, m’ho van
inculcar des de ben petit i és l’únic
que demano. Si hi ets, és per treballar i aportar.
Insistir i treballar, és aquesta la clau
per aconseguir l’adjudicació per a la
construcció del nou institut?
Portem molts anys reclamant un institut. Som un municipi que ha anat
creixent i cada vegada més joves
estudien i volen formar-se. Ha sigut
un tràmit molt llarg, ja que s’ha de
gestionar el terreny, el contacte amb
la Generalitat, la requalificació del
terreny... Moltes promeses que, tot i
que va costar, finalment vam arribar
a l’avantprojecte, fer les modificacions pertinents i presentar la sortida
de licitació. Especialment els últims
mesos, amb la gran pujada de preus,
ha fet que moltes licitacions quedessin obsoletes, així que la Generalitat
va tornar a paralitzar el projecte per
tal d’aconseguir més recursos per tal
de poder tornar a fer l’adjudicació,
que ara per fi es va efectuar.
Ens falta saber si la cosa serà prou
ràpida per començar aquest estiu i
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aquest any, especialment el turisme
procedent del nord de la península,
i és per això vam participar a la fira
de turisme de Navarra -Navartur- i a
principis de maig estarem presents
a la fira Expovacaciones, a Bilbao.
Quin creu que és el principal punt
fort de Roda de Berà?
Volem aconseguir un equilibri entre
els serveis que podem oferir (transport, lleure, esport, restauració...)
però sense que afecti la qualitat de
vida, la tranquil·litat del municipi i
el benestar de la gent de Roda. Volem intentar treballar amb objectius
realistes i oferir aquells serveis que
afectin positivament i no tinguin un

impacte negatiu, quant als impostos, per a la gent del municipi.
Com li agradaria que fos Roda de
Berà en el futur?
Sincerament, no gaire més gran del
que ja ho és. Sí que cal acabar algunes zones per crear connectivitat,
evitar tenir àrees molt separades o
buides. Créixer una mica més, però
sense perdre aquella identitat que
ens caracteritza. Volem ser un municipi modern, net i urbanísticament
endreçat, capaç d’oferir els serveis
que els veïns i veïnes necessiten,
sense sobrepassar els 10-12 mil
habitants.

L’Estat invertirà 7,5 M€ en un nou accés de l’AP-7 a Roda de Berà
 Aquesta és una de les demandes històriques de l’Ajuntament.
 El Ple va demanar a les administracions superiors que s’executin totes les inversions
que actualment hi ha pendents.

E

l 24 de març va tenir lloc una
roda de premsa del Secretari
d’Infraestructures del Ministeri
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, i del subdelegat
del Govern a Tarragona, Joan Sabaté,
durant la qual es va fer pública una inversió d’uns 130 milions d’euros per a
la construcció de nous accessos als
trams de la demarcació de Tarragona
de les autopistes AP-7 i AP-2. Entre
ells estaria una nova entrada i sortida
de l’AP-7 a Roda de Berà amb una inversió de 7,5 milions d’euros.
La proposta de l’Estat és la de construir una gran rotonda per damunt
de l’autopista amb accessos tant en
sentit nord com sud, i que connecti directament amb el nucli urbà de Roda.
L’objectiu és millorar la connectivitat,
permeabilitat i accessibilitat de l’autopista amb altres vies del territori i facilitar els desplaçaments amb els municipis propers. També incrementaria la
competitivitat del polígon de l’Avenar i
atrauria un major nombre d’empreses.

reclamar les inversions en infraestructures i serveis pendents a Roda
de Berà. I entre aquestes inversions
promeses i encara pendents hi ha la
relativa a l’AP-7.

Una moció per exigir
compromisos
Aquesta és una demanda històrica de l’Ajuntament, el qual a través
de diverses mocions ha demanat
a l’Estat un accés de l’autopista al
municipi. La darrera va ser una moció conjunta dels grups municipals
de Tria, Ciutadans, Populars per
Roda i Junts per Roda, aprovada per
majoria al ple ordinari de març, per

Quan a les inversions en infraestructures ferroviàries, la moció també demana que s’executi el baixador de tren de
la via costanera que ha d’anar ubicat
entre Roda de Berà i Creixell; i que es
traslladi la via que transcorre pel mig
del nucli urbà fins al costat del traçat
de l’AP7, tal i com es preveu al Pla Territorial del Camp de Tarragona.
Per altra banda, la moció exigeix al
Govern central que respecti els compromisos adquirits d’execució del
pas elevat per a vianants sobre l’N340, que permetria unir el nucli urbà
amb el barri de la Barquera; el projecte de reordenació de l’entorn de l’Arc
de Berà amb el qual es desviaria tota
la circulació de vehicles a un sol lateral del monument, i permetria crear
a l’altre costat una zona enjardinada

i d’aparcaments perquè l’Arc de Berà
es pogués visitar sense perill. Una altra de les inversions pendents i que
s’exigeixen a la moció és la de condicionament de la Roca Foradada, al
Roc de Sant Gaietà, per evitar el seu
ensorrament.
Finalment, al text de la moció, el consistori també tornava a demanar a
la Generalitat la urgent i necessària
construcció de l’edifici de l’Institut,
unes obres que, segons van informar
els Serveis Territorials d’Ensenyament a l’alcalde Pere Virgili, ja s’han
adjudicat i haurien de començar aviat.
Quant a la conversió de Cal Guivernau en una biblioteca municipal,
l’Ajuntament demana la concessió
de la subvenció de l’1,5% Cultural del
Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, així com ajudes de
la Generalitat i d’altres administracions públiques per poder executar el
projecte, que supera els 1,3 milions
d’euros.

Nova sala polivalent al pavelló municipal

L

es obres de condicionament
de l’antic magatzem del pavelló municipal han finalitzat. El 5 d’abril l’alcalde Pere Virgili
i Manel González, regidor d’Urbanisme, van fer la visita final d’obra
per comprovar com havia quedat
la nova sala polivalent i el resultat
els va deixar impressionats.

La nova sala, sota les grades del pavelló, té una superfície útil de 100 m2,
i inclou un petit magatzem de 6 m2.
Ara només faltarà netejar-la i equipar-la
amb tot el material necessari per a les
diferents classes i activitats que allà
s’hi celebraran i que ben aviat els rodencs i rodenques la puguin gaudir.
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La Generalitat adjudica les obres de construcció
del nou institut del municipi

Roda de Berà premiarà les millors flors en el
primer Concurs de Roses

 L’equip de Govern espera que les obres s’iniciïn al més aviat possible.

 Un Jurat escollirà la rosa més bonica, la més olorosa i el millor roser cultivat en test.

 El Ple va aprovar la bonificació del 75% de l’ICIO

 Es lliuraran premis de 75, 50 i 25 euros per a cada modalitat.

E

L’

l director dels Serveis Territorials
d’Educació a Tarragona, Joan
Manel Audí, va enviar a principis
d’abril una carta a l’alcalde Pere Virgili
amb la qual li comunicava que el Consell d’Infraestructures va aprovar el 23
de març l’adjudicació de les obres de
construcció del nou edifici de l’Institut
de Roda de Berà. Al procés de licitació
es van presentar dotze empreses i finalment l’adjudicatària va ser la lleidatana M. y J. Gruas S.A. per un import de
5.506.594,22 euros (més IVA).
Aquest és un pas molt important després que la Generalitat de Catalunya
inclogués als seus pressupostos de
2022 una partida de 2.753.835,18 euros destinada a l’inici de les obres.
L’equip de Govern es va mostrar molt
satisfet amb aquesta bona notícia, i
espera que les obres puguin començar
al més aviat possible i el nou centre sigui per fi una realitat.
En aquest sentit, i abans de rebre la
carta, el Ple de l’Ajuntament va aprovar en la sessió ordinària de març, per
unanimitat, la bonificació del 75% de la
quota resultant de la liquidació de l’import sobre construccions, instal·lacions
i obres al departament d’Educació, per
l’especial interès que té la construcció
del nou institut per a Roda de Berà.

Ajuntament, a través de la regidoria de Cultura i de Festes,
celebrarà els dies 7 i 8 de maig
el Concurs de Roses de Roda de Berà.
Serà a la sala d’exposicions del Patronat de Turisme, a la plaça de la Sardana, amb la col·laboració de Garden
Pagès, Flower i Ingrid Virgili Floral Art
& Events.
Al concurs podran participar totes
aquelles persones, principiants o aficionades, de Catalunya que cultivin
roses i que s’inscriguin abans del 6 de
maig a través del formulari disponible
al web de l’Ajuntament o de forma presencial a l’Hotel d’Entitats.
La recepció de les roses es farà el dissabte 7 fins a les 11:30h i el Jurat farà
la seva valoració a partir de les 12h. La

L’Institut
El nou centre substituirà els mòduls
prefabricats que es van instal·lar durant
l’estiu de 2010 al costat de l’escola Salvador Espriu. Aquests havien de ser una
solució temporal fins que es construís
el nou edifici, però l’Ajuntament, les famílies rodenques i l’equip educatiu del
centre portaven des de llavors esperant
aquesta actuació de la Generalitat.

Al 2015 les famílies van votar perquè
el centre s’ubiqués més proper a les
escoles i a l’equipament mèdic, i la
Generalitat va acceptar el canvi de terrenys, anunciant que el nou edifici es
construiria durant el trienni de 201517. No va ser pas així i des de llavors
l’Ajuntament havia demanat reiteradament que es complís amb la promesa
d’inversió.

El nou edifici permetrà substituir, doncs,
els mòduls per un centre modern que
ampliï i millori les actuals instal·lacions.
Tindrà uns superfície de prop de 8.500
metres quadrats i donarà resposta real
a les necessitats de Roda de Berà, que
actualment té una població de més de
7.700 habitants. Durant aquest curs
més de 300 nois i noies estudien un dels
quatre cursos d’ESO al centre educatiu.

L’Ajuntament elabora una guia de beneficis fiscals i ajudes
per a famílies i empreses de la localitat
 Es un recull detallat de tots els beneficis que inclouen les ordenances fiscals de 2022.
ment complet, de més de dues-centes
pàgines, de les ordenances fiscals no és
un exercici senzill, i és per això que hem
volgut editar aquesta guia per fer arribar
als nostres vilatans i vilatanes, de manera directa i detallada, tots els beneficis
fiscals i ajuts als quals s’hi poden acollir
si compleixen els requisits”, diu, “creiem
que és una manera més d’ajudar les famílies i empreses de Roda de Berà en
moments difícils com els actuals”.

L’

equip de Govern ha posat a disposició de la ciutadania una guia
que recull i detalla totes les bonificacions fiscals, exempcions, reduccions i ajudes aprovats amb les orde-

nances fiscals de 2022 i que es poden
beneficiar els rodencs i rodenques.
Segons assegura l’alcalde Pere Virgili
“som conscients que consultar el docu-

La guia es divideix en dos grans apartats, per una part famílies, que inclou tots
aquells rodencs i rodenques empadronats
a Roda de Berà que, com a particulars, es
poden beneficiar; i empreses, el qual engloba les pimes i microempreses amb

seu social a Roda de Berà, i els autònoms
i autònomes empadronats al municipi.
Entre els beneficis podem trobar bonificacions en l’IBI, en l’impost de circulació, l’ICIO o en les plusvàlues; reduccions en les taxes de clavegueram, de la
recollida d’escombraries, en la taxa de
subministrament d’aigua o de guals; o
en els preus públics, entre d’altres.
Finalment, el llibret també recull un resum dels diferents ajuts socials destinats a les famílies vulnerables, que es
poden sol·licitar a través de Serveis
Socials; el calendari del contribuent
d’aquest any així com informació sobre
el compte de pagament personalitzat.

resolució i el lliurament de premis serà
a les 19h. Pel que fa a l’exposició de
les roses, es podran veure de 13 a 14h,
i de 16:30 a 20h, el dissabte; i de 10 a
13h, el diumenge.

la valoració per respectar les mesures
covid-19. Finalment, per a la tercera
modalitat serà imprescindible que les
roses hagin brotat al contenidor.

No s’admetran a concurs les roses
d’hivernacle, aquelles que emprin esprais per modificar la seva olor o les
roses cultivades per professionals, així
com aquelles que no compleixin amb
les bases. Per a concursar es podrà
escollir una o més de les tres modalitats a concurs, a la rosa més bonica, a
la més olorosa i als rosers cultivats en
test o en contenidor.

Per a cadascuna es lliurarà un primer
premi de 75 euros, un segon de 50 euros i un tercer de 25 euros, i un roser
de Garden Pagès per a tots ells. Tots
els participants també rebran un diploma i un lot de productes Flower.

Pel que fa a la primera modalitat, el Jurat tindrà en compte la bellesa i l’estat
de salubritat de la rosa. Quant a la segona, un únic membre del Jurat realitzarà

Sant Jordi a Roda de Berà

E

l 23 d’abril, diada de Sant Jordi, la biblioteca municipal Joan
Martorell Coca va muntar durant tot el matí una paradeta solidària de venda de llibres. En total van
aconseguir recaptar 400 euros, els
quals seran destinats a ajudar el poble ucraïnès.
Per la seva part el magazín A Mig
Matí de Roda de Berà Ràdio va oferir
un programa especial de Sant Jordi
des del Patronat Municipal. Fins a la 1
de la tarda van passar pels micros de
l’emissora una vintena de persones
del món polític, cultural, associatiu i
educatiu del municipi.
Els i les alumnes del centres escolars,
El Cucurull i Salvador Espriu, van vendre roses pels carrers del municipi.
Van muntar paradetes a la plaça Luis
del Olmo, plaça Sant Jaume, plaça de
la Sardana i a l’avinguda Sant Jordi.

El Jurat estarà presidit per l’alcalde
Pere Virgili, i actuaran com a vocals
Teresa Ferré, regidora de Cultura de
l’Ajuntament; Ramón Pagès, de Garden
Pagès; Àngel Jubete, de Flower; Ingrid
Virgili, de la botiga Ingrid Virgili Floral
Art & Events; i Roberto Marzano, aficionat a la jardineria.
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L’Ajuntament canvia el nom de cinc carrers
 El nou nomenclàtor inclourà un carrer dedicat a l’actriu Montserrat Carulla; a Maria Teresa

Farran, la primera dona regidora a l’Ajuntament de Roda de Berà; o a Clara Campoamor.

 Roda de Berà és un dels municipis amb més carrers amb noms femenins, prop d’una
cinquantena. Tot el barri del Francaset està dedicat a dones il·lustres.
Clara Campoamor va ser una advocada, escriptora, política i defensora dels
drets de la dona qui durant la Segona
República Espanyola va crear la Unió
Republicana Femenina i va ser una de
les principals impulsores del sufragi
femení.
Amb aquestes dues modificacions, al
barri del Francaset només quedarà un
carrer que no portarà nom de dona, el
carrer Pegaso.

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar
al ple ordinari de març, per unanimitat, substituir els noms d’alguns carrers del municipi. Alguns d’ells
donen resposta a mocions presentades
pels grups municipals i a propostes de
l’Alcaldia.
Precisament va ser l’alcalde Pere Virgili
qui, durant la passada edició del FICCAT, va anunciar públicament la voluntat
de l’equip de Govern de proposar al Ple
el canvi d’un nom de carrer pel de l’actriu Montserrat Carulla. Va ser durant
l’homenatge que el Festival va retre a
l’actriu, qui va estar vinculada al FIC-CAT,
i a Roda de Berà, fins al seu traspàs, al
novembre de 2020, des dels inicis, primer com a membre del Jurat, i des de

la quarta edició com a Presidenta d’Honor. Donat que al barri del Francaset la
gran majoria de carrers porten el nom de
dones il·lustres, les qui van destacar per
la seva activitat social, cultural, artística
o professional, la proposta de l’Alcaldia diu que “es creu adient que l’actual
carrer Hispano Suiza, en el que no existeix domicilis particulars, només quatre
superfícies comercials, porti el nom de
Montserrat Carulla”.
Un altre carrer amb nom de companyia
automobilística, en aquest cas l’espanyola Barreiros, canviarà el seu nom al
nou nomenclàtor pel de Clara Campoamor. Aquesta modificació dona resposta a una moció presentada pel grup
de Ciutadans, al setembre de 2016.

Continua el pla de
renovació de l’enllumenat
públic de Roda de Berà
 L’Ajuntament el vol fer més eficaç i més eficient.

R

ecentment el consistori ha
canviat més de 300 lluminàries a diferents carrers del municipi dels barris de Marysol, Costa
Daurada, Eixample i del nucli urbà, per
unes amb tecnologia LED, les quals
ofereixen una millor il·luminació amb
un cost més baix.
No es nota la reducció de la potència quant a la il·luminació de les vies
públiques, però si suposa un estalvi
molt important energètic i ecològic.

Entre les properes actuacions hi ha la
renovació de l’enllumenat del passeig
marítim, de la plaça Luis del Olmo, de
la plaça Mediterrani, dels carrers Joan
XXIII i Constitució, d’una part de l’avinguda del Mar, de l’avinguda Fèlix Martorell i
dels focus del camp de futbol municipal.
Quant al nou pressupost, s’ha previst la
renovació dels fanals del barri de la Barquera, la tercera i quarta fase a l’Eixample,
la segona fase del canvi de fanals al nucli
urbà o la resta de lluminàries de l’avinguda del Mar, entre molts altres carrers.

També un nom femení serà el del carrer
d’accés al consultori mèdic, actualment
sense nom. L’escollit és el de Maria Teresa Farran Jiménez, qui va ser infermera titular al consultori de Roda de Berà i
va esdevenir la primera dona regidora de
la democràcia, formant part de l’equip
de Govern entre els anys 1991 i 1998,
fins al seu traspàs a la curta edat de 45
anys. Va ser una dona molt estimada i
és recordada també pel seu compromís,
treball i lluita per la igualtat de les dones.
A l’octubre de 2018 el Ple va aprovar per
majoria una moció presentada pel grup
PP-UPR per posar el nom de mossèn
Francesc Mercader Randé a un carrer o
un espai públic del municipi. No s’havia
fet efectiu fins aquest moment i, després d’analitzar la proposta, s’ha cregut
adient substituir el nom de l’actual avin-

guda de Bonastre, al barri de Berà, on
s’ubica l’església de Sant Llorenç. Mossèn Francesc Mercader va néixer a Roda
de Berà l’any 1881 i va morir assassinat
durant la guerra civil, l’any 1936, segons
afirmava la moció presentada pel Partit
Popular “pel sol fet de ser capellà i una
bona persona”.
Aquest canvi també comportarà un altre, el nom de l’actual carrer de l’Avenar
pel de Bonastre, ja que aquest s’ubica
entre l’antiga i la nova carretera que arriba fins al poble veí. A més a més, el nom
de l’Avenar no té cap significació important en l’àmbit històric, cultural o social i
provoca equívocs amb el polígon industrial, el qual porta el mateix nom.
Finalment, arran d’una moció presentada per ICV-EUiA-E al juliol de 2018, es va
aprovar nomenar la zona verda davant
del carrer Salvador Dalí amb el nom
de Carme Claramunt i Barot, tot i que
no s’havia fet efectiu al nomenclàtor.
L’Ajuntament esperarà a que es construeixi la caseta de l’associació de veïns
de La Martorella per instal·lar una placa
commemorativa. Carme Claramunt va
néixer a Roda de Berà i va ser la primera dona afusellada pel franquisme al
Camp de la Bota “per ser militant d’Esquerra Republicana de Catalunya i Estat
Català”, deia la moció.

CULTURA

Una cinquantena de
persones participen en la
commemoració del
Dia Mundial de la Poesia

E

l 21 de març a la tarda el Casino Municipal va acollir la commemoració
del Dia Mundial de la Poesia. Un any
més la regidoria de Cultura, a través de la
biblioteca municipal Joan Martorell Coca,
va organitzar una vetllada poètica, la qual
any rere any ha anat creixent en nombre
de participants.

Es va llegir el poema “Si puc” de Gabriel
Ferrater en prop d’una vintena de llengües
diferents, així com moltes obres pròpies i
d’altres autors i autores coneguts.
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Policia Local i Guàrdia
Civil inspeccionen
diferents establiments

Nova campanya d’inspecció de neteja de parcel·les

 Es van intervenir més de 450 articles de
contraban que podien posar en perill la
seguretat i la salut dels rodencs i rodenques.

A

finals de març agents de la Policia Local, en coordinació amb
la Guàrdia Civil, van efectuar
inspeccions aleatòries a establiments
públics de Roda de Berà. En total es va
actuar en quatre locals, amb l’objectiu
de detectar possibles infraccions que
poden comportar un risc per a les persones, sobretot per als més vulnerables com són els infants.
Durant les inspeccions es van intervenir
457 productes de contraban que no havien passat pels controls duaners, amb un
valor total de més de mil euros. Entre els
articles hi havia, per exemple, joguines
que no tenien la marca CE i per tant no
comptaven amb els certificats de quali-

tat europea, articles amb l’etiquetatge en
altres idiomes o productes de cosmètica
sense cap certificat que poden posar en
perill la salut dels rodencs i rodenques.
En aquest sentit, el cap de la Policia Local, Antonio Gómez, destaca que “és
molt important que com a consumidors,
abans de comprar, per exemple, una joguina per als nostres fills i filles ens fixem
si porten la marca CE, perquè aquesta
demostra que s’ajusta a les normes de
salut i seguretat de la Unió Europea”, diu
el sotsinspector en cap.
També es van detectar diferents infraccions: dues per no complir amb les mesures establertes contra els incendis;
una per no complir amb les mesures per
contenir la covid-19; per tenir caducada
la pòlissa d’assegurança; per no presentar la llicència municipal de l’activitat;
dues més per infraccions dels drets dels
usuaris; i una infracció administrativa
contra la Hisenda Pública.

L’Ajuntament obre nou perfil a TikTok
 En només un dia el primer vídeo es va fer viral i acumula ja més d’1,5 milions de reproduccions.

E

l 21 de març l’Ajuntament va
posar en marxa el seu nou
perfil a la xarxa social TikTok
(www.tiktok.com/@ajrodadebera).
L’objectiu és acostar-se al públic més
jove que ha deixat altres xarxes socials com Facebook o Instagram, on
l’Ajuntament hi és present des de fa
anys amb molt bons resultats, i ha
optat per la xarxa d’origen xinès, que
no ha deixat de créixer des de la seva
aparició.
Així, el departament de Comunicació vol poder continuar oferint contingut interessant als més joves,
connectar amb ells de forma amena i propera, a través de vídeos didàctics, informatius, de prevenció i
conscienciació.
Per fer-ho es van unir de nou el departament de Comunicació i la Policia Local rodenca en primer lloc per

reforçar la campanya de comunicació
i conscienciació dels vehicles de mobilitat personal. El primer vídeo, amb
la seva versió en castellà, es va fer
viral i ja acumula 1,5 milions de reproduccions i més de 1.370 comentaris,
arribant a persones de tot el territori
espanyol. El número de seguidors
també ha crescut exponencialment i
ja supera els 6.700.
El segon vídeo, sobre la violència
de gènere digital, també ha tingut
un gran èxit i ja té més de 260.000
visualitzacions i més de 1.570 comentaris.
Per a l’Ajuntament i la Policia Local
és molt important connectar amb
els joves i amb aquesta finalitat continuaran adaptant els missatges a
aquesta nova xarxa social per arribar
i conversar amb ells amb el seu propi
llenguatge.

 S’ha enviat una carta a tots els propietaris de solars sense edificar.
 Hauran de netejar els seus terrenys abans del 15 de maig.
Ajuntament vol que tots els solars i parcel·les sense edificar
estiguin nets i en condicions
de seguretat, salubritat, accessibilitat i ornament abans que arribi l’estiu. És una obligació dels propietaris
mantenir-los en aquestes condicions
durant tot l’any, i el consistori, amb
la posada en marxa de la campanya
d’inspecció anual de parcel·les, s’assegura que sigui així, per preservar la
seguretat de les persones, dels béns
materials i personals i evitar riscos
innecessaris.

L’

panya-, aquest any s’ha mantingut el
mateix sistema.

L’any passat, com a novetat, abans
d’iniciar les inspeccions pertinents,
l’àrea de Territori va enviar cartes
als propietaris de les prop de 700
parcel·les censades, amb la relació
dels terrenys que tenien l’obligació
de mantenir en bones condicions.
Degut als bons resultats obtinguts
-el 90% es van netejar durant la cam-

Aquest any el número és inferior perquè la campanya afecta tots els solars privats, amb excepció d’aquells
que corresponen a patis o piscines
d’habitatges annexes, construccions auxiliars o habitatges en construcció, així com solars que per la
seva ubicació es poden considerar
zona boscosa.

L’Ajuntament ha enviat les cartes, de
més de 500 solars en total, i ha fixat
el 15 de maig com a data límit perquè els propietaris netegin els seus
terrenys. Serà llavors quan l’Ajuntament farà les inspeccions i es comprovarà si els solars estan en condicions òptimes. Si no fos així, es
tramitarà un expedient d’execució
forçosa que podria comportar sancions per als propietaris.
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Continua el procés per adjudicar la gestió de la
zona esportiva municipal Eixample
 Durant el termini de presentació de sol·licituds de participació es van presentar dues ofertes.

ENTREVISTA
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“Uns pressupostos sense inversions es tradueixen en
un municipi estancat en la supervivència del dia a dia”

 L’equip de Govern vol que la ZEM Eixample esdevingui l’espai esportiu de referència al municipi.
Aquest és el tercer intent de l’Ajuntament per canviar el model de gestió,
perquè en les dues anteriors ocasions
havia quedat desert. El regidor d’Esports, Gerard Solé, es va mostrar molt
satisfet, “vol dir que en aquesta ocasió
les condicions que presentem sí son
atractives. Esperem que el licitador final porti a terme la tasca que estem
buscant per a la zona esportiva municipal”, va dir durant el Ple ordinari de
març, quan es va aprovar la proposta
de selecció dels candidats.

R

oda de Berà compta, entre les
seves instal·lacions esportives,
amb la zona esportiva municipal Eixample la qual té actualment dues
pistes de pàdel, una pista de frontó, una
pista de tennis, una piscina a l’aire lliure
formada per dos vasos, i dues explanades de sorra, una d’elles adaptada per
al tir amb arc. Fins ara la seva gestió
havia estat municipal, però amb l’objectiu d’optimitzar econòmicament la zona

Espai esportiu de referència
i aconseguir una major eficiència quant
a la seva gestió esportiva i social, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar a l’octubre el
canvi de la gestió a indirecta mitjançant
concessió de servei públic.
Al procediment de licitació, que va finalitzar el 24 de març, es van presentar dues ofertes de participació, la de
Francisco Osuna i la de Jocnet Gestió
Esportiva SLU.

La zona esportiva compta cada cop amb
més usuaris, i l’Ajuntament vol que continuï creixent i esdevingui l’espai esportiu de
referència a Roda de Berà. És per això que
es va destinar una partida del pressupost
per a la remodelació de l’antic bar-restaurant per reconvertir-lo en un petit gimnàs.
Les obres aviat finalitzaran i tota la superfície que abans era menjador, barra, cuina
i magatzem, es converteixen en dues sales. A falta de realitzar els darrers tràmits,

d’adequar-la i equipar-la amb tot el material necessari, la primera d’elles es destinarà
a sala d’activitats cardiovasculars i musculació, amb una superfície de 60 metres
quadrats, i la segona com a sala polivalent
per a activitats dirigides, amb 43 metres
quadrats. També s’amplien els vestidors,
per millorar la distribució existent i crear
una nova zona de dutxes individualitzada
en cadascun d’ells.
Per altra banda, la creixent demanda de
la pràctica de pàdel a Roda de Berà, la
qual queda patent amb cada torneig organitzat per l’Ajuntament, fa necessària
una nova pista per ampliar l’oferta, poder
acollir més usuaris, oferir més classes de
pàdel i tenir la possibilitat d’organitzar tornejos i competicions de major envergadura. La nova pista serà una de les inversions que haurà d’executar l’empresa que
aconsegueixi la concessió. També haurà
de crear un equipament de recepció i bar
a l’entrada de la zona esportiva, per subministrar begudes i petits refrigeris i on es
puguin gestionar les inscripcions.

L’Ajuntament demana a Costes la urgent regeneració
de la sorra del tram nord de la platja Llarga
 L’Alcalde va enviar una carta al Servei Provincial de Costes a Tarragona a principis de mes
demanant que s’hi actuï abans de l’inici de la temporada turística, el 15 de maig.

E

l temporal Cèlia, que va passar per
Catalunya a mitjans del mes de
març deixant importants destrosses al litoral, ha deixat sense pràcticament
sorra el tram nord de la platja Llarga de
Roda de Berà. Aquest tram, molt subjecte
a l’acció dels diferents temporals, és, juntament amb la platja Punta d’en Guineu,
els que més pateixen les conseqüències
dels temporals de l’hivern i la primavera
cada any. Per altra banda, és també el
punt de la platja Llarga on es produeix una
major afluència d’usuaris per la ubicació
dels tres càmpings rodencs.

el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va redactar, el qual
seria la solució definitiva perquè els temporals no afectin cada any la platja.

Per això, l’alcalde Pere Virgili va enviar una
carta a Antoni Espanya, cap del Servei Provincial de Costes a Tarragona, el 6 d’abril
demanant de manera urgent la regeneració de la sorra de la platja Llarga abans
que s’iniciï la temporada turística, el 15 de
maig. L’Ajuntament també demana que es
posi en marxa el projecte d’espigons que

Finalment, segons assegura l’Alcalde,
l’Ajuntament ha demanat al Servei Provincial de Costes que la sorra sigui extreta de la platja de la Pallisseta, a on des de
la construcció del Port Esportiu, degut a
la modificació de la dinàmica del litoral,
s’hi acumula gran quantitat de sorra, per
tal de retornar-li el seu aspecte històric.

A banda de la carta, el regidor d’Urbanisme, Manel González, va mantenir
una conversa telefònica amb Antoni
Espanya en la qual li va assegurar que
efectuarien una actuació per regenerar
la sorra, tot i que el pressupost que tenen per aquest tipus d’accions és molt
limitat i són moltes les platges del litoral català que han patit desperfectes.

Darrerament hi ha molta polèmica pel
que fa al servei per part de les entitats
bancàries cap a la gent gran. En aquest
sentit, en el darrer ple es va aprovar
una moció proposada per vostè…

R

afael Luna és regidor del grup
municipal Populars per Roda.

Repassem amb ell algunes de les inversions que s’han aprovat al consistori gràcies al seu suport, i ens fa un
petit balanç de la gestió dels tres anys
de legislatura de l’equip de govern.
Un 26% del total d’inversions s’han
aprovat gràcies al suport de Populars
per Roda. Quines en destaca com a
prioritàries?
En primer lloc, destacar que en uns
pressupostos municipals, a part de
contemplar les despeses corrents
com poden ser les de personal,
manteniment, etc., el que indica les
millores d’un municipi són les in-

versions. Aquestes, assenyalen la
transformació d’un municipi en el
seu futur; uns pressupostos sense
inversions es tradueixen en un municipi estancat en la supervivència
del dia a dia. El nostre grup municipal Populars per Roda, ha aconseguit, gràcies al diàleg i la negociació amb l’equip de govern de Tria,
que els pressupostos portin la firma
del 26% del nostre grup municipal
en millores com: el canvi de canonades de subministrament d’aigua
a Berà Mar (120.000 €) el canvi
de fanals a la Barquera i Eixample
(75.000 €) la substitució de la zona
d’arbres morts de Costa Daurada
(15.000€) en cultura Casa Guivernau (150.000 €), supressió de barreres arquitectòniques (37.000 €)
entre d’altres inversions.

Actualment i amb l’excusa de la pandèmia de la COVID 19, les entitats
financeres -amb uns beneficis milionaris gràcies als seus clients - han
tancat de forma massiva les seves
oficines bancàries, reduït el personal i el servei de caixers s’ha vist
deteriorat. Però el més greu ha estat
i és la manca d’assistència personalitzada als seus clients, sobretot
a la gent gran o amb algun tipus de
discapacitat. Per aquest motiu, el
Grup Municipal Populars per Roda
promou una iniciativa municipal que
ha rebut el suport de tots els grups
municipals del nostre Consistori, i
que consisteix en ampliar els horaris d’assistència personal als clients,
especialment a la gent gran i a discapacitats, incrementar els serveis
de caixers en llocs com el casal de
la gent gran i la zona de platja, assegurant-ne el servei òptim.

de premsa per la Subdelegació del
Govern d’Espanya, sense haver-ne
estat informat prèviament l’Alcalde
del nostre municipi, el que es pot
catalogar com a un oportunisme polític, o si més no, una manca de respecte a l’administració local de Roda
de Berà. També és necessari que es
facin realitat per part del govern de
PSOE i Podemos les inversions que
tenia previstes el govern del PP, les
quals van ser informades a l’Alcalde
i als grups municipals per la Subdelegació del Govern de Mariano Rajoy,
com poden ser el pas elevat de vianants a l’N-340, la conservació de la
Roca Foradada, les millores de trànsit de l’N-340 al nucli de l’Arc de Berà.
També caldria disposar d’un baixador
de ferrocarril a la platja, al desviar la
via que creua el nucli urbà del municipi, la construcció de la biblioteca
pública de Cal Guivernau amb l’ajuda
de l’1% cultural del Ministeri de Foment, sense oblidar la connexió del
casc urbà amb la platja, una decidida
i valenta aposta pel turisme, creant
places hoteleres que convisquin amb
la qualitat dels nostres càmpings.

Quines creu que són les principals millores que caldria dur a terme al municipi?

En general, quin balanç fa dels tres anys
de legislatura de l’equip de govern?

Les principals millores que necessita
Roda de Berà són les infraestructures, però la gran majoria d’aquestes
depenen d’institucions superiors
com la Generalitat o el Govern d’Espanya. És cert que, després de molts
anys, finalment el nou institut abandonarà els barracons i s’adequarà a
l’excel·lència en qualitat d’ensenyament. Però també és necessària una
sortida de l’AP7 al nostre municipi,
curiosament anunciada en una roda

Als fets em remeto, un govern en minoria que és capaç de seguir governant, tirant endavant totes aquelles
qüestions importants per al municipi,
només es deu a la capacitat d’arribar
a acords amb l’oposició, inclús amb
aquells grups municipals que alguna
vegada voten en contra o s’abstenen,
per distreure que la majoria de vegades el seu vot és afirmatiu, i és que,
davant la realitat dels fets, un grup
no es pot amagar.
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El Ple reclama a les entitats bancàries
que millorin l’atenció a la gent gran i a
les persones amb discapacitat

Alumnes de l’Institut lliuren a l’Alcalde un decàleg
d’accions per a combatre el canvi climàtic

 Es demana tornar a l’horari d’abans de la pandèmia i establir un dia a la setmana

E

 Conté diferents normes redactades pel jovent per tal de lluitar contra el canvi climàtic.

un horari especial d’atenció prioritària a aquests col·lectius.

 També se sol·licita un caixer automàtic a la zona de la platja.

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar
el 31 de març, per majoria, una
moció per reclamar a les entitats bancàries una millora de l’atenció,
sobretot de l’adreçada a la gent gran
i a les persones amb discapacitat. Va
ser proposada per Populars per Roda,
que la va obrir a tots els grups municipals, els quals s’hi van voler afegir per
presentar-la de forma conjunta.
En els darrers anys, i sobretot arran
de la pandèmia, s’ha viscut a Catalunya un tancament massiu d’oficines
bancàries, un total de 2.448 durant
l’any 2021, així com de caixers automàtics. Als tancaments s’ha sumat, a
més a més, la reducció de les franges

d’atenció presencial als clients, un fet
que ha perjudicat a la gent gran i/o a
les persones amb discapacitat, els qui
tenen una major dificultat, per manca
de coneixement o perquè no tenen els
mitjans materials necessaris, per realitzar les seves gestions bancàries de
forma telemàtica.
Molts rodencs i rodenques, sobretot
d’aquests col·lectius, se senten financerament exclosos i les queixes a
l’Ajuntament han estat constants per
la nova política d’atenció presencial de
les entitats financeres. L’alcalde Pere
Virgili ja es va adreçar a una de les entitats amb presència a Roda de Berà al
juliol de 2020, transmetent el malestar

dels veïns i veïnes i de tot el Consistori,
però no hi va haver resultats positius.
En aquest sentit, es va acordar establir
des de l’Ajuntament reunions amb els
responsables de les entitats bancàries
ubicades al municipi per tal que ampliïn el nombre de treballadors destinats
a l’atenció personal dels seus clients; i
reclamar que es torni a l’anterior horari
d’atenció presencial amb servei d’una
tarda a la setmana, establint també un
dia a la setmana un horari més ampli
d’atenció prioritària per a la gent gran
i/o persones amb discapacitat.
A la moció també es demana la instal·
lació d’un caixer automàtic a la zona

de la platja, molt necessari atès que
els residents d’aquests barris s’han
de desplaçar fins al nucli urbà o fins a
altres municipis veïns per poder treure diners. Aquest podria estar ubicat a
la plaça Sant Jaume o a la plaça Luis
del Olmo, i es demana un altre caixer a
l’interior del casal de jubilats i pensionistes del carrer Marinada.
Finalment, amb la moció, l’Ajuntament
també dona suport a la proposició de
Llei de la Generalitat de Catalunya per
garantir el servei de caixer automàtic
en els municipis en risc d’exclusió financera, un risc en el qual es trobarien
actualment els veïns i veïnes dels barris costaners de Roda de Berà.

l 20 d’abril una vintena d’alumnes
de tercer curs d’ESO de l’Institut
Roda de Berà van lliurar a l’alcalde Pere Virgili i a Rosana Dorantes, regidora d’Ensenyament, el decàleg per
combatre el canvi climàtic. Amb la seva
professora Xiana Laviana els i les joves
van redactar aquest conjunt de normes
amb vuit temàtiques d’accions per lluitar contra el canvi climàtic.

L’alumnat va arribar a la plaça de l’Ajuntament amb pancartes amb diferents
consignes: “a les generacions futures,
perdoneu-nos perquè sí sabíem el que
fèiem”, “conscients a casa”, “Roda verda” o “ni un grau més, ni una espècie
menys”.
Un per un van anar llegint cadascuna
de les normes sobre els diferents eixos temàtics. Quant a la mobilitat demanen deixar el cotxe a casa i aportar
per una mobilitat més ecològica a través de la bicicleta, el patinet, i per això
demanen que es creïn més carrils bici
i apostar pel transport públic.

Pel que fa a l’energia el jovent assegura
que és moment de fer “el pas cap a les
energies renovables en tots els aspectes”
i que els governs fomentin l’autoconsum.
També que el consistori canviï la lluminària pública per bombetes de baix consum,
una transició que l’equip de Govern ja va
iniciar fa temps a tot el municipi amb el
pla de renovació de l’enllumenat públic.
Respecte al consum, el decàleg critica
l’obsolescència programada i demana que es doni més vida als productes, amb mercats de segona mà i més
conscienciació ciutadana.
Els i les alumnes de l’Institut també
apel·len a la consciencia de les famílies per estalviar energia i aigua a casa,
i que els governs premiïn el bon ús de
l’electricitat i de l’aigua.
Quant als residus, el decàleg subscriu
que cal generar els mínims, incentivant les empreses que generin pocs
residus i posar en marxa campanyes
que fomentin la compra d’aliments a
granel sense envasos.

Pel que fa a l’alimentació el jovent també demana campanyes per reduir el
consum de carn, que es fomenti la ramaderia extensiva i que s’incentivi la
compra en botigues de proximitat.
El setè punt fa referència a l’educació,
amb el qual es demana fomentar la renaturalització dels patis escolars, a primària
i secundària, per reduir el canvi climàtic,
fomentant els horts escolars ecològics a
totes les escoles i instituts. També volen
que es facin més xerrades i es duguin
més projectes als centres educatius per
conscienciar sobre el canvi climàtic.
Finalment, l’alumnat vol que es renaturalitzin les platges, no netejant les
fulles de posidònia de les platges,
prohibint ancorar a les zones protegides i retirant les espècies invasores.
També demanen que es facin “plantades d’arbres comunitàries i compostatge comunitari”.
En acabar, l’Alcalde va adreçar unes
paraules als i les joves assegurant
que “tindrem molt en compte aquests

punts, els posarem sobre la taula i els
estudiarem. Malauradament alguns
d’ells, quan a vosaltres us toqui governar, encara estaran per fer, perquè
molts depenen de les administracions superiors. Tanmateix, aquest és
el camí que hem de seguir; moltes
gràcies per recordar-nos que hem de
lluitar per deixar un món millor per als
nostres fills i uns fills millors per al
nostre món”, va dir Pere Virgili.

L’Ermita de Berà acull el 32è Aplec de Sardanes el dilluns de Pasqua
 Després de dos anys de pandèmia, l’Aplec es va poder celebrar amb normalitat.

E

l passat dilluns de Pasqua l’Ermita de Berà va acollir la celebració de la 32a edició de
l’Aplec de Sardanes de Roda de Berà,
organitzada pel Grup Sardanista.
Després de dos anys de pandèmia en
què les restriccions per la covid-19 no

van permetre celebrar la trobada amb
normalitat, enguany es va celebrar
amb el programa habitual.
Durant tot el dia els amants de les sardanes van gaudir del ball i de la bona
companyia de sardanistes vinguts des
de molts racons, com El Vendrell, Ma-

Emotiu homenatge a Benjamín Bisbal
 Va gestionar la ZEM Eixample durant més de 16 anys.

taró, Hospitalet de l’Infant, Barcelona i
Roda de Berà.
Com és tradició, hi van participar les
cobles Ciutat de Cornellà i Marinada, les quals van interpretar trenta
peces de set tirades, fins a les set
de la tarda.

“Reinas al rescate” d’Atresmedia grava a Roda de Berà
 Les gravacions es van realitzar durant la setmana del 4 al 10 d’abril en
diferents localitzacions del municipi.
 Les conegudes drags del programa Drag Race España, Supremme de Luxe,
Pupi Poisson, Estrella Xtravaganza i Sharonne, van “draguear” dos rodencs.

E

l grup de comunicació Atresmedia, en col·laboració amb la productora Buendía Estudios, va
gravar a Roda de Berà un dels programes de la primera temporada del nou
format “Reinas al rescate”.

En aquest nou programa, del qual la
productora no vol donar massa informació, les conegudes drags de Drag
Race España -del qual s’està emetent
ja la segona temporada a Atresplayer
Premium-, Supremme de Luxe, Pupi

Poisson, Estrella Xtravaganza i Sharonne, visitaran diferents pobles d’Espanya, i un d’ells és Roda de Berà. El
programa presentarà la història de persones relacionades amb el col·lectiu
LGTBIQ+ que prendran el protagonis-

me. Les reines van tractar també amb
persones del seu entorn, familiars, veïns i veïnes del poble, organitzant un
gran espectacle en el qual els protagonistes van poder brillar com sempre
havien volgut.

E

l 16 d’abril l’Ajuntament i l’associació Toxophílica de Catalunya van retre un emotiu
homenatge al que fou el gestor de
la zona esportiva municipal Eixample durant prop de 17 anys, l’estimat
Benjamín Bisbal.
Bisbal i la seva dona, Ana, van gestionar la ZEM entre els anys 2000
i 2016, fins que va arribar el moment de la seva jubilació. El pas-

sat 14 de gener va morir a l’edat de
72 anys per una malaltia i l’Ajuntament, a través de l’àrea d’Esports,
i l’associació Toxophílica, per
l’amistat que unia el seu president
José Bandeira amb Bisbal, van decidir organitzar un acte esportiu
d’homenatge.
El primer Memorial Benjamín Bisbal
va acollir la celebració d’un torneig
de pàdel a la ZEM Eixample amb a

participació de 15 equips. Gerard i
Arnau Soler es van proclamar campions, i Adrián Osuna i Adri López, van
ser els subcampions.
Durant tot el matí també es va
oferir una activitat de tir amb arc
a la plaça de la Sardana, on hi
van participar més d’un centenar
de persones. Va ser allà on a les
13:15h es va fer l’homenatge oficial amb el lliurament d’una placa

commemorativa i d’un ram de flors
a la seva vídua Ana.
L’acte va comptar amb la presència de
l’alcalde Pere Virgili; de Gerard Solé,
regidor d’Esports; Teresa Ferré, regidora de Cultura; i del regidor Albert
Martín. Quant a la família i amics, la
cita va reunir les filles de Bisbal, Ana
i Maria José, els seus nets i la neta, i
tota la família més propera, així com
molts amics i amigues del matrimoni.
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Les Monges Associació Cultural engega
la XXXV Setmana Cultural
 Després de dos anys de pandèmia s’ha pogut celebrar amb normalitat.

E

l passat 23 d’abril a la tarda Les
Monges Associació Cultural va
inaugurar al casal municipal de
Les Monges la XXXV edició de la Setmana Cultural de Roda de Berà. L’acte
es va iniciar amb la projecció del reportatge audiovisual de la Setmana Cultural de 2019, realitzat per Jaume Folch.
Seguidament, la presidenta de l’entitat,
Sònia Camí; acompanyada per l’alcalde
Pere Virgili; per la regidora de Cultura,
Teresa Ferré; i per Ernest Nogués, coordinador del Centre d’Estudis Rodencs,
van inaugurar oficialment la Setmana
Cultural. L’Alcalde va ser l’encarregat de
presentar el número 43 de la miscel•lània rodenca BOI, fent un repàs pels
diferents temes i fotografies que composen aquest número, amb història del
nostre poble, però també de les seves
persones.
A continuació, va tenir lloc la inauguració de l’exposició de fotografies del Taller Punt de Vista de l’entitat; i de l’exposició de dibuixos de Pere Virgili Gatell,
tots ells cedits per la seva família. L’acte va comptar amb la presència de familiars i amics i amigues d’en Pere, qui
va morir el passat mes de setembre.
La seva neta, Marta del Olmo, va voler
oferir també unes emotives paraules,
recordant l’avi Pere i la seva afició pel
dibuix que el va fer retratar moltíssims
racons i monuments de Roda de Berà,

però també de moltes ciutats d’Espanya i part de l’estranger.
Finalment, el nou grup de batucada SomSarau, de Les Monges Associació Cultural, es va presentar en societat. Porten poc
més d’un mes assajant amb el seu professor Jaume Pinyol, membre dels Lax’n’Busto, però van oferir una gran actuació.
Les persones interessades en anar a provar amb el grup o en entrar a formar-ne
part, poden escriure un correu a lesmongesroda@gmail.com. Assagen tots els
divendres, de 20 a 22h, al costat del camp
de futbol municipal. Hi poden participar
totes les persones, majors de 7 anys. Els
menors han d’anar acompanyats.

Vermut solidari en benefici del
poble ucraïnès
La vessant solidària és en cada edició
una de les més importants de la Setmana Cultural. Dins del programa, l’entitat va
celebrar el 24 d’abril el vermut solidari i
en aquesta ocasió van aconseguir recaptar un total de 800 euros els quals seran
destinats íntegrament a la Creu Roja per
ajudar el poble ucraïnès. Va ser possible
gràcies a les aportacions de moltes persones que van preparar plats i aperitius
per a ser venuts, a les desenes de persones que van omplir la plaça de la Sardana
per col·laborar amb aquesta bona causa,
i al Grup Sardanista, que també va organitzar una ballada de sardanes.
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Els contenidors d’Humana recuperen més de 20
tones de tèxtil usat a Roda de Berà al 2021 per a
donar-les una segona vida
 Es van recollir prop de 82.000 articles de roba, les quals podran allargar la seva vida útil
amb la reutilització i el reciclatge.

pública, va equivaler a 82.000 articles de
roba que van ser classificats a la planta
de preparació per a la reutilització que
Humana té a l’Ametlla del Vallès. La major part tindrà una segona vida: el 50%
es pot reutilitzar i més del 35%, reciclar.
La reutilització del tèxtil és clau per a
l’economia circular i la creació d’ocupació verda, per això aquesta organització aposta des de fa 35 anys per donar
una segona vida als articles de roba
que tenim als armaris i no utilitzem, que
esdevenen fins al 40% de tota la roba.

L

a recollida selectiva del residu
tèxtil per part d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo va
augmentar un 19,7% a Roda de Berà al
2021. Així es desprèn del balanç realitzat per l’entitat, que l’any passat hi va
recuperar més de 20.453 quilos de tèx-

til usat per a donar-les una segona vida
amb un benefici ambiental i social, en
comparació als 17.091 quilos de 2020.
El residu tèxtil (roba, calçat, complements i tèxtil de llar), que es va dipositar en els contenidors situats en la via

L’Ajuntament inicia un pla de
visites a les plantes de tractament
dels residus municipals
 Per conèixer de primera mà com funcionen.

L’

11 de febrer l’alcalde Pere Virgili
i el regidor de Serveis Municipals, Manel González, van iniciar un pla de visites a les plantes que
s’encarreguen del tractament i la gestió
dels residus municipals.
En primer lloc van visitar la planta de
tractament de residus voluminosos de
Sorigué, a Torredembarra, on hi van a
parar les andròmines i els voluminosos
que recull la brigada municipal a través
del servei de recollida porta a porta.
Només de Roda de Berà, l’any passat
van fer el triatge i el tractament de 270
tones d’aquests tipus de residus.
Seguidament van visitar la planta de
tractament de la fracció rebuig de
l’empresa pública Sirusa, al polígon
Riu Clar de Tarragona. Allà, acompanyats pel seu gerent, Armengol Grau,
van fer un recorregut per les instal·la-

cions. Amb 31 anys d’història, la planta té una capacitat d’incineració de
450 tones diàries.
Amb la visita van poder comprovar en
primera persona la impressionant xifra de residus que se’n generen diàriament. Segons va assegurat Grau “cal
disminuir les tones que van a incineració, és molt important perquè el cost
ambiental i econòmic és molt elevat”.
Només s’aconseguirà amb la conscienciació de la societat, reduint la quantitat de brossa que acaba al contenidor
gris i aplicant la regla de les 3Rs: Reduir,
Reutilitzar i Reciclar.
Les següents visites van tenir lloc
el 18 de febrer, a la planta de tractament de la fracció orgànica, a Botarell, i a la planta de tractament d’envasos, a Constantí.

L’Agència de Residus de Catalunya
(ARC) calcula que es generen anualment
166.000 tones de residu tèxtil; cada ciutadà en llença aproximadament 20 quilos de mitjana, però malauradament els
gestors autoritzats només en recuperen
una petita part. A Roda de Berà, Humana va recollir l’any passat una mitjana de
2,87 quilos per habitant.

“La recollida selectiva de roba té un
gran potencial per a garantir-ne una segona vida: el 50% se’n pot reutilitzar i
més del 35%, reciclar. Per això és important que es dipositi en un contenidor de roba; resulta obvi, però gairebé
el 90% del residu tèxtil no acaba en
el punt de recollida adequat sinó a la
fracció resta i posteriorment en un abocador o una incineradora”, diu Àgata
Soler-roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya.
La reutilització del tèxtil contribueix
a la reducció d’emissions de CO2: per
cada kg de roba recuperada (i que no
acaba en un abocador per a ser incinerat) s’evita l’emissió de 6,1 kg de CO2,
segons un estudi de la Federació Humana People to People. Les més de 20
tones recollides l’any passat a Roda de
Berà van evitar l’emissió de 124 tones
de CO2 a l’atmosfera.

20

E

l passat mes de març, en sessió extraordinària, vam aconseguir, de nou, aprovar el pressupost municipal. Amb el suport d’aquells
que van voler aportar, entenent les bondats d’aquest
document que enguany continuem adaptant a la situació actual, tot apostant per la promoció dels nostres serveis en tots els sentits.

D’altres grups, ja mostrant que s’acosta campanya,
van tractar de justificar la negativa al pressupost sense un sol argument concret. En definitiva, sense èxit.
Alguns, manifestant una terrible manca d’originalitat, van optar per argumentar la seva negativa a
l’aprovació del pressupost titllant-lo novament de
continuïsta. Potser caldria recordar que la darrera
vegada que altres persones van disposar de l’oportunitat d’elaborar un pressupost alternatiu, per allà al
2007-2009, en vam sortir com a top-5 dels municipis
amb major endeutament.
D’altres grups van tractar de justificar el seu vot negatiu a un pressupost de pràcticament 16 milions
pel fet d’obtenir-ne menys de mig a través de finançament aliè, que ens manté en una situació d’endeutament més que òptima, propera a la meitat de la
que a dia d’avui ostenten poblacions veïnes. Aquest
finançament, que serà emprat per a l’escomesa de
noves inversions (val a dir que cap d’elles faraònica, no és pas el nostre estil), ens permetrà mantenir
aquella màxima que aconseguim conservar des de
l’inici de legislatura, consistent en no incrementar la
càrrega fiscal als habitants del nostre municipi. Hom
sabrà que el més senzill per a afrontar aquestes millores hagués estat incrementar el rebut de l’IBI, però
aquesta no és pas la nostra voluntat.
Aquests arguments, en definitiva, ens reafirmen en
la nostra tasca, que segueix éssent la de dotar del
major nivell de serveis possible al municipi sense
que, com es va poder escoltar en la sessió a la que
aquí fem referència, hagin de fer-hi front els veïns a
través d’increments d’impostos.

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS

E

n el moment del tancament d’aquest número,
no hem rebut l’article d’opinió d’aquest grup
municipal.

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS

D

C

El nostre grup, el mes de gener, va ser l’únic en oposar-se a l’increment de trànsit ferroviari pel centre
de poble i la recuperació de l’antiga i obsoleta línia
Roda – Reus. (Us convidem a llegir el nostre article
a l’anterior edició d’aquest butlletí).

El equipo de gobierno nos ha permitido incluir en este
presupuesto una inversión de unos 130000 euros. Y
todo ese dinero invertido en proyectos de futuro.

es d’Esquerra Republicana no hem donat suport als diferents “brindis del sol” que en el
primer trimestre de l’any han presentat tant
l’equip de govern com la resta de grups municipals de
l’oposició, en referència a diferents infraestructures
de transport al nostre municipi.

El mes de febrer fórem l’únic grup en votar no a un
accés directe a l’autopista AP7. No pas sense uns
estudis previs de mobilitat, viabilitat i d’impacte ambiental que justifiquin la seva demanda.
El mes de març, vam ser els únics en abstenir-nos
davant una moció que recopilava diferents mocions aprovades tant en l’actual legislatura com en
l’anterior que reclamaven diferents infraestructures
i millores que depenen de l’Estat Espanyol: estem
d’acord amb algunes d’elles (abaixador a la línia de
costa, desviament del tràfic al voltant de l’Arc de
Berà, pas elevat per creuar de manera segura l’N-340
a l’alçada de La Plana), com també estem en contra
d’altres (obertura línia Roda-Reus, trasllat línia ferroviària del centre del nucli a un traçat paral·lel a l’AP7,
accés directe autopista). Us convidem a veure la videoacta del ple de març.
Les infraestructures de transport que tant reclama
l’equip de govern, previstes en el Pla Territorial del
Camp de Tarragona aprovat al Parlament de Catalunya l’any 2010, inclou les ja previstes en el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya aprovat
l’any 2006. Després de setze anys, els models de
mobilitat, de producció, de turisme, etc. han canviat. Han evolucionat influenciats per un sentiment de
responsabilitat vers la sostenibilitat.
Recentment, totes hem llegit la notícia que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha
projectat al nostre municipi un enllaç directe a l’AP7
per valor de 7,5 M€.
Si després de setze anys, l’Estat Espanyol no ha
invertit en el nostre municipi ni un euro del què es
preveia en el Pla Territorial del Camp de Tarragona,
de debò algú es creu que executaran aquest accés,
altrament monstruós, a l’entrada del poble?

Salut i República!

iutadans Roda de Berà hemos apoyado los
presupuestos para 2022.

Básicamente por que nos hemos podido reunir con
el equipo de gobierno y plantearles toda una serie
de medidas que para nosotros eran fundamentales.

Hemos propuesto la instalación de aire acondicionado
permanente en el polideportivo. Como ya sabrán la instalación de AC portátiles para eventos en el polideportivo se nos llevan más de 20000 euros/año. Esta instalación la tendremos amortizada en muy pocos años.
La AAVV de La Barquera nos propuso una mejora en
la entrada a su urbanización. La hemos incluido.
También hemos incluido la compra de un cuantum
para la radio municipal. De esta manera Roda de
Berá Radio podrá realizar conexiones desde el exterior del estudio de manera muy fácil y sencilla.
Como todos los rodenses ya han visto desde hace
años, disponemos de unas cámaras de seguridad
que controlan la circulación y el acceso de personas
y vehículos a nuestro municipio. También a propuesta nuestra. En estos presupuestos Cs hemos incluido una partida de 50000 euros para su mejora.
En Cs Roda de Berà sabemos que hay funcionarios que están desarrollando trabajos por encima de la labor para que
fueron contratados. Hemos pedido la equiparación entre
lugar de trabajo y trabajo realizado. Se nos ha aceptado.
Ya desde la primera legislatura (2011-2015) siempre
hemos defendido la idea de que nuestra Policía Local debía y tenía que ser reforzada en número. La
Guardia Urbana de Roda de Berà se incrementará en
tres nuevos agentes gracias a nuestra persistencia.
Roda de Berà es un pueblo que básicamente vive del
turismo. Desde Ciutadans apoyamos el incremento
en la partida dedicada al turismo, que rondará los
100000 euros. Creemos que sigue siendo insuficiente pero mucho mejor que hace muy pocos años.
Y para finalizar, Roda de Berà es uno de los municipios
que más nombres de mujeres tiene puestas a sus calles. Nos congratula que una de nuestras propuestas
ha sido aceptada y Clara Campoamor tendrá la suya.
Esteban E. Galera
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uestro Grupo Municipal POPULARS PER
RODA, ha conseguido que los presupuestos
lleven la firma del 26% de nuestro Grupo Municipal, en mejoras como: el cambio de tuberías de
suministro de agua en Berà Mar (120.000 €), el cambio de farolas en La Barquera y Eixample (75.000 €),
sustitución del arbolado muerto en Costa Daurada
(15.000 €), en cultura Cal Guivernau (150.000 €), supresión de barreras arquitectónicas (37.000 €), entre
otras inversiones.

E

n el moment del tancament d’aquest número,
no hem rebut l’article d’opinió d’aquest grup
municipal.

Con motivo de los recortes de atención al público
por las entidades financieras de nuestro municipio,
desde nuestro Grupo Municipal POPULARS PER
RODA hemos promovido una iniciativa, una moción
que ha sido ampliamente respaldada por todos los
Grupos Municipales de nuestro Consistorio, consistente en pedir que se amplíen los horarios de asistencia personal a los clientes, en especial a mayores y discapacitados, incrementar los servicios de
cajeros en lugares como el centro municipal de la
“Gent Gran” y zona de playa, asegurando el buen
servicio de estos.
También hemos presentado una iniciativa municipal,
convertida en moción, donde todos los grupos municipales se han adherido, con la salvedad de ERC,
aportando mejoras que han enriquecido sin duda
alguna el texto de la propuesta. La moción ha recogido en un solo texto, todas las mociones diversas
que con el tiempo se han ido aprobando en plenos
municipales, que tienen que ver con infraestructuras, cuyas competencias recaen en instituciones
superiores a las municipales, ya sea de la Generalitat de Catalunya o del Gobierno de España. Dicha
moción recoge la salida de la AP-7 al paso por nuestro municipio, también el paso elevado de peatones
en la N-340, la conservación de la Roca Foradada,
las mejoras en el tránsito de la N-340 en el núcleo
del Arc de Berà, el apeadero de ferrocarril en la playa,
el desviar la vía férrea que cruza el núcleo urbano
del municipio, la construcción de la biblioteca pública de Cal Guivernau con la ayuda del 1% cultural del
Ministerio de Fomento, entre otros.
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ACTUALITAT

Agenda
DEL 20 D’ABRIL AL 20 DE MAIG.

TELÈFONS D’INTERÈS
8 DE MAIG

EXPOSICIÓ DE PINTURA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONCURS DE ROSES.
A càrrec de Paqui López.
De 10 a 13h: Exposició de les roses.
Els matins de dimarts a divendres, de 9:30 a 13:30h; i la Plaça de la Sardana.
tarda de dijous, de 16:30 a 19:30h.

26 D’ABRIL

SESSIÓ DE COMUNICACIÓ OBSERVATIVA PER
APRENDRE A DESXIFRAR LES PERSONES.
A les 18h - casal municipal Les Monges
A càrrec de l’actor i humorista Fermí Fernàndez. Acte
dins del programa de la XXXV Setmana Cultural.

27 D’ABRIL

XERRADA I TÈCNIQUES DE PLEGAT PER OPTIMITZAR
L’ESPAI A L’ARMARI.
A les 20h - casal municipal Les Monges
A càrrec de Glòria Organitza.
Acte dins del programa de la XXXV Setmana Cultural.

28 D’ABRIL

TALLER D’ELABORACIÓ DE COQUES DOLCES, SALADES I COOKIES.
A les 19h – casal municipal Les Monges
A càrrec de Jordi Sagrado del Forn Pastisseria Queralt.
Aforament limitat.
Acte dins del programa de la XXXV Setmana Cultural

29 D’ABRIL

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL LABERINTO DE LA
ADICCIÓN”.
17:30 h – Biblioteca Municipal.
A càrrec de Jordi Pardo.
Amb la col·laboració de l’associació de jubilats i pensionistes de Roda de Berà.

30 D’ABRIL
TALLERS PER A INFANTS.
De 10 a 13h – plaça de la Sardana.
A càrrec de l’Esplai Ca l’Oliverar.
Acte dins del programa de la XXXV Setmana Cultural.

TRAIL DE RODA DE BERÀ
A partir de les 9h – av. Fèlix Martorell.
Trail de 4,8km, trail de 13,4km i curses infantils.

A càrrec de Boscana. Aforament limitat.
Acte dins del programa de la XXXV Setmana Cultural.

15 DE MAIG

CLASSES DE DEFENSA PERSONAL
De 10 a 11:30h – al local del club de judo Dojo Roda.
OBRA DE TEATRE: ‘POLÍTICAMENT INCORRECTE’, DE Per a més informació al PIJ: 607 273 984.
RAY COONEY.

A les 22h,al Casino Municipal.
Dirigida per Ernest Nogués.
Venda d’entrades el mateix dia.
Acte dins del programa de la XXXV Setmana Cultural.

977 65 70 09

ARXIU MUNICIPAL

977 65 70 09

BASE GESTIÓ D'INGRESSOS

977 65 72 60

BIBLIOTECA MUNICIPAL

977 80 99 42

BORSA DE TREBALL

977 65 77 83

CONSULTORI DE RODA DE BERÀ

977 65 75 14

CORREUS

977 65 74 14

DEIXALLERIA MUNICIPAL

607 27 45 39

ESCOLA D'ADULTS MEDITERRANI

977 65 76 63

ESCOLA EL CUCURULL

977 65 71 90

ESCOLA SALVADOR ESPRIU

977 80 99 24

ESGLÉSIA SANT BARTOMEU

977 65 70 10

FARMÀCIA G. RUBIO

977 80 12 75

FARMÀCIA M. GUILAMANY

977 65 72 88

HOTEL D'ENTITATS

977 65 77 12

INSTITUT DE RODA DE BERÀ

977 65 75 05

LLAR DE JUBILATS

977 80 91 41

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL

977 65 77 41

MUSEU DE LA RÀDIO

977 80 18 85

PATRONAT MUNICIPAL

977 65 77 74

POLICIA LOCAL

977 65 77 00

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL

977 65 79 72

RODA DE BERÀ RÀDIO

977 65 73 98

SERVEIS SOCIALS

977 80 93 38

SOREA OFICINA D'AIGÜES

977 80 09 01

TAXI EDUARD AIGUAVIVA

619 32 60 41

TAXIS RODA

607 20 09 29

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL ‘EIXAMPLE’

671 06 36 55

14 DE MAIG

ENCERCLAMENT DE L’ARC DE BERÀ I BALLADA DE
TALLER DE SABONS DE GLICERINA I OLIS ESSENSARDANES.
CIALS.
A les 12 h

A les 18h – casal municipal Les Monges.

AJUNTAMENT

DEL 4 A L’11 DE JUNY

ALTRES TELÈFONS I ADRECES D'INTERÈS
AUTOCARS DEL PENEDÈS

977 66 08 21

CAP TORREDEMBARRA (24 HORES)

977 64 38 01

CREU ROJA TARRAGONA

977 21 71 54

HOSPITAL EL VENDRELL

977 25 79 00

HOSPITAL SANTA TECLA - TARRAGONA

977 25 99 00

EMERGÈNCIES

112

CATSALUT RESPON

061

ATENCIÓ VÍCTIMES VIOLÈNCIA GÈNERE

016

1 DE MAIG

CAMINADA PEL TERME AMB EL GRUP EXCURSIONISTA I L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA I CONSERVACIÓ
DEL MASSÍS DE BONASTRE.
A les 9h – sortida des de la plaça dels Pins.
Amb explicacions geològiques.
Acte dins del programa de la XXXV Setmana Cultural.

12 DE JUNY

CLASSES DE DEFENSA PERSONAL
De 10 a 11:30h – al local del club de judo Dojo Roda.
Per a més informació al PIJ: 607 273 984.

CONCERT CORAL DE LA CORAL VERGE DE BERÀ.
A les 18h – església parroquial de Sant Bartomeu.
Acte dins del programa de la XXXV Setmana Cultural.

7 DE MAIG
CONCURS DE ROSES.
Plaça de la Sardana.
De 8 a 11:30h:
Recepció de les roses.
12:00h: Presentació i valoració del Jurat.
19:00h Resolució del Jurat i lliurament de premis.
De 13 a 14h i de 16:30h a 20h:
Exposició de les roses.
Diploma i lot de productes Flower per a tots els participants.
Poden participar totes les persones novells o aficionades
de qualsevol municipi de Catalunya. Inscripcions fins al 6
de maig a l’Hotel d’Entitats.
Més informació: www.rodadebera.cat

FESTIVAL INTERNACIONAL DECINEMA EN CATALÀ
COSTADAURADA
Al Casino Municipal.
Tota la información: www.fic-cat.cat

ACTUALITAT
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