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Roda, una vila de cine
EL MuniCipi CLou AMb èxiT LA 13A EdiCió dEL FiC-CAT, FEsTivAL 
dE REFERènCiA dEL CinEnA En CATALà. ‘LA innoCènCiA’, dE LuCiA 
ALEMAny, hA EsTAT LA pEL·LíCuLA TRioMFAdoRA 
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edItOrIaL

Dos anys de
legislatura

Com si el temps se’ns hagués escapat entre els dits ja hem esgotat la meitat del man-
dat i, d’aquest temps, quinze mesos els portem immersos en una pandèmia que 
ningú s’esperava. Tots ens hem hagut d’adaptar i a l’Ajuntament ens ha portat a 

prendre decisions diferents per donar resposta als nous problemes de la ciutadania. 
Des d’un primer moment l’equip de Govern vam entendre que calia deixar aparcat per un 
temps el programa de Govern d’aquesta legislatura i ens vam abocar des del primer dia 
per ajudar i atendre els col·lectius més vulnerables i que més ajuda han necessitat durant 
aquest darrer any.
Hem estat al costat de les famílies, però també dels comerciants i restauradors del nostre 
municipi, un dels col·lectius que més ha patit les diferents mesures que s’han anat adop-
tant per lluitar contra la Covid-19. Durant el darrer Ple del mes de maig vam aprovar les 
bases de la segona línia d’ajuts destinada a autònoms, pimes i microempreses de fins a 25 
treballadors que han patit pèrdues derivades de la crisi de la Covid-19, amb un pressupost 
inicial de 100.000 euros que esperem poder exhaurir gràcies a les modificacions efectuades 
a les bases, que han de permetre que més negocis es puguin beneficiar de les subvencions. 
La publicitat al llibret de la Festa Major tornarà a ser gratuïta aquest any, per contribuir a 
promocionar i donar impuls a negocis i empreses de Roda. I, també pensant en ajudar el 
sector de la restauració, vam aprovar recentment, com vaig avançar en l’anterior editorial, 
la suspensió del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública, i aquest any els bars i 
restaurants tampoc no hauran de pagar per les seves terrasses. 
Desitgem que aquesta pugui ser una bona temporada d’estiu per a Roda de Berà i que con-
tribueixi a que la recuperació econòmica arribi aviat. Volem tornar a veure totes aquelles 
persones que durant estius passats van escollir el nostre municipi per gaudir de les seves 
millors vacances. 
A l’Ajuntament ja ho tenim tot a punt per a la temporada estiuenca, i des del 15 de juny es-
tan disponibles tots els serveis de les platges, passarel·les, dutxes, rentapeus, inodors, i des 
de l’1 de juliol també el servei de socorrisme i vigilància amb un equip de cinc socorristes 
titulats i una embarcació d’aigua. 
La recuperació econòmica haurà d’anar lligada a la recuperació de la vida social i d’activitats 
al carrer. Com a Ajuntament sempre hem cregut que la cultura és segura i per això l’any 
passat no vam deixar d’apostar per celebrar esdeveniments culturals a l’aire lliure seguint 
totes les mesures de seguretat.  
I seguint amb aquesta aposta, ja tenim llest el programa de la sisena edició de l’Estiu a la 
Pedrera, el projecte ja consolidat de la regidoria de Cultura que cada estiu omple durant les 
nits de dissabte aquest emblemàtic indret de la nostra vila amb diferents esdeveniments i 
concerts per apropar la cultura a tots els públics. No deixeu de consultar el programa a les 
pàgines d’aquest butlletí. Entre les nou cites programades trobareu veus tan excepcionals 
com la de Maria del Mar Bonet, qui no necessita carta de presentació; la veu de Joaquín 
Sabina a través del tribut que li dedica el tarragoní Jan Cruz; la música de l’afamat pianista i 
compositor de bandes sonores Carles Cases amb Sveta Trushka, qui ja fa alguns estius que 
ens acompanya amb el seu violoncel, entre moltes altres que no us podeu perdre. 
Finalment, la nostra festa gran, la Festa Major de Sant Bartomeu, se celebrarà del 21 al 26 
d’agost, i tot i que hi anirem un pas més enllà celebrant alguns esdeveniments que no es 
van poder dur a terme l’any passat, s’assemblarà més a la Festa Major de 2020 que no pas a 
la de 2019. 
Continuem sempre endavant, però sense abaixar la guàrdia. 

Pere Virgili  
alcalde de Roda de Berà
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Després de nou dies intensos del 
bo i millor del cinema en català, 
més de 90 projeccions en format 

híbrid, online, a través de TV3 a la carta, i 
presencial, en un Pavelló Municipal recon-
vertit en una espectacular sala de cinema, 
el passat 13 de juny el Festival va cloure la 
seva 13a edició. 
Ho va fer amb una divertida gala conduïda 
per Els Capdevila. La cita es va iniciar amb 
els parlaments d’Antonio Barrero, direc-
tor del Festival; de Pere Virgili, alcalde de 
Roda de Berà; i d’Ester Franquesa, directo-
ra general de Política Lingüística, qui hi va 
assistir en representació de la consellera 
de Cultura, Natàlia Garriga. 
Durant els nou dies de Festival van ser mol-
tes les personalitats del món del cinema i 
de la cultura catalana els qui van trepitjar 
la catifa vermella per presentar les seves 
produccions i participar als col·loquis pos-
teriors amb el públic assistent o bé per la 
seva especial vinculació amb el Festival. 
D’altres també ho van fer com a membres 
del Jurat. 
Quant a les autoritats, la gala de cloen-
da va comptar amb la presència d’Ester 

Franquesa, directora general de Política 
Lingüística; de Pere Virgili, alcalde de Roda 
de Berà; de Jean Marc Segarra, director 
general de Centres Públics; d’Eduard Rovi-
ra, alcalde de Torredembarra; de Francisco 
Vargas, director de l’Àrea Audiovisual de 
l’ICEC; de Joan Josep Garcia, diputat dele-
gat del SAC de la Diputació de Tarragona; 
de Montserrat Nadal, cap del servei de Fo-
ment de l´Ús del Català; dels regidors i re-
gidores de la corporació municipal, Teresa 
Ferré, Rosana Dorantes, Manel González, 

Laura Moya, Juan Pedro Labrador, Eva M. 
Giménez i Albert Martín; com també del 
regidor Francesc Sentís, de l’Ajuntament 
de Creixell, i de la regidora torrenca, Núria 
Batet. 

Palmarès 

Premi Honorífic•	  ERNEST BLASI, munta-

dor.

Premi JOVE•	  48 HORES REMINISCÈNCIA, 

curtmetratge de Maria Sancha. Universi-

tat Rovira i Virgili. Tarragona, 2021.

Premi a la millor producció d’un cen-•	
tre educatiu DIRECTED BY, de l’alumnat 

de 6è de Primària de l’Escola Piaget de 

Barcelona. Direcció: Gonçal Perales. Bar-

celona, 2019. 

Premi a la millor producció de les •	
comarques tarragonines PRELUDI, 

curtmetratge de ficció d’Adrià Guxens. 

ESCAC Films. Tarragona, 2019. 

Premi al millor videoclip•	  UNIVERS (Fe-

rran Palau), de Marc Sellerès. Blur Films. 

Barcelona, 2019. 

Premi de la Crítica •	 LA INNOCÈNCIA, de 

Lucia Alemany. Turanga Films, Un Capri-

cho de Producciones, Lagarto Films, TV3, 

À Punt Mèdia i TVE. Barcelona, 2019. 

Premi al millor curtmetratge•	  LA MU-

GRE, de Pau Bösch i Berta Galvany. Uni-

versitat Pompeu Fabra. Barcelona, 2019.

Premi al millor documental•	  CATA-

LUNYA NORD, LA LLENGUA ENYORADA, 

d’Eugeni Casanova i David Valls. Zeba 

Produccions i TV3. Barcelona, 2020. 

Premi al millor muntatge•	  a Juliana 

Montañés pel llargmetratge LA INNO-

CÈNCIA, de Lucia Alemany. Turanga 

Films, Un Capricho de Producciones, 

Lagarto Films, TV3, À Punt Mèdia i TVE. 

Barcelona, 2019.  

menció especial del Jurat•	  al curtme-

tratge documental MAREES OCULTES 

de Mònica Cambra. Universitat Pompeu 

Fabra. L’Ametlla de Mar, Tarragona, 2019. 

Premi al millor llargmetratge•	  LA IN-

NOCÈNCIA, de Lucia Alemany. Turanga 

Films, Un Capricho de Producciones, 

Lagarto Films, TV3, À Punt Mèdia i TVE. 

Barcelona, 2019.  

Premi del públic•	  LA DONA IL·LEGAL, de 

Ramon Térmens. Segarra Films, Mimesis 

Film i TV3. Barcelona, 2020. 

Roda clou una reeixida 13a edició del FIC-CAT
La innocència, de Lucia Alemany, va ser la gran triomfadora amb els premis al millor 
llargmetratge, al millor muntatge i el premi de la crítica 



4

L’Ajuntament tampoc no cobrarà 
aquest any la taxa de terrasses a 
bars i restaurants

ACTUALITAT 

per ajudar-los a pal·liar els efectes de la crisi econòmica 
provocada per la Covid-19 i facilitar la seva recuperació

Els hostalers i restauradors són un 
dels col·lectius que més ha estat 
colpejat per les mesures per fer 

front a la Covid-19 a Catalunya. Conscients 
d’això, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat a l’abril la proposta de l’equip de 
Govern de suspendre el cobrament de la taxa 
d’ocupació de la via pública per a bars i res-
taurants durant tot aquest any, com ja va fer 
l’any passat. Aquesta va ser una de les mesu-

res que l’Ajuntament va incloure dins del Pla 
de Reactivació Econòmica de Roda de Berà, 
un paquet de mesures que s’ha volgut allar-
gar també aquest any, i que es va elaborar 
tenint en compte les aportacions de la resta 
de grups municipals. Els restauradors també 
han pogut mantenir aquest any l’ampliació 
de l’espai de les seves terrasses, perquè pu-
guin garantir la distància de seguretat entre 
taules sense haver de perdre clients.

En marxa la segona línia d’ajuts destinada a 
autònoms, pimes i microempreses 

ACTUALITAT 

L’Ajuntament de Roda destina una partida de 
100.000 euros que espera poder exhaurir

prop de 80 autònoms i pimes es van 
beneficiar de la primera línia d’ajuts

El Ple de l’Ajuntament va aprovar a finals de maig, 
per unanimitat amb els vots a favor de tots els 
membres de la corporació, les bases reguladores 

de la segona línia d’ajuts per a autònoms, pimes i microem-
preses de Roda de Berà de fins a 25 treballadors que durant 
l’últim any hagin patit els efectes negatius de la crisi sani-
tària per la Covid-19. 
Des de l’inici de la pandèmia l’Ajuntament va prendre part 
aprovant diferents mesures de diversos àmbits d’actuació, 
reunides totes elles en el Pla de Reactivació Econòmica de 
Roda de Berà, que s’ha anat desenvolupant durant el darrer 
any per ajudar a pal·liar els efectes negatius que la crisi sani-
tària ha provocat en els negocis rodencs. 
Aquesta subvenció extraordinària arriba tot just un any des-
prés que l’equip de Govern posés en marxa la primera línia, 
la qual va beneficiar 78 autònoms, pimes i microempreses. 
Es van atorgar 75.500 euros en ajudes, 14 de 750 euros; 62 
de 1.000 euros; i dues de 1.500 euros, segons la puntua-
ció assolida. Per aquesta edició la partida destinada és de 
100.000 euros i l’equip de Govern espera poder exhaurir-la.  
“Tenim la voluntat de seguir ajudant a totes aquelles perso-
nes, empreses, autònoms i pimes que més han patit”, va dir 

el regidor d’Hisenda, Gerard Solé, durant la sessió plenària, 
“per aquest motiu, i per arribar a un major nombre de be-
neficiaris i amb la voluntat de seguir arribant allà on altres 
administracions no ho fan, les bases inclouen algunes mo-
dificacions respecte la primera edició”, assegurava Solé. 
El nombre màxim de treballadors de les microempreses, per 

exemple, passa de 15 a 25. En el cas dels autònoms, el rendi-
ment net de l’exercici 2020 no pot haver superat els 17.500 
euros, i en funció d’aquest rendiment net s’atorgarà més o 
menys puntuació. Quant a les empreses, es tindrà en comp-
te el tant per cent en què s’ha vist reduïda la seva facturació 
durant el 2020, que ha de ser d’almenys un 25%, comparant 
els ingressos amb l’exercici 2019. També s’ha volgut no dis-
criminar a les empreses de nova creació al 2020, les quals, 
tot i no tenir dades de l’any anterior per poder realitzar la 
comparativa, també podran demanar la subvenció i se les 
valorarà de forma proporcional als dies d’activitat efectiva. 
El que no varia és la quantia de la subvenció, que podrà ser 
de fins a 1.500 euros, segons la puntuació assolida d’acord 
amb els criteris inclosos a les bases.  Quant a les modifica-
cions, l’equip de Govern va agrair les aportacions realitza-
des pel regidor de Junts per Roda, Albert Martín. 
Les sol·licitud s’hauran de presentar a través de la Seu Elec-
trònica de l’Ajuntament abans del 15 de setembre i es resol-
dran de forma independent i per ordre de presentació. Les 
subvencions s’atorgaran per procediment de concurrència 
no competitiva amb aquest mateix ordre fins que el pressu-
post disponible s’hagi exhaurit.
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El departament de Comunicació 
de l’Ajuntament i la regidoria de 
Turisme van donat el tret de sor-

tida a la nova campanya turística en una 
roda de premsa celebrada al Museu de la 
Ràdio Luis del Olmo el passat 15 de juny. 
El Roc de Sant Gaietà, on s’hi ubica aquest 
museu únic al nostre país, és un dels prin-
cipals protagonistes de la nova campanya 
turística, la qual esdevé la segona part de 
la campanya “Et vull tornar a veure”, posa-
da en marxa fa tot just un any. 
La presentació va comptar amb la partici-
pació de l’alcalde Pere Virgili, del regidor 
de Turisme, Frederic Royuela, i de la cap de 
Comunicació, Susana Benítez, encarrega-
da de l’elaboració del vídeo de la campan-
ya. També hi van assistir la regidora Teresa 
Ferré i els regidors Manel González i Toni 
Bernal. 
Amb la campanya, l’Ajuntament vol poten-
ciar de nou el turisme de proximitat diri-
gint-se en primera instància al mercat de 
proximitat, al català i al de la resta de l’estat 
espanyol, però també a l’internacional. Per 
això aquest any l’espot i el material gràfic 
també s’han produït en francès i en anglès, 
“per continuar apropant-nos al mercat 

francòfon que tant important havia estat 
per a Roda anys enrere i que es va recupe-
rant poc a poc, i també a aquell incipient 
turisme britànic, que segons ens arriba 
des de les agències de compra-venda i de 
lloguer, aquest any s’està disparant”, va as-
senyalar l’Alcalde. 
La peça principal és un espot, preestrenat 
el dia 12 de juny al Festival Internacional 
de Cinema en Català Costa Daurada, i 
presentat oficialment durant la roda de 
premsa i a través dels mitjans de comuni-
cació i xarxes socials de l’Ajuntament. Amb 
l’eslògan “Et vull tornar a veure”, en català, 
“Quiero volver a verte”, en castellà, “I want 
to see you again”, en anglès, i “Je veux te re-
voir”, en francès, l’Ajuntament torna a con-

vidar a tots aquells visitants i turistes que 
durant estius passats van visitar la vila, a 
redescobrir-la, a sortir, a respirar de nou i a 
gaudir dels petits tresors que tenim a prop 
de casa i que  Roda de Berà ens ofereix.  
“Pretenem tocar la fibra d’aquest turisme 
familiar, i deixar una empremta en la gent 
que té vivències arrelades allà on passen el 
seus estius. Volem transmetre aquest sen-
timent, perquè sabem que molts dels nos-
tres visitants l’experimenten i en parlen de 
Roda de Berà com un sentir més que com 
un destí”, va afirmar Frederic Royuela. 
L’espot ha comptat amb la participació 
de la model calafellenca Mar Ortega com 
a actriu principal. Pel que fa a les veus en 
off, el jove Oriol Jané ha estat l’encarregat 

d’interpretar el guió en català i castellà. La 
traducció i la interpretació en anglès l’ha 
realitzat Simon Baillie, natural de York i veí 
de Roda de Berà; i Pasqual Ortuño ha estat 
l’encarregat de traduir i interpretar el guió 
en francès. Pel que fa a les imatges de dron, 
el departament de Comunicació ha comp-
tat amb la col·laboració desinteressada del 
rodenc Caio Pérez. 

Accés QR per veure el vídeo:

Presentada la nova campanya turística
És la segona part de la iniciada al 2020, amb l’eslògan “Et vull tornar a veure” 

ACTUALITAT 

La campanya es dirigeix 
principalment, a través dels 
sentiments i l’emoció, al mercat 
de proximitat, al català i al de 
la resta de l’estat espanyol, 
però també a l’internacional per 
recuperar el mercat francòfon i 
continuar potenciant el britànic
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S’inaugura el nou circuit d’educació viària

ACTUALITAT 

L’Ajuntament va posar en marxa el 
24 de maig el nou circuit d’educació 
viària infantil per a bicicletes i pati-

nets construït a l’avinguda de l’Avenc, al 
costat de l’Skate park. El projecte va conju-
minar dues de les propostes guanyadores 
de l’edició 1 dels Pressupostos Participatius, 
el circuit d’educació viària i una zona verda 
enjardinada amb un parc infantil. 
Van ser els nens i nenes de primer i de 
tercer curs de l’escola Salvador Espriu els 
encarregats d’inaugurar el parc amb dife-
rents sessions pràctiques d’educació viària 
impartides per membres de la Policia Lo-
cal de Roda de Berà. La cita va comptar 
amb la presència de l’alcalde Pere Virgili; 
del regidor d’Urbanisme, Manel González; 
del regidor d’Infància i de Joventut, Gerard 
Solé; del cap de la Policia Local, Joan Pie; i 

del sergent, Antonio Gómez, així com de 
membres de l’associació de voluntaris de 
Protecció Civil. 
La nova àrea d’educació viària i el parc infan-
til ocupen una superfície de 1.873 metres 
quadrats. Dins d’ella, els infants i joves que 

vulguin practicar i experimentar les normes 
viàries apreses poden trobar múltiples pos-
sibilitats de circulació, totes elles reals, com 
ara rotondes, semàfors, passos de vianants, 
stops, cedeix el pas, incorporacions, etc. 
Actuant com a vianants o muntats sobre les 

seves bicicletes, els alumnes van poder po-
sar en pràctica els coneixements adquirits a 
les sessions teòriques a l’aula, destinades a 
que reconeguin i identifiquin els diferents 
elements com els semàfors, els passos de 
vianants o les voreres, com també els sen-
yals de trànsit. 
Aquestes sessions impartides pels agents 
Javier López, a l’escola Salvador Espriu, i 
Cristina Barot, a El Cucurull, se celebraven 
al pati de l’escola, en el primer cas, o al Po-
liesportiu Municipal, pel que fa al segon 
centre, amb un parc d’educació viària mò-
bil. A partir d’ara, el nou parc serà una eina 
fonamental per promoure entre els infants 
i joves l’adopció de comportaments i acti-
tuds responsables i cíviques, per responsa-
bilitzar-los en el seu paper com a conduc-
tors i vianants.
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«Roda ha de projectar-se com a una destinació 
singular i diferenciada dins de la Costa Daurada»

FREDERIC ROYUELA - REGIDOR DE TURISME, GOVERNACIÓ, MEDI AMBIENT I TRANSPARÈNCIA

Estem a les portes d’un estiu molt especial 
per al municipi. Després de més d’un any 
de pandèmia, el ritme de vacunació con-
tra la Covid-19 és alt i els sectors turístic, 
comercial i de la restauració de Roda de 
Berà confien a gaudir d’una bona tem-
porada després de mesos molt difícils. 
Entrevistem Frederic Royuela, regidor 
de Turisme, Medi Ambient, Governació i 
Transparència. 

Tot a punt per recuperar l’activitat 
turística?
Les platges estan preparades, amb tots 
els serveis a punt. De fet ja hi ha una bona 
afluència de visitants aquest mes de juny 
i confiem que, si la pandèmia evoluciona 
com tots esperem, serà un estiu bo per al 
municipi quant a visitants i tot el que això 
representa per a la seva activitat econòmi-
ca. Tenim moltes ganes que arribi l’estiu i 
que la gent puguin gaudir de les nostres 
platges, que com sempre són excel·lents i 
disposen de distintius de qualitat mediam-
biental i de banderes blaves. A més en un 
futur la nostra costa incorporarà com a 

atractiu uns biòtops marins, ubicats da-
vant del càmping Stel. Aquesta iniciativa 
permetrà als amants del busseig i l’snorkel 
la possibilitat de conèixer la fauna marina 
del nostre litoral. Serà un atractiu més.

Per on passa el futur de Roda com a 
destinació turística?
Més enllà de les accions concretes per anar 
millorant les infraestructures, com ara ac-

cessos a les platges, més aparcament, ser-
veis, etc. fet que no sempre és fàcil perquè 
moltes vegades hi ha actuacions que de-
penen d’altres administracions, Roda de 
Berà ha de tenir la voluntat de projectar-
se com a destinació singular i diferenciada 
dins de la Costa Daurada. Tots els munici-
pis de la zona tenim bones platges, res-
taurants, bon clima. Hem de buscar el tret 
diferencial. Estem valorant seriosament 

aprofitar l’èxit i la consolidació del FIC-CAT 
per esdevenir el municipi de referència del 
cinema a Catalunya. Roda ja és un muni-
cipi turístic que rep visitants molts mesos 
de l’any, ara cal donar-li un tomb als seus 
atractius i potencials per esdevenir quel-
com més.

Canviem de regidoria. En quina si-
tuació està el cos de policia local?
El cos de la policia està sempre en cons-
tant evolució. És cert que va patir amb la 
crisi del 2008 perquè hi va haver una sèrie 
de restriccions i el cos es va quedar una 
mica curt d’efectius. En els darrers anys 
s’ha anat recuperant el nombre d’agents 
i amb l’actual caserna gaudeixen d’unes 
bones instal·lacions, amb una bona zona 
d’atenció a la ciutadania. Ara s’ha fet un 
concurs-oposició per ampliar el cos amb 
la incorporació de dos nous agents. I des 
d’aquí no vull deixar d’agrair la feina que 
fan els voluntaris de Protecció Civil. La 
seva col·laboració amb la policia local 
és cabdal per al bon funcionament de la 
vila.

ENTREVISTA
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Busquem el cartell de la Festa Major de Sant Bartomeu 2021

L’Ajuntament, a través de la regido-
ria de Festes, ha posat en marxa el 
concurs per cercar el que serà el 

cartell de la Festa Major de Sant Bartomeu 
2021, que tindrà lloc entre els dies 20 i 26 
d’agost, així com la portada del llibret que 
el consistori edita cada any amb la progra-

mació dels actes. 
El concurs està obert a totes les persones 
que hi vulguin participar, que tinguin 18 
anys o més en el moment de la presenta-
ció del disseny. El disseny estarà basat en 
la temàtica de la festa i en els elements 
que caracteritzen la Festa Major roden-

ca, i haurà d’incloure “Festa Major Sant 
Bartomeu 2021 Roda de Berà”, i “20 al 26 
d’agost”.
L’obra s’haurà de presentar amb el format 
i de la forma que es detallen a les bases 
de la convocatòria, abans del 25 de juny 
(inclòs) a la Biblioteca Municipal Joan Mar-

torell Coca de Roda de Berà. 
El cartell guanyador es donarà a conèixer 
el dia 6 de juliol a través dels mitjans de 
comunicació de l’Ajuntament de Roda de 
Berà, i serà premiat amb 150 euros. 
Les bases es poden consultar a 
www.rodadebera.cat 

El disseny escollit serà el cartell oficial de la festa gran i rebrà un premi de 150 euros

ACTUALITAT 

Comença la campanya contra el mosquit tigre

La regidoria de Medi Ambient, 
encapçalada per Frederic Ro-
yuela, ha posat en marxa un 

any més la campanya contra el mos-
quit tigre. En el cas d’aquest insecte, 
una part fonamental de la campanya 
resideix en la conscienciació de la ciu-
tadania ja que és molt important la 
prevenció dins de les llars, per evitar la 
posta d’ous i la seva proliferació. 
Per aquest motiu, l’estratègia per al 
control de la plaga ha de ser integral, 
en coordinació entre l’Ajuntament i la 
ciutadania, atès que en el 85% dels ca-
sos el mosquit tigre prolifera en zones 
privades, degut a les restes d’aigua es-
tancada en patis i jardins.
Aquest insecte és actiu sobretot de 
dia i no vola més enllà de 400 metres 
del lloc de cria, motiu pel qual és molt 

probable que si hi ha mosquits a casa, 
el focus estigui molt a prop.
Pel que fa a l’Ajuntament, mitjançant 
una empresa autoritzada, realitza un 
tractament amb l’aplicació de produc-
tes larvicides en punts de la via públi-
ca susceptibles d’haver-hi larves. Des 
del 15 de maig fins al 15 de setembre, 
de forma quinzenal, s’efectuen nou 
tractaments als principals punts de 
risc del municipi com, per exemple, a 
les sortides dels pluvials de les plat-
ges Llarga, Pallisseta i Costa Daurada; 
o a les reixes dels carrers més proble-
màtics. 
En el cas del mosquit tigre, l’aplicació 
d’insecticides sobre el mosquit adult 
no és un mètode eficaç per controlar-
ne la plaga, és per aquest motiu que 
és tan important la prevenció. 

L’Ajuntament durà a terme fins al 15 de setembre 
tractaments quinzenals amb l’aplicació de productes 
larvicides als principals punts de risc del municipi

La regidoria de Comerç posa en marxa la segona edició del 
concurs #FemPobleRdB a la xarxa social Instagram 

La regidoria de Comerç de 
l’Ajuntament, encapçalada per Ro-
sana Dorantes, vol continuar im-

pulsant la reactivació del comerç local sota 
el paraigua de la campanya Reactiva’t, la 
qual es va posar en marxa ara fa un any dins 
del Pla de Reactivació Econòmica de Roda 
de Berà. 
Una de les seves primeres accions va ser 
la posada en marxa del primer concurs 
d’Instagram #FemPobleRdB, que va assolir 
una gran acollida tant per part dels comer-
ciants com de la ciutadania en general. Va 
comptar amb un total de 276 participacions 

i es van distribuir 1.700 euros en vals de 50 
euros per gastar en els comerços adherits. 
Amb aquests bons resultats com a prece-
dent, la regidoria ja treballa en la segona 
edició, que es posarà en marxa del 5 de ju-
liol al 2 d’agost. 
Aquelles persones que vulguin optar a 
guanyar un dels vals de 50 euros que se 
sortejaran cada setmana, hauran de tenir 
un perfil a Instagram i seguir els passos de-
tallats a les bases. Primer, ser seguidor del 
compte de l’Ajuntament @ajrodadebera. 
Fer-se una foto dins d’un dels establiments 
adherits al concurs, ensenyant, per exem-

ple, un producte comprat, un pentinat dins 
d’una perruqueria, la foto d’un plat de men-
jar dins d’un bar o restaurant, etc. Seguida-
ment hauran de publicar la fotografia al seu 
compte personal, etiquetar l’Ajuntament 
i comentar la foto amb l’etiqueta #FemPo-
bleRdB. 
Entre totes les fotografies publicades cada 
setmana, i que compleixin els requisits, se 
sortejaran diversos vals de 50 euros per 
gastar a un dels comerços adherits. La 
quantitat de vals sortejats dependrà del 
número d’establiments que s’adhereixin al 
concurs. Els guanyadors setmanals es pu-

blicaran cada dilluns a les xarxes socials de 
l’Ajuntament. 

EstablimEnts PartiCiPants
Al concurs es podrà adherir qualsevol co-
merç, negoci o establiment de restaura-
ció que vulgui participar per reactivar la 
seva activitat i promocionar-se al costat de 
l’Ajuntament. 
Per fer-ho, han d’enviar un correu electrònic 
a l’adreça reactivat@rodadebera.cat abans 
del 30 de juny. La llista d’establiments par-
ticipants es publicarà el 2 de juliol a les xar-
xes socials de l’Ajuntament..

Els establiments que s’hi vulguin adherir han d’enviar un correu electrònic a 
reactivat@rodadebera.cat abans del 30 de juny
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A finals de la passada setmana el 
Servei Provincial de Costes del 
Ministerio para la Transición Eco-

lógica y el Reto Demográfico va iniciar una 
actuació d’aportació de sorra a la platja 
Punta d’en Guineu. La previsió és extreure 
1.000 metres cúbics de sorra de la platja 
Pallisseta, on s’hi acumula cada vegada 

més, i portar-la cap a la Punta d’en Guineu, 
cala que pateix una regressió molt accen-
tuada a causa dels diversos temporals que 
patim cada any. 
També està previst el condicionament de 
l’accés a la Cala Torrota, el qual va quedar 
gairebé impracticable a causa dels tempo-
rals.

Costes realitza una actuació 
d’aportació de sorra a la 
platja Punta d’en Guineu

La sorra s’ha extret de la pallisseta

L’Ajuntament ha convocat per 
quart any consecutiu els ajuts 
destinats a subvencionar la 

despesa en transport públic d’aquells 
joves que cursin els seus estudis reglats 
no obligatoris fora de Roda de Berà. 
Segons dades del departament 
d’Ensenyament una mitjana de 50 joves 
rodencs sol·liciten estudiar cada any fora 
del municipi, en centres públics o pri-
vats, un cop han finalitzat la secundària. 
La major part d’ells s’han de desplaçar 
cada dia als instituts de Torredembarra, 
Vendrell o a centres d’altres punts del 
Tarragonès per estudiar, i la despesa ha 
d’anar a càrrec de les famílies. 
Per contribuir a millorar, en la mesura 
del possible, la qualitat de vida de les 
famílies rodenques, l’Ajuntament va po-
sar en marxa al 2018 aquesta subvenció, 
per ajudar els joves que vulguin conti-
nuar amb els seus estudis, sufragant les 
seves despeses de transport públic.
El consistori hi destina una partida de 
2.500 euros i l’import subvencionable 
és el 100% de la despesa acreditada en 
transport públic pels alumnes, amb un 

límit de 300 euros per persona i curs 
lectiu. 
Poden acollir-se tots aquells joves, 
d’entre 16 i 25 anys, que cursin estudis 
reglats no obligatoris (cicles formatius o 
estudis universitaris) en centres públics 
i privats, als quals s’hagin de desplaçar 
en transport públic, i que compleixin 
els requisits recollits a les bases. 
Les sol·licituds s’hauran de presentar a 
través de la Seu Electrònica o a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, amb cita prèvia, 
abans del 15 de juliol. Per a més infor-
mació o per aclarir dubtes, els ciutadans 
poden escriure un correu a secretaria@
rodadebera.cat

S’obre la convocatòria 2021 
d’ajuts al transport públic per a 
estudis reglats no obligatoris
Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de juliol
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El Ple municipal va aprovar a 
l’abril, per unanimitat, la nova 
ordenança municipal de circu-

lació. El text va estar elaborat per la Co-
missió especial redactora, formada per 
membres de tots els grups polítics, tèc-
nics municipals i comandaments de la 
Policia Local. 
L’objectiu principal de l’ordenança és ga-
rantir la seguretat de tots els ciutadans, 
siguin vianants o conductors, i promoure 
una coexistència sostenible i segura dels 
diversos mitjans de transport dins del 
poble, sobretot després de l’aparició i 
la proliferació dels vehicles de mobilitat 
personal. “Aquesta ha de ser una eina 
molt útil per a Roda de Berà, per afavorir 
la convivència entre tots els mitjans de 
transport i per assolir una major segure-
tat de tothom”, assegura l’alcalde, Pere 
Virgili. 
El document aprovat, d’acord amb les 
competències que tenen els munici-
pis en matèria d’ordenació del trànsit 
de persones i vehicles en les seves vies 

urbanes, regularà, entre d’altres aspec-
tes, l’ordenació, el control i la vigilància 
del trànsit i l’estacionament en les vies 
públiques per part de la Policia Local 
de Roda de Berà, i la denúncia de les 
infraccions que es cometin; la senyalit-
zació; les restriccions a la circulació; l’ús 
dels VMP, com patinets, bicicletes o mo-
nopatins; les normes que han de seguir 

també els vianants; la retirada i la immo-
bilització dels vehicles, així com el seu 
tractament residual; o el soroll, els fums 
i altres emissions. L’ordenança també 
regularà l’estacionament amb limitació 
i control horari, els seus tipus i les nor-
mes de funcionament, així com les zones 
d’estacionament restringit, com la que es 
va implantar l’estiu passat a l’àmbit del 

Roc de Sant Gaietà. 
Com a novetat, la velocitat màxima dels 
vehicles que circulin per les vies urba-
nes i travesseres no podrà superar els 30 
quilòmetres per hora. Per altra banda, la 
velocitat serà inferior als 20 quilòmetres 
per hora en els carrers on els vianants te-
nen prioritat, i en els carrers sense vorera 
i de gran afluència de vianants, l’hauran 
de reduir fins als 10 quilòmetres per hora 
i prendre totes les precaucions neces-
sàries.  
Quant als vehicles de mobilitat personal 
(VMP), s’estableix la prohibició de circular 
per les voreres. Només podran ser con-
duits per una única persona sense su-
perar en cap cas els 25 quilòmetres per 
hora. Hauran de complir les normes que 
fixa el codi de circulació i respectar sem-
pre la preferència dels vianants. 
Tots els grups municipals van assegurar 
sentir-se molt satisfets per la feina realit-
zada per la Comissió especial redactora, 
la qual, en només dues sessions, va acon-
seguir un consens unànime.

El Ple aprova la nova ordenança municipal de circulació 
una de les novetats és la limitació de la velocitat a 30 quilòmetres per hora. Regula, entre molts 
altres aspectes, l’ús dels vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics.

ACTUALITAT 

El passat divendres, a partir de 
les set de la tarda, va tenir lloc a 
la plaça Joan Palau de Perafort, 

l’acte de lliurament de les distincions de 
mèrit als Serveis Distingits del Consell Co-
marcal del Tarragonès. 
Els guardons corresponen a la sisena con-
vocatòria (2019-2020) que s’havien de 
lliurar l’any passat però que a causa de la 
pandèmia es va posposar. 
L’acte va comptar amb la presència del 
president del Consell Comarcal, Joan Martí 
Pla, i de les autoritats dels diversos muni-
cipis, entre elles l’alcalde de Roda de Berà, 
Pere Virgili, i la regidora de Cultura, Teresa 
Ferré, acompanyant als i les membres de la 
Coral Verge de Berà que havien de recollir 
la seva distinció. 

trEnta-CinC anys Cantant
La Coral Verge de Berà va ser fundada l’any 
1985 com a entitat, tot i que molts cantai-
res ja formaven part del Cor Parroquial se-
guint la tradició de molts anys. És a partir 
d’aquest any quan comencen a oferir con-
certs sota el nom de la Coral Verge de Berà, 

el primer dels quals va ser el 29 de desem-
bre de 1985 amb el Concert de Nadal. Pel 
que fa a la direcció de la Coral va ser Josep 
Maria Nogués qui la portà des del seus 
inicis fins a l’any 2001. Des de l’octubre 
d’aquell any la direcció ha anat a càrrec 

de Jordi Solé, actual director del grup. Cal 
destacar el nombre de concerts que fa la 
Coral, com ara el Concert de Nadal, el cant 
del Miserere, el concert de l Setmana Cul-
tural, el concert de la Pedrera de l’Elies i la 
gran trobada de corals al Roc de Sant Gaie-

tà. És destacable la seva tasca d’intercanvi 
amb altres corals i les jornades i sortides 
de treball per millorar la tècnica coral dels 
seus cantaires. La Coral Verge de Berà sem-
pre ha estat predisposada a col·laborar en 
tots els projectes culturals del municipi. 

La Coral Verge de Berà rep el distintiu de mèrit als 
Serveis Distingits del Consell Comarcal del Tarragonès 
dins de la sisena convocatòria dels premis
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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

Els primers vuitanta gossos que s’inscriguin al 
cens municipal d’animals de companyia rebran 
un obsequi d’un pràctic dispensador de bosses 

higièniques amb forma d’os, gràcies a la donació que ha 
fet la botiga d’animals de Roda de Berà Quattre Potes. 
Actualment hi ha 709 animals inscrits al cens de 
l’Ajuntament. D’ells, 684 són gossos, 49 dels quals consi-
derats potencialment perillosos, i 25 gats. Durant els pri-
mers mesos de 2021 s’han inscrit un total de 33 animals, 
tots ells gossos, 2 d’ells de races considerades potencial-
ment perilloses, els quals han d’obtenir una llicència es-
pecial. 
Els propietaris de gossos, gats i fures tenen l’obligació 
de censar els seus animals de companyia abans dels tres 
mesos d’edat de l’animal o bé trenta dies després de la 
seva adquisició o adopció. Per fer-ho han de dirigir-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores, amb cita prèvia. El cost del tràmit és de 5 euros, que inclou una placa identificativa del 
cens i una targeta on hi figuren les dades de l’animal i del propietari. Prèviament a la inscripció en el cens municipal, 
però, l’animal ha d’haver estat identificat amb algun dels sistemes de marcatge per un veterinari, com, per exemple, 
el microxip. 
Per altra banda, també s’hauran de notificar a l’Ajuntament els canvis de residència de l’animal, la modificació 
d’alguna de les dades, o la seva defunció.

L’Ajuntament regalarà un porta-bosses als 
animals que s’inscriguin al cens municipal 

Gràcies a la donació que 
ha fet la botiga d’animals 
Quattre potes

ACTUALITAT 



12

El polític ha de ser capaç de predir allò 
que passarà demà, el proper mes, i l’any 
vinent, i d’explicar a posteriori el per què 

no ha succeït, deia Winston Churchill. Ni tan sols 
les ments més lluïdes eren capaces de preveure 
la situació en la que ens hem vist immersos en 
els darrers mesos.
Ens trobem a l’equador de la legislatura, de la 
nostra cursa de fons personal. Una meitat de 
mandat terriblement marcada per una forta cri-
si sanitària que ha alterat, en primera instància, 
la vida social tal com sempre la hem viscut, i la 
gestió del patrimoni municipal envers el ciuta-
dà, entenent com a imprescindibles les accions 
d’ajuda directa per tal de pal·liar-ne els efectes.
El pressupost de 2020 va estar marcat per un fort 
creixement en aquelles partides destinades a les 
ajudes socials i les atencions a les persones, do-
tant, a més, 240.000 euros en concepte de sub-
venció, injectats de manera directa a autònoms, 
PIMES i empreses del municipi que havien patit 
una minoració important en la seva activitat. En 
la mateixa línia, s’aprovaven unes Ordenances 
Fiscals marcades per importants bonificacions 
en impostos i taxes, alleugerint la càrrega fiscal 
del contribuent.
La situació actual dista enormement de la viscu-
da en els mesos més durs, i en aquest punt ens 
trobem amb el deure de continuar contribuint 
a la millora del municipi. Tot i que irremeiable-
ment ha calgut acotar el nostre programa elec-
toral, adaptant-lo a l’entorn vigent, el pressupost 
aprovat enguany resulta una aposta important 
per part del nostre Equip de Govern. I és que, 
sense minvar els recursos destinats de manera 
directa a l’atenció del ciutadà, cal també aixe-
car la vista per a trobar el benestar en el futur 
més proper, a través d’un paquet d’inversions ja 
aprovades que contribuiran a la millora dels ser-
veis que presta el consistori.
Aquesta és, en definitiva, la nostra línia a seguir 
en el que resta de legislatura, conjugant de la 
manera més harmoniosa possible els dos con-
ceptes presentats anteriorment.

Grup Municipal Tria Roda de Berà. 

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS

Aquest mes de juny va tenir lloc un ple 
extraordinari amb l’únic punt a tractar la 
proposta de l’Equip de Govern Municipal 

per demanar un nou credit bancari. També fa po-
ques setmanes que es van aprovar els pressupos-
tos municipals per al 2021 encara que ha estat 
fora de termini i sense que hi hagi una bona feina 
al darrera de la seva elaboració, ja que el govern 
ha convocat un altre ple per aprovar una nova 
despesa extraordinària fora dels pressupostos. 
Amb aquesta manera de treballar, l’actual govern 
demostra la seva falta de planificació i també la 
ineptitud a l’hora de gestionar els diners de tots 
els rodencs i rodenques.
Durant tota aquesta legislatura, hem insistit en 
moltes ocasions al govern municipal que era 
necessari elaborar uns pressupostos molt ben 
treballats que estiguessin a l’alçada de les exi-
gències actuals i no seguir prorrogant pressu-
postos d’anys anteriors com va passar durant el 
2020 quan, amb l’excusa de la pandèmia, es van 
prorrogar els pressupostos del 2019, fet que va 
provocar que durant l’any passat hi hagués diver-
sos plens extraordinaris sobre transferències de 
crèdit.
En el cas d’aquest ple extraordinari en concret, 
es demana per finançar part dels serveis pú-
blics que ofereix el nostre Ajuntament. No estem 
d’acord amb les formes, però des del nostre grup 
municipal sempre hem apostat per les inversions 
públiques que aportin beneficis al municipi i a les 
persones que hi vivim. Per aquest motiu, el nos-
tre vot ha estat favorable. Encara que comporti 
un agment de més del doble del deute públic del 
municipi hem de poguer  afrontar amb solvèn-
cia temes com la garantia del  subministrament a 
curt termini de l’aigua en algune zones del nostre 
territori.  Esperem que el govern municipal pren-
gui nota dels errors que ha comès en l’elaboració 
dels actuals pressupostos i que es posi a treba-
llar el més aviat possible en els pressupostos del 
2022. 

Grup Municipal Socialistes Roda de Berà.

Enguany, després de la pausa obligada de 
l’any 2020 a causa de la pandèmia, s’ha 
celebrat la 13a edició del FIC-CAT en un 

format híbrid, entre projeccions presencials  i 
projeccions online a través de la plataforma TV3 
a la carta. Aquest és un esdeveniment únic que 
defensa la nostra llengua, un festival que dóna 
suport a la cultura, en aquest cas el cinema, tot 
oferint també oportunitats al jovent per mostrar 
el seu talent. 
Des d’aquestes línies volem felicitar el comitè 
organitzador, perquè com a catalanes i catalans, 
i, alhora, veïnes i veïns de Roda de Berà, ens sen-
tim molt identificats amb la feina que feu des de 
l’associació que ha comptat amb més de 30 per-
sones voluntàries amants del cinema fet a Cata-
lunya i en català, fet que li atorga més força.
També volem felicitar els comerços i negocis 
locals que hi ha col·laborat d’una manera o una 
altra, fent d’aquest esdeveniment un projecte 
comunitari del nostre poble.

Moltes felicitats FIC-CAT!

Ens veiem l’any vinent.

Grup Municipal ERC Roda de Berà.
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El pasado mes de Abril se creó la comisión 
especial de comunicación y medios au-
diovisuales ( CECMA) .Como ocurre en 

todas las comisiones especiales que se crean, 
el alcalde tiene la potestad de delegar su pre-
sidencia, y en esta comisión la ha delegado en 
nuestro grupo municipal, en nuestro concejal 
Toni Bernal. El objetivo de esta comisión es la de 
crear el Consell sectorial local de comunicación 
y medios audiovisuales públicos. Este Consell 
estará integrado por una parte por miembros 
del consistorio, (Equipo de Gobierno y oposi-
ción) y por otra  por la sociedad civil (Represen-
tantes de las diferentes asociaciones vecinales, 
deportivas y culturales) así como un miembro 
de la Radio municipal y la responsable de pren-
sa del ayuntamiento. Esta comisión tiene como 
principal objetivo crear un reglamento de fun-
cionamiento del futuro Consell.
Este reglamento parte con 10 puntos iniciales: 
Objetivo, Medios de comunicación, Compo-
sición, La Presidencia, El Pleno, Comisión de 
trabajo, Funcionamiento, Vigencia, Régimen 
Supletorio, y Decálogo  de buenas prácticas de 
la comunicación local publica. A partir de aquí 
todos los grupos trabajaremos con la presenta-
ción de enmiendas o propuestas, para confec-
cionar el reglamento definitivo. Esta comisión 
está fijada en 8 sesiones bimensuales y nuestro 
deseo es que esté finalizada antes del final de 
esta legislatura.
En el pleno ordinario del pasado mes de Abril, 
formulamos la siguiente pregunta:
¿Que servicios se darán este año durante la épo-
ca estival? ¿Se instalaran poliklins, duchas y de-
más servicios en las playas?, como es de costum-
bre la contestación se produjo al mes siguiente, 
en el pleno de Mayo y la respuesta fue la que 
todos deseábamos, este año se instalarán todos 
los servicios, volviendo así a la “Normalidad” de-
seada, eso sí respetando todas las medidas sani-
tarias en vigor.
Somos un municipio turístico y debemos dar la 
mejor imagen, para reactivar la economía local.

Grupo Municipal Ciutadans Roda de Berà. 

Nuestro Grupo Municipal POPULARS per 
RODA, continúa centrando toda su acti-
vidad en su único interés, nuestro mu-

nicipio, llevando a los plenos municipales ini-
ciativas que, guardan una estrecha relación con 
Roda de Berá y no, de otras que son más propias 
del Congreso de los Diputados o Parlament de 
Catalunya.
Con este fin, el pasado mes de mayo presenta-
mos dos mociones. Una de ellas solicitar al Go-
bierno de España el 1,5 % del Ministerio de Fo-
mento, para reactivar e impulsar el proyecto de 
rehabilitación del Edificio del Cal Guivernau para 
destinarlo como Biblioteca Municipal, dicha mo-
ción fue aprobada por unanimidad de todos los 
grupos municipales, ahora dependerá del Go-
bierno de España, no sin hacer un seguimiento 
en su respuesta. La otra moción hace referencia 
a solicitar a la Agencia Catalana de l’Aigua de 
Catalunya, se incluya nuestro municipio en la 
red de motorización de la presencia del SARS-
CoV-2, en la depuradora de la población vecina 
de Torredembarra, a la cual pertenece Roda de 
Berà, moción esta que una vez más es aprobada 
por unanimidad del pleno. Nuestro más sincero 
agradecimiento a todos los grupos municipales 
porque,  es mucho más importante lo que nos 
une, que no lo que  nos separa, cuando habla-
mos de Roda de Berà.
En una de las preguntas formuladas en el ple-
no municipal, en relación con la solicitud de una 
bandera española a la Subdelegación del Go-
bierno de España en Tarragona, relacionada con 
una iniciativa municipal del PSC, nos sorprende 
la negativa de esta máxima institución, justifi-
cando que no tienen presupuesto para ello, con 
sinceridad, muy curioso!!. Desde nuestro Grupo 
Municipal, continuaremos dando lo mejor de 
nosotros mismos para nuestro municipio, en 
especial en lo que en estos momentos en una 
verdadera necesidad, la recuperación económi-
ca y social del COVID-19, la seguridad ciudadana 
de nuestros vecinos, que garantice la paz social 
y en espacial defendiendo la libertad de la pro-
piedad privada, evitando la ocupación ilegal de 
viviendas.  

Grup Municipal Populars per Roda.

Junts per Roda de Berà segueix treballant dia a 
dia, col·laborant amb temes importants, portant 
mocions i suggeriments dels veïns al ple. Com bé 
sabeu, no participem en aquest butlletí de pu-
blicitat de l’equip de govern perquè suposa una 
despesa que paguem tots i després el govern 
necessita demanar un crèdit d’1.759.994,94 € NO 
PER DESTINAR A AJUTS SOCIALS, SINó PER FER 
INVERSIONS DE CARA A LA PROPERA CAMPANYA 
ELECTORAL. Per aquest motiu us adreço a veure 
el Facebook de @Junts per Roda de Berà on troba-
reu tota la informació municipal del nostre grup 
o us podeu dirigir directament al nostre regidor 
Albert Martin al correu electrònic amartin@roda-
debera.cat per tractar qualsevol tema. Pels que 
no tinguin internet o no utilitzin aquesta eina, 
pròximament us portarem el nostre butlletí amb 
les accions realitzades pel nostre grup municipal 
en aquests dos anys de legislatura, sense cap cost 
indirecte pels veïns i veïnes de Roda de Berà.

Grup Municipal Junts per Roda de Berà.

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS
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Encetem nova secció al Roda de 
Berà al dia per conèixer persones 
que, tot i tenir la seva residència 

fora del nostre país, s’estimen tant Roda 
de Berà que sempre que tenen la possibi-
litat tornen per passar les seves vacances 
estiuenques o d’altres temporades aquí. 
Un d’ells és l’Esteban Lasne, conegut per 
molts com Esteban Roda, el seu nom a 
les xarxes. Natural de la ciutat francesa de 
Vichy, aquest professor particular de fran-
cès és un veritable enamorat de Roda de 
Berà.  

Com vas conèixer el poble de 
Roda? 
Va ser casualitat o potser el destí. Fa sis 
anys, amb la meva família vam escollir 
passar les nostres vacances a Salou. Una 
tarda vam venir a passejar per l’entorn del 
Roc de Sant Gaietà. No el coneixíem i ens 
va enamorar. Després d’aquell primer es-
tiu cada any hi he tornat per quedar-me 
durant varies setmanes. És com si fos una 
cura.

Què va ser el primer que et va 
agradar?  
La pau i la tranquil·litat que es respira, so-
bretot comparat amb el soroll i la multitud 

de Salou a l’estiu. Mirant el mar pots des-
connectar i oblidar per un moment totes 
les teves preocupacions. 

Vius a Roda alguns mesos de l’any, 
quines diferències trobes entre viure 
aquí i a França? 
Aquí la gent és molt maca i somrient, i tam-
bé molt acollidora, sempre m’han rebut 
amb els braços oberts. He pogut conèixer 
molta gent en persona i també a través del 
grup de Facebook de Roda, els qui m’han 
tractat com si fos un rodenc més. 
També destacaria la neteja dels pobles, 
aquí tot està molt més net que a França i 
la gent és més respectuosa. Els francesos 
són molt rondinaires, més freds i poc aco-
llidors.  
I per suposat, aquí es menja molt millor 
que a França. Mentre que els meus com-
patriotes presumeixen de tenir la millor 
cuina del món... Bah, non-sens! (riu).

Què hi trobes a faltar quan no ets a 
Roda? 
Trobo a faltar la gent, els meus amics, 
l’encant de la zona, els seus paisatges, la 
bellesa de Roda. 
També escoltar parlar castellà i català. El 
castellà el parlo bé, però ara estic estudiant 

català i venir aquí em serveix per practicar. 
M’agrada molt la cultura de Catalunya. 

Si haguessis de recomanar a algun 
amic o familiar el poble de Roda de 
Berà, quins indrets o aspectes hi 
destacaries? 
Sempre poso l’accent en la gent maquíssi-
ma que hi ha i el bonic que és tot plegat, la 
pau que es respira. Que aquí podem anar 

a la muntanya i a la platja el mateix dia. 
Que el Roc de Sant Gaietà s’ha de visitar al 
menys un cop a la vida, igual que el Museu 
de la Ràdio on hi pots trobar aparells que 
no veuràs enlloc. També m’encanta pas-
sejar pel camí de Ronda i per la resta de 
rutes saludables que hi ha. De la provín-
cia recomano sempre Miravet, el Delta de 
l’Ebre, la Mussara, La Febró o el Monasteri 
de Poblet.

RODENCS PEL MÓN

Esteban Lasne, de Vichy a Roda de Berà

DEL 15 DE JUNy AL 15 DE SETEMBRE.
MERCaT D’ESTiU DE La pLaTja LLaRga. 
ToTS ELS DiES, de 17 a 1 de la matinada, al passeig 
marítim. aforament limitat.

18 DE JUNy 
aCTUaCió DE finaL DE CURS DELS aLUMnES DE 
L’ESCoLa DE MúSiCa DE RoDa DE BERà – MúSiCS. 
a les 19.30h, a la pedrera de l’Elies.

DEL 19 DE JUNy AL 4 DE SETEMBRE. 
MERCaT D’ESTiU DE CoSTa DaURaDa. 
ToTS ELS DiSSaBTES, de 18 a 22h, a l’aparcament de 
marysol. aforament limitat. 

26 DE JUNy 
ESTiU a La pEDRERa: ÒpERa a La fRESCa: EL 
BaRBER DE SEViLLa, DE giaoChino RoSSini. 
a les 22h, a la pedrera de l’Elies. 

28 DE JUNy 
Dia inTERnaCionaL DE L’oRgULL LgBTi 

Lectura del manifest institucional a càrrec d’hugo •	
Marlo. a les 12h, a la plaça de l’ajuntament. 
Concentració per pintar dos bancs de l’avinguda •	
fèlix Martorell i dos bancs de la plaça Rafael Ciuró 
amb els colors de l’arc de Sant Martí. 
a les 18h, a la plaça del Mercat. Cal inscriure’s al •	
607 27 39 84 ó al correu dona@rodadebera.cat

1 DE JULIOL 
paRaDETa aL MERCaT SETManaL aMB La CaRpa 
LiLa DE L’ajUnTaMEnT, aMB MoTiU DEL 28-j. 

3 DE JULIOL 
ESTiU a La pEDRERa: pETiT CoMiTè. 
a les 22h, a la pedrera de l’Elies. 

4 DE JULIOL 
SwiM RoC RoDa DE BERà 
a partir de les 9h, a la platja punta d’en guineu. 
organitza fun Sports. 
Més info: https://www.swimroc.com

DEL 5 A L’11 DE JULIOL
MULLa’T pER L’ESCLERoSi MúLTipLE. 
Durant tot el dia, a la piscina municipal. Col·labora amb 
la teva entrada o amb la compra de marxandatge. 

10 DE JULIOL 
ESTiU a La pEDRERa: gUiLLEM RoMa i CaMping 
BanD oRChESTRa. a les 22h, a la pedrera de l’Elies. 

17 DE JULIOL
ESTiU a La pEDRERa: jan CRUz. TRiBUT a 
joaQUin SaBina. 
a les 22h, a la pedrera de l’Elies. 

23 DE JULIOL 
ESpai fiC-CaT: pRojECCió DEL LLaRgMETRaTgE 
“La innoCènCia”, de Lucía alemany. pel·lícula 
guanyadora dels premis al millor llargmetratge, al millor 
muntatge, i premi de la crítica a la 13a edició del fiC-
CaT.
a les 22h, a l’antic port del Roc de Sant gaietà. 

24 DE JULIOL
ESTiU a La pEDRERa: ELS TRES TEnoRS. gaLa 
LíRiCa. 
22h, a la pedrera de l’Elies. 

30 DE JULIOL
ESpai fiC-CaT: pRojECCió DEL LLaRgMETRaTgE 
“La Dona iL·LEgaL”, de Ramon Térmens. pel·lícula 
guanyadora del premi del públic a la 13a edició del fiC-
CaT. a les 22h, a l’antic port del Roc de Sant gaietà.

31 DE JULIOL
ESTiU a La pEDRERa: MaRia DEL MaR BonET. 
a les 22h, a la pedrera de l’Elies. 

6 D’AGOST 
ESpai fiC-CaT: pRojECCió DEL LLaRgMETRaTgE 
“La VaMpiRa DE BaRCELona”, de de Lluís Danés. 
pantalla Sitges de la 13a edició del fiC-CaT. a les 22h, 
a l’antic port del Roc de Sant gaietà.

7 D’AGOST 
ESTiU a La pEDRERa: CaRLES CaSES i SVETa 
TRUShka. 
a les 22h, a la pedrera de l’Elies. 

12 D’AGOST 
CanTaDa D’haVanERES aMB EL gRUp oLLa 
BaRREjaDa. 
a les 22h, al port Esportiu Berà. 

13 D’AGOST 
ESpai fiC-CaT. SESSió ConjUnTa DE 
CURTMETRaTgES: “Els que callen”, d’albert folk; “no 
deixis que m’enfonsi”, de David Conill; “Ca nostra”, de 
Laia foguet; i “Confeti”, de Mila Luengo i Sergi Miralles. 
a les 22h, a l’antic port del Roc de Sant gaietà.

14 D’AGOST
ESTiU a La pEDRERa: MaRaLa.
a les 22h, a la pedrera de l’Elies. 

28 D’AGOST
ESTiU a La pEDRERa: SELECCió fiC-CaT. 
pRojECCió DE La pEL·LíCULa “CoSES a fER 
aBanS DE MoRiR”, de Cristina fernández i Miguel 
Llorens. 

AGENDA D’ACTES ESTIU
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