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ACTUALITAT ENTREVISTA

Arriba la setena edició de 
l’Estiu a la Pedrera 

Un dels plats forts tornarà a ser 
l’actuació de Maria del Mar Bonet, 
qui torna a Roda de Berà per segon 
any consecutiu. 
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TERESA FERRÉ, Regidora de Cultura, 
Festes, Serveis Socials i Gent Gran. 
Repassem amb ella els esdeveniments 
més destacats del municipi. 

“Cal apostar fort per les tra-
dicions, perquè no es perdin, 
perquè són les nostres”

LA CAPITAL DEL CINEMA EN CATALÀ
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Q uan escric aquestes línies l’estiu tot just 
acaba de començar. L’estiu astronòmic, 
per suposat, atès que, pel que fa a les 

temperatures, ens vam endinsar de ple en l’es-
tiu ja fa setmanes. Aquest any, per fi, el celebra-
rem ple de normalitat. La prova de foc ha estat 
la catorzena edició del FIC-CAT, la qual hem po-
gut gaudir com en anys de prepandèmia, o en-
cara més si m’ho permeteu. Ha estat una edició 
reeixida, amb moltes novetats que han arribat 
de la mà dels nous codirectors, Cris i Toni, als 
qui vull felicitar per la feina feta, com també a 
la resta de membres del comitè organitzador i 
a les voluntàries i voluntaris que s’hi deixen la 
pell. Entre totes i tots vam aconseguir que Roda 
de Berà esdevingués durant set dies la capital 
del cinema català, en català. 

Teníem moltes ganes de sortir, de viure la vida, 
de gaudir de tots aquests moments que durant 
dos anys la covid-19 ens va arrabassar, i s’està 
notant als carrers de Roda de Berà. I en aquest 
sentit estem ja ultimant els detalls de la Festa 
Major que tindrà lloc del 19 al 26 d’agost, una 
festa gran de veritat. Us recomano que aneu 
prenent vitamines, perquè les necessitarem per 
seguir el ritme de la Festa Major que la regido-
ria de Cultura està preparant per enguany. 

Mentrestant, fins que no arribi l’agost, us oferim 
un estiu ple de cites culturals, festives i esporti-
ves que serviran per anar obrint boca. Si el FIC-

CAT és la nostra aposta cultural més important, 
l’Estiu a la Pedrera n’és la segona, i en la seva 
setena edició arriba amb un programa molt po-
tent d’artistes convidats. Podrem tornar a gau-
dir tots els dissabtes, amb mesura però sense 
mesures, de la música i de la cultura en un pa-
ratge tan especial com és la Pedrera de l’Elies. 
Podeu consultar en les pàgines d’aquest butlletí 
el programa amb tots els detalls. 

També torna l’Espai FIC-CAT per tercer any conse-
cutiu, on els espectadors i espectadores podran 
fruir durant quatre divendres de juliol amb diver-
ses projeccions gratuïtes a l’aire lliure a l’antic 
port del Roc de Sant Gaietà, on ja fa uns dies 
vam posar en marxa la nova zona blava. Durant 
els estius la massificació de vehicles fa peri-
llar aquesta zona que entre tots i totes hem de 
cuidar pel seu especial valor. No podíem deixar 
que morís d’èxit sense fer-hi res, tapant-nos els 
ulls i les orelles per no prendre decisions difí-
cils, però necessàries. Perquè sí, ho és de ne-
cessària. I aquells que avui intenten treure rèdit 
polític, sense oferir pas solucions alternatives, 
també ens acabaran donant la raó. 

Fins al 5 de juliol, però, les màquines no estaran 
operatives i durem a terme una campanya informa-
tiva. Aquest és un tema que ha creat molta con-
trovèrsia. Ja ho prevèiem, les noves zones blaves 
sempre generen rebuig en els seus inicis, però fi-
nalment s’acaba acceptant com una bona solució.

EDITORIAL 
Vitamines per 

encarar un estiu 
ple d’esdeveniments 

SUMARI

L’Ajuntament tornarà a subvencionar 
la contractació de rodencs desocu-
pats en situació d’atur  
Hi destina 40.000 euros distribuïts 
en dues línies diferents

Albert Martín  - Portaveu de Junts 
per Roda  
“Les veïnes i veïns són els qui hauran de 
fer balanç en les pròximes eleccions”

Roda de Berà premia les roses més 
boniques i les més oloroses
Les tres guanyadores van rebre 75, 50 
i 25 euros, per a cada modalitat

08

09

12
Pere Virgili i Domínguez
Alcalde de Roda de Berà



ACTUALITAT 3

El FIC-CAT abaixa el teló premiant les millors 
produccions en català 
 Sinjar, de la tarragonina Anna Maria Bofarull, va guanyar el Premi al Millor Llargmetratge.

 Durant set dies Roda de Berà va esdevenir la capital del cinema en català. 

L’ 11 de juny a la tarda el Festival 
Internacional de Cinema en Ca-
talà va posar punt i final a set 

dies intensos de projeccions i activitats 
paral·leles durant els quals Roda de 
Berà va esdevenir la capital del cinema 
en català. Ho va fer amb una gala de 
cloenda conduïda per l’actor Joan Pera, 
amb la col·laboració de la veu en off de 
l’actor Roger Pera, durant la qual es van 
lliurar els premis a les millors obres de 
cada categoria. 

La gala va comptar amb la participació 
de la directora dels Serveis Territorials 
de Cultura a Tarragona, Lourdes Mal-
grat; i de l’alcalde Pere Virgili, acompa-

nyat per la gran majoria dels membres 
de la corporació. 

El FIC-CAT va tancat així la seva edi-
ció més reeixida, la primera amb Cris 
Gambín i Toni Pinel al timó, durant la 
qual van passar pel teatre del Casi-
no Municipal 10.000 espectadors i 
espectadores, segons van assegurar 
els codirectors, als quals cal sumar 
els 12.000 espectadors únics que van 
visionar els treballs a través de la pla-
taforma TV3 a la carta. “Ho hem acon-
seguit, Roda de Berà ha esdevingut la 
capital del cinema en català!”, va dir 
Toni Pinel, molt satisfet pels resultats 
obtinguts. 

PALMARÈS 
 Premi Montserrat Carulla 

ANTONIO BARRERO, fundador i director 
del FIC-CAT durant 14 anys. 

 Premi Honorífic
MIRIAM PORTÉ, productora.

 Premi JOVE 48 HORES
‘EN SÈRIO?’, curtmetratge de Nuna Ibernón. 

 Premi a la millor producció d’un centre 
educatiu de primària

MISTERIÓS ASSASSINAT A LLOBREGÓS 
STREET, de l’alumnat de 6è de Primària de 
l’Escola Piaget de Barcelona. 

 Premi a la millor producció d’un centre 
educatiu de secundària

LA GRAN LLEI, de l’alumnat de secundària 
de l’Institut de Terrassa - Barcelona. 

 Premi de la Crítica
SINJAR, d’Anna M. Bofarull. 

 Premi del públic online
MEMÒRIA DE LES OBLIDADES, curtmetratge 
de videodansa de Marta Arjona, Maite Blasco i 
Raquel Rodríguez. 

 Premi del públic presencial
ESCAPE ROOM, llargmetratge d’Héctor 
Claramunt. 

 Premi al millor videoclip
OH LA LA (Antònia Font), de Marc Pujolar. 

 Premi a la millor producció de les comar-
ques tarragonines

MEMÒRIA DE LES OBLIDADES, curtmetratge 
de videodansa de Marta Arjona, Maite Blas-
co i Raquel Rodríguez. 

 Premi al millor curtmetratge
ALOPÈCIA ANDROGÈNICA, de Salvador 
Sunyer. 

 Menció especial del Jurat
Al documental D’OMBRES de Joan Tis-
minetzky. 

 Premi al millor documental
ROBIN BANK, d’Anna Giralt. 

 Premi a la millor producció
A Sandra Forn, Alfons Teruel i David Ortiz pel 
llargmetratge EL FRED QUE CREMA, de Santi 
Trullenque. 

 Premi al millor llargmetratge
SINJAR, d’Anna M. Bofarull. 
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L’Ajuntament presenta el programa de la setena 
edició de l’Estiu a la Pedrera 
 Està format per vuit actuacions i una projecció de gran nivell. Totes seran gratuïtes. 

 Un dels plats forts tornarà a ser l’actuació de Maria del Mar Bonet, 
qui torna a Roda de Berà per segon any consecutiu. 

La setena edició de l’Estiu a la 
Pedrera arriba amb un programa 
molt potent, format per vuit ac-

tuacions i la projecció d’una pel·lícula 
per a tots els públics i els gustos. A 
partir del 25 de juny, tots els dissabtes 
a partir de les deu de la nit rodencs, ro-
denques i visitants gaudiran d’un pro-
grama variat de concerts amb sabors 
de la terra. L’emblemàtic espai enceta-
rà la nova temporada amb un concert 
de la Coral Verge de Berà, una entitat 
amb més de 35 anys d’història. 

El 2 de juliol el públic podrà gaudir 
amb una simbiosi musical de la Ban-
da Unió Musical de Tarragona i la Co-
bla Reus Jove, una ocasió especial 
per gaudir de la música catalana, la 
sardana i la música de cobla. A més 
a més, durant el concert s’estrenarà 
una peça molt especial dedicada a 
la Pedrera de l’Elies, obra de la Cobla 
Reus Jove. 

Fenya Rai! portarà la seva irreverèn-
cia i la seva frescura a la Pedrera el 9 
de juliol, amb cançons populars molt 
conegudes per totes i tots. 

Un dels plats forts arribarà el 16 de 
juliol amb la cantautora Maria del Mar 
Bonet, qui per segon any consecutiu 
visitarà Roda de Berà. L’any passat el 
mal temps no va permetre a la gran 
cantautora mallorquina poder actuar 
a l’escenari de la Pedrera, i el teatre 
del Casino Municipal va acollir el con-
cert. Per això, aquest any va demanar 
a la regidora Teresa Ferré poder tornar 
per treure’s aquesta espineta i actuar 
en un lloc tan emblemàtic i amb una 
acústica tan especial com la Pedrera 
de l’Elies. 

El 23 de juliol serà el torn de La Bella 
Napoli, amb el tenor Albert Deprius, 
Josep Buforn, al piano, i Laetitia Ba-
rea, a la mandolina. Oferiran un con-
cert en el qual hi tindran cabuda les 
millors i més populars cançons napo-
litanes i italianes. 

Els joves, i no tan joves, podran gaudir 
d’un tribut a Txarango el 30 de juliol, 
amb el grup Músics de carrer, els qui 
oferiran les millors cançons dels qua-
tre treballs discogràfics del grup. 

El dissabte següent, 6 d’agost, 
la  Companyia elèctrica Dharma, que 
celebra el 50è aniversari, fusionarà 
la música tradicional del país amb el 
jazz, el rock i la psicodèlia.

Arturo Gaya, qui ja ha trepitjat l’esce-
nari de l’Estiu a la Pedrera en anys an-
teriors amb Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries, tornarà el 13 d’agost 
a Roda de Berà per presentar el seu 
primer disc en solitari, Bonaire 12, 
després de 44 anys de trajectòria ar-
tística.

Pel que fa a la selecció FIC-CAT, que 
en cada edició ocupa la darrera cita 
de la programació, aquest any la pro-
ducció escollida pel comitè organitza-
dor del Festival ha estat ‘Alcarràs’, de 
Carla Simón, guanyadora de l’Os d’Or 
a la 72a edició de la Berlinale.

I, com abans de la pandèmia, després 
de cada cita, els assistents podran 
gaudir cada setmana d’un tast de vins 
i caves gentilesa dels cellers col·labo-
radors, Cellers Avgvstvs Forvm, Ader-
nats, Jané Ventura i Vins Padró.
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Es reuneix la Junta Local de Seguretat 
 L’Alcalde va demanar que s’incrementi la presència de la resta de

cossos policials i s’inverteixi en més recursos humans. 

La sala de reunions d’Alcaldia va 
acollir ahir una nova sessió de 
la Junta Local de Seguretat. La 

reunió va comptar amb la participa-
ció de l’alcalde Pere Virgili; de Marta 
Cassany, directora dels Serveis Terri-
torials d’Interior; de Frederic Royuela, 
regidor de Governació de l’Ajunta-
ment; d’Antonio Gómez, cap de la Po-
licia Local de Roda de Berà; de Carlos 
Villagra, inspector cap de la Policia 
Nacional de la Brigada Provincial de 
Seguretat i Protecció; de Ramon Fran-
quès, inspector cap de l’Àrea Bàsica 
Policial del Tarragonès dels Mossos 
d’Esquadra; d’Oriol Pascual, sergent 
cap de Seguretat Ciutadana de l’ABP 
del Tarragonès dels Mossos d’Esqua-
dra; d’Alfonso Casajús, comandant 
cap d’Operacions de la Guàrdia Civil 
de Tarragona; de Joaquín Cruz, capi-
tà cap de la Companyia de Salou de 
la Guàrdia Civil; de Juan Antonio Se-
púlveda, comandant del puesto de la 
Guàrdia Civil del Vendrell i de Ricardo 
Sánchez, president de l’associació de 
voluntaris de Protecció Civil de Roda 
de Berà.

Durant la sessió, l’Alcalde va demanar 
als representants dels cossos poli-
cials i forces de seguretat presents 
que traslladin als seus superiors la 
necessitat d’invertir en més recursos 
humans. “Des de l’equip de Govern 
de l’Ajuntament ja fa anys que creiem 
que aquest és el camí, un major nom-
bre de recursos humans, aprofitant 
també tots els recursos tecnològics 
que aquesta era ens posa a l’abast, 
càmeres personals, càmeres fixes 
a la via pública, lectors de matrícu-
les, aplicacions i d’altres, i al mateix 
temps modificar i modernitzar l’es-
cassa legislació de la que som com-
petents”, va assegurar Pere Virgili, 
destacant que la plantilla de la Policia 
Local s’ha incrementat en sis agents 
en l’últim any, fins a tenir 33 efectius a 
l’espera de la incorporació d’aquestes 
noves places.

Entre els temes inclosos a l’ordre del 
dia, es va fer un balanç de les acci-
ons dutes a terme durant la pandè-
mia i de les campanyes efectuades 
recentment amb la incorporació de 

les noves tecnologies en l’àmbit de la 
seguretat. Durant els darrers quatre 
anys l’Ajuntament ha fet una inversió 
de més de 200.000 euros en aquest 
sentit, amb la implantació de càme-
res de vigilància en diferents punts 
del municipi (12) lectors de matrícu-
la (13) per al control de la seguretat 
ciutadana, o les càmeres personals 
que des del mes de maig porten els 
agents a l’uniforme. 

Pel que fa al total de requeriments de 
la ciutadania, a través de trucades, 
presencialment o d’ofici per part dels 
propis agents, s’ha incrementat du-
rant l’anualitat 2021-22, fins als 9.823 
(+6.170), però no les denúncies, motiu 
pel qual Antonio Gómez, cap de la Po-
licia Local, destaca la necessitat de de-
nunciar tots els fets. 

Per altra banda, es va fer un balanç 
positiu de les xifres presentades pel 
que fa als fets coneguts denunciats, 
els quals en els últims cinc anys s’han 
reduït en un 15,43%. També durant 
l’últim any, efectuant una comparati-

va amb la resta del territori a Roda de 
Berà s’han reduït en un 1,63%, mentre 
que amb dades de tot Catalunya, apor-
tades per Mossos d’Esquadra, els fets 
coneguts es van incrementar en un 
18,55%, i a l’ABP del Tarragonès van 
augmentar un 8,63%.  

Donant continuïtat al Pla de Seguretat 
Viària, elaborat amb el Servei Català 
de Trànsit, i a les millores que l’Ajunta-
ment ha anat implementant durant els 
darrers anys, s’han aconseguit reduir 
els accidents de trànsit en un 73,7% i 
un any més no hi ha hagut cap víctima 
mortal. 

Durant la sessió també es va parlar de 
la col·laboració entre els diferents cos-
sos de seguretat, i es va efectuar una 
valoració de les inspeccions conjuntes 
que s’efectuen amb el cos de Mos-
sos d’Esquadra en la via pública i en 
establiments pel que fa a les queixes 
veïnals, consum de substàncies es-
tupefaents, ocupacions d’habitatges o 
plantacions “indoor”.

“Cal apostar fort per les tradicions, 
perquè no es perdin, perquè són les nostres”

Poc a poc anem entrant a la nor-
malitat i es nota. Els actes de 
caire cultural que s’han anat 

organitzant al llarg de l’any a Roda de 
Berà han comptat amb molta participa-
ció i amb una gent entregada i amb ga-
nes de celebrar de nou. Esdeveniments 
com el FIC-CAT, l’Encerclament de l’Arc 
de Berà ballant sardanes o el concurs 

de poesia ho han demostrat i ho con-
tinuaran fent aquest estiu. D’aquests i 
d’altres esdeveniments en fem balanç 
amb Teresa Ferré. 
Com es presenta enguany l’Estiu a la 
Pedrera? 
Enguany rebem la programació de 
l’Estiu a la Pedrera amb més il·lusió, si 
se’m permet, que mai, sobretot perquè 
sembla que poc a poc deixem la pan-
dèmia enrere i tornem a la normalitat. 
Seran vuit setmanes entre juliol i agost 
amb actuacions molt potents. Tot i 
que ja és un esdeveniment consolidat 
cada vegada ens posem el llistó més 
alt per poder gaudir de bona música i 
ens esforcem per crear un programa el 
més eclèctic possible perquè tothom 
hi pugui participar. 

Aquest any s’ha celebrat la 14 edició 
del FIC-CAT. Quin balanç en fa? Es pot 
parlar d’un esdeveniment consolidat? 
Sí, absolutament. Avui dia el FIC-CAT 
és un esdeveniment consolidat. A més, 
enguany hi ha hagut força novetats, 
food trucks, música i molt d’ambient 
en paral·lel, més enllà de les projecci-
ons que un any més han estat de molta 

qualitat. Cris Gambín i Toni Pinel, que 
fins ara eren subdirectors, s’han estre-
nat com a directors de l’esdeveniment, 
substituint Antonio Barrero que podrí-
em dir que és el pare del Festival, qui 
el va fer néixer. En aquesta edició  hi 
ha hagut molta més participació que 
en d’altres ocasions, fet que demostra 
un cop més les ganes que té la gent de 
participar en esdeveniments, de tornar 
a l’època prepandèmia i pel que fa a  
les projeccions any rere any es guanya 
en qualitat. 

El passat 14 de maig va tenir lloc l’en-
cerclament de l’Arc de Berà ballant 
sardanes...
Va ser històric. Feia molt temps que 
ho volíem fer, aproximadament des 
de l’any 2017-2018 com a reivindica-
ció de la sardana com a patrimoni de 
la humanitat. Un compromís que vam 
prendre amb el Grup Sardanista i per 
tal que tingués ressò mediàtic. Hi va 
participar molta gent més de 200 per-
sones, i molta que tot i no ballar hi va 
voler ser per a donar suport. Gent de 
tot Catalunya, d’Igualada, Manresa…. 
Un acte reivindicatiu que va demostrar 
que entre tots podem fer força. 

Aquest any s’arriba a la 5a edició del 
concurs de poesia, què tal hi respon 
la gent?
Vam començar proposant el Concurs 
sense saber quina acollida tindria i ens 
ha sorprès veure com la gent s’hi volca 
cada vegada més. Cada any hi ha més 
participació i intentem donar veu a totes 
les poesies seleccionades més enllà de 
les guanyadores. En definitiva es tracta 
d’un acte que demostra que a la gent 
jove també l’interessa la poesia.

Ja es tenen ganes de Festa Major, 
ens en pot fer cinc cèntims d’alguna 
novetat?
El plat fort com cada any és el del dia 
de Sant Bartomeu perquè és el nostre 
patró. Però més enllà i sense entrar en 
detall de tota la programació, que es-
perem que tothom hi participi, aquest 
any, com a novetat volem fer una dia-
da castellera. En alguna ocasió s’havia  
fet algun castell, però diada castelle-
ra entesa com a tal, mai. Comptarem 
amb els Castellers de Terrassa, la colla 
de Sabadell i els de Torredembarra.  Un 
acte que vol demostrar que apostem 
per les tradicions, per tal que continuïn 
perquè son les nostres. 

TERESA FERRÉ, REGIDORA DE CULTURA, FESTES, SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN



ACTUALITAT6

L’Ajuntament reordena el trànsit del Roc de Sant 
Gaietà per protegir-lo de la massificació 
 Implanta durant l’estiu una zona d’estacionament regulat per evitar la massificació 

de vehicles en aquesta zona d’especial sensibilitat. 

 Es busca una major rotació dels vehicles i que trobar una plaça per estacionar sigui més fàcil. 

El Roc de Sant Gaietà és una zona 
de gran valor, d’especial interès 
i sensibilitat que cal cuidar i 

d’això l’Ajuntament n’és conscient. Per 
això, el Ple va aprovar per majoria cre-
ar una zona d’estacionament regulat a 
l’àmbit del Roc que permet posar-lo en 
valor i reordenar el seu trànsit, per evi-
tar la massificació de vehicles que es 
patia cada estiu fins ara. La nova zona 
facilitarà una major rotació, per evitar 
que un mateix cotxe ocupi una plaça 
durant tota la jornada sense permetre 
que d’altres hi puguin accedir per visi-
tar els carrerons i places, per anar a 
la platja, dinar en un dels restaurants 
disponibles o comprar en els establi-
ments del Roc. 

Així, del 15 de juny fins al 4 de juliol es 
durà a terme una campanya informativa 
de la implantació de la zona blava, i les 
màquines no estaran operatives. Serà a 
partir del 5 de juliol quan serà obligatori 
treure un tiquet de control horari, de 10 
a 20 hores, ininterrompudament, en una 
de les màquines que l’empresa encarre-
gada de la zona blava ha instal·lat, o a 
través de l’aplicació mòbil ElParquing. 

“La intenció no és pas recaptatòria, atès 
que les tarifes són molt econòmiques, 
amb l’objectiu de cobrir les despeses 
del servei. Volem reordenar el trànsit 
d’aquesta zona d’especial sensibilitat 
per preservar-la”, assegurava el regidor 

de Turisme, Frederic Royuela, durant el 
Ple ordinari de març en què es va apro-
var la nova ordenança reguladora. 

S’han contemplat tres tarifes diferents. 
La tarifa I, per als vehicles censats dins 
de la zona de l’àmbit del Roc, amb la qual 
una hora tindrà un preu de 40 cèntims. 
La tarifa II, és per a la resta de vehicles 
censats a tot el municipi de Roda de 
Berà, i per a aquells vehicles de residents 
no empadronats que efectuïn la sol·lici-
tud a l’Ajuntament, a la Seu Electrònica, 
o a l’Oficina de Turisme del Port Espor-
tiu, a través d’una instància genèrica. En 
aquest cas el preu per una hora serà de 
80 cèntims. Pel que fa a la resta d’usuaris 

i visitants se’ls aplicarà la tarifa III. També 
s’han contemplat abonaments, per a 10, 
70 i 150 hores. Aquests no garantiran la 
reserva d’una plaça específica. 

I tenint en compte que un dels objec-
tius és la rotació dels vehicles perquè 
els rodencs i visitants puguin consu-
mir i comprar al Roc de Sant Gaietà, hi 
haurà bons comerç i restauració. Les 
persones que facin una despesa en un 
dels comerços, bars o restaurants dins 
de l’àmbit del Roc gaudiran d’un temps 
bonificat d’estacionament a la zona 
blava d’una o dues hores. 

Finalment, també s’implantarà la zona bla-
va a l’avinguda de La Barquera, per facilitar 
la rotació dels vehicles. Les tarifes, abona-
ments i bons comerç i restauració seran 
els mateixos que al Roc de Sant Gaietà. 

Protecció Civil busca voluntàries i voluntaris

A principis de l’any 2014 va co-
mençar el procés de creació de 
l’Associació de Voluntaris de Pro-

tecció Civil de Roda de Berà. Més tard, al 
2016, l’entitat va ser presentada formal-
ment a la plaça de l’Ajuntament i el ple 
de l’Ajuntament va aprovar el conveni de 
col·laboració entre ambdues parts. 

A l’abril de 2017 va tenir lloc la inaugu-
ració de l’actual local de l’associació, si-
tuat al Carrer Joan Carles I, 17, al costat 
de la Policia Local. Actualment consta 
d’onze membres, tots ells amb forma-
ció de Protecció Civil i col·laboren des-
interessadament amb el municipi. 

La prevenció de riscos, l’atenció a les 
demandes de serveis de suport de les 
autoritats municipals i la col·laboració 
en situacions de risc o d´emergència 
per a la població, els béns i el medi són 
les actuacions pròpies de l’Associació. 

Si tens més de 18 anys, vols rebre for-
mació específica i formar part de l’equip 
de Protecció Civil, contacta! Tindràs 
formació en primers auxilis, aprendràs 
a identificar columnes de fum, a gestio-
nar centres d’acollida en emergències, 

a com actuar en totes aquelles situa-
cions de risc, com comunicar els avi-
sos corresponents a la població, com 
afrontar les situacions que requereixin 
atenció psicològica, entre d’altres. 

Envia un correu a:
protecciocivilrodadebera@gmail.com 
o un WhatsApp al número 665 67 80 
14 o al 610 80 77 48 i es posaran en 
contacte amb tu. 

Nova carpa 
Recentment l’equip de Protecció Civil ha 
presentat la seva nova carpa, gràcies al 
patrocini de la Farmàcia Roda de Berà.
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La llar d’infants “Els Petitons” 
avança cap a nous models 
metodològics d’aprenentatge
 S’adaptaran totes les aules de cara al 
proper curs escolar. 

La llar d’infants municipal “Els 
Petitons” canviarà la seva pro-
posta pedagògica el proper curs 

2022/23. Així ho va anunciar la regidora 
d’Ensenyament, Rosana Dorantes, qui 
va assegurar que la direcció del centre i 
el seu equip d’educadores ja hi treballen 
per adaptar totes les aules a les noves 
metodologies globalitzades. Les clas-
ses canviaran i passaran a ser espais 
distribuïts en diferents propostes on els 
infants seran els protagonistes del seu 
propi aprenentatge. També hi disposa-
ran d’una aula de llum per atendre les 
necessitats de tots els infants. 

Es busca que els nens i les nenes 
aprenguin a través del joc lliure i la 
descoberta, basats en la curiositat 
del propi infant que busca conèixer 
i aprendre del seu entorn a través del 
joc, l’exploració i l’experimentació amb 
els objectes, amb els espais i amb els 
seus iguals. El joc lliure els ajudarà a 
adquirir aprenentatges i coneixements 
que li seran essencials per a la vida.

Entre les metodologies de la nova 
escola que agraden a les educado-
res hi ha la de Maria Montessori i la 
de Reggio Emilia, totes dues amb 
molts aspectes en comú, tot i que 
també moltes diferències “per això, 
agafarem el més positiu d’ambdues, 
en les quals l’infant està al centre i 
tot gira al seu voltant, per formar-lo 
de forma integral, omplint-lo de co-
neixements i habilitats, però també 
de valors”, deia Joana Pérez, direc-
tora en funcions del centre.

Informació sobre el servei 
de pediatria

La Xarxa Santa Tecla ens in-
forma dels següents canvis 
al servei de pediatria. 

Els infants de Roda de Berà tin-
dran assignat un/a pediatra dis-
ponible de dilluns a divendres, 
sense haver de recórrer a ser ate-
sos a urgències per altres profes-
sionals de medicina general. 

S’ha creat a Torredembarra el mò-
dul exclusiu de pediatria, des d’on 
es realitzarà a partir d’ara una 
atenció materna-infantil integral, 
amb els pediatres més accessi-
bles, servei en salut mental in-
fant-juvenil i seguiment. 

A partir d’ara els infants assignats 
a la Doctora Riquelme podran de-
manar cita els cinc dies de la set-

mana, els dimarts al consultori de 
Roda de Berà i la resta de dies al 
mòdul especial de pediatria del 
CAP de Torredembarra. 

L’horari d’atenció programada de 
la Dra. Riquelme serà: 

o Dilluns i dimecres: de 15:30 
a 20h, a Torredembarra. 

o Dimarts: de 8:30 a 13:30h, a 
Roda de Berà. 

o Dijous i divendres: de 8:30 
a 13:30h, a Torredembarra. 

La infermera de pediatria continu-
arà realitzant la seva tasca com 
fins ara, els dilluns, dimarts i di-
vendres a Roda de Berà, en hora-
ri de matins, i la resta de dies, a 
Torredembarra, els dimecres a la 
tarda i els dijous al matí. 

L’Ajuntament de Roda de Berà no 
està d’acord amb aquesta decisió 
de la Xarxa Santa Tecla i continu-
arà reclamant un servei de pedia-
tria continu al nostre consultori de 
Roda de Berà. 

La Llar de Jubilats i 
Pensionistes té nova cuina

A principis de maig es va inau-
gurar la nova cuina de la Llar 
de Jubilats i Pensionistes 

de Roda de Berà. L’acte va comptar 
amb la presència de l’alcalde Pere 
Virgili, les regidores Teresa Ferré i 
Rosana Dorantes, i el president de 
la Llar de Jubilats, Fernando Sánc-
hez, acompanyat de membres de la 
junta directiva, així com dels nous 
responsables del servei de bar i res-
taurant, de l’empresa Jam Tarraco, 
la qual té una concessió per 5 anys.

Gràcies a les obres realitzades 
per l’Ajuntament, la nova cuina pot 
oferir esmorzars més elaborats i 

dinars als jubilats, ja que la que hi 
havia anteriorment era molt petita 
i no oferia aquesta possibilitat. El 
pressupost del projecte va ser de 
35.652 euros.

A partir d’ara, els jubilats i pensi-
onistes podran gaudir d’un menú 
complet casolà, de dimarts a di-
vendres, a un preu de 8 euros, i els 
dissabtes per 12,50 euros. El servei 
romandrà obert en el mateix horari 
que el Casal: els dilluns de 16:30 a 
20h, de dimarts a divendres de 8:30 
a 20h, els dissabtes al matí des de 
les 9 fins a les 16:30 i, a la tarda, de 
17:30 a 21 h.
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Milers de persones 
visiten el Mercat Romà 

D urant el cap de setmana del 
17, 18 i 19 de juny el nucli urbà 
de Roda de Berà va acollir un 

Mercat Romà. 

Organitzat per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de l’empresa SC Pro-
duccions, va estar configurat per una 

vintena de paradetes d’artesania o 
gastronomia i espectacles de gran 
nivell. Aquests van anar a càrrec de 
la companyia Aestus, amb lluites de 
gladiadors, danses orientals, anima-
cions, cercaviles i espectacles de foc 
van completar el programa. 

La inauguració va tenir lloc divendres 
17 a la tarda, amb la presència de les 
regidores i regidors, Rosana Dorantes, 
Teresa Ferré, Juan Pedro Labrador, Eva 
M. Giménez, Rafael Luna i Albert Martín. 

Entre les paradetes disponibles hi van 
participar tres del nostre municipi, El 
Racó del Cabell, Moda Infantil Peques 
i Freya Estètic. 

L’Ajuntament tornarà a subvencionar la contractació 
de rodencs desocupats en situació d’atur 
 El consistori també ajuda econòmicament els emprenedors que vulguin posar 

en marxa un nou negoci. 

 Hi destina 40.000 euros distribuïts en dues línies diferents. 

P er novè any consecutiu, l’Ajun-
tament de Roda de Berà tornarà 
a posar en marxa al setembre 

la subvenció per a la contractació de 
persones desocupades, l’autoocupació 
i l’emprenedoria, en el marc de les po-
lítiques per al foment de l’ocupació de 
l’equip de Govern. 

El consistori rodenc va esdevenir pio-
ner a la demarcació de Tarragona en 
posar en marxa l’any 2014 aquesta 
subvenció que té l’objectiu d’evitar situ-
acions de risc d’exclusió social en els 
col·lectius més vulnerables de Roda de 
Berà; dinamitzar el mercat de treball 
donant suport a les petites i mitjanes 
empreses; incentivar la contractació 
de rodencs i rodenques desocupats en 
situació d’atur per part d’empreses no 
només de Roda de Berà sinó de tot el 
Tarragonès i de les comarques prope-
res; i impulsar la creació de noves ini-
ciatives empresarials que generin au-
toocupació, ajudant els emprenedors.

La convocatòria s’obrirà durant el mes 
de setembre però l’equip de Govern vol 
incentivar la contractació durant els 
mesos d’estiu, atès que la subvenció 
té caràcter retroactiu i es poden acollir 
tots aquells contractes o activitats des 

del 31 d’octubre de 2021 i fins que fina-
litzi la convocatòria d’aquest any. 

La partida destinada és de 40.000 eu-
ros, distribuïda en dues línies diferents. 
La primera, adreçada a les empreses per 
a la contractació de persones desocu-
pades en situació d’atur empadronades 
a Roda de Berà, amb el 70% del total. 
Pel que fa a la segona línia, es destina a 
l’autoocupació per a la creació d’una ac-
tivitat empresarial individual, com a au-
tònom o col·lectiva, amb el 30% del total. 

En el cas de la línia 1, l’Ajuntament sub-
vencionarà fins al 50% del cost total del 
contracte, amb un màxim de 950 euros 
mensuals de salari brut i amb un mínim 
del 50% de la jornada. Quant a la sego-
na, se subvencionarà fins al 50% de les 
despeses de l’activitat detallades a les 
bases, amb un màxim de 3.000 euros. 

Modificacions a les bases
Les bases seran les mateixes que l’any 
passat amb una petita modificació. El 
Ple de l’Ajuntament va aprovar durant 
la sessió de maig una modificació per 
a la línia 1 el requisit d’estar inscrit 
al SOC com a demandant d’ocupació́ 
almenys una setmana abans de la data 
d’inici de la contractació.
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“Les veïnes i veïns són els qui hauran de fer balanç 
en les pròximes eleccions”

Albert Martín és el Portaveu de 
Junts per Roda. En aquesta 
breu entrevista fa un balanç 

de la legislatura comentant algunes 
millores que el seu partit veu com a 
prioritàries i que caldria aplicar al mu-
nicipi. Repassa també punts que creu 
que s’haurien de potenciar i també 
mancances que pateix la localitat, que, 
segons Martín, hauria de sortir de l’es-
tancament que viu de des de fa temps.

Quin balanç fa dels tres anys de legis-
latura de l’equip de Govern?
Abans de respondre a la seva pregun-
ta vull aclarir, per coherència amb el 
que sempre dic i penso, tot i no ser 
partidari d’aquest butlletí de publici-
tat de l’equip de govern que paguem 
tots i en el que no participem en el 
petit espai que donen a la resta de 
grups municipals, mai censuraré cap 

entrevista a cap mitja, per aquest 
motiu he acceptat la seva invitació. 
Referent a la seva pregunta, nosaltres 
no som els que hem de fer balanç de 
l’equip de govern, això ho faran les ve-
ïnes i veïns en les pròximes eleccions 
municipals de l’any vinent. Però si vol 
una resposta clara, li puc dir que por-
tem no només tres anys sinó molts 
més amb un model polític de poble 
estancat i sense explotar el seu gran 
potencial.

Des de Junts per Roda quins creu que 
són els principals aspectes a millorar 
a Roda de Berà?
El primer que creiem que pot millorar és 
la manera de gestió d’un municipi amb 
un pressupost de 15 milions d’euros. Es 
poden fer moltes coses i com vaig dir 
al darrer ple, falta imaginació, perquè 
demanar crèdits bancaris que actual-
ment ascendeixen a 2.710.000 euros 
ho pot fer qualsevol. S’ha de fomentar 
i potenciar el turisme, millorar tots els 
serveis bàsics, inversions, infraestruc-
tures, indústria, comerç entre moltes i 
moltes coses a fer. Entenem que tants 
anys governant amb poca oposició i 
de comoditat fa agafar mals hàbits. 
Junts som totes i tots, volem estar al 
costat de la gent atents i receptius a 
les propostes, mancances i inquietuds 
que ens fan arribar per diferents vies. 
Som un grup amb experiència i l’em-
penta que Roda ara necessita. Val a 
dir que tenim darrere a Junts per Ca-
talunya per sol·licitar a la Generalitat 

i al Gobierno tot allò que el nostre 
poble necessiti i sigui competència 
d’aquests òrgans.

Creu que les principals preocupacions 
dels rodencs estan ben gestionades 
per part de l’equip de Govern?
Aquesta és una pregunta molt subjec-
tiva, ja que cadascú té un barem dife-
rent pel que fa a les seves principals 
preocupacions. Nosaltres hem de do-
nar les eines a la gent perquè aques-
tes preocupacions no hi siguin. Perso-
nalment i en representació del nostre 
grup municipal penso que no. S’ha de 
mirar pel futur de Roda de Berà. El nos-
tre municipi ha canviat molt i seguim 
amb un model antic i caspós. Volem 
igualtat i que tothom tingui l’oportuni-
tat de guanyar-se la vida sense haver 
de desplaçar-se a altres municipis. 
Això faria créixer el nostre potencial. 
La pandèmia ha fet que Roda ara si-
gui molt més residencial i necessitem 
adaptar-nos als nous models de vida, 
per això necessitem que ens gestioni 
gent preparada i amb noves il·lusions, 
les quals a Junts les tenim i les volem 
aplicar a Roda de Berà.

Pel que fa les mocions presentades pel 
seu partit al Ple, quines són prioritàries?
Totes les mocions i no només les mo-
cions, també les propostes que portem 
al ple o en comissions són importants. 
De fet, hem elaborat un tríptic informa-
tiu que estem repartint perquè la gent 

sigui coneixedora de primera mà. Un 
tema d’actualitat per exemple és la 
zona blava que s’ha instal·lat al Roc 
de Sant Gaietà i la barquera. Doncs 
Junts va votar en contra a diferència 
dels vots positius del govern de TRIA, 
i els grups municipals d’ERC,  C’s  i PP. 
Vam presentar la moció per eliminar 
les barreres arquitectòniques; millorar 
l’accés per persones amb mobilitat 
reduïda a les platges i adquirir noves 
cadires trial platja. Vam presentar la 
primera moció de tot Catalunya per l’ús 
de pirotècnia menys sorollosa i utilitzar 
drons o altres mecanismes visuals per 
fer més inclusives les nostres festes i 
la puguin gaudir persones amb TEA, 
Alzheimer o qualsevol patologia que 
afecti els sorolls forts, i els animals. 
Hem reclamat infraestructures com el 
pas elevat de l’N-340 a la barquera, la 
sortida de l’autopista, reobertura del 
cap de Berà o el desplegament total de 
la fibra entre d’altres. En la pandèmia 
vam fer una bateria de propostes pels 
ciutadans i pels empresaris que es van 
dur a terme en gran part.

Com es prepara l’estiu a Roda ara que 
sembla que tornem a la normalitat? 
Esperem que si, una normalitat que 
tothom desitja i es nota pels carrers. 
M’agradaria que tothom pugui xalar del 
nostre poble, els nostres restaurants i 
comerços, de les platges, del nostre en-
torn, els camins rurals que tenim i per 
molts són desconeguts, les activitats i 
finalitzar amb una gran Festa Major.

ALBERT MARTÍN  - PORTAVEU DE JUNTS PER RODA 

Més de dos-cents sardanistes ballen encerclant l’Arc de Berà 
 L’objectiu va ser reivindicar que la sardana sigui declarada Patrimoni Cultural 

Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 

Repte assolit. Roda de Berà va 
viure el 14 de maig una cita 
històrica amb més de dos-

cents sardanistes ballant encerclant 
l’Arc de Berà. Mai abans s’havia ce-
lebrat res semblant entorn el monu-
ment romà. 

L’objectiu de l’organització, el Grup Sar-
danista de Roda de Berà amb l’Ajunta-
ment, era donar suport a la candida-
tura que ha presentat la Confederació 
Sardanista de Catalunya a la UNESCO 
perquè la sardana sigui declarada Pa-
trimoni Cultural Immaterial de la Hu-
manitat. I què millor forma que aques-
ta, ballant encerclant un monument 
que des de l’any 2000 és Patrimoni 
Mundial de la Humanitat, dins del con-
junt de la Tàrraco Romana. 

L’esdeveniment va comptar amb la 
col·laboració dels músics de la Cobla 
Ressò dels Dansaires del Penedès, de 
la Colla Dansaires del Penedès i del 
càmping Park Playa Barà.
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Reforma al parc infantil de 
l’Era del Gassó 
 Aquesta és una de les àrees de joc amb més 
afluència d’infants, que ha estat tancada durant 
tres setmanes al públic.

El 30 de maig l’Ajuntament va 
començar la reforma integral 
del parc infantil de l’Era del Gas-

só, ubicat al carrer Marinada del nucli 
urbà. La seva renovació era una de les 
prioritats per aquest any de l’equip de 
Govern dins del seu projecte de man-
teniment i renovació dels parcs infan-
tils de Roda de Berà. També era una 
demanda de moltes famílies atès que 
aquest parc és un dels més concor-
reguts cada tarda en finalitzar l’horari 
escolar i els caps de setmana. 

Durant tres setmanes l’àrea ha estat 
tancada al públic, mentre han durat els 
treballs de reforma. La brigada munici-
pal va treure la gran piràmide de cordes 
que hi havia a l’entrada -la qual serà tras-

lladada a la platja de la Pallisseta-, i al 
seu lloc s’ha instal·lat un gran joc amb 
quatre torres i dos ponts, un tibetà i un 
altre ascendent, una barra de bombers, 
una xarxa d’escalada, un rocòdrom, una 
escala corbada i dos tobogans. 

Pujant les escales abans hi trobàvem 
un joc de fusta, ja obsolet, amb un pont 
i un tobogan, el qual serà desmuntat. Al 
seu lloc s’ha instal·lat un nou gronxa-
dor i s’ha mantingut el joc de la caput-
xeta vermella, amb dibuixos de la Pila-
rín Bayés, el qual va ser instal·lat l’any 
2016. També el gronxador inclusiu, 
adaptat per als infants amb diversitat 
funcional, instal·lat l’any passat.  

S’ha arranjat tot el paviment, que ara 
serà de cautxú continu per garantir la 
seguretat dels infants davant de pos-
sibles caigudes. A l’àrea superior del 
parc, però, es mantindrà amb el seu 
estat original tota la part central de 
l’antiga Era del Gassó, pel seu valor pa-
trimonial i històric per a Roda de Berà.

La Policia Local utilitza càmeres personals de gravació
 El cos ha incorporat dotze càmeres personals per donar major transparència i facilitar

la tasca dels agents en situacions complexes. 

 Seran utilitzades en casos excepcionals per garantir la seguretat dels agents i de la 
ciutadania, i per donar un millor servei. 

Els agents de la Policia Local de 
Roda de Berà porten des del 7 
de maig un nou element als 

seus uniformes, una càmera personal 
de gravació de vídeo i so. L’Ajuntament 
va adquirir un total de dotze unitats, te-
nint en compte el número d’agents que 
poden coincidir durant un mateix torn. 

Les càmeres personals, de tamany molt 
petit i només 23 grams de pes, van col-
locades al pit dels i les agents, i enregis-
tren des d’una perspectiva subjectiva 
amb una lent gran angular de 130º. Amb 
elles, s’assolirà una major transparència 
de la tasca policial en actuacions o si-
tuacions que puguin ser conflictives, en 
les quals es donin circumstàncies de 
risc per als agents o de terceres perso-
nes. Aquestes han estat recollides en un 
protocol d’ús que hauran de complir per 
donar garanties als drets i a les llibertats 
de totes les persones. 

La càmera té una funció de pre-grava-
ció, la qual permet conservar les imat-
ges i els sons enregistrats moments 
abans de l’activació del dispositiu 
per part de l’agent. Aquest s’haurà de 
mantenir en marxa fins que no finalitzi 
l’actuació policial que ha causat l’acti-
vació de la càmera. 

“El simple fet de saber que estàs gra-
vant en aquell moment ja tindrà un 
efecte dissuasiu en moltes ocasions i 
ajudarà a rebaixar la tensió en alguns 
moments. També ofereix una major se-
guretat i més garanties per al ciutadà, 
però també per als nostres agents”, as-
segura Antonio Gómez, cap de la Poli-
cia Local de Roda de Berà. 

Situacions excepcionals 

Alguns exemples de situacions 
en les quals els agents hauran 
d’enregistrar la seva actuació 
són per utilització de força físi-
ca, atac o intimidació per armes 
o objectes perillosos; en situa-
cions en què es posi en risc la 
integritat física tant dels agents 
com de la ciutadania; en casos 
de desordre públic; o davant 
d’un delicte, entre d’altres. 
Les imatges queden emmagat-
zemades en un servidor munici-
pal i són destruïdes en un mes 
des del seu enregistrament, ex-
cepte quan estiguin relaciona-
des amb infraccions penals o 
administratives greus, amb una 
investigació policial en curs. 
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El 16 de maig el president del Con-
sell Comarcal del Tarragonès, Ós-
car Sánchez, va visitar l’Ajuntament 

per fer lliurament a l’alcalde Pere Virgili, i 
a la regidora de la Dona i Igualtat, Rosana 
Dorantes, de la bandera LGTBI. L’acte s’em-
marcà en la commemoració del Dia Inter-
nacional contra l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia (LGTBI-fòbia), establert el 17 de 
maig des de l’any 2005. 

El 18 d’octubre de 2014 va entrar en vi-
gor la Llei 11/2014, per garantir els drets 

de les persones del col·lectiu LGTBI i 
per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia. La llei va suposar un pas 
endavant molt important cap a la igual-
tat efectiva i real dels drets de les perso-
nes del col·lectiu, i instava els diferents 
governs a desenvolupar polítiques de 
sensibilització, prevenció i detecció de la 
discriminació.  

SAI Tarragonès
El SAI Tarragonès es va posar en marxa 
l’any 2018 com un servei d’atenció inte-
gral a la diversitat afectiva, sexual i de gè-
nere, que desenvolupa polítiques contra 
la discriminació per motiu d’identitat o 
expressió de gènere i orientació sexual.

Aquest recurs es va posar en fun-
cionament amb l’objectiu de donar 
resposta a aquestes situacions de 
discriminació i també a qualsevol ne-
cessitat d’acompanyament, suport o 
informació que tingui la ciutadania 
de la comarca del Tarragonès en rela-
ció a la diversitat sexual i de gènere.

El President del Consell 
Comarcal del Tarragonès lliura 
la bandera LGTBI a l’Ajuntament
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Roda de Berà premia les roses més boniques 
i les més oloroses 
 La rosa d’Emy Moraga va ser escollida com la més bonica de totes, i la de Merçè Ventosa,

la més olorosa. 

 Les tres guanyadores van rebre 75, 50 i 25 euros, per a cada modalitat, i un roser 
de la varietat Pau Casals. 

La sala d’exposicions del Patronat 
Municipal va acollir el 7 i 8 de 
maig el primer Concurs de Roses. 

Organitzat per la regidoria de Cultura, 
el certamen va premiar les roses més 
boniques i les més oloroses presenta-
des a concurs, amb la col·laboració de 
Garden Pagès, de Flower i de la botiga 
Ingrid Virgili Floral Art & Events.

S’hi van presentar un total de 44 roses, 
33 a la modalitat “la rosa més boni-
ca”, i 11 a “la rosa més olorosa”, de 10 
participants diferents, que podien ser 
principiants o aficionats de tot Catalu-
nya, que cultivessin roses de forma no 
professional. La modalitat de millor ro-
ser cultivat en test va quedar deserta. 

El Jurat, format per l’alcalde Pere Virgi-
li; Teresa Ferré, regidora de Cultura de 
l’Ajuntament; Ramón Pagès, de l’em-
presa Garden Pagès; Àngel Jubete, 
de Flower; Ingrid Virgili, d’Ingrid Virgili 
Floral Art & Events; i Roberto Marzano, 
aficionat a la jardineria, es va reunir per 
puntuar i triar les millors flors d’amb-
dues modalitats. La rosa més bonica 
va ser la de l’Emy Moraga. El segon 
premi va ser per a Celsa Varela; i el ter-
cer per a Maria Gurita, de Santa Oliva. 

La cultivada per Merçè Ventosa va gua-
nyar per ser la rosa més olorosa. Pas-
tora Aceituno es va emportar el segon 
premi i, de nou, Maria Gurita, el tercer. 

Els premis en ambdues modalitats van 
ser de 75, 50 i 25 euros, per al primer, se-
gon i tercer, respectivament, un diploma i 
un roser de la varietat Pau Casals, genti-
lesa de Garden Pagès. A més a més, tots 
els participants es van emportar a casa 
un lot de productes Flower per al cultiu de 
roses, i un diploma de participació.

El 7 de maig vaig visitar l’expo-
sició del Concurs de Roses. 
Molt boniques, es notaven 

collites fresques dels jardins i la 
seva presentació era molt elegant. 
He anat moltes vegades als concur-
sos del teatre Bartrina de Reus. Do-
nar les gràcies a la regidora de Cul-
tura, Teresa Ferré, qui ha demostrat 
molt saber fer, i desitjo que continuï 
per molts anys amb el càrrec. 

Vull felicitar l’Ajuntament per pro-
mocionar aquest i d’altres concur-
sos. “No sols de pa viuen les perso-
nes, també viuen d’il·lusions” i entre 
aquestes hi ha tenir un petit jardí, un 
terrat ple de torretes o un balcó on 
sortir cada dia a regar les flors. 

Els que estimem les coses que en 
dona la vida com l’amistat, la bon-
dat, les bones maneres i accions 

fan que pobles com Roda de Berà 
es converteixi per uns dies en un 
jardí vivent. 

Felicitats a tots els guanyadors i a 
tots aquells que heu contribuït en 
aquest concurs. Que continuï per 
molts anys. 

Pepita Biosca i Ollé. 

Vols col·laborar amb el Roda de Berà al dia escrivint un petit article per al proper número? 
Envia’ns un correu electrònic a comunicacio@rodadebera.cat
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L a regidoria de Comerç de l’Ajun-
tament torna a posar en marxa, 
per tercer any consecutiu, el 

concurs #FemPobleRdB, per ajudar i 
promocionar el comerç local, sota el 
paraigua de la campanya Reactiva’t. 

L’edició passada va aplegar la parti-
cipació de 236 persones i durant les 
quatre setmanes de concurs es van 
lliurar 72 vals de 50 euros, un total de 
3.600 euros per gastar als comerços 
adherits a la campanya. 

L’actual edició se celebrarà del 4 de 
juliol a l’1 d’agost. Es realitzaran qua-
tre sortejos diferents, els dilluns 11, 
18, 25 i 1 d’agost, a les 13h. Aquelles 
persones que vulguin optar a guanyar 
un dels vals de 50 euros que se sorte-
jaran, hauran de tenir un perfil a Insta-
gram i seguir els passos detallats a les 
bases. Primer, ser seguidor del comp-
te de l’Ajuntament @ajrodadebera. 
Fer-se una foto dins d’un dels establi-
ments adherits al concurs, ensenyant, 
per exemple, un producte comprat, un 
pentinat dins d’una perruqueria, la foto 
d’un plat de menjar dins d’un bar o res-
taurant, etc. Serà molt important de-

mostrar que es troben físicament dins 
de l’establiment en el moment de cap-
tura la imatge. Seguidament hauran de 
publicar la fotografia al seu compte 
personal, etiquetar l’Ajuntament i co-
mentar la foto amb l’etiqueta #FemPo-
bleRdB. A més a més, el mateix dia del 
sorteig la privacitat del compte haurà 
d’estar oberta. 

Entre totes les fotografies publicades 
cada setmana, i que compleixin els 
requisits, se sortejaran diversos vals 
de 50 euros. La quantitat dependrà del 
número d’establiments que s’adherei-
xin al concurs. 

Establiments participants
Al concurs es podrà adherir qualsevol 
comerç, negoci o establiment de res-
tauració que vulgui participar per reac-
tivar la seva activitat i promocionar-se 
al costat de l’Ajuntament. 

Per fer-ho, han d’enviar un correu elec-
trònic a l’adreça reactivat@rodadebe-
ra.cat abans del 30 de juny. La llista 
d’establiments participants es publi-
carà l’1 de juliol a les xarxes socials de 
l’Ajuntament.

La regidoria de Comerç posa en marxa la tercera 
edició del concurs #FemPobleRdB a Instagram 
 Durant l’edició passada es van repartir 72 vals per valor total de 3.600 euros. 

 Els establiments que s’hi vulguin adherir han d’enviar un correu electrònic a 
reactivat@rodadebera.cat abans del 30 de juny.

1

1

1
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Oberta la convocatòria 
per participar al cinquè 
Concurs de Poesia 
de Roda de Berà 
 El millor poema serà premiat amb 150 euros.

 El lliurament de premis tindrà lloc el 20 d’agost, 
dins del programa 
de la Festa Major de Sant Bartomeu. 

Teresa Duch presenta 
la seva darrera novel·la 
a la Pedrera de l’Elies 
 Duch és l’autora de capçalera de la biblioteca 
municipal Joan Martorell Coca.

Jubilacions i comiats 

La regidoria de Festes de l’Ajun-
tament, dins del programa de la 
Festa Major de Sant Bartomeu, ha 

convocat el cinquè Concurs de Poesia 
de Roda de Berà amb els objectius de 
promoure la cultura i l’afició a la poesia 
en la seva faceta més creativa, i donar a 
conèixer l’obra dels participants.

Hi podrà participar qualsevol persona 
major de 18 anys que presenti la seva 
obra, de tema lliure, a la Biblioteca Mu-
nicipal Joan Martorell Coca, abans del 
10 d’agost. 

La presentació i la lectura de les poesies 
participants, així com l’anunci del nom 
del guanyador o guanyadora, es farà en 
un acte públic el 20 d’agost, a les 20 ho-
res, a la plaça dels Pins, dins del progra-
ma de la Festa Major de Sant Bartomeu. 

El jurat estarà presidit per Teresa Fer-
ré, regidora de Cultura i Festes, i for-
mat per persones vinculades al món 
cultural de Roda de Berà. 

La millor poesia serà premiada amb 
150 euros, i la segona amb 50 euros. 
També es lliurarà un accèssit.

L’idíl·lic entorn de la Pedrera de 
l’Elies va acollir el 18 de juny, a 
partir de les set de la tarda, la 

presentació de la novel·la ‘Baltasana 
– La muntanya em parlava’, de Teresa 
Duch, autora de capçalera de la bibli-
oteca municipal Joan Martorell Coca. 

L’acte, presentat per Sònia Camí, va 
comptar amb la participació de la regido-
ra de Cultura, Teresa Ferré; i va ser ame-
nitzat per la música d’Sveta Trushka, al 
violoncel, i d’Alberto Reguera, al violí. Les 

lectures d’alguns fragments de la novel·la 
van anar a càrrec dels rodencs Lourdes 
Auquer i Octavi Formatger. 

Editat per Terra Ignota, aquest és el 
seu sisè llibre publicat, en el qual l’au-
tora s’endinsa en una història a mig 
camí entre la ficció realista i la litera-
tura fantàstica. La seva mare, Teresa 
Dolcet, és coautora del llibre atès que 
hi ha participat amb les seves il·lustra-
cions, recreant amb elles els personat-
ges de la novel·la. 

El 6 de maig vam cele-
brar un sopar corpora-
tiu per acomiadar als 

treballadors i treballadores 
als qui en els darrers dos anys 
els va arribar el moment d’ini-
ciar una nova etapa vital, la 
jubilació. 

En total han estat una quinze-
na de persones que, com va 

dir l’alcalde Pere Virgili, durant 
tants anys -alguns fins a 30-, 
van aportar-nos coneixement, 
experiència, compromís, res-
ponsabilitat i moltes ganes de 
millorar Roda de Berà. 

Gràcies Ana, Carmen, Cholo, Pa-
qui, Jacinto, Marcos, Francesc, 
Ricard, Antonio, Jacinto, Joan, 
Aleix, Enrique, J.A. Ayllon i Juan. 
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L es regidories de Cultura i de Tu-
risme, amb el suport del Festi-
val Internacional de Cinema en 

Català Costa Daurada, tornen a impul-
sar un any més, i ja en van tres, l’Espai 
FIC-CAT. Els espectadors i especta-
dores podran gaudir del millor cinema 
català en l’entorn privilegiat del Roc 
de Sant Gaietà, a l’antic port, a partir 
de les deu de la nit. 

En aquesta ocasió seran quatre ses-
sions, programades els divendres del 
mes de juliol. L’Espai FIC-CAT s’es-
trenarà el 8 de juliol amb una sessió 
conjunta de curtmetratges triats per 
la nova direcció del Festival: Elsa, d’Al-
bert Carbó; La banyera, de Sergi Martí; 
Diari d’un operador cinematogràfic, de 
Dani Seguí; i Llana Negra, d’Elisabet 
Terri. 

La següent sessió arribarà el 15 de ju-
liol amb Els dies que vindran, de Car-
los Marqués-Marcet. La producció va 

obtenir el Premi del Jurat a la Millor 
Pel·lícula al FIC-CAT 2019. 

El 22 de juliol els espectadors i espec-
tadores podran gaudir del llargmetrat-
ge Sis dies corrents, de Neus Ballús, 
la qual ha estat projectada al FIC-CAT 
2022 dins de la selecció oficial, però 
fora de competició. 

Finalment, el 29 de juliol es projectarà 
el llargmetratge Escape Room, d’Hèc-
tor Claramunt, cinta que va aconseguir 
el Premi del Públic a la 14a edició del 
Festival amb molt bones crítiques. 
Una divertida comèdia que servirà per 
posar punt final a la tercera edició de 
l’Espai FIC-CAT. 

Torna ‘l’Espai FIC-CAT’ al Roc de Sant Gaietà 
 Les projeccions a l’aire lliure tindran lloc quatre divendres de juliol a l’antic 

port del Roc de Sant Gaietà. Totes són amb entrada lliure. 
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Arranjament de diferents carrers del barri de la Barquera
 Alguns trams de voreres representaven un risc per als vianants. 

 També s’ha previst la renovació de l’enllumenat públic i la substitució del cartell d’accés al barri.

Durant la darrera setmana de maig 
l’Ajuntament va arranjar diversos 
trams de voreres del barri de La 

Barquera pel seu mal estat de conserva-
ció. En concret als carrers Teide, Pintor 
Huguet, Canigó, General Prim, Aneto i 
Gaià en els quals les arrels dels arbres 
havien esquerdat i desnivellat diferents 
trams. Aquests representaven un risc 
per als vianants pel seu estat de conser-
vació i és per això que l’equip de Govern 
va prendre la decisió d’arranjar-los. 

Els treballs van consistir en la demo-
lició de les parts en mal estat i en la 
reposició del formigó de les voreres, 
rigoles i porcions d’asfalt de les parts 
afectades. 

El pressupost d’adjudicació va ser de 
65.463,90 euros.

Millores al barri 

A banda de l’arranjament de les voreres d’alguns carrers, l’Ajun-
tament ha previst altres millores al barri. Al pressupost de 2022 
hi ha inclosa una partida de 100.000 euros per al canvi de fanals 
a La Barquera, dins del Pla de renovació de l’enllumenat públic 
de Roda de Berà, per fer-lo més eficaç i eficient. Es canviaran 
les antigues lluminàries per unes amb tecnologia LED, les quals 
oferiran una millor il·luminació amb un cost més baix. 

També s’ha previst la substitució de la senyalització d’entrada al 
barri des de la carretera N-340. L’actual cartell amb el nom “ur-
banització La Barquera” és de xapa metàl·lica, amb un disseny 
obsolet que s’ha degradat molt amb el pas del temps. La nova 
senyalització serà molt més moderna. Consistirà en una base 
de formigó a sobre de la qual es muntarà un muret de blocs de 
formigó que es revestiran amb gabions de pedra de color blau 
en la part inferior i acer corten en la part superior, sobre el qual 
s’instal·larà el nou rètol.
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Diuen que un enigma és allò que resulta difí-
cil d’entendre, resoldre o endevinar. Queda 
palès doncs, perquè es tracta d’una certesa, 

que s’acosta l’estiu i que els carrers del nostre mu-
nicipi s’ompliran, de nou, de gom a gom. Dels més 
propers a la primera línia de costa a aquells que con-
fronten amb la Plana del Xim. I és que, tot i que hom 
mostra gran interès en desestacionalitzar el nostre 
turisme, a la postre som un municipi de costa.

Un dels principals reptes per a aquells que tenim la 
bonica tasca de prestar servei al ciutadà és la de 
gestionar de la manera menys abrupta possible la 
confluència de veîns, turistes, visitants, treballadors 
i comerciants, entre d’altres, tot tractant de preser-
var aquelles zones on l’afluència de públic, sense im-
portar la provinença del mateix, resulta més elevada.

Enguany s’ha decidit apostar per un estacionament 
regulat mitjançant zona blava a la part costanera que 
comprèn l’espai situat entre el Roc de Sant Gaietà i 
Berà, havent comprovat les dificultats d’estaciona-
ment existents sobretot, en els mesos d’estiu. Aques-
ta iniciativa no respon pas a un objectiu recaptatori, 
sinó que la seva funció és la d’incrementar la rota-
ció de vehicles que desitgin estacionar a les zones 
regulades, fet que afavorirá la possibilitat de que els 
comerços puguin rebre un major volum de visitants. 
Comportarà avantatges també per als residents, que 
fins ara es topaven amb grans dificultats per a poder 
estacionar en una zona pròxima a la seva vivenda. 
D’aquesta manera es pretén subsanar la problemàti-
ca relativa a l’estacionament que es troba arrelada en 
aquests “punts calents” del nostre municipi.

Com dèiem, no és pas un enigma, ens al contrari, 
la massificació referent al nombre de vehicles que 
circulen per la nostra zona costanera any rere any. 
Sí que és enigmàtic, tot i que en els darrers dies s’ha 
anat desemmascarant, qui tractarà de treure amb 
traidorïa un rèdit polític d’aquest canvi que, en defi-
nitiva, contribuirà al benestar general de tots aquells 
que tenim intenció de gaudir d’un nou i preciós estiu 
a Roda de Berà.

Des del grup municipal del Partit dels Socialis-
tes hem decidit no fer cap escrit en el Butlletí 
Municipal Roda de Berà al dia per la manca de 

pluralitat de les seves publicacions. Aquest butlletí ja 
fa mesos que es publica i la gran part de la informa-
ció tracta sobre l’activitat del govern municipal però 
no sobre la tasca de la resta de grups municipals. No 
volem deixar el nostre espai en blanc sense motiu. 
Per tant, aprofitem per explicar que creiem que és el 
moment de demanar més pluralitat en aquest mitjà 
de comunicació que pertany a tots i totes les roden-
ques. Instem a que les properes publicacions siguin 
més plurals.

Del día 4 a l’11 de juny a Roda de Bera hem 
viscut una vegada més, potser més que les 
anteriors edicions, la festa del cinema en ca-

tala, de la ma del Festival Internacional del Cinema 
en Catala - Costa Daurada (FIC-CAT).

Un festival que ha estat possible grades a l’esfon;: de 
les persones que formen part del comite organitzador 
i a la col·laboració de moltes rodenques i rodencs que 
estimen el cinema, la cultura, la llengua catalana i el 
nostre poble.

Em quedo amb tres frases que he sentit durant aques-
ta setmana en boca de les persones convidades de les 
diferents produccions projectades durant el festival:

El festival ha esdevingut un espai de networking d’on 
van sorgir i sorgiran nous projectes cinematografíes, 
noves col·laboracions, noves sinergies.

Que aquest festival és un referent del cinema rodat 
en catala.

I que Roda de Bera s’ha convertit en la capital del cine-
ma en catala.

Recordant una recent entrevista al Sr. Francesc Xavier 
Vila, catedratic en sociolingüística catalana i actual se-
cretari de Política Lingüística, “no hem d’oblidar que la 
llengua propia, histórica i tradicional de Catalunya és 
el catala; i no podem permetre que cada vegada més 
tingui una posició més secundaria en l’únic territori on 
pot ser la llengua normal”.

I cree que aquí hi esta jugant un paper molt important 
el Festival FIC-CAT.

Tenint en compte que l’ús social del catala entre la jo-
ventut esta minvant, i, alhora, veient l’amplia varietat 
de formats cinematografíes en que s’han presentat 
produccions al Festival (des de curtmetratges a llarg-
metratges, passant per videoclips i documentals) i el 
creixent nombre de centres educatius que hi presen-
ten els seus projectes, puc dir que l’objectiu principal 
del Festival s’esta complint. Fins i tot sorpren la gran 
quantitat de produccions encapc;:alades per gent jove. 
Fet que ens demostra que el cinema rodat en catala no 
esta tan en perill com alguns ens volen fer creure.

Des d’aquí, tot i queja ho he fet en persona, vull felicitar 
una vegada més al Sr. Antonio Barrero pel merescut 
premi Montserrat Carulla després de tretze edicions al 
capdavant del Festival.

Com també, felicitar el seu relleu, la Sra. Cris Gambin 
i el Sr. Toni Pinel perles novetats com la zona food-
trucks, que desitjo ampli’i la seva oferta en próximes 
edicions, i l’espai de trabada que s’hi va crear a la 
plac;:a de la Sardana.

Salut i República!



21OPINIONS GRUPS MUNICIPALS

ZONA AZUL

Roda de Berà se ha convertido desde hace 
40/50 años en un pueblo básicamente que 
vive del turismo. La industria es poca y el co-

mercio local sobrevive a duras penas, sobre todo des-
pués de la pandemia.

En los meses de verano recibimos miles y miles de 
visitantes. Muchos de ellos se hospedan en nues-
tros excelentes campings, otros lo hacen de paso.

Nuestras playas son uno de los puntos fuertes del mu-
nicipio, pero hay un lugar que es el principal destino de 
muchos de los que nos visitan. El Roc de Sant Gaietà.

Junto al Arc de Berà es el principal reclamo de Roda 
de Berà. Son miles las personas que se hacercan al 
Roc, a la Platja de la Pelliseta o Punta d´en Guineu. 
Esto provoca una masificación en todo el entorno 
tanto de personas como vehículos. 

Hacía falta regularlo de alguna manera. Después del 
fracaso de la zona verde para residentes del Roc que 
discriminaba claramente a los demás ciudadanos del 
municipio, se nos planteó la instalación de varias zo-
nas azules.

La zona azul (con tres tarifas diferentes: residentes, 
censados y foráneos) nos facilitará el aparcamien-
to. Abra más fluidez de las zonas disponibles para 
aparcar, beneficiará a los comercios de la zona que 
podrán aplicar descuentos adicionales a sus clien-
tes, permitirá aparcar a los residentes del Roc con el 
máximo descuento posible, etc.

A parte la zona azul solo estará vigente en los me-
ses de más afluencia de personas (Del 15 de Junio, 
al 15 de  Septiembre).

Cualquiera podrá optar a aparcar en el entorno del Roc 
de Sant Gaietà, incluidos los demás residentes de Roda 
de Berà. Cosa que hasta ahora no era posible por la anti-
gua zona verde de residentes y el “aparca y compra”.

Además siguen existiendo las zonas de aparcami-
ento municipal gratuitas en los lugares habituales y 
muy cercanos.

Con esta medida creemos que se mejorará el dina-
mismo del Roc y también puede ser una herramienta 
para protegerlo en el futuro.

Lo que también creemos es que nuestro ayuntami-
ento debería haber informado a los vecinos del Roc 
de la medida que íbamos a adoptar. No entendemos 
ni compartimos la manera de actuar, tanto en este 
como en otros temas,  sin haber consultado primero 
con nuestro Roc de Sant Gaietà.

En el próximo pleno, nuestro concejal Toni Bernal, 
propondrá que la recaudación se destine al mante-
nimiento de playas en los próximos presupuestos.

Estamos a las puertas del verano, a nadie se le esca-
pa que después de las restricciones del COVID-19, 
cada día vamos llegando a la normalidad, a salir a 

la calle y relacionarnos con las demás personas, asistien-
do a eventos culturales, deportivos, familiares y cuando no 
disfrutando de los buenos amigos. Este verano nuestro mu-
nicipio de Roda de Berà se alegrará de ver los campings a 
rebosar, las playas llenas, las tardes noches de paseo por el 
casco antiguo urbano, paseo de Ronda o bien Roc de Sant 
Gaità, sin olvidar las reuniones en terrazas, alrededor de un 
refresco o plato cocinado, sin contar en la participación de 
nuestras fiestas populares.

En este artículo correspondiente a mayo y junio, desde nu-
estro Grupo Municipal POPULARS PER  RODA, queremos 
resaltar dos iniciativas entre otras, de las cuales hemos 
sido impulsores:

SEGURIDAD CIUDADANA:

La primera de ellas tuvo lugar en el pleno ordinario de mayo, en 
el mismo solicitamos que el Sr. Alcalde hiciera llegar nuestras 
felicitaciones a toda la plantilla de la Policía Local por el ex-
traordinario trabajo que están realizando. Con la colaboración 
ciudadana, nuestra Policía Local ha evitado el 71% de ocupa-
ciones ilegales y lo ha hecho con una legislación que beneficia 
más al okupa ilegal, que no al propio propietario. También una 
presencia activa uniformada disuasoria en nuestras calles, lo 
que se conoce como policía de aproximación, que ofrece a los 
vecinos seguridad. También los diferentes controles a los ac-
cesos de nuestro municipio, el patrullar de sus vehículos por 
urbanizaciones y calles contribuyen muy mucho a que no ten-
gamos que vivir en una tensión de inseguridad. Tenemos que 
estar satisfechos que la plantilla de Policía Local de nuestro 
municipio es una de las más dimensionadas por ratio de habi-
tantes de Cataluña, un equipo humano profesional y vocacio-
nal. Gracias por su trabajo, dedicación, constancia y de estar a 
nuestro lado. Desde nuestro Grupo Municipal POPULARS PER 
RODA siempre tendrán nuestro apoyo y solidaridad y juntos 
lucharemos contra la ocupación ilegal y la inseguridad ciuda-
dana, tolerancia cero.

RESTAURACIÓN PLAYAS Y COSTA:

La segunda propuesta que se presentará para su debate y 
aprobación en el Pleno Ordinario de Junio, hace referencia 
a la defensa de nuestras playas y litoral. La costa catalana 
y sus playas, admiradas a nivel nacional e internacional  por 
su belleza y singularidad, representan uno de los mayores 
valores del patrimonio natural y paisajístico que convierten 
a Cataluña y como es evidente a Roda de Berà un destino 
turístico. Multitud de causas acumuladas desde el siglo pa-
sado, agravadas en parte por los efectos del cambio climáti-
co, han determinado la necesidad de protegerla, puesto que 
desde hace algunos años el litoral viene sufriendo un grave 
deterioro que cada vez se hace más palpable ante factores 
adversos como los cada vez más frecuentes temporales que 
originan graves daños en la costa y en sus playas. Es por 
este motivo que presentamos una moción instando al Gobi-
erno de España que articule actuaciones de mejora para la 
defensa del litoral y de sus playas.

EQUIPO, EXPERIENCIA E ILUSIÓN

Per no deixar l’espai en blanc, us informem 
que el nostre grup municipal no participa 
en aquest butlletí de publicitat de l’equip 

de govern, pel cost econòmic que suposa a tots 
els rodencs i rodenques. Sent coherents amb el 
que va dir el nostre portaveu i regidor Albert Mar-
tín, “Els partits polítics han de pagar-se amb els 
seus propis diners els butlletins, no amb els diners 
dels contribuents i comerciants que es publiciten”.  
Per qualsevol informació del nostre grup municipal, 
us podeu dirigir directament al nostre Facebook/
Instagram @juntsxrodadebera, al correu de  junts-
xrodadebera@gmail.com  o personalment amb el 
nostre regidor.
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ACTUALITAT22

Agenda
AJUNTAMENT 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

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

TELÈFONS D’INTERÈS

23 DE JUNY 
ARRIBADA DE LA 
FLAMA DEL CANIGÓ

A partir de les 19:30h, a la plaça de 
la Sardana. 
Encesa de la foguera, lectura del 
manifest i ballada d’una sardana. 
També repartirem coca i moscatell 
per a tothom. 
Organitza Ajuntament i Grup Sarda-
nista amb la col·laboració del Ball 
de Diables de Roda de Berà. 

25 I 26 DE JUNY
BLUE PLANET OPEN – SVATOUR
Tot el cap de setmana a la platja 
Costa Daurada. 
Més informació a www.svatour.com 

25 DE JUNY 
ESTIU A LA PEDRERA: ACTUACIÓ 
DE LA CORAL VERGE DE BERÀ
A les 22h, a la Pedrera de l’Elies. 

DEL 27 DE JUNY AL 10 DE SETEM-
BRE.
ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU
Aeròbic, Ioga i Txi Kung, a la platja 
Llarga i Costa Daurada. 
Consulta els horaris a 
www.rodadebera.cat 

28 DE JUNY
LECTURA DEL MANIFEST 
AMB MOTIU DEL 28-J, DIA DE L’OR-
GULL LGTBIQ+
A les 12h, a la plaça de l’Ajuntament.

30 DE JUNY
PARADETA D’IGUALTAT 
I MURAL AMB MOTIU DEL 28-J
De 10 a 13h, al mercat setmanal. 
Donarem un detall a les 100 pri-
meres persones que s’hi apropin a 
participar.  

2 DE JULIOL
ESTIU A LA PEDRERA: 
SIMBIOSI MUSICAL - BANDA 
UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA I 
LA COBLA REUS JOVE
A les 22h, a la Pedrera de l’Elies. 

DEL 2 DE JULIOL A L’1 D’AGOST
CONCURS A INSTAGRAM #FEMPO-
BLERDB
Per promocionar el comerç local. 
Més informació: www.rodadebera.cat 

3 DE JULIOL 
SWIM ROC RODA DE BERÀ

A partir de les 9h, a la platja Punta 
d’en Guineu. 
Organitza Fun Sports. 

DEL 4 AL 9 DE JULIOL 
TORNEIG DE PÀDEL 
MASCULÍ I FEMENÍ
Durant tot el dia a la Zona Esportiva 
Municipal Eixample. 

DEL 4 AL 10 DE JULIOL 
MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Durant tota la setmana a la piscina 
municipal. 
Pots col·laborar amb la teva entra-
da del dia 10 de juliol, o comprant 
articles de la campanya i fent dona-
cions durant tota la setmana. 

DEL 4 AL 28 DE JULIOL
ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU 
A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 
EIXAMPLE
Consulta les activitats i horaris a: http://
web.rodadebera.cat/esports/estiu 

8 DE JULIOL 
ESPAI FIC-CAT: SESSIÓ CONJUNTA 
DE CURTMETRATGES
A les 22h, a l’antic port del Roc de 
Sant Gaietà. 
Elsa, d’Albert Carbó; La Banyera, de 
Sergi Martí; Diari d’un operador cine-
matogràfic, de Dani Seguí; i Llana 
negra, d’Elisabet Terri. 

9 DE JULIOL 
ESTIU A LA PEDRERA: FENYA RAI! 
A les 22h, a la Pedrera de l’Elies. 

10 D’AGOST
ÚLTIM DIA DE LLIURAMENT DE 
TREBALLS AL 5È CONCURS DE 
POESIA DE RODA DE BERÀ
A la biblioteca municipal Joan Mar-
torell Coca. 

15 DE JULIOL
ESPAI FIC-CAT: 
ELS DIES QUE VINDRAN, 
DE CARLOS MARQUES-MARCET
A les 22h, a l’antic port del Roc de 
Sant Gaietà. 
Premi del Jurat a la Millor Pel·lícula 
al FIC-CAT 2019. 

16 DE JULIOL 
ESTIU A LA PEDRERA: 
MARIA DEL MAR BONET
A les 22h, a la Pedrera de l’Elies.

22 DE JULIOL
ESPAI FIC-CAT: SIS DIES 
CORRENTS, DE NEUS BALLÚS
A les 22h, a l’antic port del Roc de 
Sant Gaietà. 

23 DE JULIOL 
ESTIU A LA PEDRERA: 
LA BELLA NAPOLI
A les 22h, a la Pedrera de l’Elies. 

DEL 25 AL 30 DE JULIOL 
TORNEIG DE PÀDEL FEMENÍ
Durant tot el dia a la Zona Esportiva 
Municipal Eixample. 

29 DE JULIOL 
ESPAI FIC-CAT: 
ESCAPE ROOM, 
D’HÈCTOR CLARAMUNT
A les 22h, a l’antic port del Roc de 
Sant Gaietà. 
Premi del Públic al FIC-CAT 2022. 

30 DE JULIOL
FESTA DE L’ESPORT
Durant tot el matí, a la Zona Esportiva 
Municipal Eixample. 

CURSA POPULAR 
A les 20h, a La Barquera. 
Organitza l’associació de veïns de 
La Barquera. 

ESTIU A LA PEDRERA: 
MÚSICS DE CARRER
TRIBUT A TXARANGO.
A les 22h, a la Pedrera de l’Elies. 

6 D’AGOST 
ESTIU A LA PEDRERA: 
COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA
A les 22h, a la Pedrera de l’Elies. 

13 D’AGOST
ESTIU A LA PEDRERA: 
ARTURO GAYA – BONAIRE 12
A les 22h, a la Pedrera de l’Elies. 

DEL 15 AL 20 D’AGOST
TORNEIG DE PÀDEL MASCULÍ.
Durant tot el dia, a la ZEM Eixample. 

27 D’AGOST
ESTIU A LA PEDRERA: 
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA 
ALCARRÀS, DE CARLA SIMÓN
A les 22h, a la Pedrera de l’Elies. 

DEL 29 D’AGOST 
AL 3 DE SETEMBRE. 
TORNEIG DE 
PÀDEL MIXT
Durant tot el dia, a la 
ZEM Eixample.
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