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«Treballem perquè a 
Roda de Berà ningú 
no es quedi enrere»

El municipi ha preparat un 
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Actuem per superar 
la crisi de la Covid-19
L’Ajuntament destina 523.000 euros per pal·liar els efectes 
econòmics i socials de la pandèmia en la ciutadania més vulnerable, 
les empreses, els autònoms, el turisme i el comerç de proximitat
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ediTOriAl
Torna ‘Roda de 

Berà al dia’

Tenim el plaer de presentar-vos la nova imatge del butlletí municipal “Roda de Berà al dia”, un mi-
tjà de comunicació que arriba per quedar-se i donar resposta a una necessitat molt clara, com-
pletar amb un mitjà escrit el nostre ampli ventall de mitjans de comunicació institucionals per 

arribar a tots i totes vosaltres amb informació veraç, objectiva i propera sobre l’actualitat municipal.

Conviurà amb la pàgina web, l’emissora local Roda de Berà Ràdio, i amb els nostres perfils a les xar-
xes socials Facebook, Instagram, Twitter, Youtube i el canal de Telegram, que tan bé està funcionant 
des del seu naixement a l’inici de la pandèmia. Cadascun d’ells compleixen objectius diferents però 
es complementen a la perfecció per tal que pugueu rebre tota l’actualitat de primera mà. Estem cada 
cop més exposats a les notícies falses, i l’única forma d’enfrontar-nos a les fake news és apostant per la 
informació rigorosa, objectiva i contrastada. I amb aquesta filosofia gestionem tots els nostres mitjans 
informatius.

El coronavirus va irrompre a les nostres vides ja fa mig any per trastocar-ho tot. No estàvem preparats 
per afrontar una realitat com la que ens ha tocat viure aquests darrers mesos i les administracions pú-
bliques ens hem hagut d’adaptar ràpidament per fer-hi front.

L’Ajuntament es va abocar des del primer dia per ajudar i atendre els col·lectius més vulnerables i que 
més ajuda necessitaven. El Punt de Distribució d’Aliments va fer front a les necessitats alimentàries de 
moltes famílies, i va repartir a domicili centenars de lots d’aliments cada setmana. Serveis Socials també 
es va fer càrrec de les compres als supermercats i de les comandes de tots aquells que, per seguretat, 
no podien sortir de casa.

El fet d’haver estat aïllats a casa, confinats, no va significar estar sols, i l’Ajuntament va estar al costat de 
centenars de persones que estaven soles a casa físicament, però no emocionalment. Volíem saber que 
estàveu bé, i si podíeu necessitar ajuda.

En temps de crisi va aflorar la solidaritat, tot i que els rodencs i rodenques sempre hem demostrat el 
nostre tarannà solidari, i més d’una quarantena de dones i homes, juntament amb l’Ajuntament, van 
cosir més de 8.000 mascaretes de cotó casolanes que es van repartir gratuïtament als comerços del 
municipi. Segur que molts de vosaltres en teniu una d’aquestes a casa.

Hem estat al costat de les famílies, però també dels empresaris i autònoms del municipi, i per això 
moltes de les mesures aprovades recentment han anat encaminades a ajudar als negocis locals. Amb 
el suport de tots els grups municipals, vam aprovar un Pla de Reactivació econòmica de Roda de Berà, 
dotat amb 523.000 euros amb diferents mesures econòmiques, fiscals i socials per ajudar a pal·liar les 
conseqüències econòmiques de la crisi sanitària per la Covid-19. Dins de les mesures que contempla 
aquest Pla, hem posat en marxa una línia d’ajuts extraordinaris, amb una partida de 240.000 euros, per 
autònoms, pimes i microempreses de Roda de Berà que haguessin patit pèrdues per la Covid-19. Ja 
s’han presentat a l’Ajuntament més d’una seixantena de sol·licituds i el termini encara és obert.

Sortir d’aquesta situació no serà gens fàcil i ens toca treballar més units que mai. Si tots i totes conti-
nuem prenent les precaucions per evitar infectar i ser infectats, mentre no hi hagi una vacuna, podrem 
evitar els tan temuts rebrots. Durant tot l’estat d’alarma ho hem fet molt bé, però el virus continua pre-
sent també a la nova normalitat. No abaixem la guàrdia.

Recordeu, mantinguem la distància interpersonal, rentem-nos les mans freqüentment, i duem la mas-
careta ben col·locada, tapant el nas i la boca, aquesta és l’única fórmula vàlida per evitar contagiar-nos 
i contagiar els altres.

Per tu, pels teus, per tots, siguem responsables.  

Equip de Govern de l’Ajuntament  
de Roda de Berà

Espais de festa
La pedrera de l’Elies s’ha 
convertit un any més en epicentre 
de l’activitat cultural i musical de 
les nits estiuenques a Roda 

Nova marca turística
El consistori impulsa la nova marca 
‘RdB t’estimo’, senya d’identitat 
per a la projecció de Roda de Berà 
com a destinació turística

Aposta pel comerç 
i la restauració de proximitat
Els botiguers i restauradors locals 
s’adapten a la realitat d’una 
temporada turística excepcional
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«Roda ha estat pionera en la implantació 
d’ajuts contra els efectes de la Covid-19»

ENTREVISTA PERE VIRGILI - ALCALDE

Des del punt de vista de contagis, 
sabem que el municipi de Roda de 
Berà ha sortit bastant ben parat en el 
moment àlgid de la pandèmia. Però 
com està afectant a l’economia del 
municipi aquesta crisi sanitària?
Jo sempre dic que Roda de Berà són dos 
municipis. La vila de les famílies que hi 
viuen tot l’any i la vila de l’estiu, quan arri-
ba a multiplicar per sis la seva població. 
Aquest estiu és diferent i complicat per 
a tothom. Nosaltres hem notat, notem i 
notarem durant la pròxima tardor la baixa 
activitat dels càmpings, que són una de 
les nostres potències turístiques, però 
m’atreveixo a dir que serà un any dolent 
però no pas desastrós. Si l’evolució de la 
pandèmia es controla com fins ara no serà 
un any desastrós, perquè Roda de Berà 
és un municipi de segones residències i 
aquest any sabem que estan més ocupa-
des que mai. La gent de Barcelona, l’Aragó 
i del País Basc no viatja tant i passen més 
temps a la seva segona residència. És veri-
tat que no es fa una vida al carrer i d’oci al 
mateix nivell que en un estiu de normali-
tat. Això ho nota la restauració i el comerç 
local, però altres municipis turístics que 
viuen de l’ocupació hotelera ho patiran 
molt més en les seves economies. Si no 
hi ha rebrots, sobreviurem aquest estiu. El 
moment delicat serà a partir de l’octubre, 
ja que serà quan notarem la baixada en la 
contractació que hi ha hagut en l’oci i la 
restauració. Són sectors que amb l’activitat 
de l’estiu ajuden moltes famílies a viure la 
resta de l’any. Caldrà estar atents a partir 
de l’octubre per veure com patim les famí-
lies de Roda de Berà la manca de treball 
a l’estiu. És quan nosaltres com a Ajun-
tament haurem d’intentar, encara més, 
ajudar la població a través d’injeccions a 
l’economia productiva i, en cas de neces-
sitat, a través del subsidi. 

L’Ajuntament ha fet un esforç impor-
tant en el moment àlgid de la pan-
dèmia amb l’aprovació del Pla de 
Reactivació Econòmica. Estarà en 
condicions el consistori de tornar a 
destinar recursos aquesta tardor si 
fos necessari?
L’Ajuntament de Roda de Berà estarà en 
condicions de tornar a ajudar a la seva 
ciutadania. Fins i tot en contra de les re-
comanacions o obligacions que ens arri-
bin de les instàncies superiors. Si hem de 
trencar més la regla de la despesa que ens 
marquen des de l’Estat o de la Generalitat, 
ho farem. I ja ens anirem a defensar allà 

on sigui. Tenim l’obligació de fer-ho. No 
podem permetre que altres administra-
cions superiors vinguin a esgarrapar allò 
que els municipis hem aconseguit guar-
dar a la guardiola. L’Ajuntament de Roda 
fa molts anys que lluita per reduir el seu 
deute, passant d’una ràtio d’endeutament 
del 120% a només el 10% gràcies a la fei-
na de tots els professionals del consistori, 
als quals els vull agrair l’esforç fet durant 
aquests mesos de pandèmia. Si ara ens 
deixen gastar el que tenim o endeutar-nos 
una mica podrem fer moltes accions, com 
ara impulsar un pla d’ocupació per donar 
feina a 20-30 famílies que ho necessitin i 
aprofitar-ho per impulsar obres a la via pú-
blica, que sempre fan falta.
Per això ara no podem permetre que nin-
gú no vingui de fora a ficar-nos la mà a la 
butxaca quan les nostres famílies, autò-
noms i petites empreses ens necessiten 
més que mai. Els municipis hem de fer 
prevaldre els drets dels ciutadans per da-
munt de tot. Ni l’Estat ni les Comunitats 
Autònomes han fet els deures durant els 
darrers anys, només els ajuntaments, i ara 
seria injust que fiquessin la mà a la caixa. 

Per posar en marxa el Pla de Reactivació 
hem fet un esforç important amb recursos 
propis, modificant la planificació pressu-
postària de l’any i retallant despeses, com 
per exemple en la festa major, i confiem 
que aquestes decisions ens permetran 
destinar-hi més recursos a partir de la tar-
dor, tant en l’economia productiva, amb 
el reforç de la subvenció a l’ocupació o 
la creació d’ocupació directa amb un pla 
d’ocupació o bé l’increment d’algunes 
partides, com ara la de serveis socials. 

És moment de mesures extraor-
dinàries.
Sí. És el moment de tenir inventiva i 
aprendre, perquè això que ens està pas-
sant a tots plegats no ens ho havia expli-
cat mai ningú. Però ens en sortirem. Cal 
estar atents a allò que els altres fan bé i 
els funciona, però també ens consta que 
moltes de les mesures que hem impulsat 
aquí a Roda han estat pioneres i importa-
des per altres municipis. Ara hi ha ajun-
taments que passen pel seu ple convo-
catòries d’ajuts als autònoms. I nosaltres 
això ja ho vam aprovar el passat mes de 
maig. De fet, ja hi ha més de 60 autònoms 
i petits empresaris que han presentat la 
sol·licitud.

Els diferents partits polítics de Roda 
de Berà han fet pinya davant la crisi 
sanitària?
La veritat és que sí. Els diferents grups 
municipals des del primer dia es van po-
sar a disposició de l’equip de govern per 
gestionar aquesta crisi de la millor manera 
possible.

Què li diu la gent pel carrer?
Tothom em fa la mateixa pregunta: “Com 
acabarà tot això, alcalde?” Jo sóc d’un ta-
rannà positiu i crec que ens en sortirem. 
Crec que l’escenari actual de rebrots ja 
estava contemplat pels experts i a més a 
més aquí a Roda el tema de contagis s’està 
portant bé gràcies al nostre urbanisme 
horitzontal i al comportament cívic de la 
ciutadania, empreses i entitats. Les mesu-
res que hem anat prenent, de vegades a 
contracor, han estat enteses per la majo-
ria. Decisions delicades, com ara el límit 
d’aforament a les platges o en l’àmbit cul-
tural, com ara la retallada del programa 
de les festes de Sant Bartomeu, han estat 
enteses per la majoria. Ara celebrarem la 
festa en la mesura que és possible perquè 
la gent s’ho mereix.

Ha estat difícil tirar endavant les di-
ferents mesures incloses en el Pla 
de Reactivació Econòmica?
Han requerit feina i imaginació perquè 
s’ha de compaginar la nostra obligació 
d’ajudar ràpidament a la ciutadania amb 
el fet de complir la legislació i els tempos 
marcats per les instàncies superiors. En 
el nostre cas crec que ho hem solucionat 
prou bé i hem pogut tirar endavant un pla 
integral de mesures que afecten positiva-
ment els nostres veïns i veïnes. Hi ha molts 
exemples, com ara la bonificació de la 
taxa d’escombraries als comerços tancats 
durant el confinament o la suspensió del 
pagament de l’impost anual de les terras-
ses als bars, que són fites importants. Tam-
bé ens sentim orgullosos del pla d’ajuts 
als autònoms i petits empresaris, que ha 
despertat interès d’altres municipis. Ja sé 
que sembla que el paquet d’ajuts l’hem 
enfocat molt cap a l’ocupador, però és que 
sincerament pensem que és la manera 
efectiva d’injectar diners a l’economia. Ara 
cal aconseguir que els negocis de Roda 
mantinguin els llocs de treball.

Quin missatge li pot donar a la ciuta-
dania en aquests moments?
Que l’Ajuntament treballarà perquè ningú 
a Roda de Berà no es quedi enrere. Sabem 
que a partir d’ara res no tornarà a ser igual 
i el consistori haurà de replantejar els seus 
serveis i prioritats per adaptar-se cons-
tantment a les necessitats de la població.  
No podem prendre decisions a llarg ter-
mini. Toca treballar el dia a dia i preparar 
escenaris. Ara seria erroni tornar a apostar 
per la política de retallades pressupostàries 
que es va implantar en la crisi del 2008.

“L’ajuntament estarà 
molt atent a l’octubre per 
veure com les famílies 
de Roda de Berà patim 
l’evident baixada de 
l’activitat d’aquest estiu”
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CARTA D’AGRAÏMENT

Com a regidora de Serveis Socials vull fer un 
agraïment a totes les persones que al llarg 
d’aquests mesos de gran dificultat, provoca-
da per la pandèmia, han contribuït a amainar 
els seus efectes amb la seva solidaritat.
El treball de voluntariat ha estat immens. 
El meu agraïment a tots els treballadors de 
l’Ajuntament i en especial a la gent de Serveis 
Socials, Comunicació, Protecció Civil, Policia 
Local, Brigades municipals, Biblioteca i Hotel 
d’Entitats. També a les quaranta dones i ho-
mes del poble que han confeccionat i abastit 
de mascaretes quan no se’n trobaven enlloc, i 
continuant després fins a arribar a fer-ne més 
de nou mil. Gràcies a la Creu Roja per la seva 
disponibilitat a tota hora per transportar els 
malalts que necessitaven atenció mèdica ur-
gent i gràcies al Consell Comarcal del Tarra-
gonès per la bona coordinació amb els Ser-
veis Socials municipals en tot moment.
Tot el meu reconeixement als voluntaris del 

Punt de Distribució d’Aliments que han fet 
arribar queviures a aquelles persones del po-
ble amb sobrevinguda pèrdua de capacitat 
adquisitiva que, durant la crisi, han passat a 
duplicar el nombre dels que s’atenia habitual-
ment. Gràcies igualment als voluntaris que 
durant l’estat d’alarma han realitzat o atès 
prop de mil sis-centes trucades i set-cents 
correus d’assistència material i emocional a 
persones dels col·lectius més vulnerables, 
per evitar-los l’exposició al contagi i atenuar 
les conseqüències del confinament. I també 
als voluntaris del projecte “Bon dia”, darrera-
ment ampliat en la seva capacitat.
De la mateixa manera, hi ha hagut moltís-
simes donacions materials, sigui en diners, 
en aliments o en material sanitari. La meva 
gratitud a la família Martorell del Park Pla-
tja Barà, al Forn Queralt, al supermercat 
Bonpreu, al supermercat Aldi, a l’Hort d’en 
Pepito, a Del huerto a la mesa, al Centre Tera-
pèutic d’Addiccions, a subministres Marycel, 
a Makers Banyeres del Penedès, a Silvalac, i a 

tots els particulars que han fet donacions di-
rectament al Punt de Distribució d’Aliments o 
bé han deixat queviures pagats als supermer-
cats per a aquells que no en podien adquirir.
Així mateix, gràcies a aquelles persones i em-
preses que amb la seva feina i col·laboració 
han fet més fàcils les tasques dels voluntaris. 
I gràcies, per descomptat, a tots els que han 
ajudat d’una manera o altra i no he anome-
nat.
L’Ajuntament de Roda ha utilitzat tots els mi-
tjans al seu abast per amortir l’impacte que 
la COVID-19 i la crisi que se’n deriva ha des-
carregat i descarregarà inevitablement sobre 
alguns dels veïns del poble. Entre altres mesu-
res s’ha modificat el reglament que regulava 
l’assistència a casos en situació d’emergència 
amb la sensibilitat i col·laboració de tots els 
grups municipals, per tal d’agilitzar-lo i donar 
solucions sense haver de passar pels llargs 
tràmits burocràtics habituals; i ha reforçat el 
Departament de Serveis Socials perquè pu-
gui treballar com una oficina d’atenció al ciu-

tadà en temes socials i d’ocupació.
Però l’efectivitat d’aquestes i altres mesures 
hauria estat molt limitada si no s’hagués po-
gut comptar amb la cooperació, solidaritat i 
responsabilitat de la majoria de veïns. Per mi 
és un orgull que davant d’una crisi sense pre-
cedents, els rodencs no tan sols no hàgim do-
nat l’esquena, sinó que ens hi haguem abo-
cat generosament per mitigar-la. Moltíssimes 
gràcies a tothom!

TERESA FERRé
REgiDORa DE SERVEiS SOciaLS 

Al costat del negoci de proximitat
Més de 60 autònoms i negocis s’han inscrit ja per rebre els ajuts impulsats per l’Ajuntament 
per tal de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària en el teixit local

El comerç i la restauració de proxi-
mitat són dos dels sectors més 
afectats pels efectes de la pandè-

mia en plena temporada d’estiu a tots els 
municipis turístics de la Costa Daurada. 
És per això que l’Ajuntament de Roda de 
Berà ha posat en marxa ajuts a autònoms 
i a petites i mitjanes empreses en aquests 
moments de dificultat i incertesa pel que 
fa al futur més immediat. De moment una 
seixantena d’autònoms i negocis locals han 
sol·licitat l’ajut i el termini per demanar-ne 
continua obert.
La sensació entre els comerciants i restau-
radors de Roda de Berà és que hi ha gent 
al poble, sobretot per l’alta ocupació de 
les segones residències, però que aquesta 
consumeix poc i fa menys vida al carrer que 
en un estiu normal. Per tal de copsar els 
efectes que aquesta ‘nova realitat’ té en els 
negocis locals hem anat a parlar amb ells 
als seus establiments.
Jordi Baltasar, propietari de la corredo-

ria d’assegurances Baltasar i secretari de 
l’Associació de Comerciants i Restauradors 
de Roda, explica que “el sector de la res-
tauració i de les botigues de roba i com-
plements són els que més estan notant els 
efectes de la pandèmia. Altres negocis com 
supermercats, alimentació, bancs, etc. no 
van haver de tancar durant el confinament 
i ho porten millor. El problema ara és que, 
després d’una revifada en les vendes des-
prés de la reobertura, s’ha tornat a un de-
caïment en el consum i a molta incertesa, 
sobretot pensant en la tardor. L’Ajuntament 
s’ha portat molt bé aportant ajuts per als 
negocis i autònoms més necessitats. Els 
agraïm l’esforç, però hi ha molta preocu-
pació per la incertesa del moment i per 
l’arribada de la tardor”.
Esther Periago, propietària de la botiga 
‘Peques’ de roba infantil i presidenta de 
l’Associació de Comerciants i Restaura-
dors de Roda, apunta que “de mitjana les 
vendes entre els associats han caigut a la 

meitat aquest mes d’agost en comparació 
amb el de l’any passat. Veníem d’un hivern 
dur, no hem tingut Setmana Santa i aquest 
agost és dolent perquè la gent està molt 
continguda. Estem vivint de la gent de se-
gona residència, però aquesta consumeix 
menys que el que està de vacances només 
uns dies”. Periago destaca el suport muni-
cipal, que ha ajudat al fet que “cap negoci 
hagi hagut de tancar” i agraeix iniciatives 
com la de la campanya dinamitzadora 
d’Instagram o el vídeo comercial impulsat 
pel consistori.
Al sector de la restauració també li toca 
adaptar-se a la nova realitat. Toni Valera, 
propietari de Dickens Tavern, ha hagut de 
reconfigurar l’espai del seu establiment i 
ajustar la seva plantilla a la demanda ac-
tual, basada sobretot en una clientela fidel 
de tot l’any i els visitants recurrents de cada 
cap de setmana. “Facturem menys perquè 
no tenim la visita espontània del turista 
d’estiu, però ens hem adaptat i el negoci 

continua funcionant. Hem de viure el dia a 
dia i veure com evoluciona tot aquesta tar-
dor. Ara a Roda hi ha gent, però surt menys 
que abans. És comprensible”. Valera és un 
dels emprenedors que s’ha adherit als ajuts 
municipals en temps de crisi sanitària. “Amb 
l’ajuda del consistori, de l’Estat, la renego-
ciació del lloguer del local i la contenció de 
despesa ens hem pogut adaptar. Intentem 
equilibrar despeses amb ingressos”.
Raquel Martínez també va haver de tancar 
la seva perruqueria durant el confiament. 
“Vaig aprofitar per estar amb la família i 
per fer cursos de formació. Vaig intentar 
aprofitar la part positiva de tot plegat”. Ara 
la perruqueria Erian torna a estar oberta i 
assegura que “tinc una clientela excep-
cional i continuen venint, motiu pel qual 
em sento afortunada. A més el suport de 
l’Ajuntament ha contribuït a contenir la 
despesa durant el temps que vam haver 
de parar. Ara només espero que no ens ha-
guem de tornar a confinar”.

D’ESQuERRA A DRETA: JORDI BALTASAR (SECRETARI DE L’ASSOCIACIó DE COMERCIANTS I RESTAuRADORS DE RODA DE BERà), ESTHER PERIAGO (PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIó DE COMERCIANTS 

I RESTAuRADORS DE RODA DE BERà), TONI VALERA (DICkENS TAVERN) I RAQuEL MARTíNEz (PERRuQuERIA ERIAN).
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DiVEnDRES 14 D’agOST
22:00H. CARLES CASES STRINGS BAND 
EN CONCERT. 
Acompanyat per Alberto Reguera, al violí, 
i Sveta Trushka, al violoncel.
Plaça de l’Església.

DEL 15 aL 19 D’agOST
TRAIL VIRTuAL RODA DE BERà
Distància: 5,3km. Preu d’inscripció: 
2€. Tot el recaptat es donarà al Punt 
de distribució d’aliments de Roda de 
Berà. Més informació i inscripcions a: 
festamajorcursarodadebera.webnode.es

DiJOUS 20 D’agOST
19:30H. CONCERT DEL GRuP JuLIVERT
Plaça dels Pins. 
No hi faltarà l’acordió diatònic i el violí. 
Amb ells, practicarem l’euskera, l’occità, el 
castellà, l’italià i el català.

20:00H. PRESENTACIó DEL BOI
Plaça dels Pins. 
El Centre d’Estudis Rodencs presenta el 
“BOI Punt i seguim”, una recopilació dels 
articles publicats als 40 números editats 
des del seu naixement. 
SEGuIDAMENT, 3R CONCuRS DE POESIA 
DE FESTA MAJOR
Plaça dels Pins. 

A CONTINuACIó, CONCuRS DE 
PORTADA FESTA MAJOR
Plaça dels Pins. 
Lliurament del premi a la guanyadora del 
I Concurs de la Portada del llibre de Festa 
Major. El premi de 150€ es lliurarà per la 
realització de l’obra “Retrobaments”.

DiVEnDRES 21 D’agOST
19:30H. ANIMACIó INFANTIL A CàRREC 
DE DàMARIS GELABERT
Poliesportiu Municipal.

DiSSaBTE 22 D’agOST
20:00H. CONCERT “BACH I LA 
IMMENSITAT”
Amb Marina Durany al traverso i Dani 
Espasa amb el clavicèmbal.

DiUMEngE 23 D’agOST
13:00H. TOC DE VIGíLIA I TRONADA
Església parroquial de Sant Bartomeu.
A càrrec de la família Nogués i del Ball de 
Diables de Roda de Berà.

19:00H. ESBART SANTA EuLàLIA DE 
BANYERES DEL PENEDèS 
Poliesportiu Municipal.

A CONTINuACIó. PREGó DE FESTA 
MAJOR
Poliesportiu Municipal.
A càrrec dels actors Cristina Dilla i Sergi 
Cervera. Reconeixement als voluntaris 
i voluntàries de la Covid-19 i entitats 
esportives.
SEGuIDAMENT, ESPECTACLE 
PIROTèCNIC A CàRREC DEL BALL DE 
DIABLES DE RODA DE BERà
Plaça de l’Ajuntament. 

23:00H. TEATRE “EL PARADíS D’EINSTEIN”
Pedrera de l’Elies.

DiLLUnS 24 D’agOST
SANT BARTOMEu
10:00H. TOC DE FESTA
Església parroquial de Sant Bartomeu.

10:30H. SORTIDA DEL SEGuICI DEL PA 
BENEïT
Poliesportiu Municipal.
Acompanyats per les autoritats i la Cobla 
Principal de Llobregat.

A CONTINuACIó, MISSA SOLEMNE
Església parroquial de Sant Bartomeu.

SEGuIDAMENT, SuBHASTA DE LA COCA 
DEL GOIG
Plaça de l’Església.

13:00H. CONCERT VERMuT
Plaça dels Pins.

23:00H. CONCERT DE LA SALSETA DEL 
POBLE SEC
Poliesportiu Municipal.

DiMaRTS 25 D’agOST
19:00H. CANTADA D’HAVANERES
Poliesportiu Municipal.

22:00H. ESPECTACLE PIROTèCNIC DE FI 
DE FESTA MAJOR
Aparcament del Camp de Futbol. Es 
podran veure des de l’Avinguda Fèlix 
Martorell.

DiSSaBTE 29 D’agOST
19:00H. XIX TROFEu LLuíS MARCO
Camp de Futbol Municipal.

SANT BARTOMEU 2020 
La festa del retrobament
Roda de Berà ho té tot a punt per als actes de festa major, marcats enguany 
per l’ús de mascareta, la higiene de mans i la distància social de seguretat

La celebració dels actes 
programats queda 
subjecta a l’evolució 
favorable de la crisi de la
covid-19 i a les 
indicacions de les 
autoritats sanitàries

HORARIS D’ACTES 
RELIGIOSOS:

23 d’agost - 
Vigília
13:00h, Toc de vigília i tronada a 
l’Església parroquial. Anunci de 
Festa Major.

24 d’agost - 
sant Bartomeu
10:00h, Toc solemne de Festa 
Major. 
10:30h, Sortida del seguici 

del Pa Beneït cap a l’Església 
parroquial. Processó amb 
la imatge del patró. Missa 
Solemne, amb la benedicció de 
les coques i el cant dels goigs. 
Subhasta de la Coca del Goig i 
venda del Pa Beneït.

25 d’agost - 
dia dels difunts
12:00h, Missa en sufragi pels 
“fidels difunts”.

‘Retrobaments’, cartell escollit per a la Festa Major d’aquest estiu 
de 2020, és obra de la dissenyadora gràfica isabel Mondéjar.
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El departament de Comunica-
ció de l’Ajuntament, juntament 
amb la regidoria de Turisme, ha 

treballat durant els darrers mesos en la 
que és la nova marca turística i la senya 
d’identitat de Roda de Berà.
Està formada per les sigles de les inicials 
Roda de Berà “RdB” i el claim “t’estimo” 
que vol mostrar el sentiment que tant els 
veïns de Roda com els visitants i els turis-
tes senten per la vila i que, sempre que 
tenen l’oportunitat, demostren. 
L’altra part de la marca és l’isotip format 
per sis elements amb forma de pètals 
d’una flor que simbolitzen un mig arc, 
fent al·lusió a l’Arc de Berà, i de diferents 
colors, com a símbol de la diversitat de 
Roda de Berà. «Volem transmetre que no 
importa d’on vinguis, quina sigui la teva 
raça, la teva nacionalitat, la teva identitat 
sexual o la teva ideologia, a Roda de Berà 
sempre hi seràs benvingut», diu l’alcalde 
Pere Virgili. 
A més a més, aquests sis pètals super-
posats representen els valors de Roda 
de Berà. «Perquè Roda és cultura, és pa-
trimoni, és natura, és tradició, és mar i és 
sol, però també és gastronomia, és co-
merç, és esport, és família, és llar...  i pot 
ser tot allò que cadascú de nosaltres senti 
per la nostra vila», puntualitza el regidor 
de Turisme, Frederic Royuela. 

“ET VULL TORnaR a VEURE”
A banda de la nova imatge, el departa-
ment de Comunicació ha desenvolupat 
la nova campanya turística, que igual 
que la marca vol apel·lar als sentiments 
i a l’esperança d’un retrobament amb tot 
aquell que s’estimi Roda de Berà. 
Amb l’eslògan “et vull tornar a veure”, en 
català, i “Quiero volver a verte”, en cas-
tellà, l’Ajuntament, amb l’arribada de 
la nova normalitat, vol convidar a tots 
aquells que en el passat van visitar la vila, 
a tornar a descobrir-la, a sortir, a oblidar 
els mals moments i a gaudir de tot allò 
que ofereix Roda de Berà.
«L’eslògan té un doble sentit, jo com a 
vila et vull tornar a veure a tu, visitant o 
segon resident; però també funciona a 
l’inrevés, jo, com a turista o com a segon 
resident, et vull tornar a veure a tu, Roda 
de Berà», assenyalen des del departa-
ment de Comunicació, «perquè en una 
relació sempre hi ha dues parts, i de la 
mateixa manera que nosaltres trobem a 
faltar a totes aquelles persones que no 
han pogut venir a Roda en tot aquest 
temps de pandèmia, volem que el senti-
ment sigui recíproc, i que tots ells també 

ens trobin a faltar a nosaltres, trobin a 
faltar Roda». 
La peça principal de la campanya és un 
vídeo de dos minuts de durada, produït 
també pel departament de Comunicació 
de l’Ajuntament. A l’espot la veu en off, 
que representa la vila de Roda de Berà, 
s’adreça a l’espectador, una tercera per-
sona que ja ha visitat Roda en el passat, i 
la convida a volar agafada de la seva mà. 
Al llarg del vídeo, la veu insta a l’espectador 
a que recordi i evoqui estius passats a la 
localitat. «Com ens vam conèixer, ho re-

cordes? Recordes la màgia que sentíem 
junts, passejant pels meus carrers, per la 
vora del mar, i com gaudíem junts de les 
festes d’estiu? [...] 
La veu de Roda de Berà, interpretada per 
la coneguda actriu catalana Cristina Dilla, 
acompanyada per la música i unes imat-
ges espectaculars del municipi, volen 
despertar en l’espectador el sentiment 
i la necessitat de tornar a Roda de Berà 
i a viure un estiu com els que recorda. 
L’espot ha estat produït en català, castellà 
i subtitulat a l’anglès. 
Quant al cartell de la campanya, ha es-
tat elaborat amb l’eslògan en català i 
en castellà. La protagonista és una noia, 
que, com si acabés d’arribar-hi després 
de molt de temps, des del mirador de la 
platja Llarga, mira l’horitzó i redescobreix 
Roda de Berà, al fons, i el sol al darrere, ja 
amagant-se. 
El vídeo es pot veure al canal YouTube de 
l’Ajuntament, així com a les xarxes socials 
del consistori. 
Enllaç en català: 
https://youtu.be/eVMiu_dPvqA

Des de principis de juliol els com-
pradors i clients de les botigues 
i negocis del nucli urbà poden 

comprar amb major comoditat, atès que 
poden aparcar amb facilitat a la zona ver-
da d’estacionament limitat Aparca i com-
pra que l’Ajuntament ha creat per dina-
mitzar el comerç. Estacionar a les places 
pintades en verd de l’avinguda Sant Jordi, 
carrer Generalitat, de l’avinguda Arc de 
Berà i d’un tram del carrer Miramar, con-
tinua sent gratuït tot i que es necessitarà 
un disc de control d’estacionament limi-
tat.  Cal col·locar-lo en una zona visible a 
l’interior del vehicle, marcant l’hora d’inici 
de l’estacionament. Per defecte el mateix 
disc fixa l’hora límit d’estacionament, amb 
franges d’1 hora 30 minuts. Aquest esta-
cionament limitat és vigent només dins 
l’horari comercial, de 8.30 a 13h i de 17 a 
20h.  Pel que fa a les persones que necessi-
ten estacionar més estona, ho poden con-
tinuar fent com fins ara als aparcaments 
gratuïts de la plaça Francesc Macià, de la 
plaça del Mercat, al pàrquing de la zona 
Nou Roda o a l’avinguda Fèlix Martorell.  

Pel que fa al Roc de San Gaietà, des del 
passat 1 de juliol, l’Ajuntament ha limitat 
la mobilitat dins la zona per evitar aglo-
meracions a les platges. Per aquest mo-
tiu, s’ha creat una zona d’estacionament 
restringit temporalment, en la qual no-
més hi poden estacionar els vehicles 
dels residents d’aquests carrers amb una 
targeta d’autorització. Per tal que els res-
tauradors i comerciants no es vegin afec-
tats, l’Ajuntament també ha creat places 
d’Aparca i compra. Aquestes, pintades de 
verd, es troben al carrer Joan XXIII i en un 
tram de Constitució.  Les persones que 
hagin d’estacionar per anar a un dels es-
tabliments del Roc de Sant Gaietà poden 
fer-ho amb un disc horari d’estacionament 
que reparteixen els propis comerciants. 
També es pot estacionar per anar a dinar 
o a sopar en un dels bars i restaurants del 
Roc, col·locant en un lloc visible a l’interior 
del vehicle el tiquet restaurant que el ma-
teix negoci facilitarà.

RdB t’estimo!L’Ajuntament crea 
zones d’Aparca 
i compra als carrers 
comercials del 
nucli urbà i al Roc 
de San Gaietà

El consistori impulsa una nova marca turística, 
nova senya d’identitat del municipi 

S’ha editat un vídeo 
promocional en català, 
castellà i amb subtítols 
en anglès on es convida 
el visitant a redescobrir 
Roda de Berà

L’objectiu és facilitar i 
agilitzar l’aparcament a 
aquelles persones que 
volen fer compres o 
menjar a les zones més 
comercials del municipi
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La Policia Local, al servei dels col·lectius més 
vulnerables en el moment àlgid de la pandèmia

Es crea la figura de l’inspector/informador de la 
recollida de residus municipals

El cos va lliurar 290 pantalles protectores a comerciants 
i residències de la gent gran de Roda

Informa la ciutadania i vetlla perquè la gestió dels residus es faci bé. 
També identifica i sanciona abocaments de brossa no permesos. 

LLa dificultat per trobar equips de 
protecció individual com mascare-
tes, guants o pantalles protectores 

va marcar les primeres setmanes del con-
finament. Davant d’aquesta realitat, el cap 
de la Policia Local de Roda de Berà, Joan 
Pie, es va moure per poder trobar material, 
tant per protegir els seus agents com per 
ajudar els comerços que romanguessin 
oberts durant l’estat d’alarma. D’aquesta 
manera, va contactar amb el grup de vo-
luntaris Makers Banyeres del Penedès, 
que de forma desinteressada van fabricar 
pantalles protectores per donar-les a cos-
sos policials i a associacions de Protecció 
Civil. A través de diferents comandes, la 
Policia Local les va lliurar a tots els establi-
ments del municipi que ho van sol·licitar, 
així com al centre de dia Marinada i a les 
residències Barà Bahia i Mirador de Barà. 
En total, el cos va aconseguir distribuir 290 
pantalles protectores per contribuir al fet 
que els comerciants del municipi estigues-
sin més protegits davant la pandèmia.

Denúncies per incomplir el confinament

Des de l’inici de l’estat d’alarma, la Poli-
cia Local va veure incrementada la seva 

tasca policial i va intensificar els controls 
al municipi, tant fixos com mòbils, per 
assegurar que els rodencs complien 
amb les mesures decretades per evitar 
la propagació de la Covid-19. Des del 16 
de març, i fins al 20 de juny, els agents 
van realitzar un total de 564 controls, en 
els quals es van identificar 5.153 perso-
nes, 3.621 circulaven amb el seu vehicle 
particular i 1.447 eren vianants. D’elles, 
per no complir amb les restriccions van 

ser denunciades un total de 396 perso-
nes.
A banda dels controls, d’ençà que va co-
mençar el confinament, la Policia Local, 
acompanyats per Protecció Civil, va dur 
a terme una tasca molt important, la de 
felicitar els nens i nenes de Roda de Berà 
en el dia del seu aniversari, per intentar 
que els petits i petites tinguessin un dia 
especial tot i les circumstàncies, i que no 
l’oblidessin mai.. 

Durant els mesos de juliol i agost, 
el departament de Serveis Tèc-
nics ha incorporat un Inspector 

del servei de recollida de residus munici-
pals. Aquesta figura forma part de les mi-
llores que el consistori ha anat incorporant 
al servei de la gestió dels residus, i es troba 
emmarcada dins la campanya que es posa 
en marxa per ajudar al ciutadà a reciclar els 
seus residus de forma més eficient. 
A més a més, l’informador es fa molt neces-
sari en uns moments en què l’Ajuntament 
havia detectat un repunt en l’incivisme, 
amb abocaments incontrolats de brossa i 
voluminosos a l’espai públic. 
L’informador fa la seva tasca durant cinc 
dies a la setmana, i principalment informa 
els ciutadans, els comerciants i els restaura-
dors com poden fer la gestió de les escom-
braries de manera més eficient; sobre les 
ubicacions dels nous contenidors, els mi-
llors horaris per dipositar la brossa, sobre 
les freqüències de buidatge, i incentivarà 

el reciclatge de les diferents fraccions. 
A banda de la tasca informativa, tam-
bé vetlla pel bon funcionament del ser-
vei, detecta abocaments incontrolats 
d’escombraries i de restes vegetals a la via 
pública, i identifica als infractors, tot fent 
propostes de sanció si és necessari. 
Amb la creació d’aquesta figura el con-

sistori vol acabar amb els problemes 
d’incivisme detectats, com ara escombra-
ries llençades a la via pública quan els con-
tenidors continuaven buits; professionals 
de la jardineria abocant restes vegetals 
als contenidors destinats als particulars; o 
brossa abandonada al mig del carrer tot i 
no haver-hi contenidors. 

Nous contenidors i 
nou servei a tot el 
municipi
En els darrers mesos Roda de Berà ha im-
plantat un nou servei de recollida i gestió 
de la brossa a tot el municipi. Els avantat-
ges són notoris, amb un servei eficient, 
un nou parc de vehicles i maquinària 
nova, adaptats a les necessitats de cada 
barri. La freqüència de recollida i de ne-
teja interior i exterior dels contenidors és 
més alta; hi ha més contenidors a la via 
pública (fins a 1.110 unitats), distribuïts 
en illes completes amb cinc contenidors 
de totes les fraccions, amb ubicacions 
estudiades prèviament perquè la ruta 
del camió sigui eficient. A més a més, in-
clouen un sistema de control amb xip de 
pesatge i buidatge, el qual indica en tot 
moment el seu estat, per evitar que arri-
bin a omplir-se.

Fins a l’1 de setembre 
l’Ajuntament obre convoca-
tòria d’ajuts destinats a sub-

vencionar la despesa en transport pú-
blic d’aquells joves que cursen els seus 
estudis reglats no obligatoris fora de 
Roda.  uns 50 joves rodencs sol·liciten 
estudiar cada any fora del municipi, en 
centres públics o privats, un cop finalit-
zada la secundària. La major part d’ells 
s’han de desplaçar cada dia a instituts 
de Torredembarra, Vendrell o a d’altres 
punts del Tarragonès i la despesa va a 
càrrec de les famílies. Per aquests mo-
tius l’Ajuntament va posar en marxa el 
2018 aquesta subvenció per ajudar als 
joves que volen continuar els seus estu-
dis, tot sufragant les seves despeses en 
transport públic. El consistori destina 
una partida de 2.500€ a aquests ajuts. 
L’import subvencionable és el 100% de 
la despesa acreditada, amb un límit de 
300€ per persona i curs lectiu. Poden 
acollir-se a la línia subvencional tots 
aquells joves, d’entre 16 i 25 anys, que 
cursin estudis reglats no obligatoris 
sempre d’acord amb les bases de l’ajut.

Oberta la 
convocatòria dels 
ajuts al transport 
públic per a 
estudis reglats no 
obligatoris 
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LA PEdRERA dE L’ELIEs, malgrat les circumstàncies derivades de la COVId-19, 
ha tornat a omplir-se de música i cultura aquest estiu de 2020

Roda de Berà ha tornat a viure un 
estiu cultural durant els mesos 
de juliol i agost amb concerts 

i diverses activitats culturals i lúdiques, 
amb l’objectiu d’apropar la cultura a tots 
els públics i oferir activitats de qualitat 
en el marc incomparable de la Pedrera 
de l’Elies.
Enguany, per garantir el compliment 
de totes les mesures de seguretat i 
evitar possibles contagis, l’ús de la 
mascareta ha estat obligatori; s’havia 
de mantenir la distància mínima de 
seguretat; i l’aforament ha estat limitat 
a 170 persones. Entre els diferents 
espectacles que aquest estiu han passat 
per l’emblemàtic espai destaquem el 
concert de jazz de la banda barcelonina 
La Folie (1 de juliol), la gala lírica de 
la soprano Eugènia Montenegro, la 
mezzosoprano Anna Gomà i el baríton 
Joan Garcia (18 de juliol), el concert de 
la cantant i pianista Gemma Humet (1 
d’agost), l’espectacle de l’hereu del tron 
de la rumba catalana, Petitet i la seva 
rumba simfònica (8 d’agost), o del pop 
rock més autèntic de la dècada dels 
60 amb els Sírex (15 d’agost). Totes les 
propostes han estat programades les 
nits dels dissabtes de juliol i agost, i, com 
sempre, eren gratuïtes.
La darrera cita d’aquest cicle serà el 
29 d’agost, a les deu de la nit, amb la 
projecció de la selecció FIC-CAT, amb 

el film “La vida sense la Sara Amat”, de 
Laura Jou. .

La pEDRERa DE L’ELiES 
Es creu que va ser d’aquesta pedrera 
d’on va sortir la pedra per bastir 
originàriament l’Arc de Berà i per a les 
seves posteriors restauracions. L’espai 
destaca per les nombroses marques 
del procés d’extracció de la pedra que 
encara hi són ben visibles, la qual cosa li 
atorga un enorme potencial didàctic i un 
gran valor històric.
L’any 1986 la Pedrera va ser declarada 
Espai Lliure d’Interès Arqueològic. 
Aquesta protecció especial es va 
mantenir en el Pla General d’Ordenació 
urbana vigent. Va passar a ser propietat 
municipal l’any 2004.
La primera vegada que es va celebrar 
una activitat cultural nocturna, per a 
la qual cosa l’espai va ser degudament 
il·luminat i sonoritzat, va ser un recital 
poètic sobre la vida i l’obra de Salvador 
Espriu, a l’agost de 2013. Des de llavors 
l’indret ha acollit nombrosos concerts, 
espectacles i esdeveniments culturals.
Al 2014 es va dur a terme un projecte de 
condicionament de la Pedrera de l’Elies 
per tal de recuperar la Pedrera de l’Elies 
com a espai cultural i lúdic.
Amb aquest objectiu es van efectuar 
un seguit d’actuacions de neteja, 
arranjament i museïtzació de l’àrea. 

Entre elles el desbrossament i neteja 
del recorregut senyalitzat, l’arranjament 
de l’espai polivalent per a activitats 
artístiques i culturals i la instal·lació de 
panells informatius en diversos punts 
significatius del recorregut.
Fa quatre anys l’espai es va veure modi-
ficat per acollir amb major comoditat 

totes les actuacions. D’aquesta forma 
l’antiga pedrera romana es va reconvertir, 
conservant les seves característiques 
naturals que la fan única i tan especial, 
per adequar-se com un espai de 
concerts i activitats lúdiques i culturals. 
Es va construir una graderia destinada al 
públic i un escenari.

Llorenç Miró Martorell 
Regidor de Cultura durant la legislatura 2011-2015, va ser l’impulsor del projecte de condicio-
nament de la Pedrera de l’Elies. Va creure en el potencial que aquest espai tenia i amb la seva 
iniciativa va incrementar el valor patrimonial i va potenciar l’àrea monumental convertint-la en 
un espai en el qual celebrar concerts i activitats culturals, apropant la Pedrera a la ciutadania. 
Llorenç ens va deixar l’1 de novembre de 2018, a l’edat de 47 anys, després d’una lluita aferris-
sada contra el càncer.  Durant tota la seva vida va estar implicat amb el món cultural rodenc, 
formant part molt activament del teixit associatiu del municipi com a membre d’entitats com 
Les Monges Associació Cultural o dins el comitè organitzador del FIC-CAT. Amb la voluntat 
d’aconseguir un canvi per a Roda de Berà, durant la legislatura 2011-2015, al costat de l’alcalde 
Pere Compte, va ser quart tinent d’Alcalde i regidor de Cultura, Comunicació, Noves tecnolo-
gies i Administració electrònica, assolint grans fites pel municipi dins d’aquests àmbits. Va ser 
un gran defensor de la cultura catalana i de les nostres tradicions més arrelades. 

REPORTATGE
Espais de festa

Petitet i la seva rumba simfònica. Gala Lírica Eugènia Montenegro, Anna Gomà i Joan Garcia. Xavier Díaz Quartet.

La Folie. Tokaji Quartet. Gemma Humet.
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT 

REBOST DE LA MEMòRIA

TELÈFONS D’INTERÈS

««Ha estat una decisió amarga i dolorosa, però res-
ponsable i conseqüent amb els moments de crisi sa-
nitària que ens toca viure». Així s’expressava Antonio 

Barrero, director del Festival Internacional de Cinema en 
Català Costa Daurada (FIC-CAT), en el moment d’anunciar 
que la 13a edició del certamen, prevista per aquest mes de 
setembre després de no celebrar-se el passat mes de juny, 
s’ajorna definitivament per al juny de 2021 com a conse-
qüència de la pandèmia de coronavirus. “És una llàstima 
perquè aquest festival, organitzat des de la primera edició 
sense cap ànim de lucre i gràcies a l’esforç d’un important 
grup de voluntaris i voluntàries de Roda de Berà i altres 
punts de Catalunya, és un punt de referència anual per 
a les produccions audiovisuals rodades en català. A tots 
nosaltres ens mou l’amor pel cinema i la llengua i aquest 
any havíem treballat molt perquè Roda de Berà visqués 
un festival ple de produccions de primer nivell i amb mol-
tes estrenes”. La 13a edició del FIC-CAT doncs se celebrarà 
finalment el mes de juny de 2021. L’organització respec-
tarà tota la programació, presentacions i projeccions que 
tenia previstes per aquest 2020, tot i que Antonio Barrero 
no descarta que alguna nova producció pugui entrar en 
el certamen ocupant el buit que deixen aquelles que de-

cideixin no assistir a la trobada de Roda de Berà en haver-
se projectat ja en festivals aquesta tardor o la primavera 
de l’any vinent.
El FIC-CAT és un certamen impulsat principalment per 
gent del municipi de manera voluntària i amb un pressu-
post ajustat (la meitat del qual aportat per l’Ajuntament de 
Roda de Berà i la resta per patrocinadors i col·laboradors) 
que any rere any ha aconseguit fer-se un lloc destacat 
dins del panorama de les produccions audiovisuals 
en llengua catalana. una prova d’això és el conveni de 
col·laboració existent amb Televisió de Catalunya, que 
cada any emet per la petita pantalla algunes produccions 
que s’han estrenat per primera vegada durant el festival 
rodenc (principalment ficcions i documentals). A banda 
de la projecció exterior del nom de Roda de Berà vincu-
lat al cinema professional i amateur en català, el festival 
també té una repercussió directa en la dinamització del 
comerç, la restauració i la vida social i econòmica al muni-
cipi. Cada edició del festival, que rep més de 300 treballs 
anualment dels quals s’acaben seleccionant i projectant 
una seixantena, atrau al municipi uns 9.000 espectadors 
(entre amants del cinema, curiosos i professionals del sec-
tor) que segueixen en directe les diferents sessions.

IMPOST
IBI uRBANA. 1a fracció
IBI uRBANA. 2a fracció
IBI uRBANA. 3a fracció
IBI RÚSTIC
IBI CARACTERíSTIQuES ESPECIALS
I.V.T.M. (VEHICLES)
I.A.E
ENTRADA DE VEHICLES - GuALS
RèTOLS
TAXA CONSERVACIó CEMENTIRI
SuBMINISTRAMENT AIGuA. 1r trimestre
SuBMINISTRAMENT AIGuA. 2n trimestre
SuBMINISTRAMENT AIGuA. 3r trimestre
SuBMINISTRAMENT AIGuA. 4t trimestre
ESCOMBRERIES I CLAVEG. 1a fracció
ESCOMBRERIES I CLAVEG. 2a fracció
ESCOMBRERIES I CLAVEG. 3a fracció
ESCOMBRERIES I CLAVEG. 4a fracció

PROCESSó DEL PA BENEÏT 
A PRINCIPIS DE LA DèCADA DELS ANyS 30 
El Pa Beneït és la tradició més arrelada del municipi de 
Roda de Berà, un costum que s’ha convertit en un signe 
d’identitat local i que ha permès que la Festa Major hagi 
mantingut un factor distintiu propi que la diferència 
d’altres festes de la província. Les primeres dades sobre 
els actes de la Festa Major rodenca són proporcionades 
per la premsa del darrer quart del segle XIX, on es par-
la de processons al matí i a la tarda durant la diada de 
Sant Bartomeu, però sense dir que es tracti del Pa Be-
neït. Haurem d’esperar als anys 20 del segle passat per 
trobar-nos amb les primeres referències clares a aquest 
costum, i des de les acaballes de la Guerra Civil s’ha ce-
lebrat al municipi de forma consecutiva, gràcies a la vo-
luntat del poble. Pel que fa als portadors de les coques, 
originalment eren noies solteres. A principis dels anys 
setanta es van introduir les parelles, que avui en dia són 
tant d’adults com d’infants. 
Fotografia de la col·lecció Roca. Arxiu Municipal. 
Autor desconegut. 

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
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
112
061
016

 

INICI VOLUNTÀRIA
05/03/2020
04/06/2020
28/08/2020
30/06/2020
30/06/2020
27/03/2020
30/07/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
27/03/2020
30/06/2020
30/09/2020
24/12/2020
28/02/2020
30/04/2020
30/07/2020
27/08/2020

FI VOLUNTÀRIA
31/08/2020
30/09/2020
02/11/2020
30/09/2020
30/09/2020
31/07/2020
02/11/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
31/07/2020
30/09/2020
30/11/2020
26/02/2021
31/07/2020
31/08/2020
02/11/2020
02/11/2020

DOMICILIACIó
15/07/2020
15/09/2020
15/10/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/07/2020
15/10/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/07/2020
15/09/2020
15/11/2020
15/02/2021
15/07/2020
15/08/2020
15/09/2020
15/10/2020

El FIC-CAT, ajornat
L’organització del festival de referència de cinema en 
català decideix ajornar la 13a edició al mes de juny 2021
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Rodencs, rodenques,  amics i amigues 
que ens visiteu en aquesta temporada 
estiuenca tan atípica.

Des del Grup Municipal de Tria Roda de Berà 
esperem que estigueu bé o el millor possible 
donades les circumstàncies actuals. Aquest any 
2020 està sent molt dur i és per aquest motiu 
que continuarem treballant des  de l’Ajuntament 
per pal·liar els efectes tan devastadors d’aquesta 
pandèmia, per fer allò que més importa, fer polí-
tica local propera i adaptada a les necessitats de 
tots els habitants del municipi, des del coneixe-
ment real de la situació de Roda de Berà i del 
que és millor per als seus veïns i veïnes, com per 
exemple la injecció pressupostària per a la crea-
ció de les subvencions a empreses i autònoms, 
o les modificacions del protocol d’ajudes socials 
per tal d’agilitzar i facilitar els tràmits. 
Volem aprofitar aquest escrit per mostrar la 
nostra satisfacció per la reedició d’aquest Diari 
d’Informació Municipal, un espai neutral que 
dóna cabuda a tots els partits polítics o agrupa-
cions d’electors, com és el nostre cas, per poder 
parlar obertament de manera assenyada i co-
rrecta de l’actualitat política municipal. 
Encara falten dies per la Festa Major però espe-
rem que es pugui dur a terme, encara que sigui 
amb un mínim d’actes, i que la cultura i les tra-
dicions no pateixin encara més els efectes de la 
COVID.
Caldrà continuar sent responsables com estem 
demostrant diàriament als carrers i platges per 
tal de fer una vida el més normal possible i viure 
una Festa Major i un estiu el més semblant pos-
sible al que estàvem acostumats.
Bon estiu i bones vacances!!!

Grup Municipal Tria Roda de Berà. 

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS

Saludos vecinas y vecinos de Roda de Berà 
con la esperanza de que tanto vosotros 
como vuestras familias estéis sobrelle-

vando la pandemia y sus duras consecuencias 
económicas y sociales de la mejor forma posible. 
Nuestro más sentido pésame a las familias que 
desgraciadamente han perdido a seres queridos 
en este trance.
Este renacido Boletín de Información Municipal 
alumbra hoy, en estos tiempos de necesario con-
trol del presupuesto, sin una partida de gasto 
específica, ni con un Reglamento concreto que 
lo regule, y con un reparto de espacios cuestio-
nable dotado con una mera página y media para 
la opinión de todos los grupos municipales de la 
oposición. Esperemos que sea una publicación lo 
más plural posible y no otro mero difusor de las 
cada vez más frecuentes alcaldadas, pagadas en 
parte con la publicidad de comerciantes y em-
presas.
Necesidad monetaria quizás debida a los pésimos 
números con los que el Alcalde cierra el Año Fiscal 
2019 de Roda de Berà, resultado económico pa-
trimonial negativo de -4.267.237,30€, una Capa-
cidad de Financiación negativa de -1.273.638,53€ 
y un incumplimiento de la regla del gasto en 
-695.106,95€.
Estamos todos ansiosos de celebrar Fiestas pero 
si son masivas hace muy difícil cumplir las medi-
das de seguridad. Adaptarlas genera igualmente 
un ambiente que propicia las celebraciones par-
ticulares con el consiguiente aumento del riesgo. 
Restringir los aforos y por tanto la participación 
de vecinos/vecinas en los actos implica que no 
sean populares y que se puedan crear aglome-
raciones en el acceso a los eventos. Las Fiestas o 
son de todos/as y para todos/as o no son Fiestas. 
Piense Alcalde.

Grupo Municipal Socialista de Roda de Berà.

Vull aprofitar la reedició del butlletí mu-
nicipal per fer balanç del nostre primer 
any a l’ajuntament, durant el qual hem 

presentat mocions que han estat aprovades i 
hem posat sobre la taula alguns temes fins ara 
oblidats. Cito només alguns exemples, per falta 
d’espai.
Hem aconseguit eliminar la presència dels plàs-
tics d’un sol ús a les festes i esdeveniments mu-
nicipals. 
S’arranjaran les escales d’accés al Mirador del 
Pujol de la Morella, i s’hi col·locaran uns panells 
informatius amb informació dels diferents ele-
ments i punts d’interès que conformen les vistes 
panoràmiques.
Es farà una auditoria del servei de l’OAC, per 
redactar-ne una memòria a partir de la qual es 
fixaran uns objectius de millora i s’establirà un 
sistema informàtic que permetrà mesurar la 
qualitat del servei de l’OAC.
Es millorarà la senyalització viària al Francaset i 
barris costaners.
S’ha posat al dia el manteniment de les zones 
verdes de Mas Roig i Francaset.
No deixem de banda que el moment actual 
de dificultats a causa de la pandèmia de la CO-
VID-19 ens afecta a tots i a totes, i com no podria 
ser d’una altra manera, treballem colze amb col-
ze amb l’equip de govern proposant iniciatives 
per a la recuperació econòmica i social del nos-
tre municipi.
El tarannà del nostre grup municipal és el 
d’escoltar a les persones i entitats que ho neces-
sitin, i portar a la taula del ple les seves queixes i 
suggeriments per tal de trobar-hi solucions.
Seguim posant fil a l’agulla.
us desitjo bon estiu, amb responsabilitat.

Grup Municipal ERC Roda de Berà.
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En Roda de Berà nuestro grupo municipal 
se ofreció desde el minuto 1 a dar apoyo 
al equipo de gobierno durante el estado 

de alarma y a colaborar para afrontar la crisis 
sanitaria y económica que estábamos viviendo, 
siempre pensando en nuestros vecinos y ante-
poniendo los intereses de los ciudadanos por 
encima de los intereses partidistas, por eso to-
mamos dos medidas excepcionales:
La primera dejar nuestras siglas políticas en un 
cajón. La segunda preparar una serie de pro-
puestas de colaboración para afrontar esta crisis 
sanitaria y económica. El 18 de Marzo registrába-
mos a través de la sede electrónica las siguien-
tes propuestas:
1. Trabajar de forma conjunta para poder apro-
bar carencias de pago y exenciones fiscales de 
tributos municipales y del pago de tasas de ocu-
pación de vía pública
2. Crear un fondo municipal extraordinario de 
ayudas para los afectados y valorar el uso de los 
fondos de contingencia previstos en el presu-
puesto municipal para paliar esta situación. 
3. Facilitar el aplazamiento y el pago fracciona-
do de los impuestos y tributos municipales, de 
manera individualizada, y sin recargo alguno.
4. Aplicar una devolución de la tasa de terrazas 
(ocupación de vía pública) y la exención de la 
tasa de residuos comerciales para los comercios 
y establecimientos.
5. Crear un servicio a domicilio con carácter 
temporal para asegurar y cubrir las necesidades 
básicas y urgentes del colectivo de las personas 
mayores.
6. Dar soporte y resolver las dudas a los comer-
ciantes, restauradores, PYMES y autónomos 
afectados por la crisis del COVID-19.
El 21 de marzo el equipo de gobierno publicaba 
una nota de prensa donde se recogían práctica-
mente todas nuestras propuestas.
Apostamos por la creación de un plan de reacti-
vación económica, aprobando una modificación 
de crédito en los presupuestos para su prórroga, 
destinando 530.000 € para las PYMES, Autóno-
mos, Servicios Sociales y ayudas a las personas.
Aprendamos a vivir con el virus.  
Distancia de 1,5 mts+Mascarilla+ Lavarse las 
manos.
¡FELIz FESTA MAJOR DE SANT BARTOMEu!

Grupo Municipal Ciutadans Roda de Berà. 

El COVID-19 nadie lo esperaba, llegó sin 
avisar y mucho menos pedir permiso, 
azotando de una forma cruel a vidas hu-

manas, en especial a los más vulnerables, a nues-
tros mayores. Ocasionando una crisis económi-
ca sin precedentes después de la última Guerra 
Civil. Ha sido y continua siento un preocupante 
problema sanitario y económico a nivel mun-
dial, pero sin duda alguna, la única administra-
ción que ha estado y continúa estando a pie de 
trinchera, luchando cuerpo a cuerpo contra el 
virus y sus consecuencias, ha sido la administra-
ción local, nuestros Ayuntamientos. 
Nuestro Grupo Municipal POPuLARS x Roda, 
no dudó en ningún momento que no era el 
momento de  hacer una política local basada 
en la oposición y fiscalización de la gestión del 
equipo de gobierno, sino de aportar lo mejor de 
nosotros mismos colaborando en la salud y eco-
nomía de nuestros vecinos, así lo hicimos y lo 
estamos haciendo, con nuestras aportaciones y 
colaboración no tan solo con el grupo municipal 
del gobierno, sino también con los grupos de la 
oposición y sociedad civil de Roda de Berà. 
El nostre condol als veïns que han patit la pèr-
dua d’un familiar per la COVID-19. El nostre 
més sincer agraïment als nostres sanitaris, poli-
cia local, residències de majors, protecció civil, 
funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament, a 
l’exèrcit de voluntariat en la fabricació de mas-
caretes i d’ajudes als més necessitats, han estat 
un autèntic exemple de lliurament cap als seus 
veïns. Gràcies a tota la població que en la majo-
ria dels casos han demostrat i estan demostrant 
tota una responsabilitat en el compliment de les 
normatives en la prevenció i col·laboració, mal-
grat aquells irresponsables que no tan sols han 
posat en perill les seves vides, sinó també la dels 
altres.

NO LO OLVIDÉIS, EL BICHO DEL COVID-19 SIGuE 
VIVO!!

Grup Municipial Populars per Roda.

El govern de Roda de Berà ha decidit re-
prendre aquest butlletí bimensual de 
“Roda de Berà al dia” sense consultar 

que opinem els grups de l’oposició. Es repar-
tirà al municipi 2.500 exemplars pagats per 
l’Ajuntament, tot i que buscaran anunciants per 
cobrir les despeses, fent una competència des-
lleial al diari Info Roda que tenim al municipi des 
de fa anys i en aquest, tots els grups municipals 
tenim cabuda per escriure articles d’opinió sen-
se límit de paraules i el més important sense 
ocasionar cap despesa a l’Ajuntament ergo als 
nostres veïns. En aquest moment pensem que 
tots els recursos d’aquest consistori han d’anar 
destinats a la reactivació econòmica i ajuts pels 
rodencs i rodenques. Per aquest motiu de pes, 
el grup municipal de Junts per Roda de Berà, no 
farà cap escrit d’opinió política fins que aquest 
butlletí estigui ben regulat per la comissió redac-
tora que tots els grups municipals formem part. 
Bon estiu i bona festivitat de Sant Bartomeu. 

Grup Municipal Junts per Roda de Berà 

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS
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