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Els infants de Roda 
triaran els noms dels 
carrers del nou parc 
d’educació viària

«Hem canviat la 
normativa perquè més 
famílies puguin accedir 
als ajuts econòmics de 
l’Ajuntament»La votació es durà a terme el 

dia 21 d’agost durant l’actuació 
del grup ‘El Pot Petit’. Entrevista a Pere Virgili, alcalde 

de Roda de Berà.
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EdiTORiAl

Bona i segura 
Festa Major

Ara fa un any encetàvem una nova etapa del butlletí municipal Roda de Berà al 
dia per donar resposta a la necessitat de completar amb un mitjà escrit el nostre 
ampli ventall de mitjans de comunicació municipals. Volíem que a banda de les 

xarxes socials i la seva immediatesa, de la plana web institucional, o de les ones de Roda 
de Berà Ràdio, tots els rodencs i rodenques, connectats als mitjans 2.0 o no, tinguéssiu 
accés a una informació veraç, objectiva i propera sobre la nostra actualitat municipal. 
Un any després puc dir que hem assolit aquest objectiu. 
La lluita contra l’exclusió social i la pobresa sempre ha estat una de les línies estratè-
giques més importants de l’Ajuntament, per aconseguir que cap rodenc i rodenca es 
quedi enrere i per evitar que ningú no tingui les mateixes oportunitats que qualsevol 
altre perquè els seus ingressos o els seus recursos familiars no els ho permeten. Per 
això, en el darrer Ple municipal vam aprovar per unanimitat el nou reglament municipal 
de prestacions econòmiques de caràcter social, un reglament que complementarà el 
d’ajuts d’emergència que ja teníem i que permetrà que més famílies vulnerables pu-
guin accedir a les ajudes, perquè no només hem abaixat els requisits sinó que també 
hem ampliat l’objecte a subvencionar. A partir d’ara aquelles famílies que, per posar 
alguns exemples, tinguin un fill que necessiti ulleres o per prescripció mèdica hagi de 
portar ortodòncia; que algun dels seus membres necessiti una pròtesi; o que no puguin 
costejar les activitats extraescolars dels seus fills, podran demanar aquesta ajuda que 
arriba fins als 1.500 euros anuals per unitat familiar. 
I per continuar ajudant els col·lectius que més han patit a conseqüència de la crisi de-
rivada de la pandèmia, hem obert la segona convocatòria d’ajuts destinada als autò-
noms, a les pimes i microempreses de fins a 25 treballadors que durant el darrer any 
hagin patit pèrdues derivades de la Covid-19. Hi destinem 100.000 euros i hem modi-
ficat les bases perquè més persones es puguin beneficiar. L’any passat van ser 78 au-
tònoms, pimes i microempreses, i esperem que en aquesta segona edició puguin ser 
molts més. 
El mes d’agost és per als rodencs i rodenques sinònim de Festa Major. Ara fa un any 
que us deia que havíem d’obrir un parèntesi en la forma d’entendre la nostra festa gran. 
Però, poc ens pensàvem tots que dotze mesos després hauríem de mantenir aquesta 
nova manera d’entendre, de preparar, de realitzar tots i cadascun dels actes festius, reli-
giosos i tradicionals que donen forma a la Festa Major de Sant Bartomeu.
Doncs bé, han passat 365 dies i hem de mantenir el parèntesi obert i celebrar unes 
festes reduïdes, sense actes multitudinaris, i amb mesures de control sanitari que ens 
permetran gaudir dels actes més tradicionals, dels més nostrats, amb total seguretat si 
seguim tots plegats les indicacions de les autoritats sanitàries.
Estic del tot segur que sabrem fruir dels actes que la regidoria de Cultura i Festes ens 
ha preparat tot i entenent que encara no tindrem una Festa Major “normal” ja que ac-
tualment estem del tot immersos en l’anomenada cinquena onada d’aquesta maleïda 
pandèmia. 
El missatge però ha de ser positiu, d’esperança, de creure en nosaltres mateixos com a 
poble i sabent que una vegada més ho sabrem fer bé i conjugarem a la mateixa frase 
festa i responsabilitat, gaudi i seny, tradició i resiliència.

Visca la Festa Major de Sant Bartomeu i visca Roda de Berà.

Pere Virgili  
alcalde de Roda de Berà

La policia local es reforça amb 
nous agents aquest estiu
El cos s’ha ampliat amb dos nous 
agents amb plaça i cinc més amb 
contractació interina.
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«Els veïns i veïnes de Roda de Berà gaudiran amb 
responsabilitat de la Festa Major»

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

L’any passat el municipi ja va haver 
de viure una Festa Major diferent per 
culpa de la pandèmia. Com es plan-
teja Sant Bartomeu 2021?
A l’hora de programar la Festa Major 
d’aquest estiu hem decidit continuar amb 
la mateixa línia que l’any passat. Venim 
d’una mitja normalitat que hem viscut 
aquest passat hivern, que ens ha permés 
anar programant activitats poc a poc, i 
de cara aquests dies festius seguim amb 
la línia de programar actes, potser algun 
més que l’estiu de 2020, però sempre dins 
del marc actual de pandèmia i seguint 
les mesures de seguretat vigents. Tenim 
l’experiència de la Festa Major de 2020. 
Llavors no vàrem tenir cap problema, la 
gent estava molt conscienciada i es van 
respectar els aforaments, els accessos i 
totes les mesures de prevenció. Estem se-
gurs que els rodencs i les rodenques, així 
com els visitants, podran gaudir d’aquesta 
Festa Major de 2021.  

Què trobarem a Roda de Berà 
aquests dies?
Són unes festes dissenyades per oferir ac-
tivitats per a tots els públics, començant 
pels infants, la gent jove, la gent gran... A 
més, estan pensades tant per a les famílies 
de Roda com per als turisme que aquest 
mes d’agost està al nostre municipi de va-
cances. Hem dissenyat un programa que 
permet gaudir d’activitats tots els dies i a 
totes les hores. 

On es faran tots aquests actes?
Algunes de les activitats es faran a l’aire 
lliure, amb accessos controlats i períme-
tres per garantir que puguem gaudir de la 
Festa Major amb seguretat. Els actes que 
necessiten un espai tancat es faran tots al 
poliesportiu, ja que és l’espai adient per 
les seves dimensions, ventilació i control 
d’accessos. Tenim concerts, sardanes, fes-
tes per a jubilats, per a la infància... una 
mica de tot. 

Hi ha alguna cosa que s’hagi anul·lat 
per la pandèmia?
Els actes tradicionals del dia 24 d’agost, 
com ara la processó del Pa Beneït i la Mis-
sa es fan. L’únic que en la processó no po-
dran sortir els elements del seguici, com 
ara els gegants i el ball de bastons... Sí que 
hi haurà una orquestra i toc de gralles. 
Pel que fa a la missa, s’habilitaran cadires 
a fora de l’església i també uns altaveus 
perquè la gent que no pugui entrar-hi 
per temes d’aforament la segueixi des de 
l’exterior. Treballem perquè es puguin fer 
tots els actes, si bé d’una manera diferent.

Percep ganes de festa entre la po-
blació?
Hi ha moltes ganes. La gent segurament 
en voldria més, però ens hem d’adaptar 
a la situació que tenim. Durant l’estiu no 
hem deixat de programar actes culturals i 
tot ha funcionat bé. La gent està conscien-
ciada amb el moment actual.

Algun missatge per a la ciutadania?
Animo els veïns i les veïnes de Roda de 
Berà a gaudir de les festes sense por, però 
amb responsabilitat.  És moment de cele-
bració i des del consistori treballem per-
què es pugui fer d’una manera segura.

FESTA MAJOR 2021
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Míriam Muñoz, de 12 
anys, va proclamar-se 
campiona de la Copa 

Catalana de Judo en la categoria aleví 
-45kg- al 2019 i al 2020. Des dels cinc 
anys entrena a Roda de Berà amb el 
Club Dojo Roda. El proper 23 d’agost 
rebrà un reconeixement esportiu 
durant el pregó de la Festa Major de 
Sant Bartomeu, al Pavelló Municipal. 

Com vas començar a practicar 
aquest art marcial?
Els meus pares volien que fes un 
esport individual i van elegir el judo 
perquè és un esport físic que em pot 
ajudar en tots els sentits de la meva 
vida. El que més m’agrada d’aquest 
esport és que el poden practicar tant 
nens com nenes, i ens l’ensenyen 
d’una manera molt divertida.

Quants dies a la setmana 
practiques el judo?
El practico 3 dies a la setmana, dos 

amb els companys de la meva edat i 
un altre amb adults.

Vas proclamar-te campiona de 
la teva categoria, explica’ns 
com va anar.
Vam anar a Barcelona a un pavelló 
que era molt gran i estava plena de 
nervis, però en veure que escalfàvem 
tots junts em vaig tranquil·litzar. En 
el moment de competir va ser molt 
millor estar tranquil·la i per això vaig 
guanyar els tres combats.

L’Ajuntament et farà el 
lliurament d’un reconeixement 
esportiu durant el pregó de la 
Festa Major. Què representa 
per a tu?
Molt d’orgull. No només per mi, sinó 
també pels meus companys i els 
meus professors que practiquen el 
judo. Encoratjo tots els nens i nenes 
que vulguin fer un esport físic i per a 
totes les edats, que provin el judo.

Míriam Muñoz rebrà el reconeixement 
esportiu de la Festa Major

FESTA MAJOR 2021
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«Hem canviat les normes perquè més famílies 
puguin beneficiar-se dels ajuts municipals»

PERE VIRGILI - ALCALDE DE RODA DE BERÀ

Ara fa tot just un any, l’agost de 2020, en-
trevistàvem l’alcalde Pere Virgili en aquest 
renovat butlletí ‘Roda de Berà al dia’.  Un 
any després tornem a trobar-nos amb 
ell al seu despatx d’alcaldia per repassar 
l’actualitat del municipi, una realitat evi-
dentment marcada per la pandèmia sani-
tària i els seus efectes.

Quin efecte ha tingut la pandèmia a 
Roda de Berà aquest darrer any?
La pandèmia ha afectat molt en 
l’economia, sobretot en la del teixit co-
mercial i del petit empresari del municipi. 
És veritat que hi ha algun sector que ha 
sortit reforçat amb la pandèmia, com ara 
les grans superfícies d’alimentació, ja que 
hem fet molta vida a casa i hem canviat els 
nostres hàbits socials, però en un munici-
pi de serveis com és el nostre la majoria 
de sectors han resultat afectats. Nosaltres 
des de l’Ajuntament vam creure des d’un 
primer moment que havíem de fer costat 
als negocis més perjudicats. Com a ad-
ministració més propera, tot i que som la 
que tenim menys competències, ens vam 
posar al capdavant per ajudar-los. Vam 
treure la primera línia de subvencions, de 
la qual es van beneficiar prop de 80 autò-
noms i pimes de Roda de Berà, i vam in-
tentar estar al seu costat en els moments 
durs de la tardor i hivern de 2020 després  
d’un estiu complicat. Ara, després d’una 
primavera esperançadora quant a la con-
tenció de la pandèmia, tornem a estar en 
una situació d’incertersa que, com a ad-
ministració pròxima a la ciutadania, ens 
obliga a estar atents i a disposició dels 
nostres conciutadans.

Fins a quin punt la pandèmia ha con-
dicionat les prioritats de l’equip de 
govern?
Tots hem vist que això de la gestió de la 
pandèmia és una cursa de llarg recorre-
gut. És per això que quan vam començar 
a treballar per aprovar els pressupostos de 
2021 vam decidir incloure una partida im-
portant per seguir ajudant els comerciants 
i les petites empreses que segueixen es-
tant afectades per restriccions horàries, 
d’aformament, de volum de negoci, etc. 
Ara aquesta segona convocatòra ja està 
oberta i qualsevol pime, microempresa o 
autònom que consideri que compleix els 
requisits pot sol·licitar la corresponent 
subvenció de l’Ajuntament per fer front 
als efectes de la pandèmia. 

Aquesta segona línia de subvencions 
segueix els mateixos criteris que la 
que va impulsar el 2020?
Hem modificat les bases i hem adaptat 
la dotació econòmica a la realitat actual.  
Som conscients que parlem d’ajudes limi-
tades, complementàries a les que puguin 
donar altres administracions superiors 
amb més competències que l’Ajuntament 
de Roda de Berà, però que son molt ben 
rebudes pel col·lectiu empresarial i em-
prenedor del municipi. 

Enguany la restauració de Roda 
de Berà tampoc no pagarà per 
l’ocupació de via pública. 
A l’igual que l’any passat, aquest 2021 
l’Ajuntament no cobrarà l’impost de ter–
rasses als restauradors del municipi. A 
més a més, allà on és possible, hem facili-

tat l’ampliació de les terrasses perquè els 
establiments puguin incrementar el seu 
volum de negoci en temps tan difícils. 

Quines són les accions més imme-
diates que està impulsant el consis-
tori aquest 2021? 
Seguim apostant per un municipi que 
progressivament converteixi les seves 
segones residències en primeres. Volem 
que la gent que té aquí la seva segona re-
sidència acabi establint-se a Roda de Berà. 
Pensem que el fenòmen del teletreball, 
que ha vingut per quedar-se, pot ajudar-
nos en aquest objectiu si aconseguim les 
infraestructures necessàries. És per això 
que estem insistint molt a les operadores 
perquè facin arribar la connexió amb fibra 
òptica tot el municipi. Ja tenim dos pro-
jectes que a curt termini permetran donar 
cobertura al 100% del municipi, fet que 
resultarà clau perquè molts professionals 
puguin exercir el teletreball des de Roda 
sense cap impediment de connexió a In-
ternet i, mica en mica, la segona residèn-
cia es converteixi en primera. Aquesta pro-
gressiva transformació del municipi, amb 
un consistori que garanteixi els serveis a 
la ciutadania a través d’una bona distribu-
ció dels costos,  és el que ens marquem 
i en el que estem treballant. Destinem la 
major part dels recursos municipals als 
serveis a la ciutadania i, ara en temps de 
pandèmia, als ajuts socials. L’atenció a les 
persones ocupa cada vegada una part 
més important dels pressupostos muni-
cipals. En el darrer plenari, per exemple, 
vam aprovar el nou reglament municipal 
de prestacions econòmiques de caràcter 

social, que inclou una flexibilització dels 
requisits perquè moltes més persones i 
famílies puguin ser beneficiàries dels ajuts 
municipals. Amb la pandèmia la deman-
da de serveis socials havia pujat bastant 
i amb aquest nou reglament el municipi 
s’ha adaptat a les necessitats de la ciuta-
dania. Hi ha moltes famílies que encara 
necessiten ajuda.

És moment de fer grans inversions? 
No creiem en els macroprojectes, sinó 
que pensem que cal, en la línia del que 
explicava anteriorment, la realització de 
molts microprojectes que contribueixin 
a la millora de Roda de Berà. Aquest mes 
d’agost, per exemple, estem impulsant 
fins a sis obres en diferents espais del mu-
nicipi (l’escola i el camp de futbol). Són 
espais que ara a l’agost estan tancats per 
vacances i és el moment adient per fer 
obres de millora sense afectar la seva ac-
tivitat. Parlem d’inversions petites, quant 
a import econòmic, però molt importants 
per al municipi i la seva gent. 

Com és la relació existent entre els 
diferents partits polítics que inte-
gren l’ajuntament davant la gestió 
de la pandèmia? 
La veritat és que, quan parlem de la gestió 
dels efectes de la pandèmia, puc dir que 
els diferents partits hem deixat de costat 
les nostres diferències ideològiques per 
treballar plegats i trobar solucions per a 
la ciutadania. En temes cabdals com ara 
les mesures d’ajut al comerç o el nou Re-
glament de Serveis Socials, hi ha hagut un 
consens molt important. Crec que els po-
lítics de Roda de Berà fins ara hem estat a 
l’alçada de les circumstàncies que estem 
vivint. Tots i totes ens hem cregut que era 
el moment de treballar plegats per fer 
front a aquesta crisi sanitària sense prece-
dents i que a tots ens va agafar amb el peu 
canviat. És evident que matenim diferèn-
cies importants en altres matèries, com és 
totalment normal en un sistema demo-
cràtica, però puc dir que en la gestió de 
la pandèmia hem trobat majoritàriament 
consens i bona predisposició de tothom. 

Com està la gent de Roda? Què li 
diuen pel carrer?
Crec que la ciutadania de Roda ha sabut 
carregar-se amb la responsabilitat de tirar 
això endavant, cadascú en el seu àmbit i 
dins de les seves possibilitats. S’ha reac-
cionat molt bé i, sempre actuant amb res-
ponsabilitat, entre tots anirem recuperant 
la normalitat.

ENTREVISTA
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ACTUALITAT 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar 
dijous al vespre, per unanimitat 
amb els vots a favor de tots els 

membres de la corporació, les bases re-
guladores de la segona línia d’ajuts per 
a autònoms, pimes i microempreses de 
Roda de Berà de fins a 25 treballadors 
que durant l’últim any hagin patit els 
efectes negatius de la crisi sanitària per 
la Covid-19. 
Des de l’inici de la pandèmia l’Ajuntament 
va prendre part aprovant diferents me-
sures de diversos àmbits d’actuació, re-
unides totes elles en el Pla de Reactiva-
ció Econòmica de Roda de Berà, que s’ha 
anat desenvolupant durant el darrer any 
per ajudar a pal·liar els efectes negatius 
que la crisi sanitària ha provocat en els 
negocis rodencs. 
Aquesta subvenció extraordinària arri-
ba un any després que l’equip de Go-
vern posés en marxa la primera línia, la 
qual va beneficiar 78 autònoms, pimes 
i microempreses. Es van atorgar 75.500 
euros en ajudes, 14 de 750 euros; 62 de 
1.000 euros; i dues de 1.500 euros, se-
gons la puntuació assolida. Per aquesta 
edició la partida destinada és de 100.000 

euros i l’equip de Govern espera poder 
exhaurir-la.  
Durant el Ple d’aprovació de les bases, el 
regidor d’Hisenda, Gerard Solé, explica-
va “tenim la voluntat de seguir ajudant 
totes aquelles persones, empreses, au-
tònoms i pimes que més han patit. Per 
aquest motiu, i per arribar a un major 
nombre de beneficiaris i amb la volun-
tat de seguir arribant allà on altres admi-
nistracions no ho fan, les bases inclouen 
algunes modificacions respecte la pri-
mera edició”, va dir.  
El nombre màxim de treballadors de les 
microempreses, per exemple, passa de 
15 a 25. En el cas dels autònoms, el ren-

diment net de l’exercici 2020 no pot ha-
ver superat els 17.500 euros, i en funció 
d’aquest rendiment net s’atorgarà més o 
menys puntuació. Quant a les empreses, 
es tindrà en compte el tant per cent en 
què s’ha vist reduïda la seva facturació 
durant el 2020, que ha de ser d’almenys 
un 25%, comparant els ingressos amb 
l’exercici 2019. També s’ha volgut no 
discriminar a les empreses de nova crea-
ció al 2020, les quals, tot i no tenir dades 
de l’any anterior per poder realitzar la 
comparativa, també podran demanar la 
subvenció i se les valorarà de forma pro-
porcional als dies d’activitat efectiva. 
El que no varia és la quantia de la sub-

venció, que podrà ser de fins a 1.500 
euros, segons la puntuació assolida 
d’acord amb els criteris inclosos a les 
bases.  
Quant a les modificacions, l’equip de 
Govern va agrair les aportacions realit-
zades pel regidor de Junts per Roda, Al-
bert Martín. 
Les sol·licitud s’hauran de presen-
tar a través de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament abans del 15 de setembre i 
es resoldran de forma independent i per 
ordre de presentació. Les subvencions 
s’atorgaran per procediment de con-
currència no competitiva amb aquest 
mateix ordre fins que el pressupost dis-
ponible s’hagi exhaurit.S’ha establert un 
únic sistema de valoració segons un ba-
rem de puntuació, avaluant per exemple 
l’interès general de l’activitat, el nombre 
de participants, la dificultat de realitzar 
el projecte sense obtenir la subvenció, o 
la transcendència de l’activitat més en-
llà del municipi, entre d’altres criteris. La 
comissió qualificadora estarà formada 
per membres de tots els partits polítics 
que conformen el plenari, amb un valor 
ponderat.

S’obre la segona convocatòria d’ajuts destinada a 
autònoms, pimes i microempreses de Roda de Berà

L’Ajuntament destina una partida de 100.000€ 
que espera poder exhaurir gràcies a les 
modificacions efectuades a les bases

Prop de 80 autònoms i pimes es van beneficiar 
de la primera línia d’ajuts
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Obert el termini per presentar les 
sol·licituds de subvencions per a entitats 
culturals i festives, esportives i veïnals

S’hi destinen 41.000 euros distribuïts en els tres àmbits

L’Ajuntament ha obert la convo-
catòria de les subvencions per 
a les entitats culturals i festives, 

esportives i veïnals de Roda de Berà. El 
consistori va modificar ara fa quatre anys 
el seu sistema de concessió de subven-
cions en règim de concurrència compe-
titiva amb l’objectiu de buscar la igualtat 
d’oportunitats entre totes les associacions 
i entitats que conformen el teixit associa-
tiu municipal, i amb la voluntat d’impulsar 
més activitats i projectes d’interès per al 
municipi i els seus veïns.
Els interessats hauran de presentar les 
sol·licituds abans del 31 d’agost, tot i que 
el termini s’ampliarà si fos necessari. La 
quantia màxima consignada als pressu-
postos de 2021 arriba fins als 41.000 euros, 
distribuïts en els tres àmbits, 15.000 euros 
per a les associacions culturals; 6.000 euros 
per a les veïnals; i 20.000 euros per a les 
entitats esportives. 
L’atorgament de les subvencions dins de 
l’àmbit de la cultura i les festes tenen per 
objecte la difusió de la cultura popular i 
festiva, les arts escèniques i musicals, plàs-
tiques i visuals o la difusió del patrimoni 
propi, així com altres esdeveniments com 

xerrades, conferències, accions d’animació 
o festes tradicionals, entre d’altres.
Pel que fa al programa d’activitats espor-
tives, serà subvencionada la promoció es-
portiva, com és el cas dels projectes o pro-
grames que promocionin l’activitat física i 
esportiva, les competicions organitzades 
o l’organització d’activitats físiques o es-
portives que promoguin la dinamització 
ciutadana.
En el cas de l’àmbit veïnal, té per objecte 
cofinançar projectes i activitats d’oci por-
tades a terme per aquestes associacions 
sempre que es fomenti la participació ciu-
tadana, la cohesió social, la integració i la 
promoció de la vida social dels veïns i veï-
nes dels diversos àmbits territorials.
S’ha establert un únic sistema de valoració 
segons un barem de puntuació, avaluant 
per exemple l’interès general de l’activitat, 
el nombre de participants, la dificultat de 
realitzar el projecte sense obtenir la sub-
venció, o la transcendència de l’activitat 
més enllà del municipi, entre d’altres crite-
ris. La comissió qualificadora estarà forma-
da per membres de tots els partits polítics 
que conformen el plenari, amb un valor 
ponderat.

El Ple aprova inicialment el nou reglament municipal 
de prestacions econòmiques de caràcter social

ACTUALITAT 

L’objectiu del nou document és regular les 
prestacions econòmiques concedides per 
l’Ajuntament a les famílies més vulnerables

Les famílies que compleixin els requisits 
podran rebre fins a 1.500 euros anuals per 
subvencionar diferents despeses 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar durant la sessió del 
Ple de juliol el reglament municipal de prestacions 
econòmiques de caràcter social. El document va 

ser elaborat per la Comissió Especial Redactora, en la qual 
hi participen membres de tots els grups polítics i les tècni-
ques municipals. Durant la sessió, en el moment de la vota-
ció, tots els portaveus es van felicitar per una feina “acurada, 
ràpida i ben feta, pensant en el benefici dels nostres veïns i 
veïnes”, van assegurar. 
L’objectiu del document és regular les prestacions econò-
miques concedides per l’Ajuntament a persones en situa-
ció d’especial necessitat social, per a l’atenció de situacions 
d’estat o risc d’exclusió social, que no estiguin incloses dins 
dels ajuts d’urgència social regulats ja en el seu document 
específic, el qual també va ser modificat recentment per po-
der arribar a un major nombre de famílies. 

Entre les despeses subvencionables s’inclouen aquelles que 
serveixin per pal·liar la carència de recursos econòmics per 
al manteniment de l’habitatge habitual o per a les despeses 
derivades; per a la prevenció i el manteniment de la salut i 
atenció sanitària, despeses en medicaments amb prescrip-
ció mèdica, prestacions per a despeses d’odontologia, oftal-
mologia, ortopèdies i pròtesis, o per a tractaments terapèu-
tics, entre d’altres; per cobrir desplaçaments habituals per 
necessitats formatives o d’atenció sanitària; per al suport a 
la integració sociolaboral; i altres tipus de prestacions socials 
que tinguin la finalitat de promoure la equitat social per a 
qui, com a conseqüència d’una manca de recursos econò-
mics, no pugui accedir, per exemple a activitats extraesco-
lars organitzades per centres públics d’ensenyament o a les 
activitats esportives de Roda de Berà, entre d’altres. 
Els ajuts del nou reglament són compatibles amb els ajuts 

d’urgència que ja atorga l’Ajuntament des de fa anys. Per 
tant, les famílies que compleixin els requisits es podran be-
neficiar d’ambdues ajudes. En aquest cas, l’ajut dinerari serà 
de pagament únic i puntual, segons la situació concreta de 
necessitat, i podrà arribar fins als 1.500 euros, sense supe-
rar el 85% de l’import de l’objecte per al qual es demani la 
subvenció. 
Entre els requisits inclosos al reglament per poder rebre 
aquestes subvencions es contempla, que la persona esti-
gui empadronada a Roda de Berà amb un mínim d’un any 
d’antiguitat; que la unitat familiar no superi el barem d’1,5 
vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya; 
o no tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per 
altres administracions amb l’objecte de cobrir la mateixa 
necessitat, entre d’altres requisits que es poden consultar 
amb detall al reglament.

Nou escut de Roda de Berà a la façana 
de la Casa de la Vila

Si us heu apropat a la plaça de l’Ajuntament i heu aixecat la vista cap amunt, 
haureu vist que hem canviat l’escut que presidia el balcó de la Casa de la 
Vila.  Fins ara trobàvem l’antic, aprovat per l’Ajuntament l’any 1981, el qual 

té un disseny rodó i quarterat. En el primer quarter, hi trobem una roda; en el segon, 
les claus de Sant Pere; en el tercer, l’Arc de Berà; i en el quart els Quatre Pals. 
Aquest escut, fet amb pedra de Calafell, el podrem continuar contemplant al balcó de 
l’Ajuntament, a la dreta de l’escut oficial actual, i també al preciós vitrall que presideix 
l’escala principal de l’Ajuntament. 
El nostre escut actual data de l’any 2003. És caironat, d’un color blau intens (atzur), on 
hi trobem l’Arc de Berà, sobremuntat d’una roda i dues claus passades i, per timbre, 
una corona mural de poble.
El nou escut del balcó està fet amb acer corten i a les nits el podreu veure retroil·luminat 
amb diferents colors. 
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El  2 d’agost es van posar en marxa 
sis projectes de forma simultània, 
tres d’ells a l’escola El Cucurull i 

tres més dins del camp de futbol munici-
pal, aprofitant l’inici del mes d’agost en què 
ambdues instal·lacions estan tancades. 
La primera de les obres que cal desta-
car a l’escola El Cucurull és l’asfaltat de 
l’aparcament municipal de sorra que tro-
bem al costat del centre escolar. Aquest pro-
jecte va ser la tercera proposta més votada 
de la passada edició dels Pressupostos Par-
ticipatius, amb 38 vots. L’actuació consistirà 
en la pavimentació de 486 metres quadrats 
de terreny amb un pressuposts de 21.126,60 
euros. 
Dins de l’escola, a l’edifici principal, s’estan 
executant dues obres més. La primera 
d’elles a la planta baixa, és la reforma de la 
zona administrativa, amb la qual es preveu 
una nova distribució de l’espai amb noves 
instal·lacions i la creació d’un nou fals sos-
tre. El pressupost total és de 8.588,93 euros. 
També dins d’aquest mateix edifici s’estan 

reformant els banys de la primera planta, 
amb l’enderroc total dels serveis actuals per 
tal d’instal·lar tres inodors en cadascun dels 
dos banys, el de nenes i el de nens, i una sala 
independent per als estris de neteja amb un 

abocador en el seu interior. El pressupost 
total d’aquesta obra és de 35.478,74 euros. 
Pel que fa al camp de futbol municipal, 
s’està duent a terme tres projectes diferents. 
El primer d’ells correspon al manteniment 

i el nou pintat de l’estructura metàl·lica de 
la marquesina de tribuna. L’Ajuntament va 
detectar que aquesta estructura de suport 
es trobava en un estat precari de conserva-
ció, amb òxid en gairebé tota la superfície. 
Per evitar el seu deteriorament s’han previst 
aquests treballs de manteniment, amb un 
pressupost de 9.015,18 euros. 
La segona actuació que s’està duent a ter-
me a aquestes instal·lacions esportives 
municipals és la millora dels serveis pú-
blics existents, que es trobaven en un estat 
d’envelliment i no disposaven de cap bany 
adaptat per a persones amb mobilitat reduï-
da. El pressupost total d’aquest projecte és 
de 22.431,96 euros. 
I, finalment, degut al seu estat de conserva-
ció, l’Ajuntament renovarà completament 
l’actual zona destinada a vestidor dels àr-
bitres. S’enderrocarà tota la distribució, 
creant-ne una de nova, i també s’ha previst 
la substitució dels actuals revestiments, tant 
de paviment com de parets, amb un pressu-
post total de 12.843,93€.

L’Ajuntament posa en marxa sis actuacions 
durant el mes d’agost
Respon a la voluntat de l’equip de Govern d’executar moltes petites obres. Totes sumen uns 110.000€

ACTUALITAT 
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La bandera blava oneja a les platges 
Llarga i Costa Daurada

ACTUALITAT 

L’alcalde Pere Virgili, i el regidor de 
Turisme i Platges, Frederic Royue-
la, van hissar de forma oficial el 22 

de juliol les banderes blaves de les platges 
Llarga i Costa Daurada. 
Roda de Berà va aconseguir renovar un any 
més aquest distintiu per ambdues platges, 
en les quals oneja la bandera blava des de 
fa 22 i 16 anys consecutius, a la Llarga i a la 
Costa Daurada, respectivament. 
L’acte d’hissada va comptar també amb la 
presència de la regidora de Cultura, Teresa 
Ferré; del regidor Toni Bernal; del sotsins-
pector en cap de la Policia Local, Joan Pie; i 
de membres de les àrees de platges, medi 
ambient, turisme i serveis municipals; de 
l’associació de voluntaris de Protecció Ci-
vil, així com dels professionals de l’equip 
de salvament i socorrisme de les nostres 
platges, un servei adjudicat aquest any 

a l’empresa Altesport. La bandera blava 
suposa un reconeixement a la qualitat 
i a l’excel·lència d’ambdues platges ro-

denques i de la gran tasca efectuada per 
l’Ajuntament i per la regidoria de Platges, 
en concret. Aquest guardó, reconegut a 

nivell internacional i que atorga l’ADEAC 
des de fa 35 anys, valora i premia la gestió 
ambiental i la seguretat, les instal·lacions 
i la prestació òptima dels serveis, la infor-
mació i l’educació ambiental, i exigeix a les 
platges una qualitat de l’aigua excel·lent.
Els requisits per obtenir el distintiu de ban-
dera blava són, recordem, molt estrictes 
i les platges Llarga i Costa Daurada com-
pleixen tots ells. Entre d’altres, el nivell de 
qualitat de l’aigua ha de ser excel·lent, la 
neteja de la sorra, l’accessibilitat per a 
persones amb mobilitat reduïda ha de 
ser l’adequada, s’han de portar a terme 
plans d’educació ambiental i informació 
sobre els ecosistemes i les àrees sensibles 
de la costa, com és el cas de l’ecosistema 
dunar dels Madalers, una correcta gestió 
ambiental, i garantir una seguretat i uns 
serveis òptims.

Aquest distintiu suposa un reconeixement a la qualitat de les platges rodenques

Nova torre de vigilància a la platja Costa Daurada

Des de la segona setmana de juliol 
tenim una nova torre de vigilàn-
cia a la platja Costa Daurada. El 

seu disseny és similar al de les icòniques to-
rres de les platges de Califòrnia i oferirà una 
major alçada de visionat per als socorristes, 
el que suposarà una millora en la seguretat 
dels banyistes. Està formada per una pla-
taforma amb un passadís que rodeja tot el 
perímetre i un habitacle en la part central.  
L’objectiu de la regidoria de Turisme és con-
tinuar dotant de més serveis la platja Costa 
Daurada que ja compta amb un parc infantil, un circuit de cal·listènia, guinguetes, una 
zona esportiva de volei platja, una passarel·la fins a l’aigua i un servei de cadira amfíbia 
perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir del bany. 

Les platges Llarga i Costa Daurada 
disposen d’una cadira amfíbia per a 
persones amb mobilitat reduïda 

Des de principis de juliol les platges Llarga i Costa Daurada de Roda de Berà 
disposen del servei de cadira amfíbia perquè les persones amb mobilitat 
reduïda puguin gaudir del bany amb seguretat, donada la seva estabilitat 

i flotabilitat. 
Les cadires amfíbies estan disponibles a les casetes de socors ubicades a les plat-
ges Llarga i Costa Daurada. Per motius de seguretat i disponibilitat, l’empresa Altes-
port, encarregada aquest any del servei de socorrisme i vigilància, recomana que la 
sol·licitud es faci amb reserva trucant al 666 97 13 67, enviant un correu electrònic a 
altesport@altesport.com o adreçant-se a la caseta de socors.

Per assegurar la disponibilitat es recomana 
demanar el servei amb antelació

Cessió d’espai a l’Associació d’Amarradors

El 4 d’agost l’alcalde Pere Virgili i el pre-
sident de l’associació d’Amarradors 
del Port Esportiu de Roda de Berà, 

Jordi Larripa, van signar el conveni de cessió 
d’ús comú especial del local que l’Ajuntament 
té al Port per tal que l’entitat utilitzi una part 
com a local social durant els propers quatre 
anys, moment en que caldrà renovar el con-
veni.  Durant la signatura van ser-hi presents 
també Anna Perelló, com a secretària de 
l’entitat; i Carles Aubert, tresorer.  Aquest local va ser cedit a l’Ajuntament l’any 2018 per part 
de Nova Dàrsena Esportiva de Barà -empresa que explota i gestiona actualment el Port Es-
portiu. Ha estat adaptat aquest any com a nova Oficina de Turisme i vinilat tot el seu exterior 
amb fotografies de Roda de Berà. Té una superfície de prop de 90 metres quadrats i consta 
d’un vestíbul, on s’atenen els turistes o els ciutadans que s’hi apropin a demanar informació, 
un despatx, una sala de reunions, una sala office, un bany i un traster. 
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L’Ajuntament ha posat en marxa un procés par-
ticipatiu per als més petits. Els nens i nenes de 
Roda de Berà que hagin cursat aquest any fins a 

6è de primària podran triar els noms amb els quals es 
batejaran els carrers del nou parc d’educació viària de 
l’avinguda de l’Avenc, inaugurat ara fa dos mesos. 

La votació se celebrarà el proper 21 d’agost a la tarda, 
a la plaça de l’Ajuntament, abans de l’animació infantil 
El Pot Petit, que l’Ajuntament ha programat dins dels 
actes de la Festa Major de Sant Bartomeu. La butlleta 
es podran trobar dins del llibret de la Festa Major, des-
carregar en pdf al web de l’Ajuntament, o retallar-la 
d’aquesta pàgina i portar-la aquell dia per introduir-la 
dins de l’urna. 
La regidora d’Ensenyament, Rosana Dorantes, va de-

manar a les escoles Salvador Espriu i El Cucurull que 
presentessin un llistat de possibles noms relacionats 
amb el món infantil dels jocs, els esports, la televisió o 
el cinema. Així els alumnes de cada classe van presen-
tar una proposta i es va confeccionar, entre ambdues 
escoles, un llistat amb 21 de diferents. Entre les opcions 
hi trobem: Hípica, Pàdel, Pikachu, Harry Potter, Super-

zings, Wolverine, Harley Quinn, Kàrate, Son Goku, Do-
raemon. Tir amb arc, Esportacus, Skatepark, Mario Bros, 
Caçafantasmes, De les rodes, Sullivan, Scalextric, Mario 
Kart, Rayo McQueen i Monster Car. Els infants hauran 
de marcar amb una ‘x’ vuit noms per batejar un total de 
set carrers i una plaça del parc d’educació viària.

Els infants de Roda 
triaran els noms dels 
carrers del nou parc 
d’educació viària

La votació es durà a terme 
durant l’animació infantil 
d’El Pot Petit, el 21 d’agost

ACTUALITAT 

La companyia de telecomunicacions 
Adamo va presentar recentment a 
l’alcalde Pere Virgili i al regidor de 

Noves Tecnologies, Gerard Solé, el seu pla 
de desplegament de la fibra a Roda de 
Berà. Va ser durant una reunió celebrada 
a l’Ajuntament amb la presència d’Ivana 
Arnanz, responsable d’Adamo a Catalun-
ya, qui va explicar els detalls sobre el nou 
equipament. Tant l’Alcalde com el Regidor 
segueixen el desenvolupament de la fibra 
òptica al municipi, en el qual també hi juga 
un paper fonamental el partner d’Adamo 
a la zona, l’empresa de telecomunicacions 
Modi. 

Amb Adamo la fibra òptica arribarà a 4.500 
llars rodenques, prop de 2.000 abans que 
finalitzi l’any. Segons dades de la compan-
yia, es desplegarà la connexió a Internet 
més ràpida que existeix avui al mercat, 
1.000 Mb. La primera fase del desplega-

ment comprendrà tots els habitatges que 
queden entre la carretera N-340, el càm-
ping Park Playa Barà i el límit amb el Ven-
drell. 
El desplegament a Roda s’emmarca en el 
desenvolupament de la xarxa pròpia de 

l’operador en les províncies de Tarragona, 
Girona i Lleida. Així, més de 114.000 llars 
de Catalunya tindran Internet d’alta velo-
citat instal·lada per Adamo entre 2021 i 
2022. En concret, 50.912 vivendes a Tarra-
gona, 37.043 de Girona i 26.286 a Lleida. 

La fibra òptica arribarà a 4.500 llars
Adamo va presentar 
a l’Alcalde el seu 
pla d’expansió, que 
inclou unes 2.000 
llars ja connectades 
abans que finalitzi 
aquest 2021



12

La regidoria de Comerç 
reparteix 3.600€ en vals de 50 
en el II Concurs d’Instagram 
#FemPobleRdB 

Del 5 de juliol fins al 2 d’agost la regidoria de Comerç va dur a terme 
la segona edició del Concurs d’Instagram #FemPobleRdB. Durant 
les quatre setmanes, el concurs va sumar un total de 236 partici-

pacions i es van sortejar 72 vals de 50 euros, 3.600 euros en total, per gastar 
als diferents negocis adherits a la campanya, 34 comerços i establiments de 
restauració. 
 La regidora de l’àrea, Rosana Dorantes, ja treballa en la planificació de noves 
campanyes per continuar reactivant i ajudant el comerç de proximitat. 

El toc de queda es 
prorroga fins al 20 
d’agost a Roda de 
Berà

El toc de queda nocturn, d’1 de la matinada fins a 
les 6 del matí continuarà durant dues setmanes 
més a Roda de Berà, fins al 20 d’agost. Així ho 

va avalar el 5 d’agost el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya després que la Generalitat demanés una nova 
pròrroga, la quarta de l’estiu, de les mesures per fer front 
a la Covid-19.  La llista de municipis es va incrementar fins 
als 176 degut a l’enduriment dels requisits. A partir d’ara, 
s’aplica als municipis que tinguin una incidència acumu-
lada superior als 250 casos de Covid-19 per cada 100.000 
habitants en els darrers set dies. També entren a la llista 
els que estan envoltats d’altres municipis amb una alta in-
cidència. Les persones que per una de les causes justifica-
des hagin de sortir al carrer durant aquesta franja horària, 
hauran de portar el certificat autoresponsable https://
tuit.cat/w5biS i la documentació que n’acrediti el motiu. 
Més informació oficial de la Generalitat a la pàgina 22.
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A principis de juliol la plantilla de la 
Policia Local es va reforçar amb la 
incorporació de set nous agents. 

D’ells, dos van aprovar el concurs oposi-
ció que l’Ajuntament va treure per cobrir 
dues places d’agents, els qui, un cop supe-
rat tot el procés seran funcionaris de ca-

rrera del nostre cos policial. Els altres cinc 
són agents interins de caràcter temporal, 
quatre homes i una dona, dels quals tres 
d’ells ja havien format part d’altres planti-
lles policials. Aquestes incorporacions van 
permetre reforçar els tres torns de treball, 
el de matí, tarda i nit. 

BALANÇ POLICIAL 
DEL MES DE JULIOL 
El mes de juliol va acabar amb sis perso-
nes detingudes, dues d’elles per violació 
de domicili i altres quatre per recerca i 
ingrés a presó, identificades en els dife-
rents controls de seguretat que la Policia 

Local efectua de forma constant. Tots ells 
van ser traslladats a El Vendrell, a les de-
pendències dels Mossos d’Esquadra per 
a la seva presentació al Jutjat de Guàrdia. 
Procedents de diferents robatoris, la Po-
licia Local va recuperar i retornar els seus 
propietaris: dos patinets, una bicicleta i 
dues motocicletes. 
Finalment, es va procedir a la detenció 
d’una persona de nacionalitat holandesa 
per abusos sexuals a una menor de na-
cionalitat francesa, ambdós usuaris d’un 
dels càmpings de Roda. Actualment els 
Mossos d’Esquadra duen a terme la in-
vestigació del cas.

La plantilla de la Policia Local es reforça amb set nous agents
ACTUALITAT 
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L’equip de Govern confia en poder 
acabar de passar un estiu tranquil, hi-
drològicament parlant. Actualment 

les bombes dels dos pous de Cal Llorenç te-
nen capacitat de bombament suficient, però 
l’Ajuntament demana no abaixar la guàrdia. 
El consum del mes de juny del dipòsit del 
Molí-Cucurull va ser molt elevat, fins prop 
dels 40.000 metres cúbics, el més elevat en 
aquest mateix període des de 2018.  
Per aquest motiu el consistori demana fer un 
consum responsable i conscient d’un bé tan 
escàs, preuat i indispensable per a la vida i 
ha tornat a engegar la campanya de cons-
cienciació i sensibilització per assolir un es-
talvi d’aigua. 
Amb el mateix lema “No deixis que s’esgoti. 
Pensa-hi, cada gota compta”, l’Ajuntament 
vol que la ciutadania, amb petits canvis en 
els seus hàbits quotidians, aconsegueixi un 
estalvi real. Així, demana prioritzar una du-
txa curta en lloc del bany, amb el qual es 
consumeixen molts litres d’aigua; fer servir 
dispositius d’estalvi d’aigua a les aixetes de 
casa; a la platja no jugar amb l’aigua de les 
dutxes; tancar les aixetes; o fer servir elec-
trodomèstics eficients en el consum d’aigua, 
entre d’altres consells que seran difosos a 
través dels mitjans de comunicació i de les 
xarxes socials de l’Ajuntament. 
“La ‘millor’ campanya per adonar-nos que 
l’aigua és un recurs molt necessari però al-
hora escàs va ser la que malauradament 
vam haver de patir l’agost passat, quan en 
obrir l’aixeta no rajava aigua per les mesu-
res d’urgència que es van prendre. No volem 
haver de tornar a aquesta situació”, assegura 
l’alcalde Pere Virgili. “Hem de fer un ús més 
eficient de l’aigua, perquè hores d’ara els 
pous de Roda de Berà tenen aigua, però si 
s’assequen tindrem un greu problema en 
una gran part del municipi”. 

REStRICCIONS
El 16 d’agost de 2020 l’Ajuntament comu-
nicava l’inici d’una sèrie de mesures i res-
triccions d’emergència al subministrament 
d’aigua degudes a la delicada situació que 
estava patint l’antic pou de Cal Llorenç. 
L’evolució del cabal i els nivells de terbo-
lesa de l’aigua van fer que les mesures 
s’endurissin els dies posteriors, i durant tres 
setmanes, fins a la posada en marxa del nou 
pou de Cal Llorenç, els veïns i veïnes dels 
barris que s’abasteixen dels dipòsits munici-
pals van patir diferents restriccions, com ara 
talls nocturns, la prohibició de l’ús en boca 
en una zona molt concreta i reduïda, o la li-
mitació de l’ús de l’aigua potable per a usos 

no essencials. Gràcies a la conscienciació de 
la ciutadania i amb les mesures posades en 
marxa, durant prop d’un mes es va aconse-
guir un estalvi diari de 1.000 metres cúbics.
Actualment els dos pous de Cal Llorenç, 
l’antic i el nou, treballen conjuntament per 
abastir el dipòsit del Molí-Cucurull. Durant el 
mes de juny la bomba de l’antic ha treballat 
al 26% de la seva capacitat, i la del pou nou 
al 69%. 

EL NOU POU DE CAL LLORENÇ
La delicada situació de l’antic pou de Cal 
Llorenç va fer que l’Ajuntament ja efectués 
diferents treballs al 2019 per abaixar el nivell 
de la bomba i aprofitar millor els recursos 
hídrics de l’antic aqüífer. No obstant, no van 
ser suficients perquè el pou no es recupera-
va al ritme necessari. 
Per aquest motiu es va realitzar un sondeig 
per trobar un nou aqüífer i va trobar un de 
bona qualitat prop de les infraestructures 
de l’antic pou. Degut a la situació d’urgència 
es va aconseguir posar en marxa en poques 
setmanes, i el nou pou de Cal Llorenç fun-
ciona des del passat mes setembre a bon 
ritme, conjuntament amb l’antic pou de Cal 
Llorenç. 

CONNExIó AMB EL CAt 
El nou pou, però, és una solució a curt-mig 
termini. La voluntat del consistori és con-
nectar amb el Consorci d’Aigües de Tarra-
gona (CAT) tots els barris que actualment 
s’abasteixen amb l’aigua dels diferents pous 
municipals, que són: el nucli urbà, la Mar-
torella, l’Eixample, una part de Berà Mar, 
Les Torres, Merymar, el polígon industrial 
de l’Avenar i el polígon del carrer Tallers. 
Per aquest motiu els pressupostos de 2021 
incloïen una partida de 200.000 per a la re-
dacció del projecte, que l’Ajuntament ja ha 
encarregat a la Diputació de Tarragona, per 
a la construcció d’un nou dipòsit de capça-
lera de 2.000 metres cúbics que subminis-
traria mitjançant dos grups de bombeig 
els dipòsits de la Morella, del Molí-Cucurull 
i de l’Eixample, i la posterior connexió amb 
l’aigua de l’Ebre. Una obra molt important 
per a Roda de Berà que tindrà finalment un 
pressupost de prop d’1,7 milions d’euros 
“per no haver de dependre en exclusiva mai 
més de les fonts d’abastament pròpies”, diu 
l’Alcalde. 
Després de l’estudi d’alternatives per a la 
construcció del nou dipòsit, es va consta-
tar que l’emplaçament més òptim per a la 
seva instal·lació serà la ubicació adjacent a 
l’actual dipòsit del Molí-Cucurull. 

TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT
ARxIU MUNICIPAL
BASE GESTIó D’INGRESSOS
BIBLIOTECA MUNICIPAL
BORSA DE TREBALL
CONSULTORI DE RODA DE BERà
CORREUS
DEIxALLERIA MUNICIPAL
ESCOLA D’ADULTS MEDITERRANI
ESCOLA EL CUCURULL
ESCOLA SALVADOR ESPRIU
ESGLÉSIA SANT BARTOMEU
FARMàCIA G. RUBIO
FARMàCIA M. GUILAMANy
HOTEL D’ENTITATS
INSTITUT DE RODA DE BERà
LLAR DE JUBILATS
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
MUSEU DE LA RàDIO
PATRONAT MUNICIPAL
POLICIA LOCAL
PUNT D’INFORMACIó JUVENIL
RODA DE BERà RàDIO
SERVEIS SOCIALS
SOREA OFICINA D’AIGüES
TAxI EDUARD AIGUAVIVA
TAxIS RODA
AUTOCARS DEL PENEDèS
CAP TORREDEMBARRA (24 HORES)
CREU ROJA TARRAGONA
HOSPITAL EL VENDRELL
HOSPITAL SANTA TECLA - TARRAGONA
BARà BAHIA RESIDèNCIA
EMERGèNCIES
CATSALUT RESPON
ATENCIó VíCTIMES VIOLèNCIA GèNERE

977 65 70 09
977 65 70 09
977 65 72 60
977 80 99 42
977 65 77 83
977 65 75 14
977 65 74 14
607 27 45 39
977 65 76 63
977 65 71 90
977 80 99 24
977 65 70 10
977 80 12 75
977 65 72 88
977 65 77 12
977 65 75 05
977 80 91 41
977 65 77 41
977 80 18 85
977 65 77 74
977 65 77 00
977 65 79 72
977 65 73 98
977 80 93 38
977 80 09 01
619 32 60 41
607 20 09 29
977 66 08 21
977 64 38 01
977 21 71 54
977 25 79 00
977 25 99 00
977 80 30 04
112
061
016

L’Ajuntament impulsa novament la campanya de 
conscienciació per assolir l’estalvi d’aigua
Demana fer-ne un ús responsable per evitar 
restriccions com les de l’estiu passat

ACTUALITAT 
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El millor cinema a la fresca, a l’espai FIC-CAT

Per segon any consecutiu, les 
regidories de Cultura i de Tu-
risme, amb el suport del FIC-

CAT, van impulsar l’Espai FIC-CAT, on els 
espectadors han pogut gaudir del millor 
cinema català en un entorn privilegiat al 
costat del mar. Les projeccions havien 
format part de la 13a edició del Festival 
Internacional de Cinema en Català, cele-
brat del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. 
L’Espai FIC-CAT es va estrenar el diven-
dres 23 de juliol amb el llargmetratge 
‘La innocència’, de Lucía Alemany. La 
producció va obtenir tres premis en la 
passada edició: el premi al millor Llarg-
metratge, el de la Crítica i al millor Mun-
tatge. L’esdeveniment va comptar amb 
la participació de la productora Belén 
Sánchez; dels regidors Frederic Royuela 
i Teresa Ferré; i dels nous codirectors del 
Festival, Cris Gambín i Toni Pinel. 
La següent sessió va tenir lloc el 30 
de juliol, quan es va poder visionar la 
pel·lícula ‘La dona il·legal’, dirigida per 
Ramon Térmens i guanyadora del Premi 
del Públic, amb la presència del director, 
i de l’actor protagonista, Daniel Faraldo. 
El 6 d’agost els assistents van poder 

gaudir amb ‘La vampira de Barcelona’, 
dirigida per Lluís Danés; i, finalment, per 
al darrer dia de projecció, el 13 d’agost, 
es va programar una sessió conjunta 

de quatre curtmetratges de ficció que 
formaven part de la Selecció Oficial: ‘Els 
que callen’, d’Albert Folk; ‘No deixis que 
m’enfonsi’, de DaVid Conill; ‘Ca nostra’, 

de Laia Foguet, treball que va obtenir 
una menció del Jurat de la Crítica; i ‘Con-
feti’, dirigida per Mila Luengo i Sergi Mi-
ralles.

L’antic port del Roc de Sant Gaietà ha acollit projeccions gratuïtes quatre divendres consecutius 

CULTURA
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Amb 29 anys el Ramon, enginyer 
tècnic industrial especialitzat en 
electricitat i enginyeria indus-

trial, va decidir marxar a Irlanda per millo-
rar el seu anglès. Sis anys després continua 
vivint a Dublín, ha format una preciosa fa-
mília i treballa com a enginyer en una de 
les companyies més importants d’Irlanda 
com a responsable del disseny i la fabrica-
ció de sistemes de pesatge. .  

Com van ser les primeres setmanes 
lluny de la família? 
Vaig arribar a Dublín amb l’objectiu 
d’estudiar anglès i em vaig allotjar amb 
una família. Van ser molt agradables amb 
mi i em van ajudar amb tot el que vaig ne-
cessitar. Crec que això va facilitar el sentir-
me més acollit. Encara que no et puc negar 
que a l’hora de sortir no va ser gens fàcil, 
se’m feia bastant complicat relacionar-me 
amb gent d’altres cultures i amb els ma-
teixos irlandesos. Bàsicament perquè el 
meu anglès era bastant pobre i em feia 
molta vergonya comunicar-me. Si parlem 
dels irlandesos, ells, en la seva majoria, 
són molt amables, els agrada conèixer 
gent nova, de diferents països i tenen al-
guna anècdota per explicar o alguna cosa 
a dir sobre el teu país. I sempre et donen 
ànims perquè parlis sense importar el teu 
nivell d’anglès.

Coneixies Irlanda? Quina va ser la 
teva primera impressió en arribar-
hi?  
No, la veritat és que no tenia ni idea de 
com era. Només havia vist un parell de 
fotos a Internet i havia escoltat algunes 
persones dir que els irlandesos eren sim-

pàtics. En arribar a Irlanda, tot just baixar 
de l’avió em vaig congelar, feia massa 
fred, en ple mes de novembre. Durant el 
trajecte de l’aeroport fins a la casa de la 
família on m’allotjaria vaig experimentar 
la cosa més estranya que mai havia vist 
en la meva vida. A l’aeroport el dia estava 
gris, molt i molt gris, com si anés a ploure, 
després va sortir un sol resplendent i en 
arribar a la casa va començar a ploure... Em 
va semblar una cosa estranyíssima, però 
després em vaig adonar que aquí a Irlan-
da és normal. 

Quines creus que són les principals 
diferències entre Irlanda i el nostre 
país? 
¡Bàsicament són les grans i variades opor-
tunitats de treball amb molt bones con-
dicions laborals. Et valoren i et motiven a 

créixer professionalment.

Què destacaries de la forma de 
viure, treballar o de relacionar-se 
dels irlandesos? 
Els Irlandesos són molt pràctics, especial-
ment quan de cuinar es tracta. La majoria 
d’ells compra menjar precuinat, no passen 
molt de temps a la cuina com solem fer 
nosaltres.
Els agrada molt socialitzar, reunir-se amb 
els amics i la família. Sempre tenen alguna 
excusa per fer alguna celebració i reunir-se 
en algun pub o en casa d’algú. Abans de la 
pandèmia tots els divendres en acabar la 
jornada laboral sortien directes cap al pub 
per fer unes pintes i escoltar música en di-
recte. I si hi ha algun joc, Irlanda completa 
es paralitza, reunint-se en locals o en cases 
per compartir i veure junts els partits. 

Com estàs vivint la pandèmia de la 
Covid-19 lluny de casa? 
Ha estat una situació molt complicada, 
però realment no m’ha donat temps a 
seure i reflexionar pel meu tipus de tre-
ball, no he parat. Normalment anava de 
vacances a Catalunya dues vegades cada 
any. Ara ja porto més d’un any i mig sense 
veure la família. Una de les coses més difí-
cils és que la meva nena més petita d’any 
i mig no ha pogut conèixer la família, però 
sort que podem comptar amb videotruca-
des i així mantenir-nos en contacte amb 
els nostres éssers estimats, i, en el nostre 
cas, que poguessin conèixer a la més pe-
tita de la família encara que sigui a través 
de les càmeres.

Què és el que més trobes a faltar de 
Roda de Berà? 
Per descomptat la família, a part d’això la 
platja i passejar pel Roc de Sant Gaietà i 
l’Ermita de la Mare de Déu de Berà.

Tens intenció de tornar a casa 
aviat? 
Aquesta és una de les preguntes més di-
fícils... Des de que vaig arribar a Irlanda fa 
sis anys no he parat de fer-me aquesta ma-
teixa pregunta. Hi ha moments en què em 
deia a mi mateix que tornaria en un o dos 
anys, que només estava aquí per millorar 
la meva experiència professional, per con-
tinuar millorant el meu anglès. Ara per ara 
no descarto la possibilitat de tornar, però 
d’aquí molts anys, quan em toqui retirar-
me. Aquí tinc la meva vida, vaig conèixer 
la meva dona i tenim dues meravelloses 
nenes.

RODENCS PEL MÓN

Ramon Garriga, de Roda de Berà a Dublín

El 10 de juliol Antonio Barrero, 
director del Festival Internacio-
nal de Cinema en Català Costa 

Daurada va fer públic que després de 13 
edicions i més de 14 anys al capdavant del 
Festival cedia la direcció  a Cris Gambín i 
Toni Pinel, fins al moment sotsdirectors 
del Festival. 
Ho va fer públic durant el lliurament dels 
Premis Tarragonès 2020, quan va pujar a 
l’escenari a recollir el xxè premi de difusió 
Eutyches que el Consell Comarcal del Ta-
rragonès ha atorgat al FIC-CAT. 
Barrero va agrair, en nom de tot el comitè 
organitzador, aquest reconeixement a un 
Festival ja consolidat, que creua fronteres i 
que té com a principal objectiu incentivar 
i difondre les obres audiovisuals realitza-

des en llengua catalana. Com va dir Barre-
ro “sense complexes, tenim una llengua 
ben viva i som nosaltres els que la hem de 
defensar”.
Durant el seu parlament, Antonio Barrero 
va dir públicament que aquesta edició -la 
tretzena- ha estat la seva última com a res-
ponsable del FIC-CAT tot i que s’assegura 
que la continuïtat i l’essència del FIC-CAT 
està garantida i en bones mans. 
Barrero, docent de professió i gran aficio-
nat al cinema -en doble vessant, com a es-
pectador i com a director de curtmetrat-
ges- va ser el creador del Festival, ideant 
un certamen cinematogràfic partint de 
zero, amb trets característics que no con-
templava cap altre festival dels més de 
120 que es realitzen actualment arreu de 

Catalunya i fent-lo créixer, a base de molt 
d’esforç. Un Festival que sempre ha tingut 
present, especialment, l’element pedagò-
gic, incentivant els mestres a la creació 
de treballs audiovisuals a les seves aules 
i dotant-los de recursos per a poder-los 
crear. Sens dubte, el llenguatge audiovi-
sual, segons Barrero, no hauria de ser una 
excepció, sinó un contingut obligatori del 
currículum per tots els beneficis que apor-
ta a l’alumnat. 
Amb la recollida d’aquest guardó, tot i que 
no és l’únic reconeixement que ha rebut 
el Festival al llarg de la seva trajectòria, Ba-
rrero cedeix la responsabilitat de la direc-
ció del FIC-CAT per “deixar pas a persones 
més joves, amb noves idees i amb altres 
opcions de gestió”.

Antonio Barrero deixa la direcció del FIC-CAT 
després de més de 14 anys al capdavant 

Antonio Barrero, al centre de la imatge, 
junt amb Cris Gambín i Toni Pinel, durant 
la passada edició del FIC-CAT.
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El Club Tennis Barà inaugura dues noves pistes de pàdel

ESPORT

El Club de Tennis Barà va inaugurar 
al juliol dues noves pistes de pà-
del a les seves instal·lacions, que 

se sumen a les cincs existents en el com-
plex. L’acte va comptar amb la presència 
de Felip Ródenas, president de la Federa-
ció Catalana de Pàdel (FCP); d’Helena San 
Martín, vicepresidenta institucional de la 
FCP; d’Enric Sanmartí, vicepresident es-
portiu de la FCP; d’Elga Molina, vocal de 
pàdel de Tarragona; d’Eduard Bainad, vo-
cal esportiu i relacions FEP; també de Pere 
Virgili, alcalde de Roda de Berà; de Gerard 

Solé, regidor d’Esports de l’Ajuntament; 
i de Joan Josep Jané, president del Club 
de Tennis Barà i vicepresident de l’àrea de 
clubs de la FCP.
La inauguració oficial va tenir com a pro-
tagonista un partit d’exhibició on hi van 
participar Enric Sanmartí i Tonet Sans, pa-
rella número 1 del Circuit Català Absolut i 
recents guanyadors del III Super Gran Slam 
de la temporada, davant de Toni Bueno i 
Eduard Bainad. Els quatre jugadors van 
oferir amb un gran partit a les prop de 200 
persones assistents a l’esdeveniment. 

L’alcalde Pere Virgili i una representació de la Federació Catalana de Pàdel van ser-hi presents

La zona esportiva municipal 
Eixample “Les Piscines” va acollir 
el 31 de juliol al matí la quarta 

edició de la Festa de l’Esport. La convo-
catòria va esdevenir tot un èxit i a dos 
quarts d’una del matí ja en no quedava 
ni una de les 250 samarretes commemo-
ratives que la regidoria d’Esports havia 
preparat per regalar a tots els partici-

pants. Totes les activitats programades 
van ser gratuïtes així com l’accés a la 
piscina municipal, gràcies a la feina de 
l’àrea d’Esports i a la col·laboració de 
l’associació Toxophílica, del Club Tennis 
Barà, del Club Atlètic Roda de Berà, del 
Club Judo Dojo Roda, del Club Nàutic 
Les Piscines, d’Espai Vital i de la compan-
yia Adamo Telecom.

Prop de 300 persones participen a la 4a 
Festa de l’Esport de Roda de Berà 

El 27 de juliol, en el marc del Cam-
pus d’Estiu de la regidoria de Jo-
ventut, va tenir lloc la 18a Festa 

de l’Arqueria, seguint totes les mesures de 
seguretat i d’higiene per fer front a la Co-
vid-19. 
El tir amb arc és una de les activitats que 
més èxit i més seguidors té entre els usua-
ris del servei. Així, les arqueres i els arquers, 
després d’haver practicat durant tot el mes 
de juliol, van lluitar per ser les i els millors.
Els seixanta-cinc joves participants van 
competir contra la resta de membres del 
seu grup de convivència, cinc grups en 
total, una mesura pressa per l’Ajuntament 

des de la passada edició per contenir els 
contagis. 
Marc Macho va ser el millor arquer, amb un 
total de 41 punts, seguit per Martí García, 
amb 37 punts. Mario Muñiz, va ser el tercer 
classificat, amb 36 punts; Gisela Rodríguez, 
la quarta, també amb 36 punts; i Marc Bru-
na, el cinquè classificat, amb 33 punts. 
L’associació Toxophílica, amb el seu pre-
sident Josep Bandeira, és l’encarregada 
d’ensenyar els principis bàsics del tir amb 
arc als joves i d’organitzar, amb la direcció 
del Campus, aquesta festa. Un any més, per 
motius de seguretat, ni els familiars ni les 
autoritats locals no van poder assistir-hi.

Els millors arquers i arqueres es donen 
cita a la 18a Festa de l’Arqueria
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Tots els esdeveniments han penjat el cartell de complet

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. 
Entre els diferents espectacles que aquest 
estiu han passat per l’emblemàtic espai 
destaquem el concert de Petit Comité 

amb el seu tribut a John Lennon (3 de 
juliol); el concert de Guillem Roma, 
durant el qual ens va presentar el seu 
darrer àlbum ‘Kiribati’, acompanyat per la 
violinista Anna Fernández i la per la seva 
banda (10 de juliol); o el concert tribut 
a Sabina que Jan Cruz i la banda de Los 
Piratas Cojos va oferir en homenatge al 
cantautor d’Úbeda (17 de juliol). El primer 
plat fort d’aquest estiu van arribar amb 
la gala lírica dels tres tenors catalans, 

Albert Deprius, Carles Cosías i Josep Fadó, 
els qui van delectar amb les seus veus 
davant d’un aforament complet. Van estar 
acompanyats pel pianista Josep Buforn 
(24 de juliol). I el concert més esperat era 
el de Maria del Mar Bonet acompanyada 
pel guitarrista valencià Borja Penalba, 
en el qual van presentar el seu darrer 
àlbum. La pluja va obligar a traslladar 
l’esdeveniment al Casino Municipal 
i l’organització va haver de penjar el 

cartell d’aforament complet (31 de juliol). 
Finalment, el pianista i compositor Carles 
Cases, amb la violoncel·lista russa Sveta 
Trushka, i el violinista Alberto Reguera, 
van oferir un concert íntim durant el qual 
van fer un passeig per l’essència de la 
trajectòria musical del compositor sallentí 
(7 d’agost). 
Les darreres cites d’aquest cicle seran el 14 
d’agost amb el grup Marala; i el 28 d’agost 
amb la projecció de la Selecció FIC-CAT, el 
llargmetratge ‘Coses a fer abans de morir’, 
de Cristina Fernández i Miguel Llorens. 
Enguany, per segon any consecutiu, 
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.

REPORTATGE
Èxit de la sisena edició de l’Estiu a la Pedrera

PETIT COMITÉ.

Aquest estiu, per 
segon any consecutiu 
i per garantir el 
compliment de les 
mesures de seguretat, 
l’aforament ha estat 
limitat a 170 persones 
a cada concert

CARLES CASES.
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TRIBUT A SABINA.

GALA LíRICA ‘ELS TRES TENORS’.

GUILLEM ROMA.

MARIA DEL MAR BONET.
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Les quatre ratlles de l’article de la present 
edició del Butlletí Municipal ens agra-
daria dedicar-les a l’entrada (en aquest 

cas, ja hi som plenament immersos) d’aquests 
mesos que generen tanta activitat, tant econò-
mica com lúdica i cultural, al nostre municipi. 
Parlem, és clar, de l’època estiuenca. 
Ens complau enormement el fet de poder apre-
ciar com les limitacions amb les quals conti-
nuem convivint no s’han traslladat de manera 
irremeiable a la voluntat de tot aquell turisme 
responsable que rebem any rere any a la nos-
tra localitat. Així doncs, un any més les nostres 
platges i establiments comercials fan goig i les 
activitats programades gaudeixen de gran ac-
ceptació. 
Pocs dies abans de donar el tret de sortida a la 
Festa Major de Sant Bartomeu, únicament ens 
manca desitjar a tots els rodencs i rodenques, 
siguin perennes siguin puntuals, un bon final 
de temporada estiuenca. Grup Municipal Tria 
Roda de Berà.

Grup Municipal Tria Roda de Berà.

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS

Benvolgudes i benvolguts rodencs. Portem 
patint més d’un any de pandèmia que a 
tot el món aquesta deixant sofriment. 

Aquesta “plaga” ha demanant un esforç titànic a 
sanitaris i personal essencial, vagi des d’aquestes 
línies el nostre reconeixement a la seva immer-
sa labor. En el pla econòmic ha afectat l’activitat 
econòmica especialment a la turística i la restau-
ració tan importants en el nostre municipi. Espe-
rem que les mesures d’ajuda del Govern els aju-
din en l’àrdua recuperació.
La pandèmia desgraciadament deixa també víc-
times mortals i segurament persones amb se-
qüeles persistents. El nostre municipi no ha estat 
aliè a les conseqüències de la covid-19, per això 
com a Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament 
de Roda de Berà volem expressar el nostre sen-
timent de solidaritat i reconeixement a totes les 
persones que s’han vist afectades, dir-vos que 
podeu continuar comptant amb nosaltres, que 
estem a la vostra disposició. 
Esperem que la cada vegada més massiva vacu-
nació faci remetre d’una vegada a aquest virus 
que ens té preocupats, enfadats, ansiosos i fins 
i tot cabrejats. Confiem també que les mesures 
econòmiques com la prohibició de desnona-
ments en aquests infernals temps pandèmics, 
les successives pròrrogues dels ERTO, o les aju-
des a petits empresaris i autònoms per perduda 
d’ingressos, i finalment, el Pla de Recuperació 
anunciat i consensuat amb les Comunitats Autò-
nomes donin els fruits desitjats i ens ajudin aviat 
a recuperar la senda del creixement i del benes-
tar social.
Aviat celebrarem la nostra Festa Major de Sant 
Bartomeu. Cert és que necessitem un temps de 
festa i de diversió, però en aquest context de 
pandèmia totes i tots, tant els veïns i veïnes com 
l’Alcalde que les programa hem d’actuar amb 
precaució ateses les mesures que marquen les 
autoritats sanitàries competents. És una respon-
sabilitat no sols cap als altres també cap a nosal-
tres mateixos. Estem al principi del final si actuem 
tots amb la precaució deguda.
Amb tot l’afecte, el Grup Municipal PSC-CP us 
desitja BONES FESTES SANT BARTOMEU 2021. 

El 14 de juliol es publicava al Diari de Ta-
rragona un article que deia que el nostre 
ajuntament manté “molt viva” la campan-

ya informativa per un ús racional de l’aigua. No 
sabem si “molt viva” és la descripció més exacta, 
tenint en compte que el darrer missatge de la 
campanya de l’estiu passat fou el dia 10 de set-
embre quan es posà en marxa el nou pou de Cal 
Llorenç. Res més fins el dia 22 de març (6 mesos 
després) en el Dia Mundial de l’Aigua, era obli-
gat enviar algun missatge. Torna a desaparèixer 
la campanya fins el dia 20 de juliol quan tornen a 
engegar la mateixa campanya, amb les mateixes 
frases i les mateixes imatges.
I ja està... No hem vist cap campanya d’ús sos-
tenible de l’aigua abans d’iniciar l’estiu quan la 
gent omple de nou les seves piscines o canvien 
la seva aigua, o netegen les terrasses i patis amb 
mànega...
En el mateix article s’exposa que el juny de 2021 
es va enregistrar un increment del consum 
d’aigua que no es registrava des de 2018. Po-
dem entendre que la campanya no fou efectiva, 
tot i així no la replantegen.
En un una entrevista publicada al diari Nació 
Digital del dia 1 de juny d’enguany, l’alcalde, el 
Sr. Pere Virgili, es vanagloriava de poder rebre 
aigua de l’Ebre d’aquí un o dos anys per tal de 
poder seguir oferint el modus vivendi a les se-
gones residències i turistes.
És a dir, que necessitem de l’aigua de l’Ebre (amb 
el que això comporta: reducció de sediments al 
Delta, reducció de cabal ecològic...) perquè to-
thom pugui gaudir de la seva piscina i jardí par-
ticulars. 
El dia 27 d’agost de 2020 la regidora d’ERC va 
presentar al president de la comissió especial de 
l’aigua, el Sr. Rafa Luna, una bateria de propostes 
per l’ús sostenible de l’aigua, i que al nostre web 
podeu consultar (locals.esquerra.cat/rodadebe-
ra). Uns dies posteriors també li vam fer arribar a 
l’alcalde. A dia d’avui no hem rebut cap input de 
voler-ne aplicar cap.
Rodenques i rodencs, està a la vostra mà avui, 
tenir aigua demà.

Grup Municipal ERC Roda de Berà.
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Hoy queremos opinar sobre la controver-
sia que ha generado en redes sociales 
el “Aparca y Compra”, una iniciativa que 

nuestro grupo municipal aprueba. Nos tene-
mos que remontar a los inicios del año pasado, 
cuando sufrimos el comienzo de una pesadilla, 
la COVID-19. En seguida nos percatamos de que 
nuestras vidas iban a cambiar y, por eso, desde 
Cs presentamos propuestas dirigidas a paliar la 
situación, tanto sanitaria como económica. El 
resultado fue la creación de un plan de reacti-
vación económica y una partida para ayudas a 
autónomos, empresas y pymes, y también para 
personas en situación precaria.
Una de esas medidas fue la creación del “Apar-
ca y Compra” para facilitar el aparcamiento a las 
personas que compran en el municipio, precedi-
do de la campaña “FEM POBLE”. Creemos que es 
nuestro deber defender el comercio local, que 
tanto ha sufrido y sigue sufriendo. 
 Por eso, desde Cs apoyamos que los clientes 
puedan dejar su vehículo en las zonas verdes 
de estacionamiento limitado, gratuitas y por 
un máximo de hora y media, un tiempo que se 
controla con un disco. A menos de 150 metros 
alrededor del centro comercial del municipio, 
la Plaza Cataluña, hay unos 450 aparcamientos 
libres de zona restringida o zona verde para to-
dos aquellos que o no compren o estén más de 
hora y media. También somos conscientes, y así 
lo denunciamos, del mal uso que hacen algunos 
comerciantes de la zona verde, la picaresca de 
aparcar y girar el disco cada 90 minutos.
En la zona de la costa, Plaza Sant Jaume o el Roc, 
pasa lo mismo: hay parkings disuasorios a me-
nos de 100 metros de la playa. Cabe recordar 
que el puerto deportivo dispone de parking con 
un abono para los empadronados en Roda y, 
además, ofrece la primera hora gratis. El objetivo 
principal de esta medida es evitar aglomeracio-
nes en las playas Pelliseta y Punta dén Guineu y 
animar a los usuarios a que disfruten de las otras 
playas para favorecer así al resto de negocios.

Grupo Municipal Ciutadans Roda de Berà. 

nuestro grupo municipal POPULARS PER 
RODA, continuamos comprometidos con 
nuestro municipio y sus vecinos, porque 

para nosotros es lo más importante. Para ello no 
hemos dejado de presentar iniciativas y colaborar, 
porqué no, con aquellas iniciativas que el gobier-
no o grupos de la oposición han presentado y que 
hemos creído positivas y necesarias para nuestros 
vecinos. Hacer política desde la oposición, conlleva 
la responsabilidad de anteponer los intereses de los 
ciudadanos, al contrario del no sistemático a todas 
las iniciativas que no sean las suyas propias y que 
responden más a estrategias electoralistas, incluso 
llegando al caso de actuar como oposición a la pro-
pia oposición. 
En el mes de junio y julio hemos presentado, en los 
correspondientes plenos municipales, iniciativas al 
gobierno municipal como: mejorar la recepción de 
señal en las televisiones; iniciar las obras presupues-
tadas de la Llar del Jubilats; las mejoras necesarias 
en la zona de recreo para animales de compañía, 
en referencia a perros, en el espacio situado entre 
las calles Ponferrada y Montsant; reiterar en buscar 
una solución a las quejas de vecinos por las zonas 
verdes de aparcamiento de vehículos, tanto en la 
zona urbana del municipio como en la playa. Apro-
vechando el pleno del pasado mes de junio, hemos 
agradecido el civismo de los vecinos de La Barquera 
en cuanto a la problemática de la ocupación ilegal 
que sufren, extensible al trabajo realizado por la Po-
licía Local y Mossos d’Esquadra. 
En el pleno del mes julio presentamos una moción 
instando al Gobierno de España para que tome to-
das las medidas necesarias sobre determinados im-
puestos y costos reguladores, con el propósito de 
BAJAR EL RECIBO DE LA LUZ, moción que fue enri-
quecida por las diferentes enmiendas presentadas 
por diferentes grupos municipales y que fue apro-
bada  por la mayoría de los miembros del pleno, con 
la excepción de los socialistas que se abstuvieron.
Queremos cerrar esta exposición de actividades de 
nuestro grupo municipal POPULARS POR RODA  y 
hacerlo también en nombre del PARTIDO POPULAR 
DE RODA DE BERà, que preside Dani Izquierdo, para 
desearos UNA MUy FELIZ FIESTA MAyOR DE SANT 
BARTOMEU, en la medida que la normativa sobre la 
pandemia nos permita, pero con la ilusión de cele-
brarlas para mantener nuestras costumbres e iden-
tidad, con la esperanza que el año que viene podre-
mos celebrarlas con todo su esplendor.

Grup Municipal Populars per Roda.

En el moment de tancament d’aquesta edició el 
Grup Municipal Junts per Roda de Berà no havia 
enviat article.

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS
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977 65 51 59

Carrer Sant Joan, 64 - La Riera de Gaià elsfogonsdeldrac.cat

cARNS A LA BRASA, CARGOLADEs, esmorzars de forquilla, GRAELLADES I MOLT MÉS
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