
E
L’

REVISTA
MUNICIPAL D

AJUNTAMENT
DE RODA 
DE BERÀ

AGOST
SETEMBRE

2022

ACTUALITAT ENTREVISTA

L’Estiu a la Pedrera continua 
recollint èxits en la seva 
setena edició
L’objectiu és apropar la cultura 
a tots els públics i cada any 
l’assoleix, alhora que fa viure molt 
bones estones als espectadors.
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El portaveu del Grup Municipal Tria 
fa balanç de la legislatura i ens parla 
de les principals accions dutes a 
termes per part de l’Ajuntament. 

“S’ha aconseguit capejar uns 
anys atípics amb un resultat 
més que satisfactori”



2

A Catalunya les ocupacions d’habitatges 
es van incrementar en prop d’11 punts al 
2021 respecte els dos anys anteriors. Som 

la comunitat amb més ocupacions, i Tarragona és 
la província que lidera el rànquing. 

El problema de l’ocupació d’habitatges per part 
de delinqüents el patim des de fa molts anys a 
Roda de Berà, com a la resta dels municipis del 
litoral, sobretot. I és un problema de molt difícil 
solució, en què els ajuntaments fem molt més del 
que podem i més del que deuríem fer. Necessi-
tem un canvi de legislació, necessitem que les 
administracions superiors, aquelles que sí tenen 
competències per legislar, prenguin les decisions 
que calguin per acabar amb les ocupacions, com 
sempre puntualitzo, per part de delinqüents que 
busquen un lloc per dormir. 

Han estat moltes les ocasions en què hem recla-
mat, i ho seguirem fent, més dotació de mitjans 
personals i econòmics, més presència de Mossos 
d’Esquadra al nostre municipi i, sobretot, un canvi 
en el marc legislatiu que ens doni eines a ajunta-
ments i a les policies locals per poder actuar-hi. 
Això precisament és el que també van demanar 
els més de sis-cents veïns i veïnes que fa tres 
setmanes es van manifestar pels nostres carrers, 
amb una marxa molt reivindicativa i alhora civilit-
zada. Tot un exemple d’unió del poble de Roda de 
Berà. Nosaltres també hi vam participar, com uns 
veïns més, perquè també volem solucions que 
provinguin de les instàncies superiors.  

Durant aquesta legislatura des de l’equip de Go-
vern hem fet una aposta molt important per incre-
mentar la seguretat i aquest any la suma de les 
partides destinades a seguretat ja supera el 15% 
del pressupost. Continuem dotant de més recur-
sos humans la nostra Policia Local, la qual comp-
ta amb una quarantena d’efectius, entre agents, 
comandaments i personal administratiu. També 
ha crescut la inversió en material per millorar la 
seguretat i la qualitat del servei. En són exem-
ples les 19 càmeres i els 18 lectors de matrícula 
amb els quals ja hi comptem al municipi, que han 
servit en moltes ocasions per resoldre diferents 
casos o per trobar persones desaparegudes; les 
càmeres personals de gravació que porten els 
agents als seus uniformes; o la nova aplicació 
mòbil de seguretat ciutadana RdB Amb Tu, que 
si encara no teniu instal·lada al vostre telèfon us 
animo a descarregar-la. Serà una eina fonamen-
tal per prevenir casos d’assetjament sexual, de 
violència masclista o en situacions d’emergència 
per a les quals sigui necessària la intervenció de 
la Policia. Volem un cos policial de proximitat i 
amb aquesta aplicació la Policia estarà més a 

prop que mai, amb tan sols un moviment de dit. 
Aquest tipus d’aplicacions han funcionat molt bé 
en altres localitats i esperem que també aquí us 
sigui molt útil. 

Seguim exemples d’allò que ha funcionat en al-
tres indrets, però en alguns aspectes podem dir 
que som pioners. Recentment hem sigut capda-
vanters a la província de Tarragona en posar en 
marxa una nova ordenança que reguli els habi-
tatges d’ús turístic. A Roda de Berà era molt ne-
cessària una normativa que posés fre als pisos i 
xalets “pastera”, aquells que s’anuncien en deter-
minades plataformes de lloguer per a celebrar-hi 
festes multitudinàries i que no deixaven viure ni 
descansar els veïns i veïnes. Ara la Policia Lo-
cal tindrà les dades dels propietaris on es facin 
aquestes festes il·legals i els podran trucar abans 
de desplaçar-s’hi. Així, donem eines als agents 
perquè puguin inspeccionar els immobles o fins 
i tot desallotjar-los, si fos necessari.

Ho podem fer perquè tenim competències com-
partides amb la Generalitat en aquesta matèria, 
però no en d’altres, com és el cas de les ocupaci-
ons d’habitatges. Els ajuntaments no podem fer 
ni aprovar lleis. 

Finalment, no puc acomiadar-me sense dedicar 
unes línies a la nostra festa gran. La Festa Ma-
jor de Sant Bartomeu torna aquest any a la plena 
normalitat. Per fi deixarem de banda els afora-
ments, les mascaretes, les restriccions i els cops 
de colze per saludar-nos, i gaudirem de la festa al 
100%. Des de la regidoria de Cultura i Festes han 
preparat un programa molt variat amb la intenció 
de reprendre l’activitat cultural i festiva més tra-
dicional, barrejant-la amb actes innovadors que 
de ben segur us faran fruir d’allò més. Els més 
joves, que crec que són els que més ho han patit 
aquests darrers dos anys, tenen un paper molt im-
portant en aquesta festa, ja que molts dels actes 
han estat pensats per a ells i elles, i l’associació 
juvenil Roda Jove s’ha implicat amb força en la 
seva organització. 

Així doncs, reprenem, reactivem, retornem, redes-
cobrim, i retrobem-nos del 19 al 26 d’agost als 
carrers de Roda de Berà! 

Bona Festa Major!

Visca Sant Bartomeu! 

Visca Roda de Berà! 

EDITORIAL 
RdB Amb Tu 
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L es trucades de veïns i veïnes 
dels barris més turístics de 
Roda de Berà a la Policia Lo-

cal per molèsties per soroll, música 
o festes se succeeixen cada cap de 
setmana durant l’època estival. Un 
dels majors problemes, i que més 
difícil solució tenia, eren els cone-
guts com a pisos o xalets “pastera”, 
llogats durant un període de temps 
breu per a celebrar festes, en mol-
tes ocasions molt concorregudes. 
“No podíem permetre que les veïnes 
i els veïns dels nostres barris o les 
famílies que venen a passar unes va-
cances tranquil·les a Roda de Berà 
es trobin amb festes cada setmana, 
amb música alta fins ben entrada la 
matinada, i llogaters diferents amb 
els qui és impossible dialogar, amb 
les molèsties que tot això comporta”, 
assegura l’alcalde Pere Virgili. 

Per acabar amb aquesta problemàti-
ca i amb totes les que se’n deriven 
del lloguer turístic, l’Ajuntament va 
començar a treballar a principis d’any 
en la nova ordenança reguladora dels 
habitatges d’ús turístic de Roda de 
Berà. La seva redacció es va incloure 
dins del Pla Normatiu de l’any 2022 
i la Comissió Especial Redactora, 
formada per membres de totes les 
formacions polítiques amb represen-
tació, va aprovar al febrer la memòria 
d’exposició pública. Després de ser 
sotmesa a consulta pública, va ser 
aprovada per majoria al Ple ordinari 
de maig. Finalment, un cop acabada 
l’exposició pública i transcorregut el 
termini que fixa la normativa vigent, 
el 5 d’agost es va aprovar definitiva-
ment amb la seva publicació al Dia-
ri Oficial de la Generalitat. Roda de 
Berà es converteix així en el primer 
municipi de la demarcació de Tarra-

gona en posar en marxa una orde-
nança que regula aquest mercat. 

El municipi compta, segons el regis-
tre de la Generalitat, amb 495 im-
mobles d’ús turístics. La nova orde-
nança buscarà l’equilibri entre tots 
aquests habitatges i la convivència 
amb la resta de veïns i veïnes dels 
diferents barris. 

A partir d’ara els propietaris d’un ha-
bitatge turístic tindran l’obligació de 
complir amb la nova ordenança, atès 
que aquesta dona eines a la Policia 
Local i a l’Ajuntament per actuar en 
els casos en què no es compleixi, te-
nint en compte que el consistori té 
les competències compartides amb 
la Generalitat en aquesta matèria, 
i a diferència d’altres sí pot aprovar 
una normativa que els reguli. L’orde-
nança, formada per 37 articles i tres 
disposicions, especifica les obliga-
cions, així com els drets, dels pro-
pietaris i també dels seus llogaters 
temporals, que podran fer ús de l’ha-
bitatge durant un màxim de 31 dies. 
Altra de les condicions importants 
és la que té a veure amb l’aforament 
de l’immoble, ja  que en moltes oca-
sions aquest també se supera. Així, 
la capacitat serà la que marqui cada 
cèdula d’habitabilitat. 

Entre les obligacions que a partir 
d’ara tindran els propietaris hi ha la 
de facilitar un telèfon de contacte, ja 
sigui propi o d’una tercera persona, 
que estigui disponible per atendre un 
requeriment o una incidència de ma-
nera immediata, amb l’objectiu d’evi-
tar alteracions de l’ordre i garantir la 
convivència ciutadana i el descans 
dels veïns i veïnes. També els ges-
tors d’un habitatge turístic hauran 

de respondre a qualsevol requeri-
ment de la Policia Local i d’inspecció 
municipal en un termini no superior 
a trenta minuts, i tindran l’obligació 
de vetllar perquè no es produeixin 
conductes incíviques o molèsties al 
veïnat, fent complir l’ordenança de 
civisme i convivència ciutadana de 
Roda de Berà. 

També serà obligatori tenir en un lloc 
visible dins de l’immoble, tant per als 
llogaters com per a la Policia Local si 
fos necessari, un rètol amb la infor-
mació bàsica de l’activitat d’habitat-
ge d’ús turístic. 

En els casos en què no es compleixi 
amb aquesta ordenança i no es res-
pecti el descans dels veïns ni les regles 
bàsiques de convivència, els propieta-
ris hauran de requerir als llogaters que 
abandonin l’immoble en un termini 
màxim de 24 hores, podent fins i tot 
requerir l’actuació de la Policia Local. 

La nova ordenança també contempla 
sancions que poden anar dels 3.000 
fins als 600.000 euros segons el ti-
pus de falta, lleu, greu o molt greu. 
Si la infracció és molt greu es podria 
arribar fins i tot al tancament del pis 
turístic. 

Pel que fa al registre de l’habitatge, 
en el moment de donar d’alta un de 
nou, els propietaris han de fer efecti-
va la taxa prevista en les ordenances 
fiscals, la qual actualment és de 137 
euros. Pel que fa a les ordenances 
fiscals, a més a més, des de l’any 
2021 la taxa per a la recollida d’es-
combraries és diferent per als habi-
tatges catalogats com allotjaments 
turístics, atès que en aquests casos 
s’ha constatat que la gestió dels resi-
dus no es fa de forma tan acurada 
i la qualitat d’aquests baixa en com-
paració a la gestió que efectuen els 
ciutadans i ciutadanes que hi viuen 
tot l’any, o de segones residències. 

L’Ajuntament regula amb una nova ordenança 
els habitatges d’ús turístic 
 Roda de Berà és el primer municipi de Tarragona en regular aquest mercat per acabar 

amb els problemes de convivència que genera. 
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L’Estiu a la Pedrera continua recollint èxits en la seva setena edició
 Tots els concerts han penjat el cartell de complet. 

El cicle musical Estiu a la Pedrera 
és des de fa algunes edicions un 
esdeveniment cultural i musical 

totalment consolidat. Són moltes les 
persones que li són fidels i cada cap 
de setmana hi acudeixen per gaudir 
d’un dels concerts organitzats per la 
regidoria de Cultura i Festes, encapça-
lada per Teresa Ferré. 

L’objectiu és apropar la cultura a tots 
els públics i cada any l’assoleix, alhora 
que fa viure molt bones estones als es-
pectadors, amb grups de gran qualitat. 

Entre els diferents espectacles que 
aquest estiu han passat per l’emble-
màtic espai destaquem el concert de 
la Coral Verge de Berà (25 de juny); 
la simbiosi musical de la Banda Unió 
Musical de Tarragona i la Cobla Reus 
Jove (2 de juliol), durant el qual es va 
estrenar una peça molt especial dedi-
cada a l’espai anomenada ‘D’avui i per 
sempre. La Pedrera de l’Elies de Roda 
de Berà’, composta per Jaume Cristau; 
o Fenya Rai! grup amb el qual la Pe-
drera va vibrar (9 de juliol). El primer 
plat fort va arribar el 16 de juliol amb 
la cantautora Maria del Mar Bonet, 
qui per segon any consecutiu visitava 

Roda de Berà, acompanyada per Borja 
Penalba, amb la guitarra i veu; i per les 
percussions d’Antonio Sánchez. Altres 
dels concerts que han omplert la Pe-
drera han estat La Bella Napoli, amb 

el tenor Albert Deprius, Josep Buforn, al 
piano, i Laetitia Barberà, a la mandolina 
(23 de juliol); Músics de carrer, els qui van 
oferir un concert tribut a Txarango (30 de 
juliol); i la Companyia Elèctrica Dharma 
(6 d’agost). La mítica banda va oferir el 
darrer concert de la seva gira Flamarada, 
abans de la celebració del gran especta-
cle que ja preparen amb motiu del 50è 
aniversari al Palau Sant Jordi. 

En finalitzar cada concert, els assistents 
van poder gaudir cada setmana d’un 
tast de vins i caves gentilesa dels cellers 
col·laboradors, Cellers Avgvstvs Forvm, 
Adernats, Jané Ventura i Vins Padró.
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Gregoria Alonso pren possessió del seu càrrec 
com a nova regidora del grup socialista 
 Substitueix Josep Antoni Benedicto, qui per motius de salut va renunciar al seu escó. 

Gregoria Alonso ja és la nova regi-
dora del grup socialista a l’Ajunta-
ment de Roda de Berà. Va pren-

dre possessió del seu càrrec el 28 de 
juliol a la tarda, a l’inici del Ple ordinari 
que es va celebrar a la sala de sessions. 

Després de jurar el càrrec davant de 
l’arc plenari, l’alcalde Pere Virgili li va 
fer lliurament del seu pin de regidora, 

que sense demora es va col·locar. Se-
guidament la va nomenar regidora de 
la corporació municipal “amb tots els 
drets i deures que el càrrec compor-
ta”, i li va donar l’enhorabona.  

Com a número quatre de la llista del 
partit socialista, substitueix Josep 
Antoni Benedicto, qui el 7 de juliol, 
durant una sessió extraordinària, va 

renunciar per motius de salut a les 
seves responsabilitats com a regidor 
i portaveu del PSC a l’Ajuntament. 

Gregoria, qui continuarà sent mem-
bre de la Junta de la Llar de Jubilats 
i Pensionistes de Roda de Berà, com-
paginarà ara aquestes tasques amb 
les seves noves responsabilitats al 
consistori rodenc.

“S’ha aconseguit capejar uns anys atípics amb un 
resultat més que satisfactori”

E l portaveu del Grup Municipal Tria 
fa balanç de la legislatura i ens 
parla de les principals accions 

dutes a termes per part de l’Ajuntament. 

Quin balanç fa de la temporada d’estiu?

L’actual temporada confirma la ten-
dència dels darrers anys, un increment 
del visitant nacional, que ve a passar 
un dies buscant sol i platja essenci-
alment. L’ocupació està sent bona, la 
restauració treballa força i els serveis 
municipals anem amunt i avall dona-
da la quantitat de gent que ens tria per 
gaudir de les vacances. 

Alguns alts i baixos, com la crisi del 
gel o el sistema endegat d’aparcament 
regulat en les zones més freqüentades 
que possibilita la rotació i l’existència 
de places pels vehicles, alleugerint 
un entorn com el del Roc Sant Gaietà 
d’antuvi molt massificat i finalment, tot 
i l’afectació que hi ha hagut a la sorra 
de les platges, ens podem refrescar 
d’aquestes temperatures en una mar 
d’aigües molt netes i transparents.

Com es troben les platges actualment, 
creu que el seu estat és òptim?

Evidentment sempre hi ha aspectes a mi-
llorar, ja sols potenciar la massa dunar, és 
i serà una constant cada temporada, as-

pectes com la platja sense fum, les ocu-
pacions racionals d’aquest entorn, evi-
tant grans estructures i pícnics massius, 
el debat sobre les dotacions de que ha de 
gaudir aquest servei, dutxes, rentapeus, 
lavabos, etc. Sempre hi ha aspectes de 
millora, altra cosa és la platja en sí, la 
seva extensió física, aquí si que crec que 
hem de fer tots una reflexió profunda.

L’Ajuntament està lluitant per a què 
l’Estat hi actuï amb una solució defini-
tiva per a les platges. En quina situació 
es troben aquestes demandes? 

Aquesta és precisament la reflexió a la 
que li feia referència; miri, hem estat pre-
sents i molt actius en importants fires 
nacionals del sector turístic, copsant les 
impressions i prioritats dels potencials 
visitants i, com ja li he dit, la seva princi-
pal prioritat és sol i platja.

El sol, el clima, l’hem de cuidar amb 
polítiques mediambientals, és evident, 
però no és quelcom que tinguem tant a 
l’abast com vetllar per la platja, aquí si 
podem actuar.

Cada temporada hem sol·licitat aporta-
ció de sorra a les platges que més pa-
teixen l’acció del mar. Tradicionalment, 
després dels clàssics patiments i ner-
vis, als volts de Sant Joan s’aconseguia 
una aportació que ens permetia afron-
tar la temporada en condicions. Aquest 
any, després de treballar-hi una setma-
na, amb aportacions de sorra, un petit 
temporal va escombrar en una nit tota 
la sorra que havíem transvasat.

Això ens ha permès incidir amb més in-
tensitat en el debat que portem anys trac-
tant de posar en primera pàgina. Tenim 

un potencial d’estades, a través de càm-
pings, molt important, és un autèntic i 
potent motor econòmic i empresarial del 
que depenen moltes famílies, i no som 
els únics, no és només Roda de Berà, tota 
la costa mediterrània viu del i pel turisme. 
Llavors, si la prioritat és sol i platja, resul-
ta evident que hem d’invertir en platja.

I és que al final les polítiques sempre 
són el mateix, invertir els recursos en 
un o altre concepte. Creiem que és l’ho-
ra de que el concepte sigui la platja, la 
seva regeneració, manteniment i apro-
fitament, en una doble vessant d’espai 
natural i espai d’activitat humana.

Nosaltres tenim el compromís de la Ge-
neralitat de reunir-nos a començament 
de setembre per parlar i demanar major 
implicació, però ens cal ser valents a ni-
vell institucional, pensar en gran, en es-
tructures marines, moviment de sorra, 
dragatges, etc. Hi ha països que viuen 
tranquil·lament lluitant amb el mar, o la 
costa cantàbrica també és exemple de 
grans estructures. No ens podem estar 
escudant amb el canvi climàtic i l’acció 
de la natura, hem estat els humans els 
que hem aturat els rius amb pantans 
evitant l’aportació de sediment, són els 
nostres ports els que interrompen cor-
rents i flux d’arena, és el nostre tren el 
que transcorre per la línia de costa, les 
nostres urbanitzacions... És hora d’in-
vertir seriosament per revertir tot això, 
tots, Estat, autonomies, empreses adju-
dicatàries, ajuntaments, tots.

L’estalvi d’aigua del municipi, és més 
que una necessitat…

Sí, sí, completament, al marge de la 
situació del nostre municipi, el tema 

de la escassetat d’aigua és quelcom 
preocupant a nivell nacional i a nivell 
mundial, per tant seran necessàries 
polítiques adients en aquest sentit.

Aquí a Roda de Berà fa anys que estem 
invertint per millorar la nostra infraestruc-
tura i subministrament d’aigua. La zona 
nord del poble tradicionalment s’ha sub-
ministrat via pous, però l’augment de po-
blació i la disminució de recursos hídrics 
per les sequeres han fet que haguem d’in-
vertir en nous pous i en canalitzar l’aigua 
que subministra la zona costanera, fins 
que aquesta gran estructura no estigui 
operativa ens veurem obligats a mirar de 
reüll el clima, la pluja i el nivell dels pous 
per implementar polítiques d’us racional 
d’aquest vital element.

A menys d’un any de les eleccions quin 
balanç fa de l’actual legislatura?

Ha estat una legislatura molt atípica, 
plena d’ensurts, la pandèmia, els tem-
porals, la sequera, les reformes laborals 
dels treballadors municipals amb el pla 
d’estabilització, les ocupacions, la segu-
retat ciutadana i finalment l’afectació de 
les platges, han fet que ens canalitzés-
sim en solucionar el dia a dia de mane-
ra que menys afecti al ciutadà, deixant 
de banda altres actuacions que, a nivell 
d’inversions, per exemple, haguessin 
tingut cabuda en altres circumstànci-
es. Tenim pendents actuacions molt 
interessants amb edificis emblemàtics, 
com és el cas de Cal Guivernau; la refor-
ma d’entorns turístics; seguir millorant 
l’entorn urbà i guanyant zones per al via-
nant; i seguir dotant de millores els ser-
veis més bàsics. Crec que, sincerament, 
s’ha aconseguit capejar uns anys atípics 
amb un resultat més que satisfactori.

FREDERIC ROYUELA - PORTAVEU DE TRIA RODA I REGIDOR DE TURISME, 
MEDI AMBIENT, GOVERNACIÓ I TRANSPARÈNCIA.
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Roda de Berà es 
manifesta en contra de les 
ocupacions conflictives 
 Els veïns i l’Ajuntament demanen un canvi 

en la legislació. 

El 30 de juliol a la tarda va tenir 
lloc una manifestació per la con-
vivència, en contra de les ocupa-

cions conflictives que pateix Roda de 
Berà. Organitzada per l’associació de 
veïns del Nucli Urbà, va comptar amb 
la participació de més de 600 perso-
nes, que van voler donar suport als ve-
ïns i veïnes afectats per la problemàti-
ca de l’ocupació d’habitatges. 

Sortint des de la plaça Francesc Ma-
cià van recórrer l’avinguda Sant Jordi, 
el carrer Marinada, les avingudes de 
l’Avenc i La Manxa, i els carrers Guar-
diola, Calaf i Igualada, fins al cementiri, 
amb pancartes en les quals s’hi podia 
llegir “cambio de leyes, ya”, “okupas 
conflictivos, no”, “queremos tranquili-
dad” o “por la seguridad de nuestras 
calles”, entre d’altres. 

Entre els assistents, hi va haver una 
àmplia representació de la corpora-
ció municipal, entre ells l’alcalde Pere 
Virgili, qui sempre ha mostrat el seu 
suport als veïns i veïnes. L’Alcalde va 
destacar l’alta participació de les ro-
denques i els rodencs en una manifes-
tació molt reivindicativa però civilitza-
da i molt ben organitzada pels veïns 
més afectats. “Continuarem lluitant 
per poder garantir la seguretat, per 
aconseguir més suport de les admi-
nistracions superiors i un canvi legis-
latiu que ens doni més eines per fer-hi 
front”, va assegurar l’Alcalde.

Quants als efectius policials, hi van 
assistir tres patrulles amb sis agents 
de la Policia Local, i el seu Cap, Anto-
nio Gómez; dues patrulles de Mossos 
d’Esquadra i dues més d’Ordre Públic.  

Nou agent

Des del 9 d’agost la Policia Local compta amb un nou agent al carrer. 

Juan José hi ha tornat per ocupar la seva plaça després de passar 
un temps fora, en un altre cos policial. 

La Policia Local evita 
el suïcidi d’una dona 
de 64 anys 
 Havia ingerit una gran quantitat de pastilles 

i tenia l’escenari preparat per acabar amb la 
seva vida. 

Agents de la Policia Local 
van salvar la matinada del 4 
d’agost la vida d’una veïna de 

Roda de Berà de 64 anys. 

Entorn les 5 de la matinada la patrulla 
va trobar un cotxe estacionat a Berà 
Mar amb una persona al seu interi-
or amb el cap recolzat al volant. Els 
agents es van preocupar en veure que 
la dona no responia als estímuls i rà-
pidament van avisar una ambulància 
del SEM i al VIR amb un metge. Escor-
collant el vehicle van trobar al maleter 
una bossa plena de medicaments per 
a la depressió i diversos blisters buits 
a l’interior, al costat del seient del con-
ductor. També, en una zona boscosa 
propera, la patrulla va trobar l’escena-
ri que havia preparat per suïcidar-se, 

amb un tamboret de cuina i una cor-
da lligada a la branca d’un pi. La dona 
hauria marxat en plena nit de casa 
amb aquesta intenció, deixant el seu 
marit dormint. 

Amb l’arribada dels serveis mèdics la 
dona va començar a reaccionar i va 
comunicar als agents que es volia suï-
cidar, però la Policia va arribar a temps 
per impedir-ho. La veïna va ser traslla-
dada a l’hospital de Santa Tecla i serà 
derivada a l’hospital psiquiàtric Pere 
Mata de Reus, per ser valorada i rebre 
l’ajuda d’un professional. 

Abans de finalitzar el servei, passades 
les 6 del matí, els agents es van adre-
çar al domicili familiar de la dona per 
donar la notícia al seu marit. 

061, una veu contra el suïcidi 

El passat 20 de juny la Generalitat va posar en marxa un servei es-
pecialitzat en l’atenció telefònica a persones amb conducta o idees 
suïcides, i per als seus familiars o persones més properes. 

Està format per un equip especialitzat en salut mental, tots ells ex-
perts en conductes suïcides i en les conseqüències derivades. 

Les trucades s’atenen les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i el 
professional activa els recursos que necessita la persona, com el 
codi risc de suïcidi, la derivació a emergències de l’hospital o bé la 
derivació als serveis especialitzats dels centres de salut mental per 
a infants i joves, o els centres de salut mental per a adults.
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L’Ajuntament llança una app mòbil per incrementar la seguretat 
ciutadana i millorar la prevenció 
 L’equip de Govern i la Policia Local porten des de l’abril treballant en el nou aplicatiu. 
 La ciutadania tindrà connexió directa amb la Policia Local amb tan sols un moviment de dit. 
 La partida destinada a seguretat suposa un 15% del pressupost total de 2022. 

RdB Amb Tu és la nova aplicació 
mòbil que l’Ajuntament de Roda 
de Berà ha llançat recentment. 

L’equip de Govern i la Policia Local, con-
juntament amb Goil Security, porten 
treballant des de l’abril en aquesta nova 
app. “L’objectiu és que tothom, rodencs, 
rodenques i visitants, puguin sentir una 
major tranquil·litat i seguretat, així com 
per millorar la prevenció. Creiem que 
serà una eina molt important en casos 
d’assetjament o de violència masclista, 
d’ocupacions d’habitatges o en situaci-
ons d’emergència o d’inseguretat que 
puguin ocórrer a casa o a la via pública 
i per a les quals sigui necessària la in-
tervenció de la nostra Policia”, assegu-
ra l’alcalde Pere Virgili.

L’aplicació, de descàrrega gratuïta per a 
iOS i Android, té una interfície molt fàcil 
i intuïtiva, i permetrà una comunicació 
immediata i més àgil entre la ciutadania 

i la Policia Local i més segura, gràcies 
a la geolocalització. Quan una persona 
pateixi una situació d’inseguretat podrà 
alertar la Policia amb un sol moviment 
de dit. Prement el “botó del pànic”, ar-
rastrant la icona SOS fins al centre de la 
pantalla, arribarà una alerta a la central 
i s’avisarà la patrulla perquè es desplaci 
fins al lloc. Si la persona no contesta, 
gràcies a la geolocalització podrà ser 
seguida pels agents en tot moment. 

Per evitar el vandalisme i les falses alar-
mes, després de descarregar l’aplicació 
els usuaris i usuàries s’han de registrar, 
facilitant les dades personals, les quals 
seran verificades per la Policia Local 
prèviament a que l’app pugui ser utilit-
zada per primer cop. 

“Amb aquesta aplicació continuem 
avançant en el nostre propòsit d’estar 
al costat de la ciutadania, de donar-los 

suport en qualsevol de les situacions 
en què ens puguin necessitar, en línia 
amb el nostre lema Policia Local Amb 
Tu”, diu Antonio Gómez, sotsinspector 
en cap de la Policia Local. 

Més pressupost i més recursos 

La partida destinada a seguretat ha 
anat en augment en els darrers anys i 
aquest exercici ja suposa un 15% del 
total del pressupost anual, de 15,8 mi-
lions d’euros. 

També el cos policial rodenc s’ha incre-
mentat fins arribar als 40 efectius, en-
tre agents, comandaments i personal 
administratiu. 

Per altra banda, en els darrers quatre 
anys ha crescut la inversió per dotar 
de més recursos els agents, per oferir 
més seguretat i qualitat del servei. Un 

exemple són les 19 càmeres de segure-
tat i els 18 lectors de matrícula amb els 
quals compta Roda de Berà en els seus 
accessos i sortides i en els punts més 
conflictius, que ja han servit a Mossos 
d’Esquadra i Policia Local per resoldre 
delictes o per trobar persones desa-
paregudes. Properament s’instal·laran 
quatre punts de control nous, amb 
vuit càmeres més. Dues d’elles aniran 
ubicades a l’accés de la zona nord del 
municipi, on hi existeix un problema de 
convivència causat per les ocupacions 
il·legals d’habitatges.  

També al maig d’aquest any els agents 
van incorporar als seus uniformes 12 
càmeres personals de gravació, les 
quals donen una major transparència a 
la tasca policial, tenen un efecte dissu-
asiu en situacions conflictives i oferei-
xen una major seguretat i més garanti-
es per als ciutadans i els agents. 
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El 75% dels vehicles circulen per sobre del 
límit de velocitat permès 
 La Policia Local va realitzar durant la primera setmana d’agost una campanya de control 

i vigilància de la velocitat excessiva dels vehicles. 

 Es van identificar 1.757 conductors que circulaven per sobre de la velocitat permesa. 

De l’1 al 7 d’agost els agents de 
la Policia Local de Roda de Berà 
van efectuar una nova campa-

nya de control i vigilància coordinada 
d’abast territorial europeu, en aquesta 
ocasió per controlar la velocitat exces-

siva dels vehicles. L’objectiu principal 
era conscienciar els conductors i con-
ductores de la importància de respec-
tar els límits de velocitat, per aconse-
guir reduir a zero el nombre de víctimes 
mortals per accidents de trànsit. 

En una setmana, dels 2.354 vehicles 
que van passar pel control policial, el 
74,6% circulaven per sobre de la ve-
locitat permesa en vies urbanes. Així, 
1.757 vehicles van ser identificats en 
circular més ràpid del que permet la 
normativa vigent: 30 km/h en vies ur-
banes, i 20 km/h en aquells carrers 
que tenen la vorera a la mateixa al-
çada que la calçada, com per exem-
ple els carrers Montjuïc o Sant Isidre. 
D’aquests, només han estat sancio-
nats econòmicament el 21,92% dels 
conductors, un cop aplicat el marge 
d’error dels velocímetres dels vehi-
cles i del cinemòmetre utilitzat per la 
Policia Local, al qual s’afegeix un 8% 
de marge. “Aquestes campanyes no 
tenen caràcter recaptatori, sinó l’ob-
jectiu d’incrementar la seguretat vià-
ria dels vianants i de la resta d’usuaris 
de les nostres vies públiques. Cal re-
cordar que la seguretat viària és cosa 
de tothom i hem de posar fre a aquest 

tipus de conductes negligents”, asse-
gurava el cap de la Policia Local, An-
tonio Gómez. 

Tenint en compte que Roda de Berà té 
prop de 90 quilòmetres de carrers, per 
efectuar la campanya s’ha fet especial in-
cís en aquelles àrees amb més volum de 
trànsit i on s’han concentrat al llarg dels 
darrers mesos el gruix de les queixes 
veïnals, tant de veïns i veïnes particulars 
com de les associacions dels diferents 
barris. En són exemples les avingudes 
de l’Avenc i Muntanya o els carrers Joan 
Margets, Virginia Woolf, Vallespir o Beet-
hoven, entre molts altres.

Aquestes campanyes també servei-
xen l’Ajuntament per continuar incre-
mentant la seguretat de totes les vies 
amb la implementació de noves me-
sures per disminuir la velocitat dels 
vehicles, com la instal·lació de reduc-
tors de la velocitat. 

Deu anys de  concurs lite-
rari ‘Roca Plana’
 L’Ajuntament posa en marxa la desena 

edició del certamen, totalment consolidat. 

 Les obres es podran presentar fins al 31
d’octubre. 

L’Ajuntament, a través de la Biblioteca Municipal Joan Martorell 
Coca, ha obert el termini de presentació d’obres de la desena edi-
ció del concurs literari ‘Roca Plana’ Baix Gaià. 

La participació és oberta a tots els públics, sense límit d’edat, d’acord a 
quatre categories diferenciades: infantil, de 9 a 11 anys; cadet, de 12 a 14 
anys; juvenil, de 15 a 17 anys; i adults, per a majors de 18 anys. 

Cada participant podrà concursar amb una única obra, que haurà d’haver estat 
escrita aquest any, en català, amb correcció, i sobre la temàtica “la diversitat”.  

La decisió del Jurat es donarà a conèixer l’26 de novembre en un acte 
públic al Casino Municipal. Per a cadascuna de les quatre categories 
s’acordarà un primer premi, de 150 euros i un llibre, un segon, de 100 
euros i un llibre, i un tercer premi, de 50 euros més un llibre. 

Les obres s’han d’enviar abans del 31 d’octubre a l’Arxiu Municipal, en 
format electrònic a l’adreça arxiu@rodadebera.cat 

Les bases completes es poden consultar al web de l’Ajuntament.

mailto:arxiu@rodadebera.cat
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“Espero poder aportar el meu granet de sorra a través 
de l’experiència a la Junta de la Llar de jubilats”

El passat mes de juliol Gregoria 
Alonso va prendre possessió  
com a nova regidora del grup so-

cialista a l’Ajutament de Roda de Berà 
un càrrec que pren amb il·lusió i ganes 
d’aportar tot el què pugui pel bé de les 
necessitats dels ciutadans i, especi-
alment per la gent gran, col·lectiu què 
coneix de primera mà gràcies a la seva 
tasca a la Junta de la Llar de Jubilats. 

Quines són les seves expectatives a la 
corporació?

Molt  positives. En primer lloc vull conèixer 
a fons el funcionament, familiaritzar-me i 
informar-me. Tenim un equip molt profes-
sional que abraça diferents àmbits, des 

del de la salut, social, associatiu… així que 
intentarem representar a tots els ciuta-
dans i a les seves necessitats. 

Com valora aquesta legislatura com a 
ciutadana i ara com a regidora?

Com a ciutadana hi ha moltes coses en 
les que no hi estic massa d’acord, potser 
per desconeixement,  per manca d’infor-
mació, perquè en general crec que so-
vint no arriben moltes de les coses que 
es fan a la ciutadania. Com a regidora 
no estic sola, tinc molt per aprendre per 
formar la meva pròpia opinió. Per sort 
per a poder assolir els objectius comp-
to amb un equip molt professional. Així 
doncs, el que s’espera de nosaltres, com 
a regidoria, és tenir empatia, dedicació, 
respecte a totes les persones que repre-
sentem ja que ens devem a elles i espe-
ro no decebre-les. Hi ha molt de treball 
per fer i amb l’equip que formem intenta-
rem fer-ho el millor que puguem. 

Quins projectes posaria en marxa per 
millorar Roda de Berà?

Donant continuïtat al treball que ja es du 
a terme a l’Associació de Jubilats des 
d’una regidoria que aposti per la salut, 
des de la prevenció en diferents àmbits: 

psíquics, físics i emocionals. Cal treba-
llar molt per ajudar a les dones grans, 
un col·lectiu que no es veu representat. 
Oferint eines perquè no es vegin obliga-
des a sortir del món laboral per a cuidar 
d’un familiar, per exemple, i que si ho fan 
ho facin amb garanties. Cal lluitar en con-
tra del maltractament a les dones grans 
que el pateixen i l’han normalitzat. Hi ha 
molta feina a dur a terme i espero poder 
aportar el meu granet de sorra a través 
de l’experiència a la Junta de la Llar de 
Jubilats del municipi. 

Quin balanç fa de la seva tasca a la 
Junta?

És una experiència molt enriquidora 
gràcies a la resta de companys que 
formem una junta molt jove, dinàmica 
que provenia de diferents àmbits labo-
rals, de la banca, de la administració, 
de la hostaleria... això ha fet que sigui 
més representativa. A la Llar de jubi-
lats fem activitats per diferents edats, 
gustos i inquietuds que van des de 
balls, tallers, sortides culturals i d’oci, 
tot plegat a demanda i necessitat dels 
socis. Hem creat un nou model d’as-
sociació de jubilats referent en molts 
aspectes, donant exemple d’activisme 

i reivindicant en direcció a la lluita dels 
drets de les persones grans. Som per-
sones grans, però tenim un futur i molt 
per aportar i per fer per la nostra socie-
tat i, sobretot, tenim dret a ser feliços. 

Creu que el municipi ofereix prou ser-
veis per a la gent gran? 

Les persones grans en general desconei-
xen el circuit social del municipi. El mu-
nicipi compta amb dues residències, un 
centre dia municipal, una empresa que 
dona cobertura a persones dependents 
del municipi...serveis que sovint no es 
coneixen.  La  pandèmia ens va mostrar 
les carències de serveis per al col·lectiu: 
la salut mental, pal·liar la soledat.... Avui 
dia vivim més, però cal viure amb qualitat. 
Roda de Berà és un municipi de més de 
7000 habitants, dels quals 1600 són ma-
jors de 65 anys, així que cal prendre mesu-
res polítiques i de serveis per a cobrir les 
seves necessitats. Les edats dels jubilats 
van dels 65 als 90 anys, per tant en cada 
franja es pot aportar alguna cosa. 

Els jubilats tenen ara, en aquesta eta-
pa de la vida, l’oportunitat de fer el que 
sempre haurien volgut fer i no l’han de 
desaprofitar, han de ser feliços.

GREGORIA ALONSO - NOVA REGIDORA DEL GRUP SOCIALISTA DE RODA DE BERÀ

Les obres del nou Institut de Roda de Berà 
s’iniciaran molt aviat
 Els treballs s’allargaran durant, aproximadament, 18 mesos.

L’Institut de Roda de Berà serà 
aviat una realitat. Si més no 
l’inici de les obres atès que des 

del 19 de juliol, amb la signatura de 
l’acta de replanteig, va començar el 
compte enrere perquè les màquines 
iniciïn la seva activitat. 

L’acte oficial va comptar amb l’as-
sistència de l’alcalde Pere Virgili; de 
la regidora d’Ensenyament, Rosa-
na Dorantes; del regidor d’Urbanis-
me, Manel González; i dels regidors 
Juan Pedro Labrador i Toni Bernal. 
Miquel Àngel Martínez hi ha assistit 
representant els Serveis Territorials 
d’Ensenyament; i també hi ha parti-
cipat l’arquitecte municipal, Miquel 
Bonnin; l’arquitecte de l’obra, Xavier 
Ferré; i representants de la direcció 
de l’execució de l’obra. Pel que fa 
als centres educatius implicats, la 
reunió ha comptat amb la presència 
d’Estela Simó, directora de l’Institut, 
acompanyada per gran part del seu 
claustre de professors i professores; 

així com Gemma Barceló i Clara Puig, 
directora i cap d’estudis de l’escola 
Salvador Espriu. 

Tant l’Alcalde com els regidors de 
l’equip de Govern, així com de la resta 
de grups municipals, es van mostrar 
molt contents perquè finalment les 
obres s’iniciïn aviat. 

Després de 12 anys de demandes du-
rant els quals tant l’Ajuntament com 
la direcció de l’Institut Roda de Berà 
han reclamat insistentment un cen-
tre digne on l’alumnat pugui estudiar 
amb les condicions i l’equipament 
que mereixen, si tot va segons el pre-
vist, en 18 mesos el jovent podrà gau-
dir del nou centre. Mentrestant hau-
ran de conviure amb els treballs de 
construcció, perquè tal i com van es-
collir les famílies el nou centre estarà 
ubicat en el mateix emplaçament, al 
costat de l’escola Salvador Espriu i 
del consultori mèdic. 

Va ser el passat mes de març quan 
es va aprovar l’adjudicació de les 
obres de construcció del nou edifi-
ci de l’Institut. Al procés de licitació 
s’havien presentat dotze empreses, 
però va ser la lleidatana M. y J. Gruas 
S.A. la guanyadora, per un import de 
5.506.594,22 euros (més IVA). 

Abans que finalitzi l’agost s’hauran de 
dur a terme els primers treballs. Per la 
seva part, l’Alcalde s’ha interessat per 
les afectacions municipals, i sobre 
com influiran les obres en el dia a dia 
de l’alumnat de l’Institut i de l’escola 
Salvador Espriu. 

L’Institut

El nou centre substituirà definitiva-
ment els mòduls prefabricats que es 
van instal·lar durant l’estiu de 2010 
al costat de l’escola Salvador Espriu. 
Aquests havien de ser una solució 
temporal fins que es construís el nou 
edifici, però l’Ajuntament, les famílies 

rodenques i l’equip directiu i educatiu 
del centre portaven des de llavors es-
perant que la Generalitat hi actués. 

Al 2015 les famílies van votar perquè 
el centre s’ubiqués més proper a les 
escoles i a l’equipament mèdic, i la 
Generalitat va acceptar el canvi de ter-
renys, anunciant que el nou edifici es 
construiria durant el trienni de 2015-
17. No va ser pas així i des de llavors 
l’Ajuntament havia demanat reiterada-
ment que es complís amb la promesa 
d’inversió, a través de reunions, truca-
des, cartes i mocions del Ple. 

El nou edifici serà un centre modern 
que ampliarà i millorarà les actuals ins-
tal·lacions prefabricades. Tindrà uns 
superfície de prop de 8.500 metres 
quadrats i donarà resposta real a les 
necessitats actuals de Roda de Berà, 
amb una població de més de 7.800 ha-
bitants. Durant el passat curs més de 
320 nois i noies van estudiar un dels 
quatre cursos d’ESO al centre educatiu.

ENTREVISTA
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F E S T A  M A J O R  D E
S A N T  B A R T O M E U  2 0 2 2
SALUDA DE  LA 
R E G I D O R A

Una vegada més en aquestes dates el 
nostre patró, Sant Bartomeu, ens dona 
ocasió de retrobar-nos per a una bona, 
si no excel·lent, causa. Després de dos 
anys de pandèmia i d’actes restringits, 
organitzats amb totes les prevencions 
possibles, aquest any feliçment us puc 
desitjar una Bona i Plena Festa Major. 

Malauradament, l’alegria mai no és 
completa ni és per a tothom, després 
d’un problema un altre, i hi ha moments 
en què sembla que el món s’acabi. Per 
això en aquests temps d’incerteses, i 
perquè no sabem què ens té reservat 
el futur, vull demanar-vos que avui gau-
diu de la Festa més que mai. 

La portada del programa que teniu a 
les mans, cartell guanyador del Con-
curs de Cartells de la Festa Major, i 
obra de la il·lustradora Carmen Ledes-
ma, representa fidelment l’esperit de 
la festa que desitjo per a tots: colors 
alegres i llampants i activitats arreu i 

a tothora. N’hi ha per a tots els públics 
i també per a públics més concrets: 
esports, literatura, teatre, sardanes, el 
pa beneït, gegants, diables, grallers, 
àpats festius i també una novetat que 
feia molts anys que no podíem gau-
dir a Roda per la Festa Major: tindrem 
castells, una tradició molt nostra que, 
de segur, ens emocionarà de tornar-la 
a tenir a casa i ens farà bategar més 
fort el cor mentre seguim l’evolució 
del castell, tot recordant-nos que mai 
hauríem de deixar de mirar amunt, per 
arriscat que ens sembli. 

Estimats rodencs, estimades roden-
ques, us convido a sortir al carrer i 
a fruir de la Festa, a esbargir-vos i a 
deixar a casa tot allò que us amoïna. 
Ja veureu com, en tornar-hi, després 
d’una estona de diversió compartida 
tot haurà canviat. 

Teresa Ferré i Colet. 
Regidora de Cultura i Festes.

Divendres 19 d’agost 
12:30H. FESTA DELS JUBILATS. 
 Pavelló Municipal. 
Fideuada. Música en directe i ball a càrrec de Marc Oriol. 

21:00H. INAUGURACIÓ DE LA ZONA 
DE BARS DE LA FESTA MAJOR 
AMB L’ACTUACIÓ DE LA BATUCADA 
SOMSARAU, DE LES MONGES 
ASSOCIACIÓ CULTURAL.
 Zona firal. 

22:00H. CONCURS “MÉS QUE TALENT”.
 Zona firal. 
Joves d’entre 12 i 30 anys mostraran els seus talents 
davant d’un jurat de luxe: Hugo Marlo, Coti Vacas, 
Dani Madrid i Albert Recasens. 
Cal inscriure’s prèviament, fins al 8 d’agost al PIJ. 
Places limitades. Màxim 4 components per grup. 
1r premi: 100 euros, un book de fotos a càrrec de Marta 
Cabañas (@photos.artem) i una samarreta de Roda Jove. 
2n premi: 50 euros i una samarreta de Roda Jove. 
Organitza l’associació juvenil Roda Jove amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

SEGUIDAMENT. ACTUACIÓ D’HUGO 
MARLO. 
 Zona firal. 

23:00H. BALL AMB EL GRUP GENION’S. 
 Casino Municipal. 
Concert i ball amb la formació de músics i 
professionals del Grup Genion’s amb més de 25 anys 
de trajectòria als escenaris. 

Dissabte 20 d’agost. 
10:00H. EXHIBICIÓ DE GOSSOS 
DE RESCAT. 
 Plaça dels Pins i plaça de la Sardana. 
A càrrec de l’associació de voluntaris de Protecció Civil. 

18:30H. ESCAPE ROOM ‘MARXANT 
D’ART’ AMB ESTRAMBÒTIC. 
 Diversos carrers del municipi. 
Inici des de la Plaça de la Sardana. Els menors de 
12 anys han de venir acompanyats.
Per participar-hi serà necessari l’ús del mòbil.  
Inscripcions el mateix dia, abans de l’inici de l’acte. 
Hi ha hagut un robatori al poble d’unes importants 
pintures i necessitem la col·laboració dels veïns i 
veïnes! S’ha detingut una persona que podria estar 
relacionada amb la compra il·legal d’aquestes i 
sabem que la transacció serà el 20 d’agost a les 
18:30h. Ens ajudeu a descobrir on estan amagades 
les obres d’art? 
A càrrec de Roda Jove amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

19:00H. CONCERT DE CAMPANES. 
 Plaça de l’Església. 
A càrrec de la família Nogués, els qui tornaran a fer 
sonar les velles i belles campanes de Roda de Berà. 
La seva veu es farà novament present per a recordar-
nos la importància que van tenir en el passat recent. 
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20:00H. PRESENTACIÓ DEL BOI
 Plaça de l’Església. 
El Centre d’Estudis Rodencs, de Les Monges 
Associació Cultural, presentarà el número 44 de la 
miscel·lània rodenca BOI. 

SEGUIDAMENT, 5È CONCURS DE POESIA 
DE FESTA MAJOR. 
 Plaça de l’Església. 
Presentació i lectura dels poemes participants, amb 
la intervenció especial de la rapsoda Joana Badia 
acompanyada d’Albert Recasens. Premis de 150€ al 
guanyador/a, 50€ al segon i accèssit. Data límit de 
presentació de treballs: 10 d’agost, a la Biblioteca 
Municipal Joan Martorell Coca. 

A CONTINUACIÓ. 3R CONCURS DE PORTADA 
DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR. 
 Plaça de l’Església. 

Lliurament del premi a la guanyadora del Concurs del 
cartell i la portada del llibre de la Festa Major de Sant 
Bartomeu. El premi de 150 euros es lliurarà a Carmen 
Ledesma pel seu disseny. 

EN FINALITZAR. CONCERT DEL GRUP DE 
GRALLERS “LA VIROLLA”.
 Plaça de l’Església.
El grup està integrat per alumnes que es van formar en 
l’Aula d’Instruments Tradicionals de l’Escola Municipal 
de Música de Tarragona. Oferiran un concert fresc, viu 
i variat ple de música de diferents estils.

22:00H. CONCERT DEL GRUP JULIVERT. 
 Zona firal. 
El grup torrenc de cançons populars i de taverna 
ens farà cantar algunes de les seves melodies 
enganxoses. No hi faltarà l’acordió diatònic i el violí. 
Amb ells practicarem l’italià, l’euskera, l’occità, el 
castellà i el català. 

SEGUIDAMENT, NIT DELS DJS RODA SONA. 
 Zona firal. 

4a edició del Festival Roda Sona, amb els Djs Enzo 
Ferrara, Quiles i Freddy King. 
Vine a gaudir dels estils més diversos: dance, 
remember, house, revival i reggaeton actual, amb un 
escenari espectacular ple de so i de llum. 

Diumenge 21 d’agost 
10:00H. XII CAMPIONAT DE REMIGIO EN 
MEMÒRIA DE JOAN MARTORELL. 
 Casino Municipal. 
Inscripcions i esmorzar a les 9h. Preu: 10€ per persona 
(esmorzar inclòs). 
A càrrec dels Amics del Remigio. 

18:00H. DIADA CASTELLERA. 
 Plaça de la Sardana. 

Exhibició castellera a càrrec dels Nois de la Torre, 
Minyons de Terrassa i Castellers de Sabadell.
Patrocinada per Park Platja Barà, McDonalds, BigMat 
Ciuró, Forn Queralt, Forn Roda, Pastissart i Pizzeria Màxim. 

22:00H. TRIBUT ABBA AMB THE NEW 
EXPERIENCE.
 Zona firal. 
El grup The New Experience oferirà un concert tribut a 
Abba, un dels grups musicals mundialment coneguts 
que va contribuir a crear la música i l’estil dels 70s 
i 80s. Amb sis anys de trajectòria professional, el 
grup continua difonent els grans èxits d’Abba amb un 
espectacle musical i escènic amb el nivell d’exigència 
que el grup original mereix i amb la mateixa qualitat, 
elegància i màgia del grup suec. 

SEGUIDAMENT, FESTA JOVE. 
 Zona firal. 
Amb els DJs Quiles i Ferry Lip. 

Dilluns 22 d’agost. 
10:00H. TALLER DE FIGURES DE SORRA. 
 Platja de la Pallisseta. 

Arenas Posibles tornarà a oferir un taller d’escultures 
de sorra on els petits, acompanyats pels seus pares 
i mares, podran practicar i fer els seus castells i 
escultures guiats per professionals. Una activitat 
diferent per gaudir en família! 
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19:30H. ESPECTACLE INFANTIL 
AMB RIKUS. 
 Pavelló municipal. 
L’espectacle amb més marxa, gresca i diversió. En 
Rikus és un pastor cosí d’en Patufet que baixa de 
la muntanya amb la barretina i la guitarra per oferir 
un espectacle familiar divertit i engrescador, amb 
danses, jocs ritmats, globus de colors i confeti, molt 
de confeti! 

22:00H. ACTUACIÓ DE DANI MADRID. 
 Zona firal. 
El jove cantautor rodenc Dani Madrid oferirà un 
concert acompanyat pel trompetista Martí Mas; 
el bateria Victor Beca; el baixista Daniel Rosero i la 
guitarra elèctrica de Francesc Gonyalons. 

23:30H. ACTUACIÓ DE LA BANDA NEÓN. 
 Zona firal. 
Oferirà un concert de versions per a tots els públics. El 
seu repertori comprèn des dels millors temes mítics 
disco dels 80’s fins al reggaeton més actual, passant 
per la millor rumba i rock de tots els temps. 

Dimarts 23 d’agost.
13:00H, TOC DE VIGÍLIA. 
Església parroquial de Sant Bartomeu. 
 A càrrec de la família Nogués. 

18:30H, CONCERT QUINTET METALL 
“FORUM BRAS”.  
 A la plaça de l’Ajuntament. 

A CONTINUACIÓ. PREGÓ DE FESTA 
MAJOR AMB EL DR. JOAN MANUEL ROCA.  
 A la plaça de l’Ajuntament. 
Joan Manuel Roca Catalán, metge cardiòleg, net 
de Joan Roca Martorell, oferirà el pregó de la Festa 
Major d’aquest any, fent un repàs de la història de 
Roda des dels records de la seva família, que va ser de 
les primeres que van estiuejar a Roda, al xalet “Bona 
Voluntat”. L’antic “Xalet” (1934-2005) va esdevenir un 
centre de trobada del jovent del poble durant dècades.  
Lliurament de reconeixements esportius i acadèmics. 

SEGUIDAMENT. ESPECTACLE DE “ELS 
TRASTOK’TS STREET BAND”.
 Sortida des de la plaça de l’Ajuntament / plaça dels 
Pins / c. Nou / av. Sant Jordi / c . Sant Isidre/ plaça 
dels Pins / c. Joan Carles I. 
Acompanyats per la batucada SomSarau, de Les 
Monges Associació Cultural, i amb l’actuació del Ball 
de Diables de Roda de Berà.   

22:00H. ACTUACIÓ DE LA SELVA BAND. 
 Zona firal. 

Viviu la nit més salvatge amb aquest grup de versions, 
els qui interpretaran els millors èxits del moment 
sense oblidar els hits més clàssics. Posaran cap per 
avall l’escenari de la zona firal! 

SEGUIDAMENT. NIT REMEMBER AMB 
ELS DJS ENZO FERRARA I QUILES. 
 Zona firal. 

23:00H. TEATRE “ANTE TODO MUCHA 
CALMA” DE JOSÉ CORBACHO.  
 Poliesportiu Municipal.

El conegut humorista José Corbacho presenta el seu 
espectacle unipersonal en el qual se’n riu de tot i de 
tots, però, en primer lloc (i sobre tot) de si mateix! Bé, 
també de la seva família, dels seus pares, de la seva 
dona, del seu fill, del seu gos i... dels seus principis. 
També se’n riurà de tots vosaltres, si l’aneu a veure, 
però sobretot intentarà que tots i totes us rigueu molt, 
“perquè està la cosa com per deixar de riure!”.
Venda d’entrades el mateix dia, preu general 5€; 1€ 
els jubilats.

Dimecres 244 d’agost. 
8:00H. MATINADES AMB EL GRUP DE 
GRALLERS “COM FEIA...?”. 
 Diversos carrers del municipi. 

10:00H. TOC DE FESTA. 
 A l’església parroquial de Sant Bartomeu. 
A càrrec de la família Nogués. 

10:30H. SORTIDA DEL SEGUICI DEL PA 
BENEÏT. 
 Pavelló Poliesportiu Municipal. 
Acompanyats per les autoritats, la Cobla Principal 
de Llobregat, els gegants de Roda de Berà i el nan de 
l’escola Salvador Espriu. 
Els majorals convidaran les autoritats a unir-se a la 
comitiva, que es dirigirà cap a l’església parroquial on 
s’hi incorporarà el clergat i s’iniciarà la processó amb 
la imatge del nostre patró Sant Bartomeu. 

SEGUIDAMENT. PROCESSÓ DEL PA BENEÏT.
 Pels carrers del municipi. 
Sortida des de l’església parroquial de Sant Bartomeu. 

A CONTINUACIÓ. MISSA SOLEMNE AMB 
LA BENEDICCIÓ DE LES COQUES I EL 
CANT DELS GOIGS DE SANT BARTOMEU. 
 Església parroquial de Sant Bartomeu. 

SEGUIDAMENT. SUBHASTA DE LA 
TRADICIONAL COCA DEL GOIG I VENDA 
DEL PA BENEÏT EN FINALITZAR LA MISSA. 
 A la plaça de l’Església. 

13:00H. CONCERT. 
 Plaça dels Pins. 
A càrrec de la Cobla Principal de Llobregat. 

18:30. BALLADA DE SARDANES. 
 Plaça de l’Ajuntament. 

A càrrec de la Cobla Principal de Llobregat. 

19:00H XXIÈ TROFEU LLUIS MARCO
 Camp de Futbol Municipal
Club Atlètic Roda de Berà i Club de Futbol Llorenç del 
Penedès.

20:30H. CONCERT DE FESTA MAJOR 
AMB L’ORQUESTRA SELVATANA.
 Pavelló Municipal. 
L’Orquestra Internacional Selvatana, amb més d’un 
segle d’història i d’experiència, oferirà un concert 
únic. El seu ànim de renovació constant ha comportat 
la incorporació de joves intèrprets i cantants amb 
una gran preparació musical que, al costat de noms 
de prestigi que ja formen part de la història de la 
Selvatana, fan que dia a dia la formació segueixi 
assolint èxits en cada actuació.

22:00H. ACTUACIÓ DE QUERALT LAHOZ. 
 Zona firal. 
Queralt Lahoz va ser una de les sensacions musicals 
del passat 2021. El seu ampli imaginari musical, des 
del bolero clàssic fins al rap 90’s, hip-hop, R&B i amb 
el flamenc com a principal motor va quedar reflectit al 
seu primer LP, Pureza.
Amb el seu poderós directe va fer una gira de més 
de 50 concerts per tota la península, als quals s’hi 
afegeixen shows internacionals a Europa i USA. 

23:30H. CONCERT DE DJ. JORDI ROMERO.
 Zona firal. 
El jove deejay rodenc oferirà un espectacle amb 
música actual i variada. 
També hi serà present la marca de roba Ombak. 

00:00H. BALL DE FESTA MAJOR 
AMB L’ORQUESTRA INTERNACIONAL 
SELVATANA.
 Pavelló Municipal. 

Dijous 255 d’agost.
11:00H. JOCS TRADICIONALS 
INFANTILS DE FUSTA. 
 Plaça de la Sardana. 

11:00H. CAMPIONAT DE BITLLES. 
 Plaça dels Pins. 
Inscripcions fins a 15 minuts abans de l’inici. 

18:00H. XTREMRACE.
 Zona Esportiva Nou Roda. 
Atreveix-te a provar l’XtremRace, una activitat 
divertida, esportiva i plena d’acció. També hi haurà 
inflables per als més menuts. 
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22:00H. ACTUACIÓ MUSICAL “LEXTER & 
BLACK MAFIA BAND”. 
 Zona firal. 

El cantant i compositor britànic Lexter va començar 
al món de la música des de molt petit. Va formar part 
del grup Blue 4 You, responsable durant alguns anys 
de les cançons dels anuncis de l’estiu de Damm. 
Ens oferirà, acompanyat per la Black Mafia Band, 
un repertori destinat a tots els públics, amb temes 
de clàssics com Elvis, Frank Sinatra o Barry White, 
passant pel rock, el pop, la salsa o el reggaeton que 
no deixarà indiferent a ningú. 

SEGUIDAMENT. DJ RADIO ESVENTADA.
 Zona firal. 
Faran moure la gent durant tota la nit sempre al ritme 
del millor beat. 
A càrrec de Roda Jove, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

Divendres 26 d’agost. 
19:00H. CANTADA D’HAVANERES
 Plaça de la Sardana. 

A càrrec del grup “Xarxa”. El conjunt, amb més de 
trenta anys d’història, ha participant en multitud de 
concerts a tot Catalunya. Durant els seus concerts 
combinen noves cançons amb les tradicionals del 
gènere musical de l’havanera. 

A CONTINUACIÓ. ACTUACIÓ DE LA 
BATUCADA SOMSARAU, DE LES 
MONGES ASSOCIACIÓ CULTURAL. 
 Sortida des de la plaça de la Sardana, fins a la zona 
esportiva Nou Roda. 

22:00. ESPECTACLE PIROMUSICAL DE FI 
DE FESTA MAJOR.
A la zona esportiva Nou Roda. 

Dissabte 27 d’agost. 
19:00H. PARTIT FUTBOL VETERANS. 
 Al camp de futbol municipal. 
Partit entre el Club Atlètic Roda de Berà i Agrupació 
Veterans C.E. Júpiter

21:00H SOPAR I ESPECTACLE DE 
TERROR I HUMOR ‘LA FAMILIA 
MORTEM’. 
 Casino Municipal
Organitzat pel bar El Casino.
Més informació i reserves al bar El Casino.

22:00H. SELECCIÓ FIC-CAT A L’ESTIU 
A LA PEDRERA: ALCARRÀS, DE CARLA 
SIMÓN.
 A la pedrera de l’Elies. 

H O R A R I S  D ’A CT E S 
R E L I G I O S O S 
23 D’AGOST -VIGÍLIA
13:00H, TOC DE VIGÍLIA. ANUNCI DE 
FESTA MAJOR. 

19:30H, MISSA ANTICIPADA DE 
VIGÍLIA. 

24 D’AGOST – SANT BARTOMEU
10:00H, TOC DE FESTA MAJOR. 

11:00H, ANADA CAP A L’ESGLÉSIA 
PARROQUIAL. PROCESSÓ SEGUIDA 
DE L’OFICI DE SANT BARTOMEU, 
PATRÓ DE RODA DE BERÀ, I 
BENEDICCIÓ DEL PA. 

13:00H, EN SORTIR DE L’OFICI, 
SUBHASTA DE LA “COCA DEL GOIG”. 

25 D’AGOST – DIA DELS DIFUNTS. 
12:00H, OFICI PER “TOTS ELS FIDELS 
DIFUNTS”.

L’associació Roda Jove ja es-
calfa motors pel que serà un 
dels primers actes de la Fes-

ta Major de Sant Bartomeu 2022, un 
concurs de talents. “Més que talent” 
ha estat una idea dels joves rodencs 
i rodenques, els qui han comptat 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
i del PIJ per fer-ho possible. Se cele-
brarà a la zona firal, el 19 d’agost, a 
partir de les deu de la nit. 

Les inscripcions es van obrir fa tres 
setmanes i ja compten amb una de-
sena d’inscrits. Els i les participants 
demostraran el seu talent en qualse-
vol disciplina artística, com música, 

cant, espectacle, monòleg, màgia o 
ball, entre d’altres. Un jurat de luxe, 
format pels cantants Hugo Marlo i 
Dani Madrid, la ____ Coti Vacas i el 
músic Albert Recasens, escollirà 
les dues persones amb més talent, 
segons la puntuació obtinguda. El 
primer premi s’emportarà 100 eu-
ros, un book de fotos a càrrec de la 
fotògrafa Marta Cabañas (@pho-
tos.artem) i una samarreta de Roda 
Jove; i el segon premi 50 euros i una 
samarreta de l’entitat jove. 

Totes les persones que hi vulguin 
participar han d’adreçar-se al PIJ 
o a l’associació Roda Jove abans 

del 8 d’agost. Es poden inscriu-
re persones entre els 12 i els 30 
anys, tot i que si hi ha places dis-
ponibles, no hi haurà límit d’edat. 

Concert d’Hugo Marlo 

Seguidament, entorn de les dotze 
de la nit, Hugo Marlo oferirà un 
concert amb la seva banda 

Roda Jove i l’Ajuntament organitzen un 
concurs de talents 
 Se celebrarà dins del programa de la Festa Major 

i comptarà amb un jurat de luxe amb Hugo Marlo entre ells. 

 Les inscripcions es tancaran el proper 8 d’agost. 
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La situació és preocupant a la 
zona nord de Roda de Berà, la 
qual s’abasteix d’aigua dels pous 

municipals. El 7 de juliol l’Ajuntament 
va comunicar les primeres mesures pel 
control i l’estalvi d’aigua per al consum 
humà d’aquest any, com la reducció de 
la freqüència de reg de les zones ver-
des, el tall de l’aigua de les fonts orna-
mentals o reduir el consum d’aigua de 
les finques rústiques, entre d’altres. 

Les mesures no van ser suficients i el 
22 de juliol l’Ajuntament va engegar la 
Fase 2. El consum diari dels pous vell 
i nou de Cal Llorenç havia estat molt 
elevat, fins als 1606,5 metres cúbics 
diaris. A més a més, els tècnics mu-
nicipals van detectar un inici de terbo-
lesa al pou vell de Cal Llorenç, motiu 
pel qual aquest va ser tancat amb l’ob-
jectiu que recuperés els nivells ade-
quats i així la qualitat de l’aigua. 

Per aquest motiu es van posar en marxa 
noves mesures. En tancar l’antic pou de 
Cal Llorenç, el dipòsit del Molí-Cucurull 
només s’abasteix del nou pou de Cal 
Llorenç, i per això és necessari redistri-
buir l’aigua de la resta de dipòsits mu-
nicipals, per evitar restriccions d’aigua. 

Els tècnics revisen de forma setmanal 
el nivell dels dipòsits i el bon funciona-
ment dels pous. 

Col·laboració ciutadana 

L’Ajuntament demana la col·laboració 
de la ciutadania per assolir un estalvi 
real del consum d’aigua. Cal disminuir 
els més de 3.400 metres cúbics d’aigua 

que es consumeixen diàriament a tota 
la zona nord de Roda de Berà. Si no fos 
així, i els pous continuen baixant, serà 
necessari passar a la Fase 3, la qual in-
clouria restriccions com les que Roda 
de Berà va patir a l’agost de 2020. 

És molt important que la ciutadania 
prengui consciència de cada gota d’aigua 
que es gasta cada dia, atès que per ru-
tines inapropiades o per manca d’atenció 
es malgasten molts litres d’aigua. Només 
amb petits canvis en els hàbits quotidians 
es pot assolir un estalvi molt important. 

Altres mesures de l’Ajuntament

Per altra banda, el Consistori treballa 
en una futura connexió de la zona nord 
amb el Consorci d’Aigües de Tarragona, 
per evitar dependre dels aqüífers, cada 
cop més malmesos. Per això, es con-
tinua avançant en els tràmits inicials 
per a la construcció d’un nou dipòsit de 
capçalera de 2.000 metres cúbics que 
subministrarà, mitjançant dos grups 
de bombeig, els dipòsits de la Morella, 
del Molí-Cucurull i de l’Eixample, amb la 
posterior connexió amb l’aigua de l’Ebre. 

Finalment, entre les mesures trobem la 
instal·lació de comptadors en finques 
rústiques annexes al traçat de la xarxa 
municipal; continuar amb l’optimització 
del consum d’aigua d’ús municipal; noves 
inversions en la renovació de les canona-
des de la xarxa d’aigua per evitar fuites 
ocultes; continuar amb la renovació dels 
comptadors domèstics per intel·ligents; 
i prioritzar la tramitació dels expedients 
amb frau d’aigua, entre d’altres. 

Roda de Berà passa a la Fase 2 
del pla de mesures per estalviar 
aigua degut a l’estat dels pous 
 Es va tancar l’antic pou de Cal Llorenç per la

terbolesa de l’aigua i es va redistribuir l’aigua
de la resta de pous per evitar restriccions. 

 Si no s’assoleix un estalvi real d’aigua, 
l’Ajuntament hauria de passar a la Fase 3 
amb restriccions com les que es van patir a 
l’estiu de 2020 L a zona esportiva municipal Ei-

xample va acollir el 30 de juliol al 
matí la cinquena edició de la Fes-

ta de l’Esport. Un any més la convoca-
tòria va ser un èxit de participació i més 
de 280 persones de totes les edats van 
passar per la ZEM en algun moment del 
matí per gaudir de l’esport. 

La festa va començar a les 9 amb 
l’accés lliure a totes les pistes. A par-
tir de les 10 i fins la 1 de la tarda, els 
diferents espais van ser dinamitzats 
per les entitats que hi van col·laborar 

aquest any amb l’Ajuntament: el Club 
Atlètic Roda de Berà, l’associació To-
xophílica de Catalunya, el Club Tennis 
Barà, el Club de Patinatge, el Club Dojo 
Tarraco i Les Piscines Club Nàutic. A 
més a més, durant tot el dia l’accés 
a la piscina va ser lliure. Els i les par-
ticipants van poder practicar pàdel, 
tennis, tir amb arc, futbol, tennis taula, 
waterpolo, aeròbic, judo i GAP.

L’entrada va ser gratuïta i totes les per-
sones van rebre una samarreta com-
memorativa de la festa. 

L’Ajuntament de Roda de Berà, a 
través de la regidoria d’Urbanis-
me encapçalada per Manel Gon-

zález, va traslladar el 7 de juliol al Minis-
teri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana, el desacord amb les bandes 
rugoses centrals que es van instal·lar 
en les línies discontinues dels carrils de 
l’AP-7, al seu pas per Roda de Berà.

Les bandes instal·lades causen mo-
lèsties als veïns i veïnes de la zona 

i, per aquest motiu, es va sol·licitar 
la retirada d’aquests elements o, en 
tot cas, la instal·lació de pantalles 
acústiques que mitiguin el soroll. A 
més a més, s’ha recordat al Minis-
teri que cal complir amb els límits 
d’emissió establerts en el mapa 
acústic del municipi.

Hores d’ara, un mes després, l’Ajunta-
ment encara no ha rebut cap resposta. 

L’Ajuntament de Roda de Berà ha 
estat guardonat amb un dels Re-
coneixements de l’Administració 

Oberta 2021, dins del Top 20, en la cate-
goria d’ajuntaments de municipis d’entre 
5.001 i 20.000 habitants. Aquests premis, 
que atorga el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (AOC), distingeixen 
les administracions capdavanteres en la 
transformació digital i govern obert, tant 
en la relació que tenen amb la ciutadania 
com en la gestió interna que realitzen. 

L’AOC analitza cada any l’índex de ma-
duresa digital de totes les administra-

cions de Catalunya a partir de 30 indi-
cadors objectius, de les dades d’ús que 
fan dels serveis de l’AOC com de la prò-
pia pàgina web dels ens locals. 

Els Reconeixements Administració 
Oberta s’atorguen a les administraci-
ons locals de Catalunya que més i mi-
llor s’estan transformant digitalment. 
Concretament, s’avaluen els 947 ajun-
taments i els 42 consells comarcals per 
posar en valor l’excel·lent feina de les 
administracions locals que lideren la 
transformació digital a Catalunya. 

5a Festa de l’Esport 
 Prop de 300 persones van passar per la

zona esportiva municipal. 

L’Ajuntament demana una 
solució al problema acústic 
de les bandes rugoses
 No s’ha rebut cap resposta per part 

del Ministeri. 

Roda de Berà, en el Top 
20 dels ajuntaments líders 
en transformació digital a 
Catalunya
 L’AOC ha lliurat aquest reconeixement a 

l’Ajuntament pel seu impuls en la 
transformació digital i la transparència. . 
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El Campus d’Estiu celebra la 19a Festa de l’Arqueria
 Marc Macho va ser, per segon any consecutiu, el millor arquer. 

 L’Escola d’Estiu va celebrar un espectacle de música i màgia per acomiadar el juliol. 

El 29 de juliol un sol radiant va 
acompanyar els 63 arquers i ar-
queres en la 19a edició de la reei-

xida Festa de l’Arqueria, la qual compta 
cada any amb la col·laboració de l’asso-
ciació Toxophílica de Catalunya. 

El tir amb arc és una de les activitats 
que més èxit tenen entre el jovent i 
després de practicar durant tot el mes 
de juliol, els i les joves es van disputar 
el títol de campió. Marc Macho va ser, 
per segon any, el millor arquer, amb 39 
punts. La primera posició va ser també 
disputada per Àlex Fuster qui va obte-
nir la mateixa puntuació, tot i que Marc 
va guanyar el desempat. Layan Flores 
va ser la tercera classificada amb 38 
punts; Hugo Ramírez, el quart, amb 32 
punts; seguit per Gisela Rodríguez i Ju-
dith Baños, amb 28 punts cadascuna. 

L’alcalde Pere Virgili i el regidor d’Urba-
nisme van acompanyar els i les joves a 
l’inici de la festa; i la regidora de Cultu-
ra, Teresa Ferré, va fer lliurament dels 
trofeus i diplomes, en finalitzar. 

L’Escola d’Estiu 

La meitat dels infants de l’Escola d’Es-
tiu també es van acomiadar aquell ma-
teix dia dels seus companys i compa-
nyes, i dels monitors i monitores. 

L’Alcalde i el regidor Manel González 
els van acompanyar el darrer dia, en 
què van poder gaudir d’un espectacle 
de música i màgia. 
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En aquesta ocasió, voldríem que 
el que encapçalés aquesta edi-
ció del nostre article fos una ce-

lebració, i molt especial. I és que enca-
ra que ja sigui una realitat des de fa un 
curt període de temps, però important 
tenint en compte les circumstàncies 
que ens precedeixen, serà aquest el 
primer any després d’aquests grisos 
2020 i 2021 en el que les nostres acti-

vitats d’estiu i, principalment, la Festa 
Major de Sant Bartomeu, es desenvo-
luparan amb normalitat.

Una Festa Major que, de nou, comp-
ta amb una gran varietat d’activitats i 
esdeveniments, a través dels quals es 
pretén fer extensible aquesta oferta lú-
dica, d’oci i cultural als més petits de la 
casa, però també als de major edat, tot 
passant per adolescents i joves que 
també tindran l’oportunitat de gaudir 
com mai d’aquestes dates.

En paral·lel, i en un caire temàtic com-
pletament diferent al festiu, des de 
l’equip de govern ens congratulem de 
poder anunciar la posada a disposi-
ció del ciutadà, veí o veïna del munici-
pi d’una eina que pretén incrementar 
enormement les prestacions actuals en 
matèria de seguretat. Parlem del llan-
çament de la nova App “RdB amb tu”. 
Es tracta d’un instrument que, encabit 
al nostre smartphone, compta amb 

un botó del pànic o socors que trans-
metrà avís directe a la Policia Local, 
permetent geolocalitzar els afectats i 
permetent així agilitzar una possible 
intervenció. D’aquesta manera, sem-
pre respectant el correcte ús de l’eina, 
es cerca accentuar en major mesura 
l’objectiu d’aquest equip per a reduir les 
situacions d’inseguretat al nostre mu-
nicipi. Aquesta i altres accions, com la 
despesa destinada a la instal·lació de 
càmeres en punts calents que reque-
reixen especial atenció, l’increment any 
rere any de la plantilla de la Policia Lo-
cal o les reunions coordinades amb els 
cossos de seguretat autonòmics i de 
l’Estat, contribueixen a assolir aquesta 
meta que ens marcàvem com a priori-
tària a l’inici de la legislatura.

En un altre gir de 180 graus, no volem 
donar per finalitzada aquesta edició del 
butlletí sense destacar les altes tem-
peratures que ens acompanyen ben bé 
des de Sant Joan, amb una constàn-

cia que ha provocat l’assecament dels 
pous d’aigua dels que s’abasteix part 
del municipi, i que està causant proble-
mes importants de subministrament 
arreu del territori. Des d’aquí aprofitem, 
una vegada més, per a emetre una cri-
da al consum responsable. Afortuna-
dament, a hores d’ara, no ha estat ne-
cessari establir cap tipus de restricció 
ja que la resposta del nostre municipi 
sempre ha estat en línia amb el que se li 
demanda a nivell de sostenibilitat, i ne-
cessitem que així sigui per tal de poder 
conservar aquest bé tan preuat.

En definitiva, i per tancar i retornar al 
fil inicial, us emplacem a que preneu 
part del màxim nombre d’activitats de 
Festa Major o bé, simplement, d’aque-
lles que més us cridin l’atenció. Que en 
gaudiu, perquè són les nostres i perquè 
“l’esforç” únicament us el demanda la 
nostra festa uns dies a l’any.

Visa Sant Bartomeu i visca la Festa Major!

Des d’aquest petit espai volem 
desitjar-vos que passeu una 

bona festa major i que les gaudiu.

També volem agraïr la feina feta 
aquests darrers anys al capdavant del 
Grup Municipal al company Josep An-
toni Benedicto, que deixa pas a la nova 
portaveu del Grup Municipal Laura 

Moya, i la nova regidora Gregoria Alon-
so a la que li desitgem molts encerts 
en aquesta nova etapa.

Continuem pensant que el més correc-
te és no fer cap escrit en el Butlletí Mu-
nicipal Roda de Berà al dia per la manca 
de pluralitat de les seves publicacions. 
Aquest butlletí ja fa mesos que es pu-
blica i la gran part de la informació trac-

ta sobre l’activitat del govern municipal 
però no sobre la tasca de la resta de 
grups municipals. No volem deixar el 
nostre espai en blanc sense motiu. Per 
tant, aprofitem per explicar que creiem 
que és el moment de demanar més plu-
ralitat en aquest mitjà de comunicació 
que pertany a tots i totes les rodenques. 
Instem a que les properes publicacions 
siguin més plurals.
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Cuando iniciamos esta legisla-
tura, apostamos por dar esta-
bilidad económica y política al 

equipo de gobierno, al igual que hi-
cimos en las anteriores legislaturas, 
con el propósito de anteponer los in-
tereses generales a los intereses par-
tidistas o electorales.

Si miramos hacia atrás y vemos todo 
lo que ha sucedido durante esta legis-
latura, (pandemia,  crisis económica, 
subida de precios en luz, gas, carbu-
rantes, etc.…) nos damos cuenta que 
no está siendo una legislatura fácil.

Fuimos los primeros en presentar un 

paquete de medidas para afrontar la 
pandemia. El resultado llevó a la crea-
ción del “Plan de reactivación econó-
mica” que comportaba rebajas fisca-
les, subvenciones a los autónomos, 
pymes etc…)

Cabe destacar que algunos partidos 
de la oposición, no presentaron ni una 
sola medida.

Durante esta legislatura hemos sido 
parte activa en la elaboración de los 
presupuestos. No todo es presentar 
propuestas o mociones y luego de-
sentendernos de los presupuestos, al 
contrario, hemos de ser eficaces con 
nuestros vecinos e intentar darles los 
mejores servicios.

Una de nuestras principales preocu-
paciones era y es la seguridad. 

Por esta razón en Octubre del 2019 
presentamos la primera moción:”Am-
pliación de efectivos y otras medidas 
de seguridad” aprobada por unanimi-
dad, así pues solo quedaba llevarla a 
cabo en los siguientes presupuestos 
con su debida partida presupuestaria. 
A fecha de hoy hemos pasado de un 
ratio de 3,6 agentes X cada 1.000 hab. 

a 4,4 agentes X cada 1.000 hab. y se 
han instalado cámaras de seguridad 
en diferentes zonas de nuestro muni-
cipio, dando más seguridad a nues-
tros vecinos y vecinas. Este año está 
previsto en los presupuestos la ampli-
ación de efectivos y la instalación de 
más cámaras de vigilancia o lectoras 
de matriculas, con una partida en in-
versiones de 50.000€.

En Octubre del 2020 también presen-
tamos una moción conjunta entre el 
PP y Cs, “A favor de una regulación 
más efectiva contra la usurpación 
de viviendas” Ya advertíamos hace 2 
años del problema de la ocupación 
delictiva y de la falta de herramientas 
legislativas con la que se encontra-
ban el ayuntamiento y la policía. Esta 
moción fue aprobada por mayoría, al-
gunos partidos que hoy día concurren 
a las manifestaciones en contra de la 
Okupación delictiva votaron en contra 
de esta moción.

Al igual que hicieron el mes pasado 
en el Parlament de Cataluña, en una 
moción que solicitaba dotar de me-
dios legales a las FFCC. del Estado 
para llevar a cabo desalojos exprés, 
votaron en contra PSC, Junts, ERC, En 

Comú y la CUP. Cabe recordar que el 
lugar donde se pueden cambiar las 
leyes es en el Parlament y en el Con-
greso de los Diputados. 

También hemos sido participes en di-
ferentes mociones conjuntas, algunas 
con la participación de algunos parti-
dos y otras con la de todos. Siempre 
anteponiendo los interéses generales 
a los particulares.

Otra de nuestras propuestas de inver-
sión a sido la instalación de un equi-
po fijo de aire acondicionado en el 
polideportivo, una inversión de futuro, 
que en un par de años nos llevara a un 
ahorro de unos 20.000€ anuales.

Para finalizar, después de dos años 
de restricciones, volveremos a disfru-
tar de la fiesta mayor como antes de 
la Pandemia.

Desde la Agrupación Local de Cs 
Roda de Berà os deseamos una Feliz 
Fiesta Mayor.

“Feliç Sant Bartomeu i Bona Festa Major”

Cs Roda de Berà

El passat 22 de juliol, l’Agència 
Catalana de Residus presenta-
va els resultats de la recollida 

selectiva a Catalunya de l’any 2021. 
La nostra comarca, el Tarragonès, es 
troba a la cua.

El conveni signat per la sociovergència 
del Consell Comarcal del Tarragonès 
l’any 2019, per deu anys, i recentment 
ampliat fins al 2032, ens ha “hipotecat” 
a un model de gestió obsolet i que no 
ens permetrà assolir els objectius de 
recollida selectiva de l’agenda 2030 
marcats per la UE.

Això inclou Roda de Berà, on totes les 
llars paguen la mateixa taxa indepen-
dentment del volum de residus generats 
i de la manera de separar en origen els 
materials, sense fomentar aquesta sepa-
ració en origen, i provocant abocaments 
incontrolats als camins del municipi i 
acumulació de brosses i de voluminosos 
al voltant de les illes de contenidors.

Fou per aquest motiu que l’any 2020 
vaig proposar d’aplicar bonificacions en 
la taxa d’escombraries segons l’ús de 
la deixalleria supramunicipal. És un pas 
cap a la taxa justa. Però no n’hi ha prou.

Així i tot, a Roda de Berà hem millorat 
les xifres de recollida selectiva respec-
te anys anteriors. Molt probablement 
és degut a l’increment d’illes de conte-
nidors i que aquestes, en la gran majo-
ria, contemplen les 5 fraccions. No és 
pas per un model innovador de recolli-
da  o per una campanya de conscienci-
ació ben dissenyada.

Millorar els resultats de recollida selectiva 
implica reduir els costos en la gestió dels 
residus. Per fer-ho, també cal implicació 
de les rodenques i dels rodencs, puix que 
la responsabilitat és compartida.

Canviant de tema: un any més, tard i 
malament... 

El què? 

La campanya per reduir el consum 
d’aigua potable al nostre municipi.

Es va posar en marxa el dia 8 de juli-
ol, quan el personal tècnic de l’Ajunta-
ment va concloure que davant l’estat 
crític dels pous de Cal Llorenç, lligat 
amb la previsió d’un estiu sec, calia es-
tablir uns protocols per reduir el con-
sum d’aigua de manera imminent. 

Però insisteixo una vegada més, com 
he fet en diferents sessions plenàries 
i comissions especials de l’aigua, cal 
fer pedagogia durant tot l’any, amb mis-
satges i accions dirigides als diferents 
tipus de consumidors, no pas amb la 
temporada d’estiu encetada.

L’agost de 2020 ja vaig presentar tant al 
president de la comissió especial de l’ai-
gua com a l’alcalde, una bateria de pro-
postes per fer un ús sostenible de l’aigua. 
No només no se n’ha iniciat cap d’elles, 
sinó que l’ajuntament demana, a través 
d’aquests nous protocols, que rodenques 

i rodencs reduïm el consum d’aigua  a les 
nostres llars, quan l’equip de govern en-
cara no s’hi ha posat fil a l’agulla. 

Si us plau, des d’aquest mitjà de comu-
nicació, també faig una crida a la res-
ponsabilitat individual: està a la teva 
mà avui, tenir aigua demà.

Casualment, el mateix dia 8 de juliol 
llegia una notícia sobre la rehabilitació 
dels Rentadors de Sant Antoni a Mont-
brió del Camp, amb el suport de la Di-
putació de Tarragona. Em va fer pensar 
en el carrer de la font del nostre poble; 
d’on van desaparèixer els safareigs...

La rehabilitació del patrimoni dels po-
bles, no només permet mantenir la me-
mòria viva i tenir-la com a referent per 
mirar al futur, sinó que atrau turisme 
de qualitat, aquell que visita els pobles 
per conèixer les seves històries, sense 
malmetre l’entorn. En el nostre cas, a 
més a més, tindria una funció didàcti-
ca per conèixer la relació, no sempre 
fàcil, del nostre poble amb l’aigua po-
table, i conscienciar de la imminent 
necessitat de fer-ne un ús sostenible.

Esquerra Republicana Roda de Berà
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Estamos sumergidos en plena 
temporada estival, la realidad es 
que se nota, no tan solo por el so-

focante calor que nos acompaña, sino 
por el ambiente que envuelve a nuestro 
municipio, las actividades culturales, 
en especial aquellas que se desarrollan 
en la Pedrera de l’Elias y que cada año 
se consolidan como una de las mejores 
actividades de las noches de verano, 
pero también las segundas residenci-
as ocupadas al cien por cien, el turis-
mo de los campings que en algunos 
casos colabora directamente con la 
económica local en tiendas o restaura-
ción, nuestras playas, la visitas al Roc 
de Sant Gaietà, con su museo de la ra-
dio, etc. Aunque todavía queda mucho 
por hacer, para que Roda de Berà tenga 
en turismo que se merece, mejorando 
las comunicaciones pueblo y playa, la 

construcción de plazas hoteleras que 
son compatibles con las de los cam-
pings, innovar y cuando no, mejorar to-
dos aquellos aspectos que tengan que 
ver con un turismo de calidad.

Meses veraniegos que, hasta que se 
ponga en marcha todo el proyecto de 
modernización de la red de consumo 
de agua, con la nueva conexión al CAT, 
garantizando así el suministro de agua 
al municipio, mientras tanto, debere-
mos ser responsables y solidarios con 
todas las medidas que ha puesto el 
Ayuntamiento para el ahorro de agua y 
que están divulgadas en las redes so-
ciales del consistorio o han sido entre-
gadas en los domicilios.

Antes hablábamos de turismo y de 
nuestras playas, a nadie se le escapa 
los destrozos que han ocasionado los 
temporales y que han sido reparados 
por la Dirección General de Costas del 
Estado, quien tiene las competencias, 
pero un nuevo temporal ha afectado a 
nuestro litoral, dejando en mal estado 
nuestras playas, ante la negativa de 
Costas del Estado, de volver a reparar 
los nuevos desperfectos, justificándo-
lo en no contar con partida presupues-
taria, abriendo la puerta que sean los 
propios municipios que asuman esta 
gestión, por ese motivo el consistorio 
ha habilitado una partida de los pre-
supuestos municipales para paliar de 

alguna forma la no deseable situación 
que presentan nuestras playas.

Por el motivo antes mencionado, nu-
estro Grupo Municipal POPULARS PER 
RODA, presentamos una moción para su 
debate y aprobación en el último pleno 
de junio, donde solicitamos al Gobierno 
de España que, articule actuaciones de 
mejora para la defensa del litoral y como 
es lógico de sus playas, medidas como: 
garantizar la seguridad y el mantenimi-
ento de nuestras playas, actualizar e 
implementar la Estrategia de la Adapta-
ción al Cambio Climático, convenios que 
permitan a las administraciones locales 
ejercer competencias en el litoral, ejecu-
tar con carácter de urgencia el proyecto 
de estabilización desde el Roc de Sant 
Gaietà a la playa larga y una nueva pro-
puesta de la Ley de Costas con la cola-
boración de los Ayuntamientos afecta-
dos por la normativa. Moción que fue 
aprobada por la mayoría de los Grupos 
Municipales representados en el pleno y 
con la incorporación de las enmiendas 
realizadas por el grupo municipal TRIA.

También, estos días hemos contem-
plado una vez más, como la “okupa-
ción ilegal” que afecta a propietarios 
particulares y muchas veces a la con-
vivencia ciudadana en Roda de Berà, 
ha culminado con una respuesta ciu-
dadana ejemplar en su planteamiento 
y ejecución, saliendo a la calle en una 

manifestación pacífica, pidiendo un 
cambio de la ley, más medidas para 
paliar la grave situación que provoca la 
“okupación” y más, en lo que comporta 
una convivencia cívica. Nuestro Grupo 
Parlamentario del PP en el Congreso 
de los Diputados, ha entrado una Pro-
posición de Ley Orgánica para evitar la 
“okupación” ilegal, Entre las medidas 
de la iniciativa parlamentaria del PP 
está: el desalojo de forma inmedia-
ta, en el caso de que la situación sea 
de flagrante delito, en caso de que no 
sea, en 24; la recuperación del delito 
de usurpación de bienes inmuebles, 
con penas de prisión de 3 y 5 años; la 
imposibilidad de que puedan empa-
dronarse los “okupas”, así como de te-
ner acceso a determinados beneficios; 
endureciendo de las penas en el caso 
de que se trate de acciones mafiosas; 
habilitar las comunidades de propie-
tarios como persona jurídica para ini-
ciar el proceso de denuncia, así como 
los Ayuntamientos puedan tramitar el 
desalojo.

Deseamos a todos los vecinos de 
Roda de Berà y visitantes, una excelen-
te FIESTA MAYOR, en honor a nuestro 
patrón Sant Bartomeu.

EQUIPO, EXPERIENCIA E ILUSIÓN

Per no deixar l’espai en blanc, 
us informem que el nostre 
grup municipal no participa en 

aquest butlletí per dos motius: 

1. Se centra a fer publicitat de l’equip 
de govern i no s’informa de les moci-
ons i propostes de la resta de grups 
municipals de l’oposició.

2. Pel cost econòmic que suposa a 
tots els rodencs i rodenques. 

Els partits polítics han de pagar-se 
amb els seus propis diners els butlle-
tins, no amb els diners dels contribu-
ents i comerciants que es publiciten. 

Per qualsevol informació o si voleu formar 
part del nostre equip, us podeu dirigir di-

rectament al nostre Facebook/Instagram 
@juntsxrodadebera, al correu de juntsxro-
dadebera@gmail.com  o personalment 
amb el nostre regidor Albert Martin o qual-
sevol membre de l›equip de Junts.

US DESITGEM UNA FELIÇ FESTA MA-
JOR DE SANT BARTOMEU.

JUNTS SOM TOTS, JUNTS SOM RODA.

RODA DE BERÀ AL DIA
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Jocnet inicia la gestió de la zona 
esportiva municipal Eixample
 L’empresa d’Igualada va guanyar el procés d’adjudicació 

de la gestió de l’espai municipal. 

AJUNTAMENT 977 65 70 09
ARXIU MUNICIPAL 977 65 70 09
BASE GESTIÓ D'INGRESSOS 977 65 72 60
BIBLIOTECA MUNICIPAL 977 80 99 42
BORSA DE TREBALL 977 65 77 83

CONSULTORI DE RODA DE BERÀ 977 65 75 14

CORREUS 977 65 74 14
DEIXALLERIA MUNICIPAL 607 27 45 39
ESCOLA D'ADULTS MEDITERRANI 977 65 76 63
ESCOLA EL CUCURULL 977 65 71 90
ESCOLA SALVADOR ESPRIU 977 80 99 24
ESGLÉSIA SANT BARTOMEU 977 65 70 10
FARMÀCIA G. RUBIO 977 80 12 75
FARMÀCIA M. GUILAMANY 977 65 72 88
HOTEL D'ENTITATS 977 65 77 12
INSTITUT DE RODA DE BERÀ 977 65 75 05
LLAR DE JUBILATS 977 80 91 41
LLAR D'INFANTS MUNICIPAL 977 65 77 41
MUSEU DE LA RÀDIO 977 80 18 85
PATRONAT MUNICIPAL 977 65 77 74
POLICIA LOCAL 977 65 77 00
PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL 977 65 79 72
RESIDÈNCIA BARÀ BAHIA 977 80 30 04
RODA DE BERÀ RÀDIO 977 65 73 98
SERVEIS SOCIALS 977 80 93 38
SOREA OFICINA D'AIGÜES 977 80 09 01
TAXI EDUARD AIGUAVIVA 619 32 60 41
TAXIS RODA 607 20 09 29
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL ‘EIXAMPLE’ 671 06 36 55

ALTRES TELÈFONS I ADRECES D'INTERÈS

AUTOCARS DEL PENEDÈS 977 66 08 21
CAP TORREDEMBARRA (24 HORES) 977 64 38 01
CREU ROJA TARRAGONA 977 21 71 54
HOSPITAL EL VENDRELL 977 25 79 00
HOSPITAL SANTA TECLA - TARRAGONA 977 25 99 00
EMERGÈNCIES 112
CATSALUT RESPON 061
ATENCIÓ VÍCTIMES VIOLÈNCIA GÈNERE 016

TELÈFONS D’INTERÈS

El proper 1 de setembre l’em-
presa Jocnet Gestió Espor-
tiva SLU agafarà les regnes 

de la gestió i dinamització de la 
zona esportiva municipal Eixam-
ple. Ja ha començat, però, a tre-
ballar amb la difusió i per formar 
l’equip de professionals que ne-
cessitarà per dur a terme les acti-
vitats que tenen planificades. 

En primer lloc, han rebatejat la 
zona com l’Eixample – Complex 
Esportiu i d’Oci, afegint-hi aquest 
darrer concepte “ja que al nostre 
pla estratègic hi ha previst fer més 
activitats de caire lúdic, encara 
per definir, però que aniran més 
enllà del pàdel o del gimnàs”, di-
uen des de l’empresa d’Igualada. 

Al perfil d’Instagram que han creat, 
@l.eixample, ja es pot consultar el 
programa d’activitats amb el qual 
començaran al setembre, amb acti-
vitats dirigides a sala, zumba, pilates, 
GAC, HIT, o running, entre d’altres. 

Pel que fa a l’equip de professio-
nals, busquen tècnics esportius es-
pecialitzats en el pàdel, per a clas-
ses particulars, organització de 
competicions, etc; tècnics espor-
tius de fitness i classes dirigides, 
per assessorament a la sala, acti-
vitats dirigides aeròbiques, de cos 
i ment, entre d’altres; professionals 
especialitzats en neteja i manteni-
ment d’instal·lacions esportives; i 
professionals de la restauració per 
a gestionar el servei de cafeteria i 

bar durant tota la temporada. Les 
persones que estiguin interessa-
des han de fer arribar el seu currí-
culum a jocnet@jocnet.info o tru-
car el 633 592 040. 

La ZEM Eixample

La zona esportiva municipal és un 
dels espais esportius de referèn-
cia a Roda de Berà. Fins ara la ges-
tió havia estat municipal, però per 
tal d’optimitzar econòmicament la 
zona i assolir una major eficiència 
en la seva gestió esportiva i soci-
al, l’equip de Govern va decidir a 
l’octubre fer un canvi de la gestió 
a indirecta, mitjançant concessió 
de servei públic. 

L’espai compta actualment amb 
dues pistes de pàdel, una pista 
de frontó, una de tennis, una pis-
cina a l’aire lliure formada per dos 
vasos, i dues explanades de sor-

ra, una d’elles adaptada per al tir 
amb arc.

L’any passat l’Ajuntament va re-
modelar l’antic bar-restaurant per 
reconvertir-lo en un petit gimnàs, 
i tota la superfície que abans era 
menjador, barra, cuina i magatzem 
es van convertir en dues sales, 
una d’elles per a activitats cardio-
vasculars i musculació i l’altra en 
una sala polivalent per a activitats 
dirigides. També es van ampliar 
els vestidors. 

Quant al pàdel, un dels esports 
amb més demanda a Roda de 
Berà, Jocnet construirà una nova 
pista, per poder ampliar l’oferta 
actual i acollir més usuaris, i or-
ganitzar més cursos i competici-
ons. També crearà un equipament 
de recepció i bar a l’entrada de la 
zona esportiva que serà també on 
es gestionin les inscripcions. 

La gran violoncel·lista russa Sve-
ta Trushka va oferir el passat 7 
d’agost al vespre un concert molt 

especial a la capella de Mas Carreras. 
El va voler dedicar a en Pere Virgili Ga-
tell, de qui el 24 de setembre es compli-
rà el primer aniversari del seu traspàs. 

Per a l’ocasió va escollir un programa 
pensant en ell i per això va triar alguns 

dels temes que més li agradaven a en 
Pere, a qui considerava un amic. 

Amb la plaça de la capella plena de gom 
a gom, el concert es va iniciar amb Ave 
Maria de Schubert i va continuar amb la 
segona suite de Bach. Durant el recital 
va interpretar la primera suite de Roge-
lio Huguet, Suite Marie de Carles Cases, 
dues peces d’Enric Casals, germà de 

Pau Casals, i El cant dels ocells; i una es-
trena mundial, Reclamo de Paz del mexi-
cà Samuel Máynez, entre d’altres. 

Sveta tornarà a Roda el proper 2 de se-
tembre, al costat de la pianista rusa Daria 
Piltyay, una de les joves pianistes més 
prometedores de la seva generació. Serà 
a partir de les 19 al Museu de la Ràdio 
Luis del Olmo, al Roc de Sant Gaietà.

Sveta Trushka dedica 
un concert de violoncel 
a Pere Virgili Gatell 
 A la capella de Mas Carreras. 
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