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Augmenten els 
empadronaments en 
temps de COVID-19

«Hem de donar les 
gràcies al gran equip 
de voluntariat que 
tenim a Roda»Un total de 437 persones s’han 

empadronat a Roda de Berà des 
de l’esclat de l’estat de l’alarma. 
Moltes segones residències es 
converteixen en primeres.

Entrevista a Teresa Ferré, 
regidora de Serveis Socials, 
Cultura, Festes i Gent Gran
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Tradició viva
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
ELS INFANTS DE RODA DE BERà MANTENEN LES TRADICIONS 
AMB LA SEVA PARTICIPACIÓ EN LA FESTA MAJOR PETITA DE L’ECCE HOMO
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EdITORIAl
Donem suport 

al comerç local

A
quests darrers set mesos no han estat gens fàcils per a tots nosaltres. La primave-
ra va arribar enmig d’un confinament i l’estiu ens va voler donar una petita treva 
vestit de “nova normalitat”. 

Les nostres vides han canviat, la Covid-19 ho ha trastocat tot i ens toca adaptar-nos per 
conviure amb el virus mentre no arribi una vacuna o un tractament vàlid per frenar la 
malaltia. Però fins que això no passi, la responsabilitat individual és l’única arma que 
tenim per lluitar i la fórmula “distància interpersonal + rentat freqüent de mans + mas-
careta”, l’única forma de frenar la seva expansió.  

Les pròximes setmanes es preveuen dures, sobretot per als restauradors i petits negocis 
que han hagut de tancar a conseqüència de les noves mesures decretades per la Ge-
neralitat. Però, perquè no s’allarguin més dels quinze dies anunciats, hem de ser molt 
escrupolosos amb el compliment de totes elles, està a les nostres mans frenar l’expansió 
del virus. 

I ho hem d’aconseguir perquè l’economia ha de recuperar el seu pols, hem de reactivar 
i ajudar el comerç local. Sense els nostres comerciants i restauradors Roda de Berà no 
seria la mateixa, li mancaria vida, li mancaria una part molt important del seu esperit de 
poble. Per això és tan important que ara, més que mai, comprem a la botiga del costat 
de casa, a la botiga del nostre barri, en aquella que ens saluden amb el nostre nom i fins 
i tot coneixen com ens agrada que ens tallin la carn o preparin el peix. Fem poble i do-
nem suport a les nostres botigues, i als bars i restaurants de Roda de Berà quan tornin a 
aixecar la persiana. Ens necessiten. 

Des de l’Ajuntament els continuarem donant suport amb tot allò que estigui a les nos-
tres mans, per això hem aprovat la suspensió del cobrament de la taxa d’ocupació de 
la via pública i durant tot el 2020 els bars i restaurants no pagaran res per les seves 
terrasses. També hem recalculat la taxa anual de la recollida d’escombraries comercials 
per descomptar-los la part proporcional del període en què els negocis rodencs van 
haver de tancar obligatòriament per l’estat d’alarma. Per ajudar els autònoms i pimes 
del municipi a pal·liar els efectes negatius de la pandèmia ja hem concedit per decret 57 
de les sol·licituds d’ajuda, amb un valor de més de 55.000 euros, i esperem que fins al 31 
d’octubre que finalitza el termini de presentació, molts més puguin acollir-s’hi. Per altra 
banda, aquest any hem destinat 121.000 euros al foment de l’ocupació, per incentivar la 
contractació de persones en situació d’atur, subvencionant fins a la meitat del seu salari 
en brut, i per ajudar als emprenedors que vulguin iniciar una nova activitat empresarial 
al municipi. 

Ja estem treballant en el nou pressupost de 2021, uns comptes que seran molt diferents 
als dels últims anys. Ens hem d’adaptar a les necessitats actuals i a les noves circums-
tàncies. Seran uns pressupostos socials, per poder ajudar els autònoms i els negocis de 
Roda de Berà que ho necessitin, però també a totes les famílies que estan patint. Per això 
estem estudiant la manera de poder elaborar i aprovar unes bases per ajudar de forma 
directa a totes aquelles famílies de Roda que hagin o estiguin patint un ERTO, la pèrdua 
de la feina d’un o més dels seus membres o que per la Covid-19 aquest any no hagin 
estat contractats. Ara no toca fer grans inversions, hem d’estar al costat de tots aquells 
que ens puguin necessitar.    Pere Virgili  

alcalde de Roda de Berà

Retorn a les aules
Els centres educatius rodencs, 
les escoles Salvador Espriu i El 
Cucurull, i l’institut Roda de Berà, 
han tornat a obrir les portes.
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Ajuts a autònoms i Pimes
Un total de 71 autònoms, pimes i 
microempreses de Roda de Berà 
han demanat a l’ajuntament per 
fer front a la pandèmia.
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Ajornada l’edició del Carnaval 
de 2021
no se celebrarà cap de les tres 
rues per evitar aglomeracions i 
garantir la seguretat de tothom
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El confinament, la por als rebrots i 
a possibles noves restriccions de 
mobilitat, i l’alta densitat de po-

blació de les ciutats ha fet que moltes fa-
mílies hagin decidit buscar la tranquil·litat, 
la seguretat i la qualitat de vida que ofe-
reixen pobles com Roda de Berà. Tant és 
així que els empadronaments s’han dis-
parat al nostre municipi amb 437 noves 
altes al padró des del 13 de març fins al 
7 d’octubre. Pel que fa al total, el creixe-
ment poblacional absolut en el mateix 
període se situa en +340 persones, tenint 
en compte les baixes i defuncions. 
En molts casos són veïns que ja tenien 
una segona residència a Roda. D’altres 
ja vivien al poble però no havien volgut 

empadronar-se i amb el confinament han 
vist la  necessitat de fer-ho per la por a 
noves mesures restrictives. D’altres, però, 
són noves famílies que han decidit buscar 
un destí més tranquil i prop del mar per 
criar els seus fills gràcies a les oportunitats 
que ofereix el teletreball, una modalitat 
que sembla que ha arribat per quedar-se. 
Verónica de León i el seu marit David ho 
van tenir clar, quan l’empresa d’ell, on hi 
treballa com a informàtic, li va confirmar 
que podia teletreballar de forma perma-
nent, van deixar el seu pis a Sabadell i van 
buscar una casa per establir-se a Roda 
amb els seus cinc fills, Gabriela, Ángel, Da-
vid, Carles i Gemma. “Ja coneixíem Roda, 
ens encantava i com a poble s’adapta a tot 

el que buscàvem. Poder viure aquí, prop 
del mar, sense aglomeracions, és qualitat 
de vida. Els meus fills estan encantats”, ex-
plica. Després de passar l’estiu aquí, l’1 de 
setembre es van empadronar. 
També Idoia Cedeño i el seu marit Si-
món Baillie, empadronats a Roda des de 
l’1 d’octubre, coneixen de primera mà 
els avantatges que el treball a distància 
ofereix. Ella, com a Inside Sales per a una 
multinacional, només ha d’anar dos cops 
per setmana a l’oficina a Barcelona, i a 
Simón, Europe Repport Manager d’una 
multinacional del sector tecnològic, li han 
permès treballar des de casa tots els dies, 
al menys fins al gener. “Durant el confi-
nament, amb tant de temps per pensar, 
ens vam plantejar canviar la nostra vida. 
Vivíem a Sant Feliu de Llobregat, molt a 
prop de la feina, però no teníem qualitat 
de vida. Volíem fugir de l’estrès de la ciu-
tat, buscar la tranquil·litat i la seguretat 
d’un poble petit, poder deixar el teu mò-
bil a sobre de la taula d’una terrassa i que 
no te’l prenguin”, diu Idoia. 
El passat estiu el matrimoni va venir a pas-
sar un dia de platja al Roc de Sant Gaietà i 
es van enamorar. “Poder teletreballar des 
d’un paradís com Roda de Berà és el mi-
llor que ens ha passat, i tant de bo sigui 
per sempre. Ens agradaria poder criar els 
nostres futurs fills aquí.”, ens explica. Tan 
feliços són que aviat també arribaran per 
viure a Roda els seus pares, la seva germa-

na i el seu cunyat, amb el nadó que amb-
dós esperen. 
Fa 32 anys que Pere Payà i la seva dona 
Isabel van comprar una casa al Roc de 
Sant Gaietà. Fins al moment havia estat 
la segona residència del matrimoni, on 
passaven els caps de setmana i les tem-
porades d’estiu. Els negocis de la família 
en el sector automobilístic a Sant Celoni 
no els havia permès establir la seva resi-
dència habitual a Roda, però ara, ja jubi-
lats, van prendre la decisió. “Ja feia uns 
anys que vivim a Roda quasi de forma 
permanent, i ara ens hem volgut empa-
dronar”, assegura Pere, “Roda és un po-
ble molt tranquil i acollidor. Després de 
tants anys estiuejant conec molta gent”. 
La sol·licitud d’empadronament la va pre-
sentar de forma telemàtica al maig, du-
rant la fase 1 del pla de desconfinament, 
quan l’Ajuntament van reprendre els pro-
cediments administratius. 

La COVID-19 fa créixer l’empadronament
REPORTATGE

La majoRia Són 
famíLiES amB SEgonES 
RESiDènCiES qUE han 
DECiDiT ESTaBLiR-SE 
DEfiniTiVamEnT aL 
noSTRE mUniCipi 

Des de la declaració de l’estat d’alarma, 437 persones s’han empadronat a Roda de Berà

Creixement de poblaCió entre els anys 2008-2020 (a 7 d’oCtubre)

El gràfic detalla el creixement poblacional absolut entre els anys 2008 i 2020 -a 7 
d’octubre-. Durant els primers anys de la dècada del 2010 el creixement es va estancar i hi 
ha anys en què el període es va tancar amb xifres negatives -2011, 2013 i 2016- atès que 
les baixes del padró i les defuncions van superar les noves altes al padró. La tendència va 
canviar al 2017, i tant l’any 2018 com el 2019 es van registrar creixements. Ja els primers 
dies de gener d’aquest any es va superar la xifra dels 7.000 habitants, però l’increment 
més notori va arribar després del confinament, amb 437 nous empadronaments i un 
creixement absolut de 340 persones, des del 13 de març.  Com a dada significativa, la 
població ha rejovenit en els últims dotze anys i l’edat mitjana dels rodencs i rodenques 
ha baixat prop dels 8 anys (7,84) passant dels 51,65 de l’any 2008 als 43,81 actuals.

nous residents al muniCipi. A dalt, la família nombrosa d’en David i Verònica, que 

recentment han deixat el seu pis de Sabadell per viure a Roda de Berà. A sota, la Idoia i el seu 

marit Simón, que han canviat Sant Feliu del Llobregat per la Costa Daurada. 
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«La resposta de la gent de Roda de Berà 
durant la pandèmia ha estat i és exemplar»

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

Com valora vostè l’actuació de 
l’Ajuntament en matèria de Serveis 
Socials en aquests mesos de 
pandèmia?
Des del mateix dia del decret de l’estat 
d’alarma l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Roda es va activar i 
vam posar en marxa el nostre equip de 
voluntaris. Vam fer una crida perquè tot 
aquell que necessités ajuda, sobretot la 
gent gran que viu sola, ens la pogués 
demanar. Vam oferir tota mena d’ajuda, 
com ara anar-los a fer la compra al 
supermercat o a la farmàcia. A Serveis 
Socials vam establir dues línies telefòniques 
especialment adreçades a atendre 
qualsevol necessitat. També es van portar 
menús diaris als domicilis dels ciutadans 
que ho necessitaven i als usuaris del Centre 
de Dia, tancat per l’estat d’alarma. Per altra 
banda, vam notar un increment d’usuaris 
del Punt de Distribució d’Aliments, passant 
a atendre més de 230 persones en risc 
de vulnerabilitat per acomiadaments o 
ERTOs. Des del PDA se’ls portava allò que 
necessitaven. I tot això va ser possible 
gràcies a l’esforç d’un gran grup de 
voluntaris i voluntàries al qual aprofito 
per donar les gràcies perquè van fer 
possible que des del consistori es pogués 
cobrir les mancances de les persones més 
necessitades en temps complicats. Vull 
donar també les gràcies als treballadors de 
l’Ajuntament i als voluntaris de Protecció 

Civil que van donar més del 200%. Hi va 
haver moltes donacions de particulars del 
municipi i gent que va posar a disposició 
els seus recursos, com ara furgonetes per 
fer el transport o portar gent al metge 
com es va fer a través de Creu Roja. La 
resposta de la ciutadania de Roda ha 
estat exemplar, em sento molt orgullosa  
i ens hem de felicitar tots plegats per 
l’esforç i el compromís per assistir a qui 
més ho necessitava en uns moments tan 
extraordinaris i desconeguts.

Estem parlant del moment àlgid de 
la pandèmia, allà al mes de març. La 
situació ha canviat ara?
Continuem ajudant la població que ho 
necessita. Mantenim el suport proactiu a 
la gent gran i dependent. Tot està activat i 
tant els Serveis Socials com el voluntariat 

continuem tenint molta feina, si bé ara 
que no s’està confinat a casa els usuaris 
tenen la possibilitat  de  venir a recollir 
aliments i altres tipus d’ajuts al nostre 
local.  L’Ajuntament des de fa temps té una 
important partida d’atenció a les persones, 
amb importants ajudes econòmiques i 
logístiques, per ajudar a pagar serveis 
com la llum, el gas o el lloguer i que 
aquest 2020 hem incrementat per raons 
òbvies, amb un augment molt important 
del pressupost i de personal.

Hi ha molta gent gran que viu sola?
Sí que n’hi ha, però els tenim identificats 
i treballem cada dia per ajudar-los. Tenen 
un paper important els veïns i veïnes 
del municipi que conjuntament amb els 
tècnics de Serveis Socials ens avisen en 
detectar a alguna persona gran que viu 

sola i que necessita ajuda.

Vostè també és l’encarregada de 
l’àrea de cultura i festes. Es pot 
impulsar l’oci i la cultura en temps de 
pandèmia?
Sempre dic que no estem de dol, però 
també que hem de canviar els nostres 
hàbits. Podem sortir, podem fer cultura, 
perquè s’ha demostrat que la cultura és 
segura, es pot anar a un concert... es poden 
fer coses dins d’aquesta nova normalitat 
que ens toca viure. No necessàriament 
ens hem de quedar tancats pensant que 
hi haurà coses que ja no podrem fer. Hi ha 
moltes més coses a fer, i així ho demostrem 
des de l’Ajuntament, tot i que de manera 
diferent. La prova és que hem optat per no 
suspendre gairebé res, sinó per plantejar 
els actes des de la perspectiva actual i 
respectant les mesures sanitàries. I els 
rodencs i rodenques ho han entès així. A 
Roda s’han fet espectacles durant l’estiu 
a La Pedrera, vam celebrar la Festa Major 
a l’agost, ara acabem de celebrar la Festa 
Major Petita de l’Ecce Homo, i tot sempre 
amb l’ajut de l’excel·lent voluntariat que 
tenim al municipi. Hem de pensar en 
positiu i continuar treballant perquè Roda 
de Berà es mantingui viva malgrat les 
circumstàncies actuals, i al mateix temps 
ajudar a un sector com el de la cultura que 
en aquesta situació excepcional ho està 
passat molt malament..

En marxa el nou pou de Cal Llorenç
A causa de la situació d’emergència hídrica, en menys d’un mes el consistori va aconseguir 
posar en funcionament el nou pou

El dia 10 de setembre l’Ajuntament 
va posar en marxa el nou pou de 
Cal Llorenç per abastir d’aigua el 

dipòsit del Molí-Cucurull i des d’allà les 
llars rodenques. 
Amb ell, van acabar les restriccions al 
subministrament d’aigua que des del 16 
d’agost havien patit els veïns i veïnes que 
s’abasteixen dels dipòsits municipals, de-
guda la delicada situació que estava patint 
el pou de Cal Llorenç. 
Ell 22 de maig, després d’un sondeig, 
l’Ajuntament havia trobat aquest nou 
aqüífer de bona qualitat prop de l’antic 
pou, per aprofitar les infraestructures ac-
tuals. Seguidament es van iniciar tots els 
procediments necessaris per a la seva po-
sada en marxa i explotació. Es va demanar 

a l’empresa adjudicatària la redacció del 
projecte executiu de les obres de construc-
ció del nou pou i durant el mes de juliol es 

van dur a terme els treballs de perforació 
definitius i l’assaig de bombament amb re-
sultats favorables, amb un cabal suficient 

amb un rang d’entre 30.000 i 50.000 litres/
hora, i uns nivells estables.
Després de les proves necessàries al sis-
tema de bombament, es va assolir la seva 
posada en marxa, en menys d’un mes. 
L’antic pou ha aconseguit recuperar lleu-
ment el cabal i l’estat de terbolesa de 
l’aigua s’ha reduït fins a nivells normals i 
estables. Per aquest motiu els tècnics mu-
nicipals asseguren que a partir d’ara els 
dos pous de Cal Llorenç, l’antic i el nou, tre-
ballaran conjuntament per abastir d’aigua 
el poble. 
L’alcalde Pere Virgili assegura que aquesta, 
però, ha de ser una solució temporal, atès 
que la voluntat del consistori és acabar 
connectant amb el Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT). 
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Un total de 68 autònoms, pi-
mes i microempreses de 
Roda de Berà han demanat ja 

l’ajut creat per l’Ajuntament per ajudar-
los a pal·liar els efectes negatius de la 
crisi sanitària de la Covid-19. 
Aquesta ajuda extraordinària compta 
amb una partida de 240.000 euros i està 
emmarcada dins del Pla de reactivació 
econòmica del municipi, que va ser re-
colzat per tots els grups municipals. La 
quantia de la subvenció pot arribar fins 
als 1.500 euros per sol·licitud. 
Fins al moment, les sol·licituds pre-
sentades equivalen a 71.750 euros, 
dels quals ja s’han concedit per de-
cret d’Alcaldia un total de 57, amb un 
import de 55.250 euros, la major part 
d’elles (46) de 1.000 euros. 
Les pimes i autònoms sol·licitants tan 
sols han de tenir la seva seu social a 
Roda de Berà, i han de demostrar ha-
ver patit pèrdues involuntàries com a 
conseqüència de la Covid-19, amb una 
reducció d’almenys un 25% en la seva 
facturació respecte al mes de març de 
2019. 

L’Ajuntament ja ha 
concedit més de 
55.000 € en ajudes 
a autònoms i pimes 

El termini de presentació 
de sol·licituds finalitza 
el 31 d’octubre

La matinada del 13 de setembre 
ens va deixar Francisco Moreno 
Jaén, a l’edat de 72 anys, des-

prés d’una lluita aferrissada contra una 
llarga malaltia. 
Moreno va ser el fundador del Partit 
Popular a Roda de Berà i regidor de 
l’Ajuntament durant dues legislatures, 
des de 1995 fins al 2003. També va ser 
un dels fundadors de l’empresa roden-
ca Acea Barà, ara fa més de 25 anys. 
Des de l’Ajuntament li volem dedicar 
aquest petit record i, de nou, fer-li arri-
bar a la seva família i amics el nostre 
més sentit condol. Descansi en pau.

Mor l’exregidor 
Francisco Moreno

Obert el termini per demanar la 
subvenció per a la contractació de 
persones desocupades, i el foment de 
l’autoocupació i l’emprenedoria
L’equip de Govern ha destinat 121.282 euros distribuïts en dues línies 
diferents. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 d’octubre. 

L’Ajuntament ha tornat a posar en 
marxa la convocatòria de la sub-
venció per ajudar les empreses 

que contractin persones desocupades, 
així com per fomentar l’autoocupació i 
l’emprenedoria.
La iniciativa posada en marxa el 2014 va 
esdevenir en aquell moment pioner a la 
demarcació i ha tingut una continuïtat 
amb bons resultats durant aquests anys. 
Se situa en el marc de les polítiques del 
foment de l’ocupació de l’equip de Govern 
i busca dinamitzar el mercat de treball 
recolzant les petites i mitjanes empreses 
compromeses amb la creació d’ocupació, 
incentivar la contractació de rodencs en 

situació d’atur per part d’empreses de tot 
el Tarragonès o de comarques properes, 
i impulsar la creació de noves iniciatives 
empresarials que generin autoocupació 
ajudant els emprenedors.
La partida destinada és de 121.282 euros, 
85.000 euros més respecte a l’any passat, 
gràcies a la modificació realitzada del pres-
supost de 2019, que va ser prorrogat per 
aquest any.
El total es distribueix en dues línies dife-
rents. La primera està destinada a la sub-
venció a empreses per a la contractació de 
persones desocupades empadronades a 
Roda de Berà. Pel que fa a la segona línia, 
es destina a l’autoocupació per a la creació 

d’una activitat empresarial individual, com 
a autònom, o col·lectiva.
En el cas de la línia 1, l’Ajuntament sub-
vencionarà fins al 50% del cost total del 
contracte, amb un màxim de 950 euros 
mensuals de salari brut i amb un mínim del 
50% de la jornada. Quant a la segona, se 
subvencionarà fins al 50% de les despeses 
de l’activitat detallades a les bases, amb un 
màxim de 3.000 euros.
Les ajudes tenen caràcter retroactiu a 1 
de gener de 2020 i s’hauran de sol·licitar 
abans del 30 d’octubre.
Les bases i tota la documentació es poden 
descarregar a: http://web.rodadebera.cat/
tramits/subvencions

La regidoria de Comerç premiarà les 
compres fetes al comerç local 
L’objectiu és continuar dinamitzant 
el comerç local i la restauració, 
dins de la campanya REactiva’t 

Se sortegen vals per valor de 20€ 
per gastar als comerços adherits

A Roda de Berà comprar en el comerç lo-
cal té premi. La regidoria de Comerç de 
l’Ajuntament, encapçalada per Rosana 

Dorantes, continua amb el seu objectiu de reacti-
var el comerç de proximitat. 
Les persones que facin qualsevol compra als co-
merços o negocis de restauració adherits al con-
curs, entre el 10 i el 31 d’octubre -ambdós inclo-
sos-, coincidint amb la campanya comercial de la 
Castanyada, entraran en el sorteig de vals per va-
lor de 20 euros per gastar en uns dels establiments 
adherits. 
Tots els tiquets de compra s’hauran de guardar, 
omplir amb el nom, cognom i telèfon de contacte 
del participant, i dipositar-los dins de l’urna que 
l’Ajuntament instal·larà el 31 d’octubre, de 19 a 
20.30 hores, a l’avinguda Sant Jordi. 
El sorteig tindrà lloc el 2 de novembre, a les 12 hores, 
en directe al programa A Mig Matí de Roda de Berà 
Ràdio. La quantitat de vals sortejats dependrà del 
nombre d’establiments que es vulguin sumar al 
concurs. Consulta el llistat d’establiments adherits 
a www.rodadebera.cat
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Les imatges de la 
Festa Major Petita de l’Ecce Homo
ELS INFANTS DE RODA AJUDEN A MANTENIR VIVES 
LES TRADICIONS MéS ARRELADES DEL MUNICIPI

Durant el cap de setmana del 10 i 11 d’octubre Roda de Berà va viure la seva Festa Major Petita de l’Ecce Homo. Tenint en compte les circumstàncies 
actuals, la regidoria de Cultura i Festes va confeccionar un programa reduït i adaptat a la situació, configurat per quatre actes culturals i 
tradicionals que es van celebrar amb totes les garanties de seguretat.

Seguici de pagesets i pagesetes cap a l’església per beneir els fruits de la terra.
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Concert del cantautor Joan Rovira.

Actuació del malabarista Paul Ponce amb la seva dona Lia i els seus fills Pablo Andrés, Jose Víctor i Lia María.

Concert del grup “Quintet Quatre + 1”.
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L’Ajuntament de Roda de Berà 
anul·la les seves rues de Carnaval 
de l’any 2021. Ho fa per responsa-

bilitat davant la situació de pandèmia de 
la Covid-19, per evitar aglomeracions als 
carrers del municipi i per garantir la segu-
retat de tots els participants i del públic 
assistent.
L’anticipació en la presa d’aquesta decisió 
respon al fet que les colles carnavalesques 
comencen a preparar, almenys sis mesos 
abans de les rues, els seus projectes, amb 
el disseny de vestuari, la construcció de les 
carrosses o l’elaboració de les coreografies. 
Per evitar que aquestes inverteixin esfo-
rços en va, s’ha volgut comunicar aquesta 
decisió ara.
El Carnaval celebrat al febrer d’aquest any 
va ser el més multitudinari dels viscuts fins 
al moment, amb la participació de més de 
1.600 persones i 21 carrosses. Per això, “co-
mencem a pensar en el Carnaval de 2022, 
amb el desig que la situació epidemiolò-
gica hagi evolucionat positivament i ens 
permeti poder celebrar una festa encara 
més lluïda.”, assegura la regidora de Festes 
i Cultura, Teresa Ferré.

S’ajorna el Carnaval 2021
No se celebrarà cap de les tres rues per evitar aglomeracions i garantir la 
seguretat de tothom

L’Ajuntament canvia l’enllumenat de 
Costa Daurada per un de més eficient 

El consistori va iniciar a 
finals del mes de set-
embre els treballs per 

adequar i millorar l’enllumenat 
públic d’alguns carrers de Costa 
Daurada. Les lluminàries dels ca-
rrers Guineu, Jaume I, de la Cer-
danya, de l’Empordà, Penedès i 
Tennis s’han quedat obsoletes i 
no disposen d’un bon coeficient 
d’eficiència energètica. D’aquesta 
manera, s’estan canviant les llu-
meneres actuals de vapor de 
mercuri de 125W per unes de 
LED de 40W, les quals garantiran 
els requisits d’il·luminació amb 
un consum significativament in-
ferior. 
Concretament, amb el canvi 
de les 99 llumeneres previst, 
s’assolirà un estalvi de 38.345,77 
KW l’any.  Pel que fa a la quanti-
tat de CO2 per KW consumit, la 
reducció és també considerable 
i s’evitarà l’emissió de fins a 9,24 
tones de CO2 a l’atmosfera. 

L’Ajuntament, a través de la Bi-
blioteca Joan Martorell Coca, ha 
obert el termini de presentació 

d’obres de la vuitena edició del concurs 
literari “Roca Plana” Baix Gaià.  La partici-
pació és oberta a tots els públics, sense 
límit d’edat, d’acord a quatre catego-
ries: infantil (9 a 11 anys); cadet (12 a 14 
anys); juvenil (15 a 17 anys); i adults (per 
a majors d’edat).  Cada participant po-
drà concursar amb una única obra, que 
haurà d’estar escrita en català, amb co-
rrecció, sobre la temàtica “La llibertat”, i 
elaborada durant el 2020. La decisió del 
Jurat es donarà a conèixer el 28 de nov-
embre en un acte públic al Casino Muni-
cipal. Per a cadascuna de les quatre ca-
tegories hi ha un primer premi, de 150€ 
i un llibre, un segon, de 100€ i un llibre, 
i un tercer premi, de 50€ més un llibre.  
Les obres s’han de lliurar abans del 6 de 
novembre a l’Arxiu Municipal, de dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores, o per correu 
electrònic a arxiu@rodadebera.cat

Les obres del VIII
Concurs Literari
“Roca Plana”
parlaran sobre 
la llibertat
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Més de 800 alumnes han tornat a l’escola

Sis mesos després els centres 
educatius rodencs, les escoles 
Salvador Espriu i El Cucurull, i 

l’institut Roda de Berà, van tornar a obrir 
el 14 de setembre les seves portes a 166 
alumnes d’educació infantil, 370 de pri-
mària i 287 de secundària seguint estric-
tes mesures de prevenció per evitar la 
propagació del virus. 
L’Ajuntament, els Serveis Territorials del 
departament d’Ensenyament i els cen-
tres escolars van treballar plegats per 
garantir una tornada a les aules segu-
ra. I perquè la recuperació de l’activitat 
lectiva presencial sigui compatible amb 
la contenció de la Covid-19, professors, 
pares, mares i alumnes han de complir 
amb totes les mesures per evitar la pro-
pagació del coronavirus. 
Les escoles i l’institut rodencs s’hi han 
abocat per fer-ho possible i van elaborar 
un pla d’organització dissenyat i adaptat 
a les instal·lacions i als recursos de cada 
centre.  

L’Ajuntament ha convocat el 8è 
concurs de fotografia de Roda 
de Berà per seleccionar les do-

tze imatges que han de configurar el 
calendari anual que des de fa tres anys 
edita el consistori. Totes les persones 
que vulguin participar al concurs, que 
estiguin empadronades a Roda, po-
den presentar ja les seves fotografies, 
abans de l’1 de desembre. 
Es podran presentar fins a 12 imatges, 
totes elles de racons i espais del muni-
cipi, en format JPG i disposició horit-
zontal. S’exclouran les que incloguin 
imatges o retrats de persones. 
Les imatges s’han de lliurar a 
l’Hotel d’Entitats en un dispositiu 
d’emmagatzematge digital i dins d’un 
sobre tancat amb l’annex I, i l’annex II 
en el cas dels menors d’edat, tal i com 
es detalla a les bases de la convoca-
tòria, disponibles per a la seva descà-
rrega al web de l’Ajuntament. 
Se seleccionaran dotze imatges, una 
per a cada mes de l’any, i cadascuna 
d’elles serà premiada amb 25 euros. 

Busquem les 
fotografies que 
configuraran el 
calendari de 2021

El 5 d’octubre el Punt 
d’Informació Juvenil va tor-
nar a obrir les seves portes 

per atendre presencialment els jo-
ves rodencs. L’horari és de dilluns 
a divendres de 10 a 13 i de 16 a 20 
hores. Per accedir-hi, tant al servei 
d’assessorament i d’informació com 
als tallers i a les diferents activitats 
que s’organitzen, és necessari dema-
nar cita prèvia per correu electrònic, 
telèfon o a través del WhatsApp del 
PIJ. La mascareta serà obligatòria en 
tot moment així com l’ús de gel hi-
droalcohòlic abans d’entrar i durant 
les activitats. 
El PIJ ofereix videojocs, jocs de taula 
o tennis taula; la possibilitat d’utilitzar 
els ordinadors amb accés a Internet; 
tallers i diferents cursos dirigits als 
joves; assessorament i informació a 
nivell laboral i formatius sobre estudis 
reglats i no reglats, o informació sobre 
el programa de Garantia Juvenil, així 
com recolzament i orientació, entre 
d’altres qüestions que puguin interes-
sar als joves.

El Punt d’Informació 
Juvenil reprèn 
la seva atenció 
presencial 
i les activitats 

La Biblioteca Municipal amplia l’horari

Des del 5 d’octubre la Biblioteca 
Municipal Joan Martorell Coca 
ha ampliat els seus serveis. 

L’horari és ara els matins de dimarts a di-
vendres, de 9.30 a 13.30 hores; les tardes 
de dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 
hores; i els dissabtes de 10 a 13 hores. 
El servei de préstec continua sent amb 
cita prèvia, atès que l’aforament és en-
cara molt limitat, però es pot accedir 
al fons bibliotecari amb gel hidroalco-
hòlic i guants. Es reprèn la possibilitat 
d’estudiar o de llegir a la sala com també 
el servei de Wifi i d’Internet als ordina-
dors de la biblioteca, sempre amb cita 
prèvia i reserva de lloc. La reserva de 
l’espai es limita a dues hores al matí i tres 
hores durant les tardes. 
S’ha de continuar mantenint la distància 
de seguretat de dos metres, la mascare-
ta és obligatòria en tot moment i, pre-
feriblement, els usuaris han d’accedir-hi 
sols. 

insCripCions a la Catequesi d’infants i joves

Catequesi de Primera Comunió •	

Catequesi de ConfirmaCió •	

nsCriPCions: a la reCtoria, els dimeCres de 17 a 18.30 hores // 
a l’església, els diumenges en finalitzar la missa de les 11 hores. 

Correu eleCtròniC: arodriguez@arquebisbattarragona.cat 
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30 D’oCTUBRE
nit de terror
Dues sessions diferents, a les 
18h i a les 20.30h, al Casino 
Municipal. 
Organitza: Punt d’Informació 
Juvenil. 
Inscripció prèvia al PIJ. 
Aforament limitat. 

31 D’oCTUBRE
espeCtaCle de màgia 
infantil
17.30h, al Poliesportiu Municipal. 
A càrrec del conegut mag 
il·lusionista Enric Magoo. 
Vine disfressat i emporta’t una 
sorpresa!
Organitza: Punt d’Informació 
Juvenil. 
Aforament limitat. Reserva 
d’entrades a www.rodadebera.
cat

2 DE noVEmBRE
llegir el teatre: 
deCameró
Dues sessions diferents: a les 
16.30 i a les 18h. A la Biblioteca 
Municipal. 
Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia al telèfon 
600 557 846. 

7 DE noVEmBRE
ContaContes “rodona i 
blava, Contes sobre la 
terra: ogoshi-te-oh-me”
11.30h, a la Biblioteca 
Municipal Joan Martorell Coca. 
Aforament limitat. Garantirem les 
mesures de seguretat. 
Edat recomanada a partir dels 
3 anys. A càrrec del Consell 
Comarcal del Tarragonès. 

8 DE noVEmBRE
sortida a Caminar: querol
9h, trobada al replà del carrer 
Major. 
Organitza: Grup Excursionista de 
Les Monges Associació Cultural. 

22 DE noVEmBRE
20è aniversari del 
patrimoni mundial a roda 
de berà
12h, a la Pedrera de l’Elies. 
Espectacle “Un dia al fòrum. 
Galeria de personatges insòlits”. 
A càrrec de Genovesa Narratives 
teatrals. 

Visites guiades a la pedrera, a les 
11, 11.30, 13 i 13.30 hores. Cal 
inscripció prèvia a www.mnat.cat 
Organitza: Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona i 
Ajuntament de Roda de Berà. .

25 DE noVEmBRE
dia internaCional per a 
l’eliminaCió de la violènCia 
envers les dones 
Lectura del manifest 
institucional.
12h, a la plaça de l’Ajuntament.

AGENDA 
D’ACTES

L’Ajuntament no cobrarà la 
taxa de terrasses a bars i 
restaurants de tot el 2020

El Ple de l’Ajuntament va aprovar 
per unanimitat durant la sessió 
de setembre suspendre el co-

brament de la taxa d’ocupació de la via 
pública per als bars i restaurants durant 
tot el 2020. 
A principis del mes de maig, amb l’inici 
de la fase 1 del pla de desconfina-
ment, l’equip de Govern va anunciar 
l’ampliació de l’espai de les terrasses de 
bars i restaurants sense cost, o bé una 
reducció del 50% de la taxa en els casos 
en què no es pogués ampliar la terrassa 
per manca d’espai. 
Ara, s’ha volgut anar més enllà per ajudar 
els restauradors de Roda a mitigar, en la 
mesura del possible, les conseqüències 

de la crisi sanitària, i no pagaran res per 
les seves terrasses durant aquest any. 
Aquesta mesura està inclosa dins del Pla 
de Reactivació Econòmica de Roda de 
Berà. 

mesura per ajudar 
a pal·liar els efectes 
econòmics negatius que la 
pandèmia de la Covid-19 
ha provocat en els 
restauradors del municipi
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REBOST DE LA MEMòRIA

Quan socis té el club en l’actualitat?
Ara mateix som 325.

I aquest número és l’adient?
El número òptim seria tenir uns 400 socis, 
si bé en els darrers mesos hem notat una 
tendència creixent que ens fa ser optimis-
tes de cara al futur. En els anys 90, quan 
aquí s’organitzaven campionats  de Cata-
lunya amb les primeres espases del tennis 
espanyol (amb l’Arantxa i l’Emilio Sánchez-
Vicario, el Sergi Bruguera...)  es van arribar 
a tenir 600 socis. Podem dir que el nostre 
club té molt de renom i tradició dins del 
món del tennis. A tota aquesta tradició i 
prestigi li hem d’afegir que es tracta d’un 
club amb un ambient molt familiar i obert 
a tothom i amb uns preus molt competitius 

i amb quotes familiars molt interessants. 

Em comenta que la tendència ara en 
el nombre de socis és creixent.
Si, estem experimentant una revifada, tot i 
que no és fàcil, amb l’entrada de nous socis. 
Tenim molt socis nous atrets per les pistes 
de pàdel i també noves famílies de sego-
nes residències que han decidit establir-se 
a Roda de Berà i municipis de l’entorn. No-
saltres busquem això, un club obert a les 
famílies, que sentin seves les instal·lacions i 
que gaudeixin de les instal·lacions del club 
(pistes de tennis, pàdel, piscina, restaurant, 
etc..) al llarg de tot l’any i també passant els 
dies de caps de setmana. Els meus fills, per 
exemple, han pujat aquí i ens agrada que 
les famílies ho visquin com a quelcom seu.

El coronavirus us ha afectat?
Aquest estiu no hem pogut fer els esdeve-
niments socials habituals (havaneres, festa 
eivissenca, etc) i el restaurant ha estat res-
tringit. Però ho hem fet bé, hem respectat 
les mesures sanitàries, hem continuat fent 
activitat esportiva i no hem tingut cap cas 
de coronavirus.  Els socis i sòcies a més han 
respost molt bé. A més haig de dir que amb 
el tema de la covid-19 van bonificar un 30% 
les quotes i la gent no es va donar de baixa. 
Estem molt contents, perquè han demos-
trat que s’estimen el club i no l’han abando-
nat. A més, curiosament, 
com que molta gent de 
segones residències s’han 

empadronat a la zona i s’han quedat a viure 
aquí hem notat més activitat esportiva tant 
a l’estiu com ara que estem ja gairebé a la 
tardor. 

Quins són els objectius del club a mig 
termini?
Volem continuar pujant el nombre de socis 
i treballarem per adreçar-nos sobretot a la 
gent de l’entorn, de Roda de Berà. Som un 
club inclusiu i obert a totes les famílies del 
municipi sense perdre la nostra identitat i 
prestigi. 
Més informació a clubtennisbara.com

L’ESCOLA A RODA DE BERÀ 
La primera referència escrita que tenim en 

relació a l’escola és de 1864. Durant aquells 

anys els nens estudiaven als baixos de Ca 

la Perantona i les nenes a Cal Marcelino. 

A la foto 1 podem veure un grup escolar 

amb el seu mestre, el senyor Jaume, al pati 

de ca la Perantona l’any 1914 (Col. Maria J. 

Morros).  L’edifici de Cal Guivernau va ser la 

seu dels col·legis des del 1933 fins al 1982. 

No obstant, l’any 72, a conseqüència de 

l’augment demogràfic i de l’agrupament 

per cursos, es fa necessari construir un nou 

aulari. L’alcalde Fèlix Martorell impulsa 

aquell mateix any la creació de les aules 

del camp de futbol, al darrere de l’actual 

edifici de l’Ajuntament, on trobem ara 

l’arxiu municipal. La inauguració va tenir 

lloc al maig de 1972. A la foto 2 la mestra 

Aurora Escuder saluda al governador civil, 

Antoni Aige, acompanyada del mestre 

Rafael Benito (Col. CER). El creixement 

demogràfic dels primers anys de la dècada 

dels 80 -Roda comptava 1.700 habitants- 

fa novament necessari ampliar el nombre 

d’aules. Per aquesta raó, l’alcalde Fèlix 

Martorell impulsa la construcció d’un nou 

centre al carrer Joan Carles I, inaugurat 

l’any 1982, en aquell moment batejat com 

a escola Salvador Espriu, l’actual escola El 

Cucurull. 

«El Club Tennis 
Barà està obert 
a tothom»

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

ENTREVISTA JOAN JOSEP JANÉ
PRESIDENT CLUB TENNIS BARÀ
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Estimats veïns i veïnes,

Per aquest mes esperàvem poder parlar 
en passat de la pandèmia que tant mal 
està fent, però malauradament hem de 

continuar parlant en present.

Ha estat un estiu atípic, en el que finalment des-
prés d’un llarg confinament hem pogut gaudir 
de la visita dels amics, amigues i familiars que 
ens visiten habitualment fent ús de les segones 
residències, visites més que necessàries per re-
trobar-nos amb aquells que estimem. Malaura-
dament no ha estat així de fàcil per als turistes 
internacionals que ens visiten, esperem retro-
bar-nos el proper estiu.
Hem tingut una Festa Major i una Festa Major 
petita reduïdes i amb molts protocols i mesu-
res de seguretat. Continuar amb la major nor-
malitat possible és necessari, i més si parlem 
d’entreteniment, de cultura, de tradicions i 
d’identitat. Celebracions més que necessàries 
per oblidar durant uns dies els problemes que 
ens aborden aquest 2020, sense oblidar la gran 
importància de donar suport a un sector econò-
mic molt castigat, el de la cultura.
Aprofitem aquestes línies per agrair a tots els ro-
dencs i rodenques la demostració de civisme i 
educació amb el compliment de les mesures de 
seguretat durant les festes, fent que fos possi-
ble continuar amb els diferents actes culturals 
garantint la seguretat sanitària de tots els assis-
tents i així de tot el municipi. El seny i la respon-
sabilitat ens han de servir per vèncer aquesta 
situació.
Ara és moment de continuar treballant per mi-
llorar i mitigar els efectes de la crisi econòmica, 
social i sanitària amb un pressupost municipal i 
ordenances fiscals pel 2021 que donin resposta 
a totes les necessitats reals dels ciutadans, per 
tal de millorar el seu dia a dia. Fa uns mesos par-
làvem d’aquestes mesures econòmiques que ja 
s’estan duent a terme, però caldrà continuar en 
aquesta línia els anys vinents fins que aconse-
guim acabar amb la crisi econòmica provocada 
per la pandèmia.
Aquest és l’objectiu de TRIA, en què de ben se-
gur trobarem suport de la resta de grups del 
consistori.

Grup Municipal Tria Roda de Berà. 

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS

En el moment del tancament de l’edició, 
aquest grup municipal no ens ha fet arribar 
el seu article d’opinió.

MÉS CLAR QUE L’AIGUA: ESTALVIA-LA

El diumenge 16 d’agost l’ajuntament 
anunciava a través de les xarxes socials 
dels talls de subministrament que es pro-

duirien a partir a carrers concrets del nucli urbà. 
I alhora, va llençar la campanya No deixis que 
s’esgoti, donant alguns consells per estalviar ai-
gua. 
Aquesta campanya arribava tard. Feia mesos que 
l’ajuntament sabia que hi ha mancança d’aigua 
al pou de Cal Llorenç que abasteix el nucli urbà 
del nostre municipi. De fet, el mes de febrer de 
2020 ja es plantejava una campanya per l’estalvi 
d’aigua, a la qual la nostra regidora va mostrar 
la seva disconformitat per ser poc agosarada i 
amb poc impacte. Alhora que aconsellava una 
campanya basada en un grup d’informadors 
ambientals porta a porta per explicar el proble-
ma i assessorar sobre els mecanismes d’estalvi 
d’aigua més adequats a cada cas.
El confinament no és prou excusa per no haver 
dissenyat i posar en marxa la campanya; que 
més que per l’estalvi d’aigua hauria de ser per 
conscienciar del canvi d’hàbits que ens portin a 
la ciutadania a fer un ús responsable i sostenible 
de l’aigua.
Campanyes que s’han d’enfocar als diferents 
sectors, com les cases amb jardí, les cases amb 
piscina, els hortolans, les indústries, els habi-
tants, els càmpings, el port esportiu... i han de 
ser constants, tot adaptant-les a cada situació 
per tal d’assolir un ús sostenible de l’aigua de 
boca. No poden ser campanyes puntuals just 
en el moment que falta aigua i s’han de produir 
talls de subministrament. 
El dia 27 d’agost, l’Eva Maria Giménez, regido-
ra d’ERC, va presentar al president de la comis-
sió especial de l’aigua del nostre consistori una 
sèrie de propostes per assolir un ús sostenible 
de l’aigua al nostre municipi. Mesures que en-
cara estem esperant poder debatre i posar en 
marxa.
Necessitem campanyes proactives, no reacti-
ves.
La informació ha de ser més clara que l’aigua.
Des d’Esquerra Republicana recomanem a les 
rodenques i als rodencs fer un ús responsable 
de l’aigua de l’aixeta. 

Grup Municipal ERC Roda de Berà.
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Nos sentimos muy satisfechos de haber 
podido colaborar con el equipo de go-
bierno y con los demás partidos políti-

cos para confeccionar el “Plan de Reactivación 
Económica” de Roda de Berà.
Presentamos nuestras propuestas ya a media-
dos de marzo y algunas de ellas fueron incluidas 
en ese plan.
Una de ellas era la de no cobrar las tasas de te-
rrazas a bares y restaurantes este 2020. Desafor-
tunadamente el equipo de gobierno en redes 
sociales se apropiaba de esta iniciativa hace 
bien poco. La idea fue de JxR y Cs.
Se puso en marcha la nueva recogida de basu-
ras. Nos cuesta cerca de 1’8 M euros/año. El cam-
bio era necesario, sin embargo, toda una serie 
de errores iniciales, crearon un caos durante las 
primeras semanas. Eso, unido a la falta de educa-
ción medioambiental de algunos, creó una ima-
gen de Roda de Berà que no nos agradó nada. 
También se estableció la zona verde en el centro 
del pueblo. No se consultó ni a vecinos, ni a lo-
cales comerciales, ni tan siquiera a la Asociación 
del Núcleo Urbano. Creando unos discos hora-
rios que a las pocas horas tuvieron que rectificar. 
Totalmente de acuerdo con el “Aparca y compra”, 
pero estableciendo un consenso entre todos los 
afectados/beneficiarios. A parte si la zona verde 
no se controla acaba aparcando todo el mundo 
y no ganamos absolutamente nada.
Empezamos la temporada de baño sin poder 
aparcar cerca de la Playa de la Pallisseta y Pun-
ta d´en Guineu, según el equipo de gobierno 
para evitar concentraciones de personas debido 
al virus. Querían que fuésemos a la Playa Costa 
Dorada y Larga. Poco después se dieron cuenta 
que los contagios vienen por las personas y no 
por los vehículos, con lo que pusieron control de 
aforo. Acierto. Pero para entonces todas esas zo-
nas se convirtieron solo para residentes. Todas 
estas medidas también sin ningún tipo de con-
senso o información a los afectados.  
Desde Cs insistimos en tener las ideas muy cla-
ras antes de ponerlas en práctica.

Grupo Municipal Ciutadans Roda de Berà. 

OCUPACIÓN ILEGAL: NO!!

No lo hicimos en su momento, ni tampo-
co lo vamos hacer ahora, el detallar las 
24 propuestas que nuestro Grupo Muni-

cipal POPULARS x Roda presentó en la gestión 
sanitaria y económica con motivo de la pande-
mia del COVID-19, por no considerar ético el 
oportunismo político en un tema tan delicado 
como es y será la pandemia. Simplemente agra-
decer que de nuestras 24 propuestas, 17 han 
sido recogidas y estén ya funcionando. Reiterar 
nuestras condolencias para todas aquellas per-
sonas que han perdido su vida con motivo del 
virus, animar a seguir todos juntos luchando 
para vencerlo  y paliar todas las consecuencias 
que nos esta dejando, juntos lo conseguiremos, 
estamos seguro.
Todos los vecinos y vecinas de Roda de Berà 
conocemos los altercados y problemas de con-
vivencia que pueden generar las personas que 
ocupan ilegalmente las viviendas ajenas, sin 
respeto por la propiedad privada, sin pagar nin-
gún tipo de impuesto, sustrayendo ilegalmente 
en muchos casos electricidad y agua corriente, 
ejecutando acometidas fraudulentas a la red 
y que ponen en grave riesgo de incendio y/o 
inundación los inmuebles usurpados por esca-
pes y malbaratamiento de un recurso tan limi-
tado y escaso como es el agua; y eso sin contar 
los casos en que se hace la vida imposible a los 
legítimos propietarios y vecinos que sí pagan 
sus impuestos, cumplen con las normas de ci-
vismo y respetan la buena vecindad con el resto 
de ciudadanos. Capítulo aparte es el mercado 
de las mafias organizadas de alquiler o compra 
venta de viviendas que no son de su propiedad. 
Por este motivo el pasado pleno municipal, PO-
PULARS x Roda presentó una moción a la cual se 
unió Ciutadans, para evitar la ocupación ilegal y 
que fue aprobada con los votos a favor de TRIA, 
CIUTADANS, JUNTS x RODA, todos ellos apor-
tando enmiendas que enriquecieron sin duda 
alguna el texto de la moción, con la abstención 
del PSC y ERC. 

¡¡Continuamos trabajando por Roda de Berà, 
porque para nosotros lo más importante son las 
personas!!

Grup Municipial Populars per Roda.

En el moment del tancament de l’edició, 
aquest grup municipal no ens ha fet arri-
bar el seu article d’opinió.

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS
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