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L es conseqüències socials i econòmiques de 
la crisi sanitària, primer, i ara de la cruel i in-
justa guerra d’Ucraïna, s’estan traduint en difi-

cultats per a moltes famílies rodenques. És per això 
que la proposta d’ordenances municipals per a l’any 
2023, que vam fer arribar a la resta de grups munici-
pals per aprovar al proper Ple d’octubre, contempla 
la congelació de tots els impostos i taxes. Tampoc 
se’n creen de noves. Creiem que, com hem fet durant 
aquests dos anys i mig des de l’esclat de la pandè-
mia de la covid-19, hem d’estar al costat de les fa-
mílies, que ens continuen necessitant més que mai, 
així com dels petits empresaris, comerços i restau-
radors. Essent com som sabedors que això compor-
tarà demanar a tots els que formem part de l’Ajunta-
ment, treballadors però també als càrrecs electes, ja 
siguin de govern o no, seguir millorant en la eficièn-
cia i la eficàcia a l’hora de gestionar els recursos de 
tots. Perquè l’Ajuntament és com una economia do-
mèstica, a mitjana escala, i a les arques municipals 
també els afecta la pujada de la llum, del gas o del 
gasoil. Si a casa tots i totes ens hem hagut d’estrè-
nyer el cinturó, amb els comptes municipals també 
ho haurem de fer, i som conscients que el pressu-
post de 2023 no podrà ser tan expansiu com ho han 
estat els comptes dels darrers anys.

Ara fa un mes que l’estiu, al menys l’astronòmic, no 
pas el climatològic, va finalitzar. I tot i els anuncis 
catastrofistes d’alguns mitjans de comunicació, ha 
estat un molt bon estiu quant a ocupació, i el balanç 
que ens ha fet arribar el sector del càmping de Roda 
de Berà també ha estat bo. Les ganes de sortir i de 
gaudir postpandèmiques s’han notat, no només 
en comerços i terrasses plenes, sinó en l’altíssima 
participació en tots els esdeveniments que des de 
l’Ajuntament hem organitzat. L’Estiu a la Pedrera, 
la Festa Major de Sant Bartomeu, concerts d’estiu 
programats o la Festa Major Petita que vam cele-
brar ara fa dues setmanes, han esdevingut esdeve-
niments multitudinaris amb gran èxit. 

Per continuar dinamitzant el comerç local i ajudant 
els nostres comerços i restauradors, la regidoria de 
Comerç ha tornat a posar en marxa la campanya 
‘Comprar en el comerç local té premi’, amb la qual 
sortejarem 56 vals per valor de 20 euros per gastar 
als comerços adherits. Us animo a comprar al co-
merç de proximitat, perquè com sempre repetim, hi 
ha de tot i com a tu t’agrada.  

Roda de Berà continua creixent. Així ens ho indica 
el padró municipal que ja suma 8000 rodencs i ro-
denques. Arran del confinament vam notar un incre-
ment considerable d’habitants i aquest creixement 
ha estat progressiu des de llavors. És senyal de que 

les coses s’estan fent bé. Ens hem de sentir orgullo-
sos de que tantes famílies, sobretot joves, ens triïn 
per viure-hi i criar els seus fills i filles aquí, per la 
tranquil·litat, per la qualitat de vida de Roda de Berà 
i perquè som un poble acollidor. 

I amb aquest creixement poblacional, és molt neces-
sari tenir un Institut de qualitat, quant a instal·lacions 
es refereix, un centre com les famílies de Roda de 
Berà mereixen. Des de la segona setmana de setem-
bre les obres del tan esperat Institut avancen a bon 
ritme. Des de l’Ajuntament vetllem perquè així sigui, 
i perquè les administracions superiors compleixin 
amb les seves responsabilitats i les seves promeses. 
És per això que no descansarem fins que l’Estat exe-
cuti els projectes que hi ha pendents al nostre mu-
nicipi. Volem un pas elevat a la carretera N-340 que 
ens permeti creuar caminant i sense perill a l’alçada 
de La Barquera; volem que s’executi la reordenació 
de l’entorn de l’Arc de Berà perquè aquest monument 
romà pugui ser visitat sense jugar-s’hi la vida creuant 
la nacional; volem la nova rotonda projectada a l’al-
çada del restaurant La Bota; volem que l’Estat conso-
lidi la Roca Foradada, al Roc de Sant Gaietà, abans 
que sigui massa tard i no la puguem recuperar; vo-
lem una entrada i una sortida de l’AP-7 al polígon in-
dustrial de Roda de Berà; i, entre d’altres, volem que 
s’executi el projecte d’espigons a la platja Llarga per 
protegir el nostre litoral. 

I, com aquestes que són competències de l’Estat, 
també hem demanat en reiterades ocasions a la 
Generalitat de Catalunya que compleixi amb les 
seves responsabilitats. N’és un exemple el mante-
niment, amb moltes deficiències, del repetidor de 
Roda de Berà que efectua l’empresa adjudicatària 
d’aquest servei, depenent, com dic, de la Genera-
litat. Des de l’Ajuntament no podem permetre que 
Cellnex no faci la seva feina i deixi, de forma cada 
cop més freqüent, sense senyal de televisió els ro-
dencs i rodenques durant dies. És per això que ja 
hem obert diverses incidències i hem fet arribar la 
nostra queixa a la Generalitat, tot esperant que com 
a responsable del contracte, hi actuï.  

No tot són responsabilitats d’altres administraci-
ons, en som conscients, no defugim allò que ens 
pertoca i sabem que encara tenim marge de mani-
obra en la millora dels serveis que prestem als nos-
tres convilatans, però creieu-me quan us dic que 
ens hi deixem i seguirem deixant la pell, perquè és 
la nostra obligació, perquè hi creiem, però sobretot 
perquè els rodencs i rodenques us ho mereixeu.

EDITORIAL 
Roda de Berà, 

un poble acollidor 
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ARoda de Berà ja som 8000 habi-
tants empadronats i empadro-
nades. El passat 14 d’octubre es 

va superar aquesta xifra per primer cop 
a la història del nostre municipi, el qual 
ha sumat 1000 nous rodencs i roden-
ques en els darrers 3 anys. 

El major creixement de població es va 
viure després del confinament per la 
pandèmia de la covid-19. La por als re-
brots, a possibles nous confinaments i 
restriccions de la mobilitat, l’alta densi-
tat de població de les ciutats i la possi-
bilitat de teletreballar, va fer que moltes 
famílies busquessin la tranquil·litat i 
la qualitat de vida que ofereix Roda de 
Berà per viure-hi i criar els seus fills i fi-
lles. Tant va ser així que des de la decla-
ració de l’estat d’alarma fins a principis 
d’octubre de 2020, més de 400 persones 
es van donar d’alta al padró municipal. 

Des de llavors, nous rodencs i roden-
ques s’han anat sumant, tot i que a una 
velocitat més moderada. El 14 d’octubre 
de 2021 la xifra se situava en 7715 habi-
tants, i un any més tard vam arribar als 
8000. Parlem amb alguns dels nous em-
padronats. 

Yoel, Laura, Lucía i Yulen 

Després del confinament moltes famí-
lies han volgut fugir de les grans ciutats 
en busca de la qualitat de vida dels po-
bles petits. Algunes ja tenien una sego-
na residència a Roda de Berà i van deci-
dir instal·lar-s’hi definitivament. D’altres, 
coneixien Roda de Berà com a destí tu-
rístic i els agradava tant el municipi que 
van voler quedar-s’hi. Aquest és el cas 
d’en Yoel i la Laura, els qui van deixar 
una ciutat com Martorell per venir a viu-
re a un dels barris propers al nucli urbà 
rodenc. La feina del Yoel, qui treballa en 
una empresa multinacional de robòtica 
industrial, li permet poder teletreballar 
alguns dies a la setmana. D’altres, es 
desplaça fins a Igualada, on es troba la 
seu de l’empresa, i també viatja molt. De 
fet, ara mateix es troba a Alemanya. 

“Volíem trobar un lloc on poder criar i 
educar els nostres fills amb llibertat, i la 
tranquil·litat i els vincles que proporci-
ona un poble petit. Necessitàvem fugir 
del soroll, la contaminació, els cotxes, 
la densitat o les cues diàries, en resum, 
del vertigen de la ciutat”, assegura Yoel. 
I van escollir Roda de Berà per criar els 
seus dos fills, la Lucía de 3 anys, qui es-
tudia a l’escola Salvador Espriu; i el pe-
tit Yulen, de poc més d’un mes de vida. 
“Clarament els infants que arriben de 
les ciutats a pobles com Roda de Berà 
guanyen una qualitat de vida especta-
cular. Des de la tranquil·litat del simple 
fet de sortir al carrer, a les relacions més 
properes que es poden crear als pobles. 
El temps aquí passa més a poc a poc 
sense tanta massificació”, diu la pare-

lla. També destaquen el fet que a Roda 
de Berà es mantinguin les tradicions en 
què els infants s’hi poden implicar, com 
el seguici de pagesetes i pagesets cele-
brat recentment, i en el qual la Lucía hi 
va participar “es d’agrair com s’inverteix 
en el dinamisme i en la interacció entre 
els seus habitants amb activitats i festes 
que fan encara més que els nens i nenes 
puguin gaudir entre ells, fora de l’escola”. 

Per acabar, la Laura recorda com la pri-
mera vegada que va venir a Roda de Berà 
va ser al Roc de Sant Gaietà. Va ser una 
visita exprés perquè tenien taula en un 
restaurant d’un poble veí. “Recordo com el 
Yoel em va dir, ja tornarem amb temps un 
altre dia. Ara cada vegada que visitem el 
Roc m’ho recorda i em diu que tenim tot 
el temps del món per gaudir com si es-
tiguéssim sempre de vacances”, explica. 

Alberto, Sandra i Marcel

La família de l’Alberto Fernández, veí de 
la Barquera, va comprar una segona resi-
dència tot desitjant poder establir-se de-
finitivament a Roda de Berà mentre amb 
la seva dona Sandra i el seu fill Marcel, 
de 8 anys, viuen a cavall entre Barcelona 
i Roda de Berà fins que la feina els per-
meti establir-se definitivament al nostre 
municipi. “Després de la situació anò-
mala que ens va tocar viure durant i post 
confinament per la covid-19, ens va fer 
veure i valorar que una ciutat com Bar-
celona et dona i facilita molt les coses, 
però també te’n treu”, assegura Alberto, 
qui es va empadronar el 13 d’octubre. 
Quant als aspectes positius de viure a 
Roda de Berà destaca la possibilitat que 
“els infants tinguin més llibertat i auto-
nomia, no hi ha tants perill a la vora. A 
més, tots ens acabem coneixent i col·la-
borem amb un mateix objectiu, que no és 
un altre que millorar les condicions del 
lloc on residim i fer coses per la canalla, 
exemple d’això són totes les propostes 
que s’estan fent des de l’associació de 
veïns i veïnes de la Barquera”, entitat de 
la qual n’és membre. 

Quan li preguntem per una anècdota, l’Al-
berto riu i recorda una amb la qual van po-
der comprovar en primera persona l’efec-
tivitat de la Policia Local de Roda de Berà. 
El primer dia que van arribar a la seva nova 
llar amb les primeres coses per instal-
lar-s’hi era molt tard, “els veïns van pensar 
que érem ocupes i van trucar la Policia 
Local. En uns moments teníem al davant 
de casa diferents dotacions i els vam ha-
ver d’ensenyar una còpia simple de l’es-
criptura. Tot va quedar en una anècdota 
i encara riem amb els nostres veïns quan 
recordem aquella situació”, diu.  

Com a dada significativa, la població 
rodenca ha rejovenit en la última dè-
cada, i la mitjana ha baixat 7 anys, des 
dels 51, l’any 2010, als 44 anys d’edat 
actualment.

Roda de Berà supera les 8000 persones 
empadronades
  La població ha rejovenit en la última dècada, i la mitjana d’edat se situa en els 44 anys. 
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L’Ajuntament es reuneix amb Costes de l’Estat, 
Generalitat i Ports per cercar solucions per a les 
platges de Roda de Berà abans del proper estiu
  L’equip de Govern continua demanant solucions a curt i llarg termini per protegir el litoral 

rodenc.

L’alcalde Pere Virgili es va reunir 
el 15 de setembre amb repre-
sentants del Ministeri per a la 

Transició Ecològica i el Repte Demo-
gràfic, del Servei del Litoral de la Gene-
ralitat de Catalunya, de Ports de la Ge-
neralitat, del Port Esportiu Berà i dels 
tres càmpings de Roda de Berà per 
cercar solucions al respecte de l’estat 
de la sorra de les platges de Roda de 
Berà. L’equip de Govern es vol avançar 
per començar a treballar al més aviat 
possible de cara a l’estiu de 2023 i no 
tornar a patir la situació de manca de 
sorra. 

Transvasament a la platja Llarga

Entre les línies de treball que es van 
posar sobre la taula durant la reunió 
hi ha la solució immediata per a l’es-
tiu de l’any que ve per a l’obligada 
regeneració de sorra al tram nord, 
sobretot, de la platja Llarga. La finali-
tat és buscar alternatives perquè els 
camions de gran tonatge no hagin de 
passar pel municipi veí de Creixell. Els 
treballs es farien amb camions petits 

que poguessin passar pel pas sota la 
via del tren de la Barquera, durant la 
propera primavera. Cal buscar enca-
ra quina seria la ubicació més idònia 
per acumular les tones de sorra i te-
nir-la preparada per al moment de la 
regeneració. 

Dragatge de la sorra 

Altra de les accions que es durien a 
terme abans de l’inici de la propera 
temporada estival és el dragatge del 
banc de sorra que actualment hi ha a 
uns 150 metres de la vora del mar, al 
tram nord de la Platja Llarga. Aquesta 
sorra, uns 8000 metres cúbics, és la 
que es va transvasar des de la platja 
de la Pallisseta la primera setmana de 
juny, la qual, dies després, un temporal 
inesperat es va empassar i va deixar a 
uns 150 metres. 

A mitjans del mes de juliol l’Ajuntament 
comptava amb els recursos, gràcies a 
una modificació de crèdit aprovada pel 
Ple, per autofinançar aquesta acció, 
amb un cost de 43.000 euros. No va 

obtenir, però, els permisos necessaris 
de l’Estat i de la Generalitat per dur-la 
a terme en aquell moment. És per això 
que l’equip de Govern vol obtenir ara 
el permís amb una vigència de quatre 
anys.  

Desestructuració de les roques de 
l’escullera 

Per altra banda, s’estudia dur a terme 
una actuació sobre l’escullera que 
protegeix el passeig Marítim i la plaça 
Mariners, ja que no està fent la seva 
funció. Els tècnics creuen que el mo-
tiu és que les roques “estan massa 
ben col·locades” i per això l’aigua re-
llisca, passant-hi per sobre i arribant 
al passeig. 

Estudi de la Universitat de Cantàbria i 
projecte d’estabilització

Totes aquestes accions s’hauran 
d’executar abans del proper estiu. Pel 
que fa a les actuacions necessàries a 

llarg termini, l’Ajuntament continua llui-
tant perquè es dugui a terme el projec-
te d’estabilització de la platja. 

L’any 2007 el grup d’Enginyeria ocea-
nogràfica i de Costes de la Universi-
tat de Cantàbria va realitzar un estudi, 
encarregat per l’Ajuntament, el qual 
va ser enviat al Servei de Costes de 
Tarragona, i va servir per a la redac-
ció, al 2014, del projecte d’estabilit-
zació, entre el Roc de Sant Gaietà i la 
Platja Llarga. Aquest oferia possibles 
solucions, com la construcció d’un 
dic exempt, un espigó perpendicu-
lar a la costa, o bé un dic submergit, 
per evitar que els continus temporals 
s’emportin cada any la sorra de les 
platges. 

Tant l’estudi com el projecte necessi-
ten ara ser actualitzats per tal d’adap-
tar-los a la situació actual del litoral i la 
seva dinàmica.
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“Al llarg d’aquesta legislatura s’han executat molts 
projectes d’obra pública que eren necessaris”

Parli’ns una mica sobre els darrers pro-
jectes d’obra pública que s’han dut a 
terme o s’estan realitzant al municipi.

Bé, són molts els projectes i actuaci-
ons que s’han dut a terme i és duran, 
però trobo que podem destacar les 
reformes que s’estan realitzant a l’es-
cola El Cucurull. Aquest centre escolar 
necessitava un manteniment urgent, ja 
que durant anys s’ha estat fent un man-
teniment més funcional però no de re-
formes importants. Per això, ja fa dos 
anys que hi destinem uns 40 mil euros 
anuals a reformes. En el primer any van 
ser banys de la primera planta i els des-
patxos de direcció i aquest segon una 
nova sala que es destinarà a l’AMPA i 
els banys de la planta baixa, d’aquesta 
manera l’edifici principal amb alguna 
actuació més que s’ha dut a terme, 
com la instal·lació elèctrica, ha millorat 
substancialment.

També podríem parlar d’altres projectes 
com la nova sala polivalent al poliespor-
tiu, l’arranjament de la pista de frontó, 
les reformes als banys i vestidors del 
camp de futbol municipal, la cuina del 
casal de jubilats i la imminent amplia-
ció, la nova sala de fitness i gimnàs a la 
zona esportiva de l’eixample, la renova-
ció de l’enllumenat públic per lluminàri-
es amb tecnologia LED, més eficients i 
que ens permeten un estalvi energètic 

important, entre d’altres. Per incloure tot 
necessitaríem una llarga estona. 

Són molts els projectes executats i els 
que encara en falten.

Un dels més rellevants és el de la cin-
quena fase de renovació de les canona-
des de Berà Mar. Quin balanç en fa?

 Així és, com diu el seu nom és la cinque-
na fase i pràcticament l’última en aquest 
barri, ja que amb la sisena acabarem de 
renovar tota la xarxa de distribució d’ai-
gua a Berà Mar. 

Aquesta zona, tot i no ser tan antiga, pa-
tia moltes fuites, moltes d’elles ocultes, 
fet que provocava la pèrdua constant 
d’aigua, baixa pressió a les cases i mo-
lèsties pels talls continus. 

Amb aquesta inversió aconseguirem es-
talviar un gran volum d’aigua, cosa més 
que important amb els senyals d’esgota-
ment que manifesten els nostres pous. 

Aquestes inversions són poc visibles 
però molt necessàries, per això la nos-
tra voluntat és continuar treballant per 
millorar l’eficiència de la xarxa i el seu 
rendiment.

Com valora la gestió del servei de reco-
llida dels residus municipals i la deixa-
lleria supramunicipal adjudicat a FCC 
Medio Ambiente?

La meva valoració és negativa i explico 
el motiu. 

És cert que tenim motius per estar con-
tents, com pot ser la pujada significativa 
del reciclatge; ara es recicla més gràci-
es al fet que totes les illes de conteni-
dors compten amb totes les fraccions, 
fet que facilita als veïns i veïnes separar 
amb la comoditat de no haver de des-
plaçar-se buscant un contenidor de re-
ciclatge. També hem guanyat en capaci-

tat i comoditat per dipositar els residus, 
més eficiència energètica en els nous 
vehicles i una millor imatge de les illes 
de contenidors. Ara bé, el servei no fun-
ciona com ha de funcionar. 

L’Ajuntament de Roda de Berà va con-
tractar uns serveis que no s’estan pres-
tant en la seva totalitat. Si es prestessin 
tal com preveu el contracte no patiríem 
desbordaments, ni tindríem contenidors 
bruts amb males olors, amb els proble-
mes que això comporta. 

Aquesta diferència entre el contractat i el 
que es presta és el que ens està portant a 
una relació molt tensa tant amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès, com a respon-
sable del contracte, com amb l’empresa 
que el presta, FCC Medio Ambiente. 

Cada mes es van aplicant els descomptes 
a les factures, però això no és el que vo-
lem, la intenció de l’Ajuntament és pagar 
el 100% del servei i rebre el servei al 100%, 
que tot funcioni tal com es va preveure. 

És per aquest motiu que el nostre alcal-
de, en Pere Virgili, ha liderat el moviment 
de la resta d’alcaldes de la comarca 
afectats per les mancances del servei 
per tal de fer pressió i que tant el Con-
sell Comarcal com l’empresa de serveis 
prenguin les mesures necessàries per 
solucionar aquesta situació.

Pel que fa al departament d’Ocupació, 
quines tasques està duent a terme per 
ajudar als ciutadans a buscar feina en 
aquests temps tan difícils?

L’ocupació sempre ha estat un indicador 
fonamental de salut i benestar social, i 
és per aquest motiu que continua sent 
una prioritat. 

Durant aquests anys s’han creat subven-
cions per a l’ocupació i l’autoocupació. 
Per a nous emprenedors s’ha creat una 

línia de subvenció de fins a 3000 euros 
per a la creació de la seva nova empresa. 

I una segona, són ajudes per a empreses 
que contractin a veïns i veïnes en situa-
ció d’atur, subvencionant fins a 950 euros 
mensuals els contractes superiors als sis 
mesos de durada i d’un 50% o més de la 
jornada laboral. Per a aquestes ajudes es 
destinen a prop de 40.000 euros.

A més, comptem amb el servei de la bor-
sa de treball, on fem de fil conductor entre 
empreses i persones que busquen feina.

Quins són els projectes més rellevants 
que es duran a terme abans de les elec-
cions del proper més de maig?

Bé, tots són importants en un sentit o un 
altre, però crec que avui puc donar una 
bona notícia a totes aquelles famílies amb 
fills i filles en edat escolar. En els pròxims 
dies l’Ajuntament formalitzarà la compra 
de la parcel·la annexa al parc infantil de 
l’Era del Gassó situada al carrer Miramar. 
L’adquisició d’aquesta parcel·la permetrà 
l’ampliació del parc infantil i la construcció 
de banys públics aprofitant les construcci-
ons existents en estat ruïnós.

Aquesta ampliació a més de donar un 
nou accés al parc infantil donarà un espai 
necessari, ja que aquest parc que ha es-
tat recentment remodelat ho necessita.

I abans d’acabar voldria parlar del que 
segurament és el projecte més rellevant 
dels últims anys i fins i tot, dècades: l’ini-
ci de les obres de rehabilitació i reforma 
de l’històric edifici de Cal Guivernau.

L’edifici, declarat Bé Cultural d’Interès Lo-
cal l’any 2010, acollirà la nova biblioteca 
Joan Martorell Coca, que preveu l’ampli-
ació de serveis i donar cabuda a moltes 
més activitats. Tindrem una biblioteca 
com Roda de Berà necessita i mereix, 
quant a instal·lacions es refereix. 

MANEL GONZÁLEZ - REGIDOR D’URBANISME, OBRA PÚBLICA, SERVEIS 
MUNICIPALS I OCUPACIÓ
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L’Ajuntament continua 
dinamitzant el comerç 
local i premiarà les 
compres fetes
  Se sortejaran vals de 20 euros per gastar 

als comerços adherits a la campanya.

Un any més a Roda de Berà, com-
prar en el comerç local tornarà 
a tenir premi. La regidoria de 

Comerç de l’Ajuntament, encapçalada 
per Rosana Dorantes, continua amb el 
seu objectiu d’ajudar els comerciants 
i incentivar les compres al comerç de 
proximitat. Arran de l’èxit assolit en les 
darreres edicions, per tercer any conse-
cutiu posarà en marxa la campanya co-
mercial de la Castanyada i Halloween. 

Així, les persones que facin qualsevol 
compra en els comerços o negocis de 
restauració adherits al concurs fins al 
31 d’octubre, coincidint amb la cam-
panya comercial de la Castanyada, en-
traran en el sorteig de vals per valor de 
20 euros per gastar en un dels establi-
ments participants. 

Tots els tiquets de compra s’hauran 
d’omplir amb el nom, cognom i telèfon 
de contacte del participant i diposi-
tar-los dins de les urnes que hi haurà 
als mateixos establiments o bé a l’ur-
na que l’Ajuntament instal·larà el 31 
d’octubre, de 17 a 19 hores, a la plaça 
de la Sardana, durant la festa CastaHa-
lloween que l’Ajuntament ha organitzat 
per aquella tarda. La Susanita Pinceles 
serà l’encarregada de recollir els tiquets 
i també hi haurà un taller de pintacares, 
una animació infantil i l’activitat de les 
caixes terrorífiques. 

El sorteig tindrà lloc el 4 de novembre, 
a les 12 hores, en directe al programa A 
Mig Matí de Roda de Berà Ràdio. Se sor-
tejaran dos vals per cadascun dels esta-
bliments que se sumin a la campanya.

Roda de Berà marida el vi i la cuina mediterrània 
amb el cinema en català
  Es van consumir més de 1700 copes de vi i cava i es van degustar prop de 600 platets 

gastronòmics. 

El cap de setmana de l’1 i 2 d’oc-
tubre la plaça Luis del Olmo va 
acollir la primera edició de la 

Fira del Cinema i l’Enogastronomia de 
Roda de Berà, organitzada a través de 
l’àrea de Turisme i amb la col·labora-
ció del Festival Internacional de Cine-
ma en Català – FIC-CAT.

Durant tot el cap de setmana els i les 
assistents van poder degustar vins i 
caves dels cellers participants, Ma-
set, amb DO Penedès i Cava; Cal Pu-
colla i Un Sol Cel Vins, sense DO; i una 
winetruck que va portar vuit referènci-
es de Cellers Singulars de la DO Tarra-
gona: celler Mas Bella, de Masmolets; 
celler Mas del Botó, de l’Alforja; Molí 
de Rué, de Vinebre; Vins i Olis Suñer, 
de Ginestar; celler Pedrola, de Mira-
vet; celler Biopaumerà, de Rasquera; 
cellers Blanch, de Puigpelat; i Estol 
Verd Celler, de Rodonyà. A més a més, 
el restaurant Txoique de Roda de Berà 
va oferir empanades i coques, platets 
gourmet que van tenir molt d’èxit. 

En total es van consumir 1761 copes 
de vi i cava i es van degustar 573 

platets gourmet. Pel que fa a les co-
pes commemoratives que es donava 
com a obsequi amb la primera con-
sumició, es van repartir un total de 
600. 

Paral·lelament a les degustacions, 
es van organitzar diferents activitats 
com la xerrada divulgativa que van 
oferir Daniel Schorn i Candela Ruiz 
de Villa, de la Facultat d’Enologia de 
la Universitat Rovira i Virgili; o tasts 
guiats de vins i cava a càrrec dels 
cellers participants. 

A més a més, gràcies a la implicació 
del FIC-CAT es va poder gaudir de l’ac-
tivitat “La teva selfie dins d’una pel·lí-
cula”, amb la qual els assistents van 
poder fer-se una fotografia dins del 
film Pàtria, de Joan Frank Charanson-
net, abillats amb diversos elements 
del camp de batalla. I els dos dies es 
van projectar dins d’una carpa una 
selecció de curtmetratges infantils i 
juvenils -amb animacions i curts de la 
categoria centres educatius-, fantàs-
tics i de temàtica social, per a tots els 
públics.

El principal objectiu que perseguia i 
persegueix la regidoria de Turisme és 
desestacionalitzar el turisme oferint oci 
de qualitat fora de temporada. També 

es pretén dinamitzar i promocionar la 
restauració local i els cellers de la zona; 
i contribuir a l’apropament i la divulga-
ció del cinema català.
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Roda de Berà assoleix un estalvi diari mitjà de més 
de 500 metres cúbics d’aigua
  Gràcies a les mesures posades en marxa per l’Ajuntament i a la conscienciació de les famílies.
 En moments puntuals s’ha assolit un estalvi major.

Roda de Berà posa fi a un estiu 
en què la gestió de l’aigua a la 
zona nord del municipi ha estat 

un dels temes que més ha preocupat a 
l’equip de Govern, tenint en compte la si-
tuació de sequera generalitzada a tot el 
país i en la qual es troben els pous mu-
nicipals.

Gràcies a les mesures posades en mar-
xa per l’Ajuntament i a la conscienciació 
de les famílies, en part degut a la cam-

panya de sensibilització iniciada pel 
consistori, s’ha assolit un estalvi mitjà 
diari de 500 metres cúbics. En alguns 
moments puntuals s’ha arribat fins i tot 
a doblar i quasi triplicar aquesta xifra 
d’estalvi, si comparem, per exemple, el 
consum de l’1 de juliol (3.550 m3/diaris) 
amb el de l’1 de setembre (2.493,8 m3/
diaris) o de l’11 d’octubre (2.072,6 m3/
diaris)

L’1 de juliol el consum acumulat dels 
sis pous municipals superava els 
3.500 metres cúbics diaris, motiu pel 
qual l’Ajuntament va decidir accele-
rar la posada en marxa d’un paquet 
de mesures per al control i l’estalvi 
d’aigua de boca. El 7 de juliol es co-
municaven les primeres mesures 
per assolir un estalvi real, com la re-
ducció de la freqüència de reg de les 
zones verdes, el tall de l’aigua de les 
fonts ornamentals o la reducció del 
consum d’aigua de les finques rústi-
ques, entre d’altres. No van ser sufi-
cients i el 22 de juliol van saltar totes 

les alarmes al pou vell en detectar un 
inici de terbolesa a l’aigua. El pou es 
va tancar perquè recuperés els nivells 
adequats i la seva qualitat i el Pla de 
mesures va passar a la Fase 2, amb 
la redistribució de l’aigua dels dipò-
sits municipals, una mesura que en 
moments puntuals va provocar una 
baixada de la pressió de l’aigua en al-
gunes zones. 

Aquestes mesures sí van donar el re-
sultat esperat i amb l’estalvi d’aigua per 
part de les famílies es va assolir el ne-
cessari estalvi real als pous. 

Però tot i que les xifres són positives, 
l’alcalde Pere Virgili continua dema-
nant la col·laboració de la ciutadania, 
“no podem abaixar la guàrdia, hem de 
continuar estalviant aigua a les nos-
tres llars, prenent consciència de cada 
gota d’aigua que gastem. Amb petits 
canvis en els nostres hàbits quotidians 
podrem assolir un estalvi important”, 
assegura. 

L’Ajuntament continua treballant en 
la futura connexió de la zona nord del 
municipi amb el Consorci d’Aigües de 
Tarragona “atès que aquesta ha de 
ser la solució definitiva a mig termi-
ni”, diu l’Alcalde, per evitar dependre 
dels aqüífers, cada cop més malme-
sos. Per això, es continua avançant 
en els tràmits inicials per a la cons-
trucció d’un nou dipòsit de capçalera 
de 2.000 metres cúbics que subminis-
trarà, mitjançant dos grups de bom-
beig, aigua als dipòsits de la Morella, 
del Molí-Cucurull i de l’Eixample, amb 
la posterior connexió amb l’aigua de 
l’Ebre. 

Comptadors als dipòsits 

Per altra banda, la segona setmana 
d’octubre es van iniciar els treballs 
d’instal·lació de comptadors als pous 
de la plaça Martorell, del carrer Roma, 
el de Berà Mar, el nou i el vell, i el del 
carrer Olot, per tal de portar un ma-
jor control dels metres cúbics d’aigua 
que surten de cadascun d’ells. 

A partir d’ara ja no caldrà anar al 
banc per fer els pagaments de 
les liquidacions i autoliquida-

cions generades per l’Ajuntament, les 
quals fins ara s’havien de realitzar amb 
codi de barres als caixers.

  El passat 19 d’octubre l’alcalde Pere 
Virgili va signar amb Alexis Gómez, 
director de Banca d’Institucions de 
CaixaBank, un conveni gràcies al qual 

l’Ajuntament compta amb un datàfon 
(TPVQ) amb el que les i els ciutadans 
poden liquidar fàcilment els seus re-
buts amb targeta bancària, sense ha-
ver de sortir del consistori i despla-
çar-se fins al banc. 

Aquelles persones que desitgin, però, 
continuar anant al caixer ho podran fer.  

Per altra banda, el conveni també in-
clou la possibilitat de fer el pagament 
per Internet, a través d’un enllaç que 
més endavant estarà disponible al 
web de l’Ajuntament. 

  L’objectiu és continuar apropant l’ad-
ministració als contribuents, oferint-
los totes les eines possibles per faci-
litar el pagament de les liquidacions i 
autoliquidacions de forma més àgil i 
senzilla, sense haver de fer cues.

L’Ajuntament compta 
amb un datàfon per 
facilitar el pagament de 
les liquidacions 
  La ciutadania no haurà d’anar al banc ni fer cues.

Continua la renovació 
de les canonades de 
Berà Mar 
  Es renoven 565 metres de l’avinguda del Sol 

i el carrer Taure.

L’Ajuntament va iniciar a finals 
de setembre els treballs de la 
cinquena fase de renovació de 

la xarxa de distribució d’aigua del barri 
de Berà Mar. En aquesta fase la reno-
vació s’efectua al carrer Taure, amb 
140 metres de tub nou; i a l’avinguda 
del Sol, on es renoven 425 metres de 
canonada. 

Els objectius principals del projecte, 
del qual s’han executat ja quatre fases 
a tot el barri, són resoldre els proble-
mes de pèrdues que pateix la xarxa 
d’abastament, garantir el subministra-

ment d’aigua de les famílies i millorar 
el rendiment de la xarxa. A banda de la 
renovació de les canonades, també es 
reforçarà la xarxa amb la prolongació 
d’un tram de canonada, de 425 metres, 
per assolir el subministrament des del 
dipòsit del Francaset fins a la part oest 
de l’avinguda del Sol. L’Ajuntament vol 
garantir així el subministrament d’ai-
gua en tot el barri. 

El pressupost d’adjudicació és de 
104.530 euros, una part del qual està 
subvencionat pel Pla d’Acció Municipal 
de la Diputació de Tarragona. 

La sisena i última fase a Berà Mar, de 
la qual s’està revisant actualment el 
projecte i es durà a terme d’aquí un 
any aproximadament, serà combinada. 
Afectarà la part de l’avinguda del Sol 
que resta, per seguir al casc antic, on 
els futurs projectes continuaran amb la 
renovació de les canonades d’aquest 
barri.
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ENTREVISTA A ESTELA SIMÓ, DIRECTORA DE L’INSTITUT DE RODA DE BERÀ

Comencen les obres de l’Institut de Roda de Berà
  Després de 12 anys de barracons i reivindicacions, l’alumnat podrà gaudir a partir de l’any 

2024 de les instal·lacions que mereixen.

Han estat 12 anys de lluita i rei-
vindicacions per part de l’Ajun-
tament, de l’equip directiu del 

centre i dels rodencs i rodenques, per-
què les promeses de la Generalitat es 
complissin. Els barracons havien de ser 

una solució temporal, però han convis-
cut amb els i les alumnes durant més 
d’una dècada, patint fred a l’hivern i ca-
lor a l’estiu, incomoditats, goteres i ins-
tal·lacions deficients. 

L’acta de replanteig es va signar el pas-
sat mes de juliol, però els treballs no 
van començar fins a finals d’agost, i ara 
avancen a bon ritme. Les obres s’allar-
garan fins al curs 2023-24 i tindran un 
cost total de 7,5 milions d’euros: 2,7 
milions inclosos als pressupostos de 
2022; 3,5 milions al 2023 i 1,2 milions 
al 2024, per a dotar-lo de l’equipament 
necessari. Mentrestant l’alumnat i el 
professorat hauran de conviure amb els 
treballs, així com els infants de l’escola 
Salvador Espriu, a tocar del nou centre, 
ja que l’edifici estarà ubicat on ara es 
troben els barracons. 

Així, el nou institut substituirà defini-
tivament els mòduls prefabricats que 
es van instal·lar durant l’estiu de 2010 
al costat de l’escola Salvador Espriu.  
L’any 2015 les famílies van votar perquè 
el centre s’ubiqués més proper a les es-
coles i a l’equipament mèdic, i la Gene-
ralitat va acceptar el canvi de terrenys, 
anunciant que el nou edifici es cons-
truiria durant el trienni de 2015-17. No 
va ser pas així i des de llavors l’Ajunta-
ment havia demanat reiteradament que 
es complís amb la promesa d’inversió, 
a través de reunions, trucades, cartes i 
mocions del Ple. 

El nou edifici serà un centre modern amb 
una superfície de prop de 8.500 metres 
quadrats i donarà resposta real a les ne-
cessitats actuals de Roda de Berà, amb 
una població de 8.000 habitants.

Com valora que finalment es dugui a 
terme el projecte?

Ho valoro molt positivament perquè el 
fet d’estar 13 cursos en barracons és 
dur. És impossible tenir el mateix clima 
que tenen altres centres. Els barracons 
no afavoreixen l’ambient d’estudi ni de 
treball, però t’acostumes i ho normalit-
zes. Realment ho fas el millor que pots 
i, al final, intentes que tot funcioni amb 
normalitat. Evidentment no ho és, per-
què un centre de barracons té una vida 
útil i es fa malbé no justament per fer-li 
un mal ús. Les reparacions de portes, 
parets, plafons de suro, instal·lacions 
de projecció,...són constants. 

Com influeixen les obres en el dia a dia 
de l’alumnat de l’Institut? 

De moment, podríem dir que pel soroll i 
per la pols no ens veiem afectats, però 
l’obra ens ha afectat en l’organització 
d’aquest curs a l’institut.

Per un costat, a l’institut tenim poc es-
pai per a fer l’esbarjo i hem hagut de fer 
torns per poder sortir tots. A l’estiu ja 
vam veure que no tindríem prou espai, 
en vam demanar més i el Departament 
d’Educació, l’Ajuntament i la constructo-
ra ens ho va solucionar. He de dir que no 
estem en les condicions òptimes, però 
com que és una organització provisio-

nal ens adaptem al que tenim. En teoria, 
sobre el mes de març podrem gaudir de 
l’hora del pati al que serà el pati definitiu 
del nou centre. Aleshores aquest tema 
estarà solucionat del tot. 

La falta de superfície de pati ens influ-
eix a l’hora de fer les classes d’Educa-
ció Física, perquè no tenim prou espai 
i hem de sortir del centre per fer la 
classe al poliesportiu del poble o a les 
pistes del costat del club de petanca. 
L’Ajuntament ens ajuda en tot allò que 
necessitem.

Per un altre costat, tenim dues aules 
menys perquè van treure el barracó 

que teníem al pati i això ens afecta 
perquè aquest curs tenim 23 alumnes 
més que el curs passat. Això supo-
sa, més alumnes i menys espais. Per 
tant,  aquesta situació implica que no 
podem fer desdoblaments en algunes 
assignatures i per això hem optat per 
fer codocència (dos professors a dins 
de l’aula) sobretot en les assignatures 
instrumentals: matemàtiques, català, 
castellà i també en anglès. 

Per tant, com he dit abans, ens adap-
tem al que tenim. Esperem que les 
obres compleixin els terminis i en un 
any i poc més puguem estar al nou 
institut. 

Adeu a les cabines de 
telèfon a Roda de Berà

L’Alumnat de l’Institut 
dona bon ús a la nova 
sala polivalent del pavellóL es cabines de telèfon són un ob-

jecte que forma part de l’imagi-
nari col·lectiu, tot i que hi ha mol-

tes persones joves que no l’han utilitzat 
mai. Amb la irrupció del telèfon mòbil 
van entrar en desús i ja pràcticament 
no s’utilitzen. 

Telefónica, encarregada del seu man-
teniment, va enviar una carta a l’Ajun-
tament en la qual s’informa que pro-
perament retirarà la única cabina de 
telèfon que queda a Roda de Berà, al 
carrer Nostra Senyora de Montserrat, 
davant de Correus. Ho farà dins del 
seu pla de retirada de totes les cabines 
desplegades, que són més de 14.000 a 
Espanya, i unes 2.400 a tot Catalunya, 
després que el passat 31 de desembre 
de 2021 deixés de ser un servei univer-
sal de les telecomunicacions.

La primera cabina telefònica es va ins-
tal·lar l’any 1928 al Parc del Retiro de 
Madrid, i a partir d’aquell moment el 
seu desplegament va ser gradual fins 
a sumar més de 100.000 durant els 
anys 90.

D es de l’inici del curs, l’alum-
nat de 4t d’ESO de l’optativa 
d’Arts Escèniques ha realit-

zat sessions d’aeròbic a la nova sala 
polivalent del pavelló municipal, amb 
la monitora de la regidoria d’Esports, 
Maria Paura. 

La nova sala, estrenada després de 
l’estiu, té una superfície útil de 100 m2. 
Ubicada sota les escales del pavelló, 
és el resultat del condicionament que 
l’Ajuntament va efectuar de l’antic ma-
gatzem. La regidoria d’Esports i les en-
titats locals li estan donant un gran ús.
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“L’equip de govern realitza una gestió de 
continuisme sense evolucionar“

Com valora el 2022 pel que fa a la ges-
tió de l’equip de govern? 

És una gestió de continuisme, continuen 
fent el que es feia i com es feia al segle 
passat, sense evolucionar en la forma de 
gestió, en la cultura, en el turisme... Tenim 
un greu problema d’habitatge de lloguer; 
hi ha mecanismes d’incentivació que ni 
tan sols hi són damunt de la taula pel seu 
estudi. No s’impulsa la sostenibilitat des 
de les accions de govern local ni la cura 
per l’entorn natural. No promocionen el 
nostre municipi turísticament, més enllà  
de participar en alguna fira del sector. Fal-
ta oferta de rutes verdes, de visites guia-
des pel patrimoni, etc. 

Darrerament s’han dut a terme algunes 
mocions, com les valora?

Vull destacar el conjunt de mocions que 
diferents grups municipals van presen-
tar durant el primer trimestre d’enguany 
que tenen relació amb les infraestruc-
tures de transport dins el nostre terme 
municipal, on es va evidenciar la falta 
de congruència de l’actual equip de go-
vern que es deixa portar pels vents que 
bufen de lluny.

M’explico. El gener van presentar una 
moció que els va arribar des d’una asso-
ciació ferroviària de Valls que reclama 

incrementar la freqüència ferroviària en-
tre Valls i Barcelona. Si ho mirem des del 
nostre municipi, això implica sumar 34 
trens als actuals que creuen el centre del 
nucli urbà a escassos metres d’habitat-
ges. Aquesta iniciativa forçaria, al meu 
entendre, ADIF a activar la mesura que 
fa uns anys plantejaren: aixecar un mur 
de protecció al voltant de la via, tallant el 
pas del carrer Montjuïc i dividint encara 
més el nucli urbà. Impensable... La mo-
ció també demanava reobrir l’obsoleta 
línia Reus – Roda, la mateixa que l’equip 
de govern quan s’anomenava CiU va de-
manar l’any 2017 la seva transformació 
en via verda. En què quedem?

Pel que fa a la majoria de peticions que es 
van fer aquells mesos val a dir que mol-
tes d’elles ja es contemplaven en el Pla 
d’Infraestructures de Transport del Camp 
de Tarragona aprovat per Parlament de 
Catalunya l’any 2006 i que a ara com ara 
l’Estat no ha executat. 

On sí que estem d’acord, i així ho hem 
traslladat a les nostres companyes al 
senat, és en la necessitat d’un pas segur 
per creuar l’N-340 i així connectar el nucli 
urbà amb el barri de La Barquera. 

L’any passat comentava que li preocu-
pava especialment el tema de les ca-
nonades, la recollida de la brossa i el 
transport públic. Hi ha hagut millores 
al respecte?

Les canonades s’estan canviant per no-
ves. Actualment, l’ajuntament està exe-
cutant la fase V del canvi de canonades 
a Barà Mar. Fan el que toca fer.

El servei de la recollida selectiva no està 
funcionant com Roda de Berà necessita 
i mereix. L’empresa adjudicatària FCC no 
compleix amb les freqüències de bui-
datge dels contenidors. Tant els conte-
nidors en si mateixos com els voltants 
són molt bruts. Val a dir que gran part 
de la culpa recau, òbviament, en algunes 

persones incíviques usuàries dels conte-
nidors. Però l’empresa tampoc compleix 
amb la seva tasca de neteja.

Entre l’obsolet model de recollida selec-
tiva i la poca sensibilitat i el poc esforç 
per part d’algunes persones usuàries, 
tenim els carrers bruts, andròmines 
vora les illes de contenidors i un sobre 
cost a les arques municipals.

És per tot això que el Tarragonès és la 
tercera comarca per la cua del rànquing 
de recollida selectiva l’any 2021, segons 
dades de l’ARC (Agència de Residus de 
Catalunya).

Pel que fa el transport públic, encara és 
una assignatura pendent de l’equip de go-
vern. Hi ha un desfasament horari entre 
les 8:35 h i les 13:36 h que no hi ha servei 
de bus urbà. Per tant, sense transport pri-
vat es fa difícil traslladar-se per anar als 
comerços, al mercat setmanal dels di-
jous, anar al banc, a BASE o al CAP.

L’octubre de 2019, vàrem demanar en ple 
la instauració del servei de bus a deman-
da per facilitar la mobilitat a tots els barris 
i urbanitzacions del municipi, ampliar el 
servei de bus urbà els caps de setmana 
i festiu per tal d’enllaçar amb les línies 
interurbanes, facilitant així la mobilitat 
del jovent per motius d’oci, així com les 
persones que necessiten fer una visita a 
l’Hospital de Vendrell o a Santa Tecla, per 
exemple. Aquestes propostes foren apro-
vades per tots els grups de l’oposició. Tan 
sols es va oposar l’equip de govern. 

Com valora les festes majors de Roda de 
Berà?

Principalment, trobo a faltar la participa-
ció de les entitats culturals del poble. On 
més s’ha fet palès ha estat la Festa Ma-
jor Petita de Sant Ecce Homo, els dies 8 i 
9 d’octubre. Les figures de seguici popu-
lar que hi van participar no són pròpies 
del nostre municipi. Partim que en tenim 

poques, però les que hi tenim, per què 
no hi van participar? Em refereixo al nou 
grup de batucada, el Ball de Diables, el 
grup sardanista i la Cucadrac.

El principal problema radica en que no te-
nim una comissió de festes com cal, on 
participin totes les associacions del poble 
i des d’on es dissenyin i s’organitzin les fes-
tes i altres esdeveniments al llarg de l’any.

És a dir, que un dels principals espais de 
participació ciutadana són les associaci-
ons i s’han vist anul·lades per una acció de 
govern que deixa l’organització de les fes-
tes a la mida i criteri d’una sola persona i 
no pas a la mida de les associacions. 

El jovent fa temps que ho diu, que no 
se’ls té en compte. 

Aprofito aquest espai, si m’ho permets, 
per fer una crida al jovent: Si l’ajuntament 
no us escolta, activeu-vos i feu-vos notar.

Com preveu que seran els mesos abans 
de les eleccions?

Ja estem veient obres a la via pública re-
partides arreu del municipi. L’equip de go-
vern encara fa servir l’estratègia d’ende-
gar la feina visible a final de la legislatura 
i abans de la convocatòria de les elecci-
ons municipals. Això és menystenir la in-
tel·ligència de les persones que exerciran 
el seu dret a vot el pròxim 28 de maig.

Vostè repetirà com a alcaldable a les 
eleccions municipals de 2023?

Sí que repetiré. Vull continuar amb el pro-
jecte que hem estat treballant i manifes-
tant amb la nostra acció política durant la 
vigent legislatura. Desitjo fer del nostre un 
municipi republicà més del Tarragonès.

De fet, ja vaig presentar la meva candi-
datura a encapçalar de nou la llista elec-
toral d’ERC a Roda de Berà el passat 13 
de març. La militància em va donar la 
seva total confiança per unanimitat.

EVA M. GIMÉNEZ - REGIDORA A L’OPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC
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Roda de Berà manté vives les tradicions de la 
Festa Major Petita
  Una trentena de pagesets i pagesetes de totes les edats van participar en el tradicional 

seguici.
Roda de Berà va viure el segon cap 
de setmana d’octubre la seva Festa 
Major Petita, dedicada a Sant Ecce 
Homo. Després de tres anys, amb una 
pandèmia mundial entremig, la regido-

ria de Festes va recuperar actes molt 
reeixits com la paella popular, que va 
reunir més de 650 persones, o el joc 
del quinto. D’altres, van superar totes 
les expectatives de participació, com 

el tradicional seguici dels pagesets i 
pagesetes, que va reunir una trentena 
de participants de totes les edats, de-
mostrant que aquesta tradició conti-
nua molt viva a Roda de Berà. 

Per altra banda, la festa també va in-
cloure novetats com el primer talent 
show de deejays, en el qual el parti-
cipant més jove, Dj. Sergi Nix, de 16 
anys, es va imposar a la resta. 

Campionat de bitlles Primer concurs Roda DJ’s PromesesTaller de circ

Tradicional seguici de pagesets i pagesetes
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Concert de Lexter i la Black Mafia Band

Tradicional seguici de pagesets i pagesetes Paella popular

Inauguració de la mostra ‘Museo mínimo itinerante de Poesía Visual’

El pavelló municipal va acollir el 
2 d’octubre la celebració de la 
Copa Catalunya, organitzada 

per la Federació Catalana de Patinat-
ge. Prop d’un centenar d’esportistes 
dels nivells 5, 6 i 7 de patinatge artístic 
es van donar cita al municipi de Roda 

de Berà, vinguts des de molts punts de 
Catalunya.

Per agrair a l’Ajuntament i al Club de Pa-
tinatge rodenc, la Federació Catalana de 
Patinatge va lliurar a l’Alcalde i a la Presi-
denta del club una placa commemorativa.

D urant la segona quinzena d’oc-
tubre l’Ajuntament ha instal·lat 
als carrers del municipi nou 

mobiliari urbà. Al juliol va demanar 
adherir-se al Programa de Mobiliari 
Urbà del Consell Comarcal del Tarra-
gonès 2021-22, el qual té l’objectiu de 
fomentar la implantació de mobiliari 
urbà, com papereres i bancs, als mu-

nicipis del Tarragonès de menys de 
10.000 habitants, tot millorant, com-
plementant o substituint el mobiliari 
existent.

L’Ajuntament, d’acord amb les bases 
reguladores, tenia assignats aquest 
any 18 papereres, de 60 litres de capa-
citat, i 18 bancs de taulons de fusta. 
El nou mobiliari està ubicat als carrers: 
Mirador de Berà, Meritxell, Joan Se-
bastian Bach, dos més a Antoni Gaudí, 
Arquitecte Martinell, dos al parc infan-
til del carrer Ignasi Iglesias, quatre a 
l’avinguda de l’Avenc, tres al carrer de 
les Barques i, finalment, tres conjunts 
més al parc infantil del carrer Lisboa.

Aquest programa està inclòs i finan-
çat pel Conveni per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre la Di-
putació de Tarragona i els consells co-
marcals per optimitzar la prestació de 
serveis (2020-2023).

La Copa Catalunya de 
la Federació Catalana 
de Patinatge, a Roda de 
Berà

El Consell Comarcal 
del Tarragonès 
subvenciona noves 
papereres i bancs
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Arranjament de voreres 
a Merymar i al Roc de 
Sant Gaietà 

Durant els mesos de setembre 
i octubre, l’Ajuntament està 
duent a terme obres de condi-

cionament en alguns carrers. Concre-
tament, d’una part de les voreres de la 
plaça Cantàbric i de la plaça Mediterra-
ni, al Roc de Sant Gaietà, amb l’objectiu 
de millorar el paviment, l’accessibilitat 
de les cruïlles entre els carrers i donar 
una major seguretat als vianants. 

També, la brigada municipal està arran-
jant les voreres de tot el barri de Mery-

mar. Els arbres plantats, de l’espècia 
Acàcia, havien provocat l’aixecament 
del paviment. En primer lloc es talla 
una part de les arrels per a sanejar-les, 
i es fan els escocells més grans, per 
aconseguir que els arbres tinguin més 
espai. Es renovaran uns 500 metres 
quadrats de vorera amb panot ratllat 
vermell. 

En una propera fase se substituiran els 
arbres per una espècie més idònia que 
no causi aquests danys.

La Policia Local celebra la festa patronal amb el 
lliurament de medalles i felicitacions
  Es van lliurar prop d’una setantena de diplomes i distincions, medalles i felicitacions de 

l’Alcaldia i del Cap de la Policia Local. 

E l 2 d’octubre la Policia Local de 
Roda de Berà va celebrar el seu 
patró per la festivitat dels Sants 

Àngels Custodis. Després d’uns anys 
en què la festa s’havia ubicat a les no-
ves dependències policials, la Patrona 
es va desplaçar fins al Museu de la 
Ràdio Luis del Olmo, el qual va acollir 
més de 150 persones. 

L’esdeveniment es va iniciar a dos 
quarts de dotze, amb la formació de 
tota la plantilla al mirador del Roc de 
Sant Gaietà, on l’alcalde Pere Virgili i el 
sotsinspector en cap de la Policia Lo-
cal de Roda de Berà, Antonio Gómez, 
van passar revista.

Seguidament, totes i tots es van des-
plaçar fins a la sala d’actes on es va 
iniciar l’acte amb el parlament d’Anto-
nio Gómez, qui va destacar la impor-
tància que aquesta diada té per al cos 
rodenc, amb la qual es reconeix públi-
cament la tasca que els agents efectu-
en durant tot l’any. 

Durant el seu discurs, Gómez va anun-
ciar també que el proper any quatre 
nous agents s’incorporaran a la plan-
tilla, que no ha deixat de créixer durant 
els darrers anys i ja suma una quaran-
tena de persones. Prèviament hauran 
d’aprovar el curs de formació bàsica a 
l’Escola de Policia de Catalunya.

Per la seva part, l’Alcalde va reiterar les 
paraules de Gómez, destacant també 
els valors de la Policia Local de Roda 
de Berà “una policia moderna i molt 
propera, que sap per a qui treballa, per 
a la ciutadania”, va dir, assegurant que 
continuaran dotant el cos de més re-
cursos tant humans com materials.

A continuació, es va iniciar el lliura-
ment de diplomes, medalles i felicita-
cions, amb la presència a l’escenari 
de l’alcalde Pere Virgili; de Marta Cas-
sany, directora dels Serveis Territori-
als d’Interior a Tarragona; de Frederic 
Royuela, regidor de Governació; i d’An-
tonio Gómez. 

Una unitat mòbil 
d’ITV es desplaçarà a 
Roda de Berà el 9 de 
novembre
  Per realitzar les inspeccions tècniques 

a ciclomotors, maquinària agrícola i 
maquinària de construcció i obra pública.

El proper 9 de novembre Applus 
iteuve desplaçarà fins a Roda 
de Berà una unitat mòbil per-

què ciclomotors, maquinària agrícola 
-remolcs i màquines arrossegadores, 
tractors i collitadores-, i maquinària de 
construcció i obra pública puguin pas-
sar la inspecció tècnica de vehicles sen-
se haver de desplaçar-se fins a un altre 
municipi. 

Serà de 8:30 a 12:30h del matí al costat 
del camp de futbol municipal i caldrà 
inscriure’s prèviament a l’Hotel d’Enti-
tats. La documentació que serà neces-
sari presentar aquell dia és la targeta 
d’inspecció tècnica, el permís de circu-
lació i, molt important, l’acreditació de 
l’assegurança, ja que tots els vehicles 

hauran de disposar d’assegurança en 
vigor.
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L’entitat urbanística del Roc de Sant Gaietà rebrà 
el distintiu de Mèrit als Serveis Distingits del 
Consell Comarcal del Tarragonès
  Per la seva continuada tasca en la conservació, manteniment i protecció d’aquest 

conjunt arquitectònic de gran valor per a Roda de Berà.
  La seva conservació sempre ha estat compartida entre els propietaris del Roc i l’Ajuntament.

E l Ple de l’Ajuntament va aprovar 
durant la sessió de setembre 
proposar al Consell Comarcal 

del Tarragonès l’entitat urbanística del 
Roc de Sant Gaietà per rebre la distin-
ció de Mèrit als Serveis Distingits en la 
seva vuitena edició. 

Aquest guardó es lliura cada any a per-
sones o entitats dels municipis de la co-
marca del Tarragonès que s’hagin distin-
git en una continuada tasca efectuada 
o que hagin contribuït a incrementar el 
prestigi del municipi. Seguint les bases, 
l’equip de Govern va creure oportú i molt 

merescut proposar formalment l’entitat 
urbanística d’aquest conjunt arquitectò-
nic únic, per la seva continuada tasca en 
la conservació, manteniment i protecció 
del Roc de Sant Gaietà.

Segons la proposta de l’Alcaldia “la bona 
predisposició i col·laboració de l’entitat 
urbanística del Roc de Sant Gaietà, que 
representa als propietaris, ha estat i és 
imprescindible perquè aquest emble-
màtic lloc continuï sent referent del nos-
tre municipi”, subscriu.

El Roc de Sant Gaietà 

Aquest conjunt arquitectònic tan atí-
pic es va construir entre els anys 1964 
i 1972. Cayetano Bori Tallada va ser el 
promotor de l’obra, construïda per Jo-
sep M. Fortuny Rodríguez. 

En primer lloc es va construir els aparta-
ments de primera línia de mar, els quals 
van ser dissenyats a l’estil dels pobles 
eivissencs i mediterranis, complemen-
tant-los posteriorment, en el seu interior, 

amb patis andalusos i sevillans, fonts gra-
nadines, petites places i carrerons que 
van acabar de donar-li l’aire de poble típic. 

Tot plegat es va anar fusionant amb al-
tres construccions i ornamentacions 
d’estil romànic, mudèjar, renaixentista, 
mossàrab o gòtic, amb portes i reixes de 
ferro forjat o amb elements amb pedra 
de la pedrera romana del Mèdol de Tar-
ragona. I aquesta curiosa barreja d’estils 
van fer que el conjunt esdevingui una 
joia única al nostre territori.

Al novembre de 1972, un cop acabada 
l’obra, Cayetano Bori Tallada va cedir a 
l’Ajuntament els vials, jardins, serveis 
i obres, amb caràcter de perpetuïtat i 
gratuïtament.

La seva conservació sempre ha estat 
compartida entre els propietaris veïns 
i veïnes del Roc i l’Ajuntament, a través 
de la subvenció que s’atorga cada any 
amb aquesta finalitat mitjançant un 
conveni de col·laboració.

Un total de 303 equips, formats 
per dues persones, van iniciar el 
21 d’octubre la seva aventura al 

ral·li Panda Raid 2022. Durant una set-
mana, i set etapes diferents, els partici-
pants van posar a prova les seves capa-
citats físiques i mentals recorrent els 
deserts del Marroc conduint un Panda. 
Entre ells hi participà l’equip 220, format 
pel rodenc José Muñoz, com a pilot, i el 
lleonès Claudio Rodríguez, com a copi-
lot, responsable d’anar donant les indica-
cions que hi apareixen al bookroad de la 
travessia. 

L’Ajuntament de Roda de Berà hi partici-
pa com a patrocinador, amb la donació 
de material escolar que serà lliurat als 

infants dels centres escolars, així com 
molts quilos de llaminadures per repar-
tir entre els menuts. El passat 20 d’oc-
tubre l’alcalde Pere Virgili; i els regidors 
Manel González i Teresa Ferré, els van 
acomiadar davant de l’Ajuntament, tot 
desitjant-los molta sort en l’aventura. 

El nou recorregut els ha portat a creuar 
el Marroc de nord a sud, i d’est a oest, 
des del port de Nador fins arribar a la 
ciutat de Marràqueix. 

Aquesta edició s’havia de celebrar al 
març de 2020, però la pandèmia va pro-
vocar la seva anul·lació i fins ara, en què 
el virus està més controlat, no s’havia 
pogut celebrar. 

L’Ajuntament participa en el Panda Raid 2022 
amb la donació de material escolar
  Amb l’equip 220, del rodenc José Muñoz i el seu copilot Claudio Rodríguez, de León.
  El passat 20 d’octubre l’alcalde Pere Virgili; i els regidors Manel González i Teresa Ferré, 

els van acomiadar davant de l’Ajuntament.



14 ACTUALITAT

L’Ajuntament subvenciona la contractació de 
rodenques i rodencs desocupats en situació 
d’atur 
  També ajuda econòmicament els 

emprenedors que hagin iniciat un nou negoci.
  Hi destina 40.000 euros distribuïts en dues 

línies diferents.
  El termini de presentació de sol·licituds 

finalitzarà el 15 de novembre. Es poden 
acollir tots els contractes i activitats iniciades 
des del 31 d’octubre de 2021.

Per novè any consecutiu, l’Ajunta-
ment de Roda de Berà ha tornat 
a posar en marxa la subvenció 

per a la contractació de persones de-
socupades, l’autoocupació i l’emprene-
doria, en el marc de les polítiques per 
al foment de l’ocupació de l’equip de 
Govern. 

L’any 2014, el consistori rodenc va 
esdevenir pioner a la demarcació de 
Tarragona en posar en marxa per pri-
mer cop aquesta subvenció que té els 
objectius d’incentivar la contractació 
de rodencs i rodenques desocupats 
en situació d’atur per part d’empre-
ses, no només amb seu social a Roda 
de Berà sinó de tot el Tarragonès i de 

les comarques properes; dinamitzar el 
mercat de treball donant suport a les 
petites i mitjanes empreses; i impulsar 
la creació de noves iniciatives empresa-
rials que generin autoocupació, ajudant 
els rodencs i rodenques emprenedors, 
entre d’altres. 

La convocatòria s’ha obert avui i es 
poden acollir tots aquells contractes o 
activitats iniciades des del 31 d’octubre 
de 2021 i fins que finalitzi la convoca-
tòria d’aquest any, el 15 de novembre, 
atès que la subvenció té caràcter retro-
actiu. 

La partida destinada és de 40.000 eu-
ros, distribuïda en dues línies diferents.

Últims dies per presentar obres 
al concurs literari ‘Roca Plana’

L’ Ajuntament, a través de la Bi-
blioteca Municipal Joan Mar-
torell Coca va posar en mar-

xa abans de l’estiu la desena edició 
del concurs literari ‘Roca Plana’ Baix 
Gaià. 

La participació és oberta a tots els pú-
blics, sense límit d’edat, d’acord a qua-
tre 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 pot concursar amb una 
única obra, que haurà d’haver estat es-

crita aquest any, en català, amb correc-
ció, i sobre la temàtica “la diversitat”.  

La decisió del Jurat es donarà a conèi-
xer el 26 de novembre, a partir de les 
sis de la tarda, en un acte públic al Ca-
sino Municipal. Per a cadascuna de les 
quatre categories s’acordarà un primer 
premi, de 150 euros i un llibre, un se-
gon, 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 for-
mat electrònic a l’adreça electrònica 
arxiu@rodadebera.cat 

Més info a www.rodadebera.cat 
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El succés ocorregut fa algunes 
setmanes a la Deixalleria supra-
municipal de Roda de Berà du-

rant el qual FCC Medio Ambiente, em-
presa adjudicatària de la seva gestió, va 
prohibir l’accés al servei als autònoms 
i petits empresaris, va ser l’espurna ne-

cessària perquè l’alcalde Pere Virgili di-
gués prou. 

Al maig de 2020 va entrar en funcio-
nament la concessió de la gestió del 
servei de recollida i tractament dels 
residus municipals i de la Deixalleria 

supramunicipal per part de l’empresa 
FCC Medio Ambiente, a través d’un con-
veni d’adhesió amb el Consell Comarcal 
del Tarragonès. Després de 28 mesos 
de funcionament del servei, i que els 
serveis tècnics municipals haguessin 
identificat deficiències i molts aspectes 
millorables en les prestacions que l’in-
tegren, i com preveuen el plec de pres-
cripcions tècniques de l’adjudicació, 
l’Alcalde de Roda de Berà creu necessa-
ri celebrar un Consell d’Alcaldes al més 
aviat possible. 

És per això que des de l’Ajuntament es 
va redactar una carta, la qual va ser en-
viada als alcaldes dels municipis que 
integren el Tarragonès, perquè la firmin 
i trametre-la amb totes les signatures al 
Consell Comarcal del Tarragonès, per 
tal que el seu President convoqui un 
Consell d’Alcaldes extraordinari. A 17 
d’octubre l’havien signat els alcaldes i 
alcaldesses d’Altafulla, Creixell, El Cat-
llar, Pallaresos, la Pobla de Mafumet, 

Salomó, La Secuita, Torredembarra i 
Roda de Berà. 

A la missiva es demana que s’estudiï, 
s’analitzi i es debati al respecte de la 
concessió del servei de recollida d’es-
combraries i les deficiències detecta-
des des de la seva posada en marxa, 
per tal d’avaluar i inspeccionar la im-
plantació del servei i de totes les presta-
cions detallades als plecs de l’adjudica-
ció. També s’insta al Consell Comarcal 
del Tarragonès a que creï una comissió 
de seguiment de la concessió dels ser-
veis de recollida de residus, neteja vià-
ria i gestió de les deixalleries del CCT, 
d’acord amb el que s’indica al punt novè 
del protocol d’execució del contracte.  

Són moltes les queixes rebudes pels 
usuaris dels serveis, els ciutadans i les 
ciutadanes dels municipis en els quals 
es presta, i és un deure dels consistoris 
buscar una solució que doni resposta a 
totes elles.

Virgili lidera la petició perquè el Consell Comarcal 
del Tarragonès convoqui un Consell d’Alcaldes
  Vol que els batlles analitzin i debatin al respecte de la gestió del servei de recollida i tractament 

dels residus municipals, adjudicat a FCC Medio Ambiente.

  Ha enviat una carta als alcaldes de la comarca perquè al menys una tercera part d’ells la signin 
i fer-la arribar al Consell.

Nova campanya, “L’oli no és 
aigua, no l’aboquis per la pica”
  Roda de Berà compta amb sis nous punts 

de recollida de l’oli domèstic usat.

L’Ajuntament ha posat en marxa 
una nova campanya de cons-
cienciació i sensibilització, en 

aquesta ocasió sobre l’oli domèstic 
usat i sobre la necessitat de reciclar 
aquest residu tan contaminant. El que 
es vol evitar es que les famílies llencin 
per l’aigüera l’oli de cuinar perquè con-
tamina l’aigua del mar, dels rius i dels 
aqüífers, afectant els ecosistemes 
naturals. També provoca embussos 
i males olors a les canonades de les 
cases. 

L’oli usat es pot reciclar per produir bi-
ocombustible i també glicerina, la base 
de molts productes de cosmètica i dels 
sabons. Reciclant aquest residu es dis-
minueix la producció de CO2 i, per tant, 
es lluita contra el canvi climàtic. 

L’acte de llançament de la campanya 
serà el 27 d’octubre, de 9 a 13h, al 
mercat setmanal. Durant la campanya 
es distribuiran 2500 embuts, els quals 

s’adapten a les ampolles d’aigua o 
de refresc buides, per anar guardant 
l’oli de cuina usat. Un cop plena cal 
tapar-la bé i dipositar-la en un dels 
contenidors de recollida que hi ha al 
municipi: a la plaça Doctor Pujol, als 
carrers Roure, Josep Carner, Rosalia 
de Castro, Enric Borràs, Sínia, a la Dei-
xalleria i a l’Ajuntament.
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Agenda
21 D’OCTUBRE; 4 I 18 DE 
NOVEMBRE; I 2 I 16 DE 
DESEMBRE. 
De 18 a 20h, a l’Hotel d’Entitats. 
A càrrec de la Dra. Jaci Molins. 
Cal inscripció prèvia. Places 
limitades. 

28 D’OCTUBRE
Nit de terror. 
A partir de les 21:30h, al casal 
municipal Les Monges. 
Projeccions de pel·lícules de 
terror per als joves. 
Cal inscripció prèvia al PIJ. 

31 D’OCTUBRE
CastaHalloween.
A partir de les 17h, a la plaça de 
la Sardana. 
Amb pintacares amb la Susanita 
Pinceles; berenar infantil; animació 
infantil amb en Marc Oriol; caixes 
terrorífiques ‘truco o trato’; recollida 
de tiquets del sorteig ‘Comprar al 
comerç local té premi’. 

Passatge del terror. 
de 20 a 23h, al casal municipal 
Les Monges. 
A càrrec de Funeral Creations i el 
Punt d’Informació Juvenil.
Entrada gratuïta.

1 DE NOVEMBRE 
Rosari pels difunts.  
A les 16:30h, al cementiri 
municipal. Seguidament, 
concert de violí i violoncel. 
A càrrec del grup Harmònics.

FINS AL 4 DE NOVEMBRE
Exposició “Museo mínimo 
itinerante de poesia visual”. 
A la biblioteca municipal Joan 
Martorell Coca. 
En horari de la biblioteca. 

5 DE NOVEMBRE
Celebració de noces d’or.
18h, al Casino Municipal. 
L’associació de jubilats i 
pensionistes celebrarà les noces 
d’or dels socis i sòcies que 
enguany celebren els 50 anys de 
casats.

14 DE NOVEMBRE
Curs de manipulació higiènica 
dels aliments.
De 9 a 13h, a l’escola d’adults 
municipal ‘Mediterrani’.
Cal inscripció prèvia. 

20 DE NOVEMBRE
Teatre: Hotel Saphir. On res del 
que brilla és or. 
18:30h, al Casino Municipal. 
A càrrec de la companyia Mala 
Idea. 

24 DE NOVEMBRE 
Paradeta lila d’informació 
sobre Dona i Igualtat. 
De 10 a 13h, al mercat setmanal.

25 DE NOVEMBRE
Lectura del manifest 
institucional del Dia 
Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones.
12h, a la plaça de l’Ajuntament. 
 
Xerrada: L’alliberament de la 
dona més enllà del feminisme 
convencional
A les 18h, a la biblioteca 
municipal Joan Martorell Coca.
A càrrec de Núria Cortadella, 
autora del llibre “Confinada”.

DEL 25 AL 27 DE 
NOVEMBRE.
Gran Recapte dels Aliments. 
Durant tot el dia, als 
supermercats del municipi. 
Tot el recaptat anirà destinat al 
Punt de Distribució d’Aliments de 
Roda de Berà, per a les famílies 
més vulnerables. 

26 DE NOVEMBRE 
Lliurament de premis del 
concurs literari ‘Roca Plana’.
A les 18h, al Casino Municipal. 

27 DE NOVEMBRE
Teatre: La mà de mico. 
18h, al Casino 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

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
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Obrim una nova edició d’aquest butlletí muni-
cipal, que en aquesta ocasió ens deixarà ja 
a poc més de 6 mesos de les properes elec-

cions municipals. Aquest espai que ens obre cada 4 
anys la possibilitat de dotar de confiança aquella llista 
que la pot merèixer, i que per contra comporta la san-
ció a tota la resta de candidatures. 

Abans d’arribar a aquestes assenyalades dates, però, 
encara resta un llarg camí que anirà acompanyat de 
pomposos anuncis i sorpresives incorporacions, sense 
voler pas oblidar les auto atribucions de mèrits que ja 
s’han anat succeïnt en els darrers mesos. I és que els 
moviments pre electorals resulten d’allò més interes-
sants i entretinguts quan la distància respecte de les 
formacions polítiques que els promouen és notòria.

En aquesta línia, hem pogut gaudir de diversos 
d’aquests episodis en els darrers temps, éssent el 
més notori la ferotge lluita de poder viscuda en un 
dels grups amb major representació al plenari i que 
els seus integrants han tractat de mantenir al marge 
de l’opinió pública sense èxit. Sembla que el grup fi-
nalment ha optat per una opció més conservadora, 
tenint en compte el desgavell intern que hagués pogut 
ocasionar un relleu no originat al nucli del partit.

D’altra banda, també és ressenyable l’increment de 
presència i activitat política per part dels grups de 
l’oposició en tots aquells actes vinculats al consistori 
i a les entitats del municipi. Posant-nos en situació i 
entenent que es tracta d’una de les tasques implicítes 
en el càrrec, aquest no hauria de resultar un fet curi-
ós, si bé és cert que les empentes per a aparèixer a 
les instantànies incrementen de manera inversament 
proporcional al termini que resta per a situar-nos a les 
dates dels comicis. Per part nostra continuem amb 
aquella màxima que, amb gran dosi de saviesa, diu 
“sigues allà on esperen que siguis”.

Així doncs, ens esperen uns mesos carregats de para-
fernàlia i bon fer. Desgraciadament, aquest entorn és 
tan previsible com pot semblar. En el que respecta a 
nosaltres, ens mantindrem ferms en el que ens ocupa, 
que és la tasca diària i de servei al ciutadà.

PSC: LA SEGURIDAD CIUDADANA OBJETIVO 
PRIORITARIO

Sin seguridad ciudadana se pone en peligro la 
convivencia y por ello los y las socialistas de 
Roda de Berà se marcan como un objetivo pri-

oritario la mejora de seguridad ciudadana, sin escati-
mar esfuerzos ni los recursos necesarios. 

El compromiso de la portavoz y candidata del PSC 
para las próximas elecciones municipales Laura 
Moya, así como del resto del Grupo Municipal Soci-
alista, es y será intentar mejorar la seguridad siendo 
conscientes de las dificultades que nos encontrare-
mos, siempre desde una visión real y evitando caer 
en el populismo. 

Unas de nuestras mayores preocupaciones que ge-
nera un aumento de inseguridad son los graves pro-
blemas que derivan de la ocupación de inmuebles; 
siempre con la visión clara de que existen las ocupa-
ciones de familias que se han quedado sin casa por 
una ejecución hipotecaria, pero sabemos diferenciar 
que muchas de las ocupaciones que tenemos actu-
almente en nuestro municipio son delincuenciales, 
cosa que ha de ser nuestro objetivo principal en la 
prevención de la seguridad ciudadana y en el bienes-
tar de la ciudadanía rodenca.

Todos los y las socialistas no hemos puesto manos 
a la obra para dar respuesta a una demanda que se 
planteaba desde parte de la ciudadanía, y para ello se 
ha tramitado una enmienda que pretende modificar 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que 
los jueces puedan desalojar a los ocupas en un plazo 
máximo de 48 horas desde que lo pide el propietario o 
recibe el atestado policial, tanto en los casos de alla-
namiento de morada como de usurpación. El grupo 
socialista ha introducido esta enmienda en el proyecto 
de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio 
Público de Justicia para poder hacerlo cuanto antes y 
paralelamente trabajar la vertiente social del problema, 
abordando la protección a las familias vulnerables me-
diante soluciones habitacionales a través de los meca-
nismos que se regulen en la ley de vivienda. 

Esperemos que una propuesta largamente reivindi-
cada por muchos ayuntamientos y la ciudadanía sea 
apoyada. Nosotros seguimos y seguiremos estando 
con nuestros vecinos y vecinas. Estamos para soluci-
onar problemas no para generarlos. 

SOCIALISTAS DE RODA DE BERÀ

PARLEM DEL CONVENI DE LES BROSSES I DE LA 
PROPOSTA D’ERC AL PLE D’OCTUBRE

De la mala gestió del servei de recollida selecti-
va del nostre municipi i els mals índexs en reci-
clatge a la comarca, tots en som coneixedors. 

El conveni signat mentre el Sr. Pere Virgili era vice-
president del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) 
va tancar les portes a desenvolupar-nos com a muni-
cipi sostenible. És el conveni que ells volien, però no el 
que necessita Roda.

Aquesta situació s’ha donat per desviar la gestió d’un 
servei bàsic a una empresa privada. Hem de treballar 
perquè els serveis siguin públics i així poder controlar 
des del principi la qualitat del servei i, alhora que els 
beneficis repercuteixin en el municipi.

El govern del CCT on Junts i PSC es van conxorxar per 
blindar aquest contracte, (Quin benefici en van treure?) 
sabent que ERC mai no acceptaria un conveni així. Un 
govern absolutament passiu davant les deficiències, 
mala gestió i males xifres d’aquest servei.

L’equip d’ERC a Roda de Berà té la mirada posada al fu-
tur; els republicans volem ser decisius en el govern del 
CCT. Impulsarem polítiques reals que faran del nostre 
un municipi net, verd i sostenible. Impulsarem accions 
reals per estar, com sempre, al costat de la gent. Al 
vostre costat. 

Per tant, rodenques i rodencs, què voleu per a vosal-
tres i pel vostre municipi?.

Aquest mes d’octubre el nostre grup municipal ha pre-
sentat una moció que es debatrà en el ple de dijous 
27. Amb ella demanem la declaració com a Bé Cultural 
d’Interès Local el dipòsit d’aigua del Camí dels Horts, 
el primer dipòsit que va permetre tenir aigua corrent 
al nucli urbà l’any 1874. L’objectiu és restaurar-ho i 
fer dels diferents elements relacionats amb l’aigua a 
la zona de la muntanya dels Molins un atractiu turís-
tic i alhora fer-ne didàctica sobre els recursos hídrics 
al nostre municipi al llarg de la història, incloent-hi un 
centre d’interpretació de l’aigua a l’equipament munici-
pal del Replà.

Salut i República!

Eva M. Giménez i Manzano
Portaveu d’Esquerra Republicana a Roda de Berà

OPINIONS GRUPS MUNICIPALS
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H ace algo más de dos años se aprobó el 
actual sistema de recogida de residuos 
urbanos.

En el proyecto de FCC constaban toda una serie de 
mejoras con respecto al actual, que por entonces lle-
vaba a cabo el propio Ayuntamiento de Roda de Berà.

Nuevos contenedores, sensores en los mismos para 
avisar de su llenado, recogidas más periódicas… y un 
largo etc que se aprobó en pleno.

Ciutadans Roda de Berà nos abstuvimos entonces por 
varios motivos. El primero el coste. Prácticamente el 
desembolso a efectuar durante un año completo casi 
sería el mismo. La duración del contrato. Se firmó por 
diez años. Estábamos hipotecando las decisiones de 
los equipos de gobierno de algo más de dos legisla-
turas. Y la letra pequeña… no sabíamos exactamente 
qué hacer si FCC fallaba en el servicio.

Después de dos años las deficiencias han apareci-
do. Contenedores mal posicionados y mal diseñados 
para la cantidad de residuos de algunas zonas, reco-
gidas espaciadas en el tiempo hasta decir basta, a los 
sensores de los contenedores nadie les hace caso 
(cuando en un pleno se nos aseguró que funcionaban 
correctamente)… El servicio nos cuesta a los roden-
ses unos 1´8 M de euros año.

¿Nos merecemos este trato?

Nuestro concejal en el Consell Comarcal del Tarrago-
nès, Toni Bernal, ya dio la voz de alarma hace sema-
nas en el propio Consell. Al parecer estas deficiencias 
las empezamos a compartir varios municipios próxi-
mos. Hace unos días nuestro alcalde pidió una reu-
nión de alcaldes para abordar la situación. Sorprende, 
ya que el grupo municipal al que pertenece fue de los 
más favorables a este acuerdo con FCC ya hace más 
de dos años. 

Aún así estaremos con nuestro alcalde para reclamar 
a la empresa FCC un servicio como nos merecemos 
todos los rodenses y que pagamos religiosamente.

Pasado el mes de agosto, lo que más se puede 
destacar es la Fiesta Mayor de nuestro munici-
pio, en conmemoración a nuestro patrón Sant 

Bartomeu, fiesta que vuelve a recuperar su esplendor, 
sin ningún tipo de restricciones a los que nos tenía so-
metidos el COVID-19. Es cierto, que la participación 
ciudadana y visitantes a los eventos programados ha 
sido considerable, pero también es cierto que la Fiesta 
Mayor se debe reinventar en algunas de sus actividades 
programadas, lo mismo que se tienen que mantener y 
potenciar, si es que se puede aún más, aquellas que for-
man parte de la identidad cultural de nuestro municipio, 
como por ejemplo la “processó del Pa Beneït”. Nuestro 
Grupo Municipal POPULARS PER RODA, ha echado de 
menos más programación para los jóvenes y de más ca-
lidad, como también en el sector de los mayores, colecti-
vos estos significativos en nuestra sociedad municipal. 
Es necesario dar un toque de creatividad a la hora de 
confeccionar el programa de la Fiesta Mayor, mejorando 
algunas actuaciones y cuando no, innovando nuevas ac-
tividades festivas, atractivas y de diversión, porque al fin 
y al cabo de eso depende una fiesta mayor, de divertirse. 
Quizás no sería mala idea, recuperar la Comisión de Fi-
estas, eso sí, donde la participación sea capaz de conta-
giar de alegría a todos los integrantes de la Fiesta Mayor.

Después de la estación veraniega, se inicia el curso po-
lítico, sin señal. Me refiero, claro está, a la recepción de 
señal en nuestros televisores, problema todavía no re-
suelto y que continúa siendo una queja permanente en-
tre nuestros vecinos. No es una queja de capricho, son 
muchos los hogares en los que personas mayores tienen 
como entretenimiento la televisión, también para jóvenes 
y más pequeños, a nadie se le escapa una imagen infan-
til viendo unos amenos dibujos animados. También la 
televisión es una carta abierta a todo tipo de demandas 
culturales, deportivas y de entretenimiento, podríamos 
afirmar, sin equivocarnos, que hoy en día la comunicación 
visual es una necesidad de muchos ciudadanos. Por este 
motivo, la débil o nula recepción de señal en las televisi-
ones en nuestro municipio, no se puede convertir en un 
problema sin solución, como si del “día de la marmota” se 
tratase. Desde nuestro Grupo Municipal POPULARS PER 
RODA, somos conscientes del esfuerzo que está hacien-
do el equipo de gobierno en solucionar el problema, con 
la empresa responsable técnica de la recepción televisi-
va, pero nuestro Grupo Municipal creemos se debería ir 
más lejos, en referencia a la responsabilidad política, que 
en este caso es la Generalitat de Cataluña.

Todo ello a nadie se le escapa, en un ambiente preelec-
toral municipal, algunas formaciones políticas haciendo 
público su candidato o candidata a la alcaldía, otros adi-
vinando quien puede ser su candidato, para que luego no 
lo sea. Algunos, siguiendo el ritmo de actividad y compor-
tamiento que, iniciaron el mismo día de su toma de po-
sesión como concejales; otros, tratando de recuperar el 
tiempo perdido, presentando iniciativas y tratando de po-
ner la cara más agraria al gobierno. Pero como muy bien 
dice el refrán: “obras son amores, y no buenas razones” 
o aquella que mencionaba un desaparecido político: “las 
palabras convencen, pero los ejemplos arrastran”.

RODA SOMOS TODOS

P er 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 mocions 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 butlletins i publicitat, no amb els 
diners dels contribuents i comerciants que es pu-
bliciten. 

Ens podeu fer arribar els vostres suggeriments i pro-
postes a Facebook/Instagram de “Junts Per Roda de 
Berà”; al correu de juntsxrodadebera@gmail.com o 
personalment al nostre regidor Albert Martin o qual-
sevol membre de l’equip de Junts.

RODA DE BERÀ AL DIA
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