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EDitoRial
Acomiadem un 
any molt difícil

E
n pocs dies encetarem les festes nadalenques més estranyes i complica-
des des de fa moltes dècades. L’any 2020 no hauria de passar a la història, 
però ho farà, i ho farà com un dels més difícils de les nostres vides, l’hem 

d’acomiadar i desitjar-li bon viatge celebrant-ho amb totes les mesures de pre-
venció i higiene, però gaudint de la vida. 
Els carrers i places ja estan guarnits de llum des del 7 de desembre i les nadales 
es continuaran escoltant als carrers més cèntrics i comercials per animar l’esperit 
de tots i totes. 

Ara, més que mai, hem de triar el comerç de proximitat, de quilòmetre zero, el 
comerç local, donant així suport al nostre veí, a la nostra amiga, a aquells que 
saben el què volem només per entrar a la seva botiga perquè ens coneixen i ens 
diuen pel nostre nom. Tot allò que ens pot aportar comprar a la botiga del barri 
supera amb escreix la millor de les experiències de la compra per internet o a les 
grans superfícies. 

“Hi haurà poques, o cap, tradició nadalenca que no es vegi 
alterada per les mesures de la Covid-19, però a Roda de Berà no 
hi faltarà la visita dels reis d’Orient i dels seus patges reials”  

Després de mantenir una reunió telemàtica amb ells ens han assegurat que el dia 
5 a la tarda seran a Roda. Tenen previst arribar d’una manera diferent i aquest any 
malauradament no els podrem rebre al port ni hi haurà cavalcada pels carrers, 
aniran directament al poliesportiu i allí podran passar una bona estona amb tots 
els nens i nenes del pobles per que s’ho mereixen, han estat tot un exemple de 
comportament des de l’inici de la pandèmia. 

Enguany però, hem hagut de suspendre el Parc Nadalenc, el sopar ball de cap 
d’any i la festa dels joves al Casino, ja que se’ns feia molt difícil poder garantir 
la fórmula que ens protegeix: distància + higiene de mans + mascareta + venti-
lació dels espais. Aneu agafant forces que l’any vinent ho haurem de celebrar tot 
com es mereix. 

Des de l’Ajuntament de Roda de Berà us desitgem a tots i totes un Bon Nadal i un 
bon any 2021 celebrant-ho de la forma més segura possible.    

Pere Virgili i Domínguez 
Alcalde de Roda de Berà
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Arriba la primera Gimcana comercial de Nadal 
per dinamitzar el comerç local 
Es podrà participar des del 21 de desembre fins al 3 de gener i se sortejaran nou premis entre tots 
els infants i joves que aconsegueixin omplir la butlleta de participació

La regidoria de Comerç, encapçalada per 
Rosana Dorantes, posa en marxa una nova 
iniciativa per dinamitzar l’activitat comer-

cial local i donar a conèixer l’oferta d’establiments 
que hi ha a Roda de Berà. Aquesta nova acció 
s’emmarca dins de la campanya de comunicació 
“A Roda, de TOT i com a TU t’agrada” que la regido-
ria va posar en marxa el passat 4 de desembre, per 
promoure les compres al comerç de proximitat. 
La dinàmica serà la d’una gimcana, en la que po-
dran participar els infants i joves dels 0 als 17 anys, 
dividits en tres categories diferents, del 21 de des-
embre fins al 3 de gener. 
Els participants hauran de consultar a la butlleta 
de participació la llista d’establiments adherits 
i buscar dins d’ells un dels vuit objectes nada-
lencs que la regidoria n’ha amagat amb el logo de 
“Reactiva’t”, perquè sigui més fàcil identificar-los. 
Quan trobin un d’aquests elements hauran de de-
manar a l’establiment que estampi el seu segell a 
la butlleta, a sobre de la imatge de l’objecte que 
acaben de trobar, i de la mateixa manera amb els 
set restants. 
Un cop hagin aconseguit omplir la butlleta, amb 
vuit segells diferents, l’hauran de dipositar a la 
bústia que trobaran a l’Hotel d’Entitats, abans del 
4 de gener. 

Totes les butlletes que estiguin degudament em-
plenades entraran en el sorteig d’increïbles regals. 
Per als infants de 0 a 6 anys la regidoria sortejarà 
una càmera de fotos, per al primer; un patinet, per 
al segon premiat; i una pissarra magnètica, per al 
tercer. Pel que fa als nens i nenes de 7 a 11 anys, se 
sortejarà una tableta, un patinet i un joc de taula. 
Els joves de 12 a 17 anys optaran a emportar-se 
una tableta, el primer premi; una dessuadora, el 
segon; i un joc de taula, per al tercer premi. 
El sorteig se celebrarà el 4 de gener, a les 12.30 
hores, en directe al programa A Mig Matí de Roda 
de Berà Ràdio, i es podrà seguir també a través de 
Facebook Live de l’Ajuntament. 
Els establiments adherits són: Woow noves 
tecnologies, adm. de Loteria Roda de Berà, 
Instal·lacions c. Silva, Finques Gedian, Bar 
l’Oficina, Estudio de Eva – Tattoo Studio, Des-
ballestaments Roda, Bon Àrea, Papereria Ana, 
Quattre Potes, Pastisseria Mare Nostrum, Ingrid 
Virgili Floral Art & Events, Chuche’s, Chuchelan-
dia, Bar RH, Moda infantil Peques, Supermercat 
MC Market, Ralian Sports, Forn Pastisseria Que-
ralt, Forn Roda, Club Tennis Barà, Kiosk Stop, 
Escair Moda, Vita Aromatis, El Racó del Cabell, 
Thalassa Estètic, Lumais, perruqueria Erian i el 
Rincón del Belloto. 

“A Roda, de tot i com a tu 
t’agrada” per fomentar el 
comerç de proximitat 
La campanya posa l’accent en la varietat de productes i serveis 
que es poden trobar als establiments de Roda de Berà i al tracte 
proper i més personalitzat que ofereix el comerç local

L ’Ajuntament va llençar el 4 de desembre 
la nova campanya de comunicació “A 
Roda, de tot i com a tu t’agrada” per pro-

moure el comerç local i donar visibilitat a tot allò 
que aporta el comerç de proximitat i la restaura-
ció per a Roda de Berà. 
La campanya, dissenyada perquè pugui ser 
atemporal, es desenvoluparà en diferents fases 
amb el mateix eslògan. “A Roda de Berà hi trobem 
tot allò que puguem necessitar, tenim comerços 
de tot tipus que ofereixen productes molt variats 
i per a totes les butxaques i gustos”, aferma 
Rosana. 
A banda del concepte “de tot”, el missatge es 
focalitza en apel·lar als valors de proximitat, 
familiaritat en el tracte, qualitat dels productes de 
quilòmetre zero i l’especialitat dels serveis. 

Amb aquestes premisses durant les darreres 
setmanes el departament de Comunicació de 
l’Ajuntament va treballar per dissenyar una 
campanya potent i molt visual. I és que per primer 
cop els carrers llueixen banderoles, fins a una 
seixantena, penjades dels fanals amb imatges i 
colors diferents segons sis temàtiques per animar 
els compradors a quedar-se a Roda i recolzar els 
comerciants i restauradors. 
La campanya tindrà continuïtat durant el 2021 amb 
diverses accions vinculades a la promoció i suport 
del comerç local. El departament de Comunicació 
ja treballa en una segona fase que arribarà amb el 
llançament de la nova aplicació del comerç local 
que ja està desenvolupant la regidoria de Comerç 
conjuntament, com no podria ser d’altra manera, 
amb un negoci local. a www.rodadebera.cat

NADAL 2020 - COMERÇ
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El Patge Reial i SSMM els Reig Mags arribaran a Roda de Berà tot i la Covid-19

La situació d’emergència sanitària que 
viu el nostre país feia impossible or-
ganitzar la cavalcada dels Reis Mags 

com en anys anteriors. A través d’un vídeo 
que s’ha difós a través del canal de YouTube 
de l’Ajuntament i de les xarxes socials, tant 
l’Alcalde com els propis Reis Mags, expli-
quen als infants de Roda que aquest any, per 
la Covid-19, no podran anar al Port a donar 
la benvinguda a Ses Majestats, com tampoc 
podran recórrer els carrers fent cavalcada. 
“Però això no vol dir que no vindrem, ni el 
coronavirus ens podria impedir que el dia 

5 de gener estem amb tots vosaltres”, diu 
Gaspar, “aquest any, més que mai, mereixeu 
que tots els vostres desitjos es facin realitat”.  
Cap nen i nena que ho desitgi no es quedarà 
sense veure els Reis Mags. L’esdeveniment 
tindrà lloc el 5 de gener, a partir de les 17h, 
al Pavelló Municipal, i s’organitzarà en di-
ferents torns, segons aforament. Caldrà 
fer la inscripció prèvia a través d’un enllaç 
que les famílies trobaran en breu al web de 
l’Ajuntament. 
En finalitzar l’acte, Melcior, Gaspar i Baltasar, 
repartiran els regals casa per casa, tal i com 

es fa tradicionalment a Roda des de fa molts 
anys, garantint en tot moment les mesures 
de prevenció i d’higiene.

TROBEM AL PATGE REIAL! 
Com també explicava el Rei Baltasar que li 
van fer arribar a l’alcalde Pere Virgili al seu 
mòbil, el Patge Reial estarà a Roda uns dies 
abans per recollir les cartes de tots els in-
fants del poble. Tanmateix, aquest any el co-
ronavirus l’ha despistat una mica, i no sabem 
quin serà el lloc que ha escollit per recollir-
les. Els infants l’hauran de descobrir amb un 

divertit joc de pistes amb codis QR.  El joc es 
desenvoluparà els dies 29 i 30 de desembre, 
d’11 a 13h i de 16 a 18h, perquè cada família 
pugui participar-hi en l’horari que més els 
convingui i evitant aglomeracions. 
El punt de partida serà l’Ajuntament, se’ls 
lliurarà una cartilla de participació que hau-
ran d’anar omplint amb gomets de colors a 
mesura que el joc vagi avançant. Allà podran 
escanejar el primer codi QR amb la primera 
pista, que els portarà a un edifici emble-
màtic de Roda, on trobaran la següent pista 
per continuar el joc. 

«Aquest Nadal, més que mai, hem d’estar al 
costat del nostre comerç local»

ROSANA DORANTES - REGIDORA DE COMEÇ, SANITAT, ENSENYAMENT, DONA I IGUALTAT

Estem posant punt i final a un any que 
ha estat molt dur per a tothom per la 
pandèmia sanitària. Un dels sector 
més afectats ha estat el del comerç de 
proximitat. Què s’ha fet des de la re-
gidoria de Comerç per intentar ajudar 
aquest col·lectiu?
Des d’un primer moment l’Ajuntament va po-
sar en marxa subvencions municipals per als 
autònoms, complementàries a les que des-
prés van oferir administracions com la Gene-
ralitat o l’Estat. La veritat és que ha funcionat 
i s’ha arribat a molts autònoms que gestio-
nen botigues i establiments de restauració. A 
més s’han tirat endavant diferents concursos 
i promocions entre la ciutadania per impul-
sar el consum local. Hem mantingut reunions 
periòdiques amb l’associació de comerciants 
i tenim comunicació amb tots els establi-
ments per identificar necessitats, escoltar-los 
i plantejar solucions que siguin beneficioses 
per al col·lectiu. A més parlem amb la Cambra 
de Comerç per dotar-los d’eines per a les ven-
des en línia. Ara acabem un any molt difícil i 
de cara al 2021 tenim previst emetre un nou 
paquet de subvencions per ajudar el comerç 
i la restauració a pal·liar els efectes de la Co-
vid-19. A més, estem treballant en la posada 
en marxa d’una aplicació mòbil on tots els 
establiments estaran geolocalitzats i podran 
publicar diàriament les seves ofertes i pro-
ductes més atractius per als clients, tant els 
que són de Roda com els visitants.

Ara han posat en marxa una campanya 
per posar en valor el comerç local.
Aquest Nadal, més que mai, cal que tots es-
tem al costat del nostre comerç. Això és el 
que busca la campanya “A Roda, de TOT i 
com a TU t’agrada”. Volem promocionar el 
comerç local i transmetre a la ciutadania la 
importància d’ajudar-lo en uns moments tan 
complicats com els actuals. Hem de fer valer 

l’esforç que els nostres comerciants i restau-
radors han fet per adaptar-se a la normativa 
sanitària. La campanya s’allargarà més enllà 
del Nadal perquè a Roda de Berà hi trobem 
tot allò que puguem necessitar, tenim co-
merços de tot tipus que ofereixen produc-
tes molt variats i per a totes les butxaques i 
gustos. Amb la campanya també apel·lem als 
valors de proximitat, familiaritat en el tracte, 
qualitat dels productes de quilòmetre zero i 
l’especialitat dels serveis. 
Aquesta regidoria és molt conscient de la si-
tuació que estem vivint tots i especialment 
el petit comerciant, per això des de el primer 
moment hem buscat eines fiscals i bonifica-
cions per ajudar econòmicament al nostre 
teixit comercial. Hem suspès les liquidacions  
durant aquest any de les ocupacions de la 
via publica de terrasses de bars i restaurants. 
Hem aprovat bonificacions importants a les 
ordenances fiscals pel 2021 en les que  exis-
tiran bonificacions de fins un 70% en la taxa 
de llicencia per a nous comerços,  una  nova 
tarifa amb una reducció del  70%  per a nous 
emprenedors menors de 35 anys o col·lectius 
vulnerables i la rebaixa d’un 50% en la con-
tractació de publicitat a la Ràdio Municipal.

Com s’està portant la pandèmia a les 
escoles de Roda?
Hem d’estar molt satisfets de la feina que els 
professionals fan als centres educatius. Al 
principi de curs hi havia una mica de tensió 
entre les famílies que, després d’haver tingut 
els infants a casa des del març, mostraven cert 
recel per la tornada a les aules. Però ara s’ha 
comprovat que les escoles són segures i les 
famílies poden portar els seus fills i filles amb 
tranquil·litat. Els plans d’obertura dels cen-
tres, revisats constantment, han estat un èxit 
i s’han registrat casos molt aïllats i controlats 
de contagis. Tant la llar d’infants, com les es-
coles i l’institut de Roda són centres segurs.

Com està el projecte del nou institut?
Confiem que en els pressupostos de 2021 i 
2022 de la Generalitat es compleixin les pre-
visions per poder fer les obres i que en un 
parell de cursos disposem del nou centre. 
El projecte està enllestit i només cal que, tal 
i com es va comprometre la Generalitat, hi 
hagi els diners per l’execució de les obres.

Com ha estat l’atenció sanitària des 
del consultori mèdic durant la pandè-
mia?
Aquí a Roda, al menys, no ens han tancat del 
tot el consultori, tal i com sí que ha passat 
durant gairebé tota la pandèmia a altres 
municipis de la zona. Ens van restringir el 
servei de la tarda i només ha estat obert pel 
matí amb cita prèvia, però no ens van tan-
car totalment. El problema és que l’atenció 
telefònica, que és la que des de Salut ha 
promogut en temps de pandèmia, ha estat 
sempre col·lapsat. Fa un mes es va aprovar 
per unanimitat una moció a l’Ajuntament 
en la que s’insta el departament de Salut i la 
Xarxa de Santa Tecla a recuperar l’horari de 
tarda, a posar un sistema de contestador 
que pugui recollir totes les trucades perquè 
siguin contestades al cap de poques hores 
i també a que es torni a obrir el consultori 
que teníem feia anys a la platja. Hem fet arri-

bar queixes de disconformitat en més d’una 
ocasió per la situació que vivim, però és que 
la gent gran del poble té dificultats per fer 
consultes telefòniques o demanar cita prè-
via a través de la web o el correu electrònic. 
Confiem que en alguna d’aquestes peticions 
obtinguem respostes positives, sobretot vo-
lem un reforç administratiu al matí perquè 
dupliquin la capacitat d’atendre trucades. 
Som conscients que això està passant a tots 
els municipis de Catalunya, però això no treu 
que mostrem la nostra disconformitat amb 
la situació i que continuarem reclamant de 
manera ferma i continua altres administra-
cions la millora del servei.

Quina funció té la regidoria de Dona i 
Igualtat?
Fem difusió i campanyes de conscienciació 
de conceptes que ja haurien d’estar norma-
litzats com la tolerància zero a la violència 
contra les dones o la igualtat d’oportunitats 
en la nostra societat. El consistori està treba-
llant en un pla d’igualtat a l’Ajuntament per-
què totes les polítiques municipals es facin 
sota el prisma de la igualtat, des de l’ús del 
llenguatge inclusiu fins a l’execució de pro-
jectes que han d’estar pensats perquè ser-
veixin per a tothom. Amb aquesta regidoria 
fem activitats per commemorar dies impor-
tants del calendari com el 8 de març, que és el 
dia de la dona; el 17 de maig, contra l’LGBTI-
fòbia; el 28 de juny, dia de l’Orgull LGBTI; o 
el 25 de novembre, per mostrar el nostre re-
buig contra la violència masclista. És per això 
que ens adherim a totes les campanyes de 
conscienciació que ens arriben des del Con-
sell Comarcal o de la Generalitat. A més des 
dels serveis socials de l’Ajuntament, a través 
del Consell Comarcal, tenim eines i recursos 
perquè les dones que pateixen situacions de 
violència, física o psicològica, sàpiguen que 
no estan soles. 

NADAL 2020 - ENTREVISTA
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19 DE DESEMBRE

CONTACONTES PER LA 
MARATó: LA RODA DE LES 
hISTòRIES.
A les 12h, a la plaça de la 
Sardana. A càrrec de Genovesa, 
narratives teatrals. 

19 I 20 DE DESEMBRE 

PÀDEL SOLIDARI.
Tot el cap de setmana, a la ZEM 
Eixample. 
Preu inscripció: 10€/persona. 
Inscripcions fins al 17 de 
desembre. 

TORNEIg ONLINE FIFA21.
Preu: 2€. 
Inscripcions al PIJ. 
CIRCUIT DE COTxES 
TELEDIRIgITS.
De 8:30 a 13:30 i de 15 a 17h, al 
parc del Francaset. 
Organitza Rockcat RC Team 
Tarragona. 

20 DE DESEMBRE

ACTIVITATS PER LA MARATó 
DE TV3
Paradeta de venda de postals 
nadalenques.
De 10 a 14h, a la plaça de la 
Sardana. Col·laboren: escoles 
El Cucurull, Salvador Espriu i 
Institut Roda de Berà. 

Paradeta de venda de 
manualitats.
De 10 a 14h, a la plaça de la 
Sardana. 
A càrrec de l’Esplai Ca 
l’Oliverar. 

Tir amb arc.
De 10 a 14h, a la plaça de la 
Sardana. Aportació solidària. 
Organitza Assoc. Toxophílica de 
Catalunya. 

21 DE DESEMBRE

10è CONCURS 
D’APARADORS NADALENCS

Inscripcions fins a les 12h, a 
l’Hotel d’Entitats. Visites del 
Jurat, a partir de les 19h.
Consulta tota la informació al 
cartell. 

DEL 21 DE DESEMBRE 
AL 4 DE gENER

gIMCANA COMERCIAL DE 
NADAL.
Troba els diferents objectes de 
Nadal als establiments adherits 
i entra en el sorteig d’increïbles 
regals. 3 premis per a cada 
categoria
0-6 anys: 1r: càmera de fotos 
/ 2n: patinet / 3r: pissarra 
magnètica 
7-11 anys: 1r: tableta / 2n: 
patinet / 3r: joc de taula
12-17 anys: 1r: tableta / 2n: 
dessuadora / 3r: joc de taula 
Sorteig, 4 de gener a les 
12.30h. 

Tots els detalls i les bases a 
www.rodadebera.cat 

29 I 30 DE DESEMBRE 

TROBEM AL PATgE REIAL! 

Joc de pistes a través de codis 
QRs per trobar al Patge Reial i 
lliurar-li la carta. 
D’11 a 13h i de 16 a 18h. 
Inici del joc a la plaça de 
l’Ajuntament. 

*El joc es desenvoluparà a 
través de pistes amb diferents 
codis QR. Els pares i mares 
necessitareu un dispositiu mòbil 
que els pugui llegir. 

4 I 5 DE gENER

RECOLLIDA DE REgALS PER 
PART DELS AJUDANTS DELS 
REIS MAgS.
4 de gener: de 9 a 13h i de 16 a 
20h
5 de gener: de 9 a 13h. 
Al Casino Municipal. 

5 DE gENER

ARRIBADA DELS REIS MAgS 
D’ORIENT.

A partir de les 17h, al Pavelló 
Municipal
Torns diferents segons 
aforament. 
Inscripció prèvia a 
www.rodadebera.cat 

Seguidament, 
Repartiment de regals per les 
cases.

EN TOTS ELS ACTES 
PROGRAMATS GARANTIREM 

EL COMPLIMENT 
DE LES MESuRES DE 

PREVENCIó I D’HIGIENE. 

BONES fESTES A TOThOM!
NADAL 2020 - AGENDA D’ACTES

El municipi, preparat per a la celebració d’un Nadal marcat pel context sanitari
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Els residus vegetals que es generen de les tasques 
de poda són normalment molt voluminosos. Mal 
gestionats contribueixen a incrementar la sensació 

de brutícia dels nostres carrers, sobretot quan són barrejats 
amb la resta d’escombraries o, pitjor, abandonats en qual-
sevol indret, una pràctica que, com recorda l’Ajuntament, 
està prohibida i comporta sancions econòmiques. 
Per acabar amb aquestes situacions i assolir una correc-
ta gestió de les restes vegetals amb el seu reciclatge, 
l’Ajuntament va posar en marxa el 30 de novembre una 
prova pilot de recollida de la poda porta a porta en el barri 
de l’Eixample, en la zona compresa entre l’avinguda Mun-
tanya, l’avinguda de l’Avenc, i els carrers Salvador Dalí, Pau 
Picasso, Pau Casals i Joan Sebastian Bach. Amb aquesta 
prova el consistori vol comprovar si el sistema funciona per 
poder ampliar-lo a tot el terme municipal. 
La zona escollida està formada per més de 600 habitatges, 
però a la prova només hi participen aquells que s’hi ha vol-
gut adherir, un total de 111. A cadascun d’ells se li ha lliu-
rat un kit de poda que consta de la informació necessària i 
d’un sac de 60x60x80cm, que és el que han d’emprar om-
plint-lo amb les restes vegetals i que cal deixar a la porta de 
l’habitatge el dia que pertoqui, abans de les 8 del matí.
El servei de recollida porta a porta a l’Eixample es diferen-
ciarà amb dues temporades. Entre els mesos de novembre 
i gener, considerada temporada alta, la recollida porta a 
porta es farà els dilluns i els divendres; pel que fa a la tem-
porada baixa, de febrer a octubre, la recollida tindrà lloc els 
dilluns.

L’Ajuntament posa en marxa una prova pilot de la 
recollida de les restes vegetals porta a porta
El nou servei es va iniciar el 30 de novembre al barri de l’Eixample, amb 111 habitatges 
inscrits. Es vol avaluar si és un sistema pràctic per tal d’implantar-lo a tot el municipi

Es congelen les taxes i els impostos municipals de 2021 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar 
al ple ordinari del mes d’octubre 
les noves ordenances fiscals per a 

l’exercici 2021. La proposta de l’equip de 
Govern, recolzada amb els vots a favor de 
ERC, Ciutadans i Populars per Roda, va ser 
la de congelar la majoria de les taxes, im-
postos i preus públics, modificant també 
alguns d’ells a la baixa amb la intenció de 
bonificar i incentivar l’activitat empresarial 
i comercial “en un any que es preveu dur 
pels sectors que són el motor econòmic 
del nostre poble, els serveis, el turisme i la 
construcció”, va assegurar l’Alcalde. 
“Volem baixar la pressió fiscal que pa-
teixen els rodencs i rodenques per tal 
de no agreujar les dificultats econòmi-
ques que ja estan patint la ciutadania, 
els autònoms i pimes per la crisi ocasio-
nada per la pandèmia de la Covid-19”, 
diu Pere Virgili. 

Les noves ordenances inclouen un gran nombre de bonificacions en impostos i taxes per 
ajudar a reduir la pressió fiscal de ciutadans, autònoms i petites empreses de Roda

IBI 
Es preveu una 

bonificació 
d’un 25% per 
als propietaris 

-no inclou grans 
tenedors- que 
lloguin el seu 

habitatge en règim 
de lloguer social.

AIE
Bonificació del 

50% per l’increment 
de la plantilla en un 
15% / un 30% per 

increment del 10% 
la plantilla / 15% per 
incrementar un 5% 
la plantilla / 5% per 
a les empreses que 
l’incrementin en un 

2%. 

IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I 

OBRES
Bonificació del 30% 
en noves llicències 

d’obres que estiguin 
sense acabar i 

executades com a 
mínim en un 80%.

Bonificació del 15% 
les llicències d’obres 

per iniciar noves 
activitats comercials, 

i 25% si és dins del 
casc antic. 25% de 
bonificació per a 
noves obres amb 
qualificació HPO. 

RECOLLIDA 
ESCOMBRARIES

Bonificació per ús de 
la deixalleria. 5% per 

a les famílies que 
facin entre 5 i 10 

aportacions durant 
tot l’any / 10% per a 
les que facin més de 
10 aportacions l’any. 

PREUS PúBLICS 
Noves tarifes amb 

reduccions: per 
ús de la sala de 
coworking, una 
bonificació del 
70% per a nous 
emprenedors 

empadronats a Roda 
de Berà. 

Reducció a la 
meitat de les tarifes 

de Roda de Berà 
Ràdio per ajudar 
a la promoció del 

comerç local.
Noves 

bonificacions
2021
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Carlos López té 32 anys, és arquitec-
te i des de fa cinc anys viu a París. 
Actualment treballa com a res-

ponsable de projectes en una reconeguda 
agència d’urbanisme i paisatge a la ciutat de 
la llum, on actualment s’ocupa de projectes 
a la Xina i Amèrica del Sud. 

Què et va portar a marxar de Roda? 
Vaig decidir marxar-me a París perquè volia 
especialitzar-me en el camp de l’urbanisme 
i el paisatge; i París és una ciutat prestigio-
sa per la seva manera d’imaginar la ciutat. 
A més, sabia que si volia treballar com a ur-
banista, o com a arquitecte, a París hi tindria 
moltes més oportunitats laborals, i, al mateix 
temps, les condicions laborals eren millors 
que a Tarragona o Barcelona. 
Cal animar els joves a no limitar el seu terri-

tori d’exploració al nostre país, fora hi ha tot 
un món de possibilitats. Els límits no ens el 
posen les fronteres físiques sinó nosaltres 
mateixos i la nostra ment. 

Com vas viure les primeres setmanes 
lluny de la família?  
Els primers dies, mesos o fins i tot diria anys, 
no són els més complicats. Tot és nou i esti-
mulant, tens tantes coses per descobrir que 
el temps passa ràpid. A més a més si vols 
establir-te hi ha molta feina a fer: aprendre 
l’idioma, integrar-te socialment, trobar un 
lloc on viure que puguis pagar... jo vaig viure 
2 anys en un estudi de 10m2 amb dutxa, llit 
i cuina, i buscar el teu primer treball. En el 
meu cas va ser netejant el Moulin Rouge de 
París, que no feia falta parlar un francès fluït. 

Què destacaries de la manera de 
treballar dels francesos? 
El pensament crític, en general mai parlen 
del que funciona, això és bàsic, per concen-
trar-se en tot el que fa falta reparar. El resul-
tat és que mai estan contents amb res i tot 
s’ha de millorar. També la seva cortesia. És 
molt fàcil fer amics entre els teus companys 
de treball i aprofiten la més mínima excusa 
per dir “això cal celebrar-ho, fem apéro!”. 

Com has viscut les dues onades de la 
Covid-19 lluny de casa? 
He viscut la Covid com un moment de re-
flexió, ha estat una de les poques vegades 
de calma laboral que m’ha permès molt de 
temps per pensar. Així, he començat a re-
flexionar sobre com ho puc fer per tornar a 
prop dels meus, de casa.

Què és el que més trobes a faltar de 
Roda de Berà? 
Sobretot la part més social de viure en un 
poble, el fet de conèixer els teus veïns, po-
der saludar la gent al carrer, prenent un cafè, 
fer el vermut...
També, però, sortir a córrer des de casa meva, 
pujant per la pedrera romana i des d’aquí 
uns dies passar pel Pi Solitari, o els Quatre 
termes, el Cucurull, el Coll del Repàs, o anar 
cap a la platja i recorre el camí de Ronda. 

Ens expliques alguna anècdota curiosa 
que t’hagi succeït amb l’idioma? 
He tingut diverses, però explicaré la favorita 
de la meva parella. Ella m’havia convidat a 
un sopar formal per conèixer la seva família. 
Després d’haver menjat infinitat de plats, jo 
ja no podia més. Pel que vaig voler dir que 
em dolia la panxa “j’ai mal au bide”, només 
que em vaig equivocar i no ho vaig pronun-
ciar del tot bé, “j’ai mal au bite”. Vaig veure 
que tota la família em mirava amb cara de 
no haver entès, per la qual cosa ho vaig re-
petir dues vegades més. Us deixo a vosaltres 
que busqueu la traducció a Google (riu).  

Tens intenció de tornar a casa aviat? 
La veritat és que des de fa un temps em 
plantejo la idea de tornar, però no és fàcil. 
Per tornar has de renunciar, en certa mane-
ra, a moltes coses que has aconseguit amb 
molt d’esforç; un treball estable amb bones 
condicions laborals, amics, casa i, a més, 
convèncer la teva parella de que a Roda es 
viu millor que a Paris! (riu). Però la veritat 
és que ara m’agradaria poder utilitzar tota 
l’experiència i l’esforç que aplico en projec-
tes per a França, en projectes locals que pu-
guin ajudar a les persones que conec.

L’Ajuntament i BASE ofereixen per quart any consecutiu 
una tarifa plana per al pagament d’impostos municipals

Un total de 167 famílies, fins 

al moment, es beneficiaran 

al 2021 d’aquest sistema 

de pagament personalitzat 

que té l’objectiu d’ajudar a 

les famílies a fer front als 

impostos municipals

Les sol·licituds per 

fraccionar els impostos de 

2021 s’han de presentar 

abans del 31 de desembre

Després de l’èxit assolit en les 
tres primeres edicions, l’àrea 
d’Hisenda de l’Ajuntament i el 

servei de cobraments de BASE de la Dipu-
tació de Tarragona van tornar a engegar 
per al proper any el Compte de Pagament 
Personalitzat. 
Fins al moment, un total de 167 famílies es 
beneficiaran el proper any dels avantatges 
que aquest sistema ofereix, agrupant els 
impostos municipals en un compte únic 
per realitzar un pagament fraccionat sen-
se interessos al llarg de nou mensualitats, 
entre els mesos de febrer i octubre. A més 
a més, no té cap cost per als ciutadans i els 
permet tenir un major control dels seus 
pagaments, rebre informació detallada 
del total, dels venciments previstos o de 

l’import de cadascun dels fraccionaments.
Cada contribuent pot decidir quins tributs 
l’interessaria agrupar, encara que es trac-
ti d’obligacions emeses des de diferents 
ajuntaments. Les persones interessades 
en sol·licitar aquest servei de cara als im-
postos de 2021 poden fer-ho abans del 31 
de desembre per via telemàtica al web de 
BASE, www.base.cat, o a l’oficina de Roda 
de Berà ubicada al carrer Vendrell, 29, amb 
cita prèvia. 
Aquells que ja ho van tramitar els anys an-
teriors no caldrà que ho tornin a fer, atès 
que l’acolliment al sistema de Pagament 
Personalitzat es prorroga automàticament 
pels següents exercicis sempre que el ciu-
tadà no hi renunciï de forma expressa i 
continuï complint els requisits.

RODENCS PEL MÓN

Carlos López, de Roda de Berà a París

 Carlos des de la terrassa del seu apartament, amb París al fons.
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La Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca 
posa en marxa el projecte “Biblioteca viatgera”

El servei de la Biblioteca Municipal 
torna a donar un pas més enllà i 
ha posat en marxa la iniciativa 

“Biblioteca viatgera. La biblio s’apropa 
a tu”, amb la qual volen donar resposta 
a diverses necessitats. La primera d’elles 
dels centres educatius, els quals amb 
les seves biblioteques tancades per la 
Covid-19, necessitaven poder accedir a 
una amplia col·lecció de títols que ser-
veixin als professors com a material de 
recolzament per a les seves classes. Tots 
els centres escolars van voler participar 
en aquesta iniciativa, la Llar d’Infants Els 
Petitons, les escoles Salvador Espriu i El 
Cucurull i l’Institut Roda de Berà. 
Els lots s’aniran preparant segons les 
necessitats dels centres educatius, que 
poden tenir en préstec el material du-
rant el temps que els professors neces-

sitin. La biblioteca ha obert aquest ma-
teix servei a altres col·lectius, entitats o 
associacions que hagin de preparar un 
tema concret pel qual requereixin do-
cumentació.  

LA BIBLIOTECA S’APROPA ALS MÉS 
VULNERABLES 
La iniciativa “Biblioteca viatgera” també 
vol ajudar a moltes persones que, per 
problemes de salut, de mobilitat o per 
por a contagiar-se de la Covid-19 no po-
den sortir de casa. La regidoria de Cul-
tura està treballant conjuntament amb 
Serveis Socials per posar en marxa un 

servei de repartiment de llibres a do-
micili, perquè totes aquestes persones 
puguin fer les seves comandes de llibres 
en préstec a la biblioteca i els rebin di-
rectament a casa, amb totes les mesures 
de seguretat. La Biblioteca romandrà 
tancada per vacances del 24 de desem-
bre a la tarda fins al 6 de gener, ambdós 
inclosos.

Gronxadors més inclusius 
als parcs infantils de Roda

El consistori continua amb el seu 
projecte de manteniment i re-
novació dels parcs infantils de 

Roda de Berà, amb el qual durant aquest 
any ja s’han renovat completament cinc 
espais infantils de cinc barris diferents. 
Dins d’aquest projecte la regidoria de 
Serveis està instal·lant un nou model de 
seient per a gronxador, adaptat per a 
persones amb diversitat funcional, amb 
l’objectiu de promoure i afavorir el joc de 
tots els infants. 
Per ara es troben a tres espais diferents, 
al parc del Francaset, al barri de Marysol 
i al parc de l’avinguda Bonastre. La idea 
de la regidoria de Serveis, però, és anar 

implantant-los progressivament a tot el 
municipi per garantir la seguretat, la in-
clusió i el gaudi de tots els nens i nenes. 
“Cal lluitar per una inclusió plena, volem 
espais segurs per als nostres infants, però 
també parcs on puguin compartir el seu 
temps i relacionar-se sense importar les 
seves capacitats, en igualtat de condi-
cions”, assegura el regidor Manel Gonzá-
lez. 
Els nous gronxadors adaptats tenen un 
sistema de subjecció de seguretat que 
faciliten el recolzament de la zona lum-
bar i cervical. El seu ús està recomanat 
per a menors d’entre 5 i 14 anys, sempre 
amb la supervisió d’un adult. 

L’Ajuntament ha iniciat la instal·lació d’un nou model de seient per a gronxador adaptat per a 

persones amb diversitat funcional

Espai per recordar els infants no nascuts

No es parla massa de les morts 
gestacional i perinatal ni del 
dol pel qual han de passar 

les famílies després que un nadó hagi 
nascut sense vida o hagi mort pocs 
dies després del part. 
En mig d’aquest dol quasi invisible 
per a la societat, les famílies neces-
siten un lloc on poder recordar-los 
que els serveixi per enfrontar la mort 
del seu nadó no nascut, i a Roda de 
Berà poden trobar-ne un des de finals 
d’octubre.  
L’Ajuntament va condicionar un es-
pai a la zona nova del cementiri on 

s’ha plantat una olivera a sota de la 
qual s’ha col·locat un monòlit de pe-
dra natural amb una placa on es pot 
llegir: “En record dels infants que van 
néixer adormits; d’aquells que vam 
portar al ventre, però mai vam arribar 
a conèixer; dels que vam sostenir en 
braços, però mai vam portar a casa, i 
d’aquells que vam poder portar a casa, 
però no es van quedar. Fins el més pe-
tit dels peus té el poder de deixar em-
premtes eternes en aquest món”.  Són 
molt pocs els espais com aquest a tot 
Catalunya, i a tota la província de Ta-
rragona no n’existia cap. 

El cementiri de Roda de Berà acull des del 30 d’octubre un arbre del record, un memorial 

perquè les famílies puguin recordar i homenatjar els seus fills i filles nascuts sense vida o que 

haguessin mort poc després de néixer.

LA BIBLIOTECA 
ROMANDRÀ 

TANCANDA PER 
VACANCES DEL 24 

DE DESEMBRE A LA 
TARDA FINS AL 6 DE 

GENER, AMBDóS 
INCLOSOS 



9

En un any en què el confinament 
per la pandèmia de la Covid-19 
ha fet incrementar els casos de 

violència masclista contra les dones i els 
seus fills i filles, es feia més necessari que 
mai commemorar el 25N. La regidoria de 

la Dona va programar diferents actes per 
mostrar el total suport de l’Ajuntament a 
les víctimes i a la lluita contra el masclisme 
i per conscienciar la ciutadania que aques-
ta xacra és un problema de tota la societat, 
no només de les dones. 
Els dijous 19 i 26 de novembre l’Ajuntament 
va muntar una paradeta al mercat munici-
pal que va esdevenir tot un èxit. Van ser 
moltes les persones que es van apropar per 
deixar els seus desitjos i missatges contra 
la violència en el gran mural de mans liles. 
La regidora de la Dona, Rosana Dorantes, 
va repartir informació sobre els recursos 
disponibles i les xapes que el consistori va 
editar aquest any amb motiu del 25N. 

Durant les tardes i nits dels dies 24 i 25 
la façana de l’Ajuntament es va il·luminar 
amb color lila, un acte simbòlic que vol 
mostrar el compromís de l’Ajuntament en 
la lluita contra la violència envers les do-
nes. 
El 25 de novembre, a les 12, a la plaça de 
l’Ajuntament es va guardar un minut de 
silenci en record de totes les dones assas-
sinades a mans de les seves parelles o ex 
parelles, i es va fer la lectura del manifest 
institucional. Aquest any l’Ajuntament 
també va editar un vídeo, que es pot veure 
al nostre canal de YouTube, en què tots els 
regidors i regidores de la corporació van 
llegir el manifest. 

L’Ajuntament clama contra 
la violència masclista

Un any més el 
consistori va reafirmar 
el seu compromís en la 
lluita contra la violència 
envers les dones

La regidoria de la Dona s’ha ad-
herit a la iniciativa de l’Institut 
Català de les Dones contra 

el masclisme, que pretén desmuntar 
i llençar directament a la paperera 
aquest tipus d’actituds. La campanya 
compta amb la col·laboració de nom-
brosos consistoris que ja s’hi han ad-
herit, fent visible a través de les pape-
reres públiques el lema “Diposita aquí 
el teu masclisme”.  Rosana Dorantes, 
regidora de l’àrea, ha destacat la im-
portància de reconèixer el masclisme, 
“llençar-lo simbòlicament a les pape-
reres és molt important per poder aca-
bar amb aquestes actituds, perquè no 
podem lluitar contra una ideologia si 
no és reconeguda”. 

Campanya 
“Diposita aquí el 
teu masclisme”
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L’Ajuntament ha obert la convoca-
tòria per constituir una borsa de 
treball de personal laboral tem-

poral amb denominació peó de brigada, 
per tal de cobrir vacants, substitucions o 
qualsevol altre tipus de necessitat que hi 
pogués sorgir. 
El procés selectiu es durà a terme mit-
jançant concurs-oposició. Les persones 
que superin totes les proves formaran part 
de la borsa de treball, per ordre de la pun-
tuació total obtinguda a les proves. 
Les sol·licituds es poden presentar a 
l’Ajuntament fins al 30 de desembre, jun-
tament amb el justificant de pagament de 
la taxa de drets d’examen, per valor de 6 
euros. 
Consulta les bases i tota la informació a 
www.rodadebera.cat nes. 

L’Ajuntament obre la convocatòria per 
crear una borsa de peó de brigada 
Les sol·licituds es 
podran presentar a 
l’Ajuntament fins al 30 
de desembre

En plena campanya del Gran Recapte d’Aliments, el 20 de novembre tretze alum-
nes de 3rB de l’Institut, acompanyats per la seva professora Estela Simó, van visi-
tar les instal·lacions del Punt de Distribució d’Aliments de Roda de Berà. 

L’objectiu de la visita era conèixer en primera persona com funciona aquest servei fona-
mental, sobretot en temps de pandèmia, i com es gestionen les donacions d’aliments i 
productes bàsics que es reben. 
Allà, les treballadores i voluntàries del servei, acompanyades per l’alcalde Pere Virgili i la 
regidora de Serveis Socials, Teresa Ferré, van guiar els joves, dividits en petits grups, per les 
diferents estades del PDA. Aquesta visita estava emmarcada dins de l’acció educativa Ser-
vei Comunitari que els alumnes de secundària realitzen per experimentar i protagonitzar 
accions de compromís cívic.  

Els joves de l’Institut de Roda 
de Berà visiten el Punt de 
Distribució d’Aliments

E l 5 de desembre uns sende-
ristes van trobar el cos sense 
vida del rodenc Federico An-

drés en una zona boscosa propera al 
terme de Roda de Berà. 
Federico, de 32 anys, havia desapare-
gut el 29 de novembre a la tarda i la 
seva família en va denunciar la des-
aparició a l’endemà al matí. Durant 
seixanta hores més d’una cinquantena 
d’efectius de la Policia Local, Mossos 
d’Esquadra, Bombers, Creu Roja i Pro-
tecció Civil de Roda de Berà i Creixell, 
el van buscar sense obtenir cap pista 
sobre el seu possible parador. 
Des d’aquestes línies volem expressar 
el nostre més sentit condol i fer-li arri-
bar a la seva família i amics el nostre 
recolzament. Descansi en pau.

Troben sense 
vida el cos de 
federico Andrés 

El Jurat escull les millors fotografies 
de Roda de Berà per al calendari 
institucional de 2021

L’1 de desembre el Jurat del 8è 
Concurs fotogràfic de Roda 
de Berà es va reunir per de-

liberar i escollir les fotografies guan-
yadores d’aquesta edició. Les dotze 
imatges seleccionades conformaran 
el calendari 2021 que l’Ajuntament 
edita. Al concurs es van presentar 12 
participants amb un total de 136 fo-
tografies. 

La selecció va ser complicada atès 
que el nivell dels participants era alt, 
però finalment les escollides van ser: 
dues fotografies de Carlos M. Pérez, 
sis imatges d’Andrés Mondéjar, una 
de Concepció Pujol, una de Divina Va-
llvé, una fotografia de Pepita Biosca i 
una imatge de Lucía Mesa. Cadascu-
na d’elles ha estat premiada amb 25 
euros.
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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

A finals d’octubre, el president 
del Club Tennis Barà, Joan 
Josep Jané, va fer dona-

ció al Punt de Distribució d’Aliments 
de Roda de Berà d’una compra 
d’aliments càrnics per valor de 500 
euros, de l’empresa carns Milà. Jané 
va visitar les instal·lacions del PDA 
acompanyat per l’alcalde Pere Virgili 
i la regidora de Serveis Socials, Teresa 
Ferré. 
Des de fa tres anys el club rodenc fa 
aquesta donació tan important per al 
servei municipal que ajuda a incloure 
productes frescos als lots setmanals 
que el PDA distribueix entre les famí-
lies més necessitades de Roda. 
La va fer gràcies al III Open Nacional del Club Tennis Barà el qual es troba inclòs al Circuit IBP Tennis Se-
ries. Aquest campionat d’alt nivell es va celebrar a les instal·lacions del club entre el 17 i el 23 d’agost 
amb una participació de 102 jugadors en categoria absoluta masculina i femenina. 

El Club Tennis Barà dona 500 euros 
en carn al Punt de Distribució d’Aliments

L’ARC DE BERÀ
El passat 30 de novembre es va commemorar 
el 20è aniversari de la inclusió del conjunt 
arqueològic de Tàrraco a la llista de Patrimoni 
Mundial per la UNESCO.
Dins d’aquest conjunt es troba l’Arc de Berà,  
l’element simbòlic i identificatiu per excel·lència 
dels rodencs i rodenques. Construït al segle 
I aC, era la porta de benvinguda a la Tàrraco, 
capital de la província més gran d’Hispània: la 
Tarraconense.
A diferència del que moltes persones creuen, no 
és un arc del triomf sinó un arc honorífic, ja que 
es va aixecar sobre la Via Augusta amb l’objectiu 
d’honorar l’emperador August, per disposició 
testamentaria de Luci Licini Sura. 

La seva història no ha estat exempta de misteris 
i punts encara per discernir. El que sí sabem 
és que es va construir amb carreus de pedra 
calcària local procedent de la pedrera de l’Elies. 
Al llarg dels anys el monument ha patit diverses 
modificacions. Testimoni de totes elles són els 
textos i sobretot les representacions gràfiques 
que es conserven de l’Arc des del segle 
XVI, moltes de les quals es poden veure en 
l’exposició permanent “La història de l’Arc de 
Berà en imatges” al Museu de la Ràdio Luis del 
Olmo, que pertany a Emilio Becker. La col·lecció 
està formada per una vintena de peces, moltes 
d’elles inèdites i exclusives.  
L’any 1936 l’Arc va experimentar una de les 
restauracions més important, després de 
l’atemptat que pretenia obstaculitzar amb les 
pedres del monument el possible trànsit de les 

tropes nacionals. Arran d’aquest acte, a l’octubre 
d’aquest mateix any van començar les obres de 
reparació i de desdoblament de la carretera 
N-340 deixant l’Arc de Berà protegit dins d’una 
bella plaça ovalada. 
La imatge que té actualment és fruit dels darrers 
treballs realitzats a càrrec de Xavier Dupré, i 
que van culminar l’any 1998, després d’un llarg 
procés d’investigació. 

Fotografia de Francesc Folguera (1927). 

REBOST DE LA MEMòRIA

L’ANèCDOTA 
RESuLTA CuRIóS ESCOLTAR 
ENCARA AVuI MOLTES 
PERSONES QuE ASSEGuREN 
RECORDAR HAVER PASSAT, QuAN 
EREN PETITES, AMB EL SEu 
COTxE POR SOTA DE L’ARC, uN 
FET QuE DIFíCILMENT POT SER 
CERT JA QuE LA BIFuRCACIó 
DE LA CARRETERA ES VA FER 
DuRANT LA GuERRA CIVIL
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Els finals d’any acostumen a transcórrer 
ben nodrits de balanços, i pot arribar a 
semblar que del d’enguany únicament 

se’n desprèn el negativisme i la manca d’un 
futur cert. En aquesta situació és totalment ne-
cessari atorgar rellevància a tots aquells actes 
que s’han produït en els darrers temps, que ens 
han ajudat a avançar amb pas ferm en un en-
torn d’incertesa, i que ho continuaran fent. Des 
d’aquí només podem traslladar la nostra enho-
rabona, en tots els sentits.
Aquest any no ha estat pas corrent, i així ho hem 
entès a l’Equip de Govern des d’un primer mo-
ment. La dotació de fons destinats a programes 
d’atenció de les persones, serveis socials, foment 
de l’ocupació i noves línies de subvenció destina-
des a sufragar els desperfectes (tant econòmics 
com socials) que ha generat la situació actual 
van esdevenir les primeres mesures. Aquestes 
van precedir noves modificacions en les nostres 
Ordenances Fiscals, que han derivat en la con-
gelació d’impostos i en l’aplicació de noves bo-
nificacions que afavoriran l’alleugeriment de la 
càrrega fiscal del ciutadà. 
Però no volem pas aturar-nos aquí, i és que el 
nostre deure més primari amb el municipi és 
el de romandre al costat de les rodenques i els 
rodencs. Treballem en un nou pressupost, el de 
2021, que ens ha de permetre que el poble no 
s’aturi, que aquell que ja prospera no vegi com 
se li tallen les ales, que no trobi fre, i que aquell 
que es troba actualment en situació de feblesa 
aconsegueixi sortir-ne. Com no pot ser d’altra 
manera, però, únicament serà un èxit si fem fo-
rça entre tots. 
Abans, però, ens aturarem als nadals, que en-
guany han de resultar un espai d’alegria i de 
claror, més que mai. Aprofitem aquestes línies 
per a desitjar-vos unes bones festes, i traslladar 
una nova sensació de positivisme de cara a l’any 
vinent.

Bon Nadal

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.

PER UNA REPúBLICA DE DONES 
LLIURES DE VIOLèNCIA

Parlem de violència de gènere quan hau-
ríem de parlar d’assassinats. D’assassinats 
de dones pel fet de ser dones davant 

d’homes immadurs, la majoria amb complex de 
Peter Pan. 
Cada any, el 25 de novembre, em sento com la 
protagonista de Gambito de Dama, quan la pe-
riodista li pregunta com és sentir-se una dona 
prodigiosa en un món d’homes i la seva resposta 
és “com una més”; perquè els homes en aquest 
context de la sèrie també són prodigis. Ella no és 
l’excepció en un món d’homes. Som al segle XXl 
i això ha de canviar.
Enguany la regidoria de la Dona del nostre ajun-
tament va organitzar la lectura d’un manifest 
institucional amb una posada en escena un tant 
errònia des del meu punt de vista, on només 
les regidores vam llegir el manifest, mentre els 
regidors, situats a una altra banda de l’escenari, 
s’ho miraven. L’altre errada que hi veig és la de-
nominació de la regidoria, perquè quan els con-
vé s’anomena “de la Dona”, i quan els convé es 
diu “d’Igualtat”. A mi em fa entendre que l’equip 
de govern local no té clar el compromís que ha 
d’entomar davant el col·lectiu LGTBI i les dones. 
Cal treballar per assolir la igualtat de tracte, de 
drets i de llibertats de totes les persones que 
integren la nostra societat sense fer-ne distin-
cions, tot i fent visibles les discriminacions que 
pateixen els diferents col·lectius i apostant per 
revertir aquestes situacions.
Particularment sóc del parer que són els homes 
els que han d’educar els homes, els que han de 
llegir els manifests per dir al altres membres del 
seu col·lectiu que TOTES LES PERSONES SOM 
IGUALS.
Les dones i els homes d’Esquerra Republicana de 
Catalunya continuem avançant compromeses i 
compromesos per una República Catalana amb 
polítiques públiques encaminades a la preven-
ció centrada en l’educació afectiva-sexual que 
generi noves maneres de relacionar-se i amb un 
sistema judicial fort que apliqui una justícia amb 
perspectiva de gènere. 

Eva Maria Giménez
Portaveu del grup municipal ERC Roda de Berà
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Este ha sido un año muy complicado para 
todos. Desde prácticamente sus inicios 
nos hemos visto en la necesidad de cam-

biar toda nuestra vida cotidiana.
Las relaciones personales, comerciales, labora-
les, deportivas, culturales, todas en general, se 
han visto alteradas con un único objetivo. Salvar 
vidas.
Aún así hemos tenido que lamentar miles de 
muertes y afectados por el Covid. La economía 
se ha resentido y nuestros autónomos y peque-
ños comercios lo han pasado (y lo siguen pasan-
do) muy mal. Miles de trabajadores siguen en 
Erte y cada vez más personas recurren a las ayu-
das que ofrecen nuestros bancos de alimentos 
entre otros.
En Ciudadanos hemos apostado por ayudar y 
aplicar nuestra experiencia en todo aquello que 
pudiera mejorar la vida de nuestros vecinos.
Ahora vivimos unos días donde parece que ve-
mos la luz al final de este túnel tan siniestro. La 
aparición de las vacunas y sobre todo de la va-
cunación en masa nos podrá hacer volver poco a 
poco y con mucha prudencia a la vida de antes.
En Roda de Berà jamás nos olvidaremos de las 
personas que nos han dejado este año y sabe-
mos que entre todos nos ayudaremos para salir 
adelante.
L’Agrupació Local de Cs Roda de Berà us desitja 
que passeu unes fantàstiques festes en la me-
sura del possible. Però sobretot seguim els con-
sells de les autoritats sanitàries. Us desitgem de 
tot cor que aquest 2021 que arriba sigui l’any 
del retrobament, de les abraçades i en definiti-
va que sigui l’any en què puguem tornar a viure 
amb normalitat.

Grupo Municipal Ciutadans Roda de Berà. 

NO hA SIDO NADA FÁCIL

Estamos dejando atrás un año que no ha 
sido nada fácil, un año que con la expansión 
de la pandemia de la Covid-19 ha cambiado 

nuestras vidas. Estamos viviendo todavía el sufri-
miento de las vidas que el virus se ha llevado y las 
secuelas físicas que en un gran número de ciuda-
danos contagiados ha dejado, y vivimos todavía 
preocupados por lo que pueda llegar, con la espe-
ranza puesta en una vacuna que pueda llevarnos 
lo más pronto posible a la normalidad. Pero no 
tan solo la pandemia se ha cebado con la salud, 
también lo ha hecho en lo económico, ocasionan-
do daños en algunos casos irreparables, muy en 
especial a los autónomos y pequeñas empresas, 
pero también a todas aquellas personas que han 
perdido sus puestos de trabajo.
Nuestro municipio de Roda de Berà no ha pasa-
do desapercibido, quizás no con los índices de 
contagio más altos, pero sí con las mismas conse-
cuencias en cuanto a salud y economía. Por eso, 
desde nuestro grupo municipal no hemos dudado 
desde el primer momento en aportar iniciativas y 
dar lo mejor de nosotros mismos a diferencia de 
otros, lo hemos hecho desde el silencio, sin bus-
car rentabilidad política, otros ni eso, por el simple 
hecho de no haber aportado nada. A parte de las 
veinticuatro propuestas presentadas, la mayoría 
de ellas incluidas en la gestión de la Covid-19, he-
mos llevado al pleno mociones que han sido apro-
badas por la mayoría de los grupos municipales, 
como el recordar al actual gobierno de España el 
cumplimiento de los acuerdos que el anterior go-
bierno tenía previstas en cuanto a infraestructuras 
en nuestro municipio, como el paso elevado pea-
tonal en la N-340, la rehabilitación de la Roca Fo-
radada o mejoras en la circulación entorno a l’Arc 
de Berà. También al Gobierno de la Generalitat con 
la tan esperada construcción del nuevo instituto 
de enseñanza. Moción para solicitar recursos para 
la tramitación del ingreso  mínimo vital,  moción 
en favor de una regulación más efectiva contra la 
ocupación ilegal de viviendas o la moción para 
solicitar medidas de apoyo al sector turístico del 
municipio, entre otras.
Aprovechamos para desear a todos los vecinos de 
nuestro municipio unas Felices Fiestas, dentro de 
las posibilidades que nos impone la gestión de la 
pandemia, pero sin romper el encanto de la Navi-
dad y con todos los deseos de que el año nuevo 
2021 reconstruya todo lo perdido.

Rafa Luna - Portaveu PPRdB 
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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Vols estalviar fins a un 10% 
en el teu rebut de la taxa de 

recollida d’escombraries?

Aconsegueix el teu 
Passaport verd de la Deixalleria! 
Estigues molt atent a les nostres 

xarxes socials i t’explicarem 
com fer-ho!




