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Com diu una cançó infantil “és Nadal, altre cop; és Nadal de nou. És Nadal, com cada 
any, és Nadal de nou”. L’any passat ens acomiadàvem del 2020 desitjant-li bon vent 
i barca nova. Aquest 2021 no serà pas diferent. Tot i que semblava que la pandè-

mia, gràcies a la vacunació, ens donaria una petita treva i podríem gaudir d’un Nadal més 
semblant als que vivíem abans que la Covid-19 entrés a les nostres vides trastocant-ho 
tot, no serà pas així. Des de l’Ajuntament havíem organitzat alguns esdeveniments, com 
el sopar de Cap d’Any o el Festival per als joves al Casino Municipal, que hem hagut de 
suspendre. A tothom ens feia molta il·lusió recuperar-los, però la preocupant evolució 
d’aquesta sisena onada ens ha obligat a prendre una decisió assenyada i responsable 
pel bé de la salut de tots els rodencs i rodenques. 

Si que mantindrem els actes que se celebren a l’aire lliure o en locals amb aforaments 
molt limitats. El Patge Reial arribarà a Roda de Berà i per segon any l’haurem de trobar a 
través d’un divertit joc de pistes amb codis QR que l’any passat va esdevenir un èxit; i Ses 
Majestats els Reis Mags ho tornaran a fer per mar. Els podrem donar la benvinguda al Port 
Esportiu Berà, com fèiem anys enrere, i després muntaran en les seves carrosses per recó-
rrer els carrers del poble amb una gran cavalcada, evitant, això sí, aglomeracions. 

I com a novetat, posem en marxa el primer bany de l’any, una activitat per a valents que 
volem que esdevingui una tradició a Roda de Berà amb el pas dels anys, com ho és en 
molts altres indrets. 

Tot plegat sense oblidar, com deia, que el virus continua entre nosaltres i que cal seguir 
aplicant la fórmula perfecta que fins ara ens ha funcionat tan bé: mascareta, rentat fre-
qüent de mans, distància i ventilació dels espais. 

Ha quedat palès que la vacuna continua sent la millor -i única- manera de lluitar contra 
el virus i les seves variants. Vacunar-nos suposa reduir riscos innecessaris i retallar la vida 
dels SARS-Cov-2; i és per això que immunitzar-nos és un acte de solidaritat i de respon-
sabilitat col·lectiva. 

Són dates per donar el millor de nosaltres, per gaudir amb la família o amb els nostres 
amics més estimats, de la forma més segura possible; per recordar aquells que, malau-
radament, ja no són amb nosaltres; per il·lusionar-nos amb l’arribada d’un nou any, i per 
sortir al carrer i viure Nadal, en totes les seves formes, a Roda de Berà. 

Des de l’Ajuntament us desitgem un Bon Nadal i que aquest 2022 sigui molt millor que 
l’any que deixem enrere; i que per fi sigui l’any en què diguem adéu a la pandèmia.  

Pere Virgili i Domínguez
Alcalde de Roda de Berà

EDITORIAL 
Bon nadal

responsable
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ESPECIAL NADAL

L’Ajuntament organitza la segona gimcana 
comercial de Nadal per dinamitzar el comerç local 

Torna el joc ‘Trobem el Patge Reial!’ 

Es podrà participar des del 20 de desembre fins al 2 de gener, i se sortejaran nou premis entre 
tots els infants i joves que aconsegueixin omplir la butlleta de participació.

Per segon any, la regidoria de Festes posa en marxa un joc perquè els infants descobreixin a 
través de pistes on s’amaga el Patge Reial. 

Els dies 28 i 29 de desembre, d’11 a 14 hores, els nens 
i nenes de Roda de Berà podran retrobar-se amb el 
Patge Reial. Un cop més l’emissari de Ses Majestats 

estarà amagat en algun punt emblemàtic de Roda de Berà i 
l’hauran de trobar a través d’un divertit joc de pistes. 
El passat Nadal la situació epidemiològica va obligar la re-
gidoria de Festes a buscar una fórmula alternativa perquè 
els infants poguessin lliurar de forma segura les seves car-
tes al Patge Reial. D’aquesta forma va idear, conjuntament 
amb el departament de Comunicació, un divertit joc de 
pistes a través de codis QR i vídeos. Va tenir tant d’èxit, amb 
una participació de més de 320 infants, que la regidora Te-
resa Ferré l’ha volgut mantenir i ampliar amb més pistes. 

El joc començarà a la plaça de l’Ajuntament, on se’ls farà 
lliurament de la butlleta de participació que hauran d’anar 

omplint amb gomets de colors a mesura que el joc vagi 
avançant, fins a completar les sis pistes diferents. Després 
de recórrer cinc localitzacions històriques de Roda de Berà, 
descobrint la darrera pista, arribaran al lloc on finalment 
els hi esperarà el Patge Reial. Allà podran lliurar-li les cartes 
amb els seus desitjos i fer-se una foto amb ell. 

Els Reis Mags, per mar 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient tornaran a arribar a 
Roda de Berà per mar en el seu veler de fusta. Serà el 5 de 
gener, a partir de les cinc de la tarda al Port Esportiu Berà. 
Seguidament, muntats en les seves carrosses faran un petit 
recorregut per alguns carrers de la zona de platja i pujaran 
cap al nucli urbà. A partir de dos quarts de set de la tar-
da començarà la gran cavalcada, des de la plaça Francesc 
Macià. Recorreran els principals carrers del nucli urbà per 
arribar a l’Ajuntament on, des del balcó, s’adreçaran a tots 

els nens i nenes amb el seu missatge i rebran, de mans de 
l’alcalde Pere Virgili, la clau màgica de Roda de Berà. 

Finalment, repartiran casa per casa els regals que, prèviament 
els dies 4 i 5, els emissaris hauran recollit al Casino Municipal. 

La regidoria de Comerç, encapçalada per Rosana Doran-
tes, posa en marxa la segona edició de la gimcana co-
mercial de Nadal amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat 

comercial local i donar a conèixer l’oferta d’establiments que hi 
ha a Roda de Berà. 
La primera edició va tenir una gran acollida. Va reunir la partici-
pació de 90 infants i joves, 37 per a la categoria de 0 a 6 anys; 39 
en la de 7 a 11 anys; i 14 joves en la categoria de 12 a 17 anys.

La dinàmica és la d’una gimcana, en la que hi poden partici-
par els infants i joves dels 0 als 17 anys, dividits en tres cate-
gories diferents, des del 20 de desembre fins al 2 de gener. 

Els i les participants hauran de consultar a la butlleta de parti-
cipació la llista d’establiments adherits i buscar dins d’ells una 

de les vuit imatges nadalenques que la regidoria n’ha ama-
gat amb el logo de “Reactiva’t”. Quan trobin un d’aquests ele-
ments hauran de demanar a l’establiment que estampi el seu 
segell a la butlleta, a sobre de la imatge corresponent, i de la 
mateixa manera amb els set restants. Un cop hagin aconse-
guit omplir la butlleta, amb vuit segells diferents, l’hauran de 
dipositar a la bústia de l’Hotel d’Entitats abans del 3 de gener. 

Totes les butlletes que estiguin degudament emplenades 
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; una pissarra magnètica per al segon; i un patinet, per 
al tercer premiat. Pel que fa als nens i nenes de 7 a 11 anys, 
se sortejarà una tableta, un patinet i un joc. Els joves de 12 
a 17 anys podran guanyar 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 di-
recte al programa A Mig Matí de Roda de Berà Ràdio, i es po-
drà seguir també a través de Facebook Live de l’Ajuntament. 

La butlleta de participació serà repartida entre els alumnes 
matriculats als diferents centres educatius de Roda de Berà, 
i també es podrà recollir a la consergeria de l’Ajuntament . 

Els establiments participants són: Instal·lacions Silva, 
WooW noves tecnologies, Adm. Loteria de Roda de Berà, 
Papereria Ana, Pastisseria Mare Nostrum, Ingrid Virgili Art 
Floral & Events, Chuche’s, Bar RH, Ralian Sports, Forn Pastis-
seria Queralt, El Rincón del Belloto, Kiosk Stop, Escair Moda, 
Vita Aromatis, Parafarmàcia Natural i Forn Roda.
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Agenda de Nadal 
18 i 19 DE DESEMBRE
TORNEIG DE PÀDEL SOLIDARI 
Dissabte tot el dia, i diumenge al matí, les finals. 
A la Zona Esportiva Municipal Eixample.  
La recaptació anirà destinada a La Marató. 

19 DE DESEMBRE 
FIRA D’ENTITATS SOLIDÀRIA 
Activitats per recaptar fons per La Marató. 
De 10 a 14h, a la plaça de la Sardana i plaça dels Pins. 
Consulta totes les activitats a: www.rodadebera.cat 

CONCERT DE LA CORAL VERGE DE BERÀ 
A les 12h, a l’església parroquial de Sant Bartomeu. Hi haurà 
una guardiola per col·laborar amb la Marató de TV3. 

ESPECTACLE TEATRAL: ‘AMICS’
A les 18h, al teatre Casino Municipal. 
Amb els actors Dafnis Balduz i Carla Barroso. 
Entrada gratuïta. 
Hi haurà una guardiola per col·laborar amb la Marató de TV3. 

DEL 20 DE DESEMBRE AL 2 DE GENER
GIMCANA COMERCIAL DE NADAL
Troba les diferents imatges de Nadal als establiments ad-
herits i entra en el sorteig d’increïbles regals. 
3 premis per a cada categoria
0-6 anys: 1r: càmera de fotos / 2n: pissarra magnètica / 3r: 
patinet 
7-11 anys: 1r: tableta / 2n: patinet / 3r: joc 
12-17 anys: 1r: tableta / 2n: dessuadora / 3r: joc de taula 
Sorteig, 4 de gener a les 12.30h. 
Consulta tots els detalls i les bases a www.rodadebera.cat 

22 DE DESEMBRE 
11È CONCURS D’APARADORS NADALENCS 
A les 19h, visita del jurat pels comerços inscrits al concurs. 

23 DE DESEMBRE
TIÓ GEGANT 
D’11:30 a 12:30h, a la plaça Catalunya. 

26 DE DESEMBRE 
CONCERT DE NADAL 
A les 18h, a l’església de Sant Bartomeu. 
Amb la soprano Natasha Tupin, el baríton Fernando Ál-
varez, Fecundo Álvarez, al violí, i Andrea Álvarez, al piano. 
Combinaran òpera, cançó clàssica, sarsuela catalana i 
algunes nadales. 

27, 28, 29 i 30 DE DESEMBRE; i 2, 3 i 4 DE GENER
25È PARC NADALENC 
(ADAPTAT A LA COVID-19)
De 16 a 20h,
3 zones: un quart del pavelló municipal, aparcament 
de l’escola El Cucurull, i pista esportiva del pati.
Preu: 1 euro.
El dia 27, l’entrada serà gratuïta per a aquelles persones 
que portin una joguina nova.
Zona ludoteca de 0 a 3 anys; zona d’esports amb tor-
nejos diaris; espais de tallers; jocs de fusta gegants; joc 
de l’oca gegant; circuit de karts; Scalextric gegant i mini 
golf.
Degut a la Covid-19 no hi haurà inflables ni taller pin-
tacares.
Aforament limitat

28 i 29 DE DESEMBRE 
TROBEM EL PATGE REIAL! 
Divertit joc de pistes a través de codis QRs per trobar el 
Patge Reial i lliurar-li la carta. 
D’11 a 14h. 
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. 

1 DE GENER
PRIMER BANY DE L’ANY 
A les 11 hores, a la platja Punta d’en Guineu. 
Primer bany i Sant Silvestre Sprint de 200 metres nedant. 
Tovallola de platja de regal i brou calent per a tots els 
participants que es capbussin. 
Obsequi especial per als qui hi participin amb banya-
dor d’època. 
Inscripcions per a la Sant Silvestre Sprint: 
https://bit.ly/1rbany2022 

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 les 17h, arribada en vaixell al Port Esportiu Berà. 
A les 18:30h, arribada al nucli urbà. 
Inici de la cavalcada des de la plaça Francesc Macià i 
recorregut pels carrers del municipi. En acabar, missat-
ge dels Reis Mags des del balcó de l’Ajuntament. 

Seguidament, 
REPARTIMENT DE REGALS PER LES CASES.

En tots els actes 
programats garantirem 
el compliment de les 
mesures de prevenció i 
d’higiene. 
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Roda de Berà 
celebrarà el Primer 
Bany de l’Any 2022 
a la platja Punta 
d’en Guineu 
Serà l’1 de gener, a les 11 del matí. 
La regidoria de Turisme vol que amb el pas del 
temps esdevingui una tradició al municipi. 

El proper 1 de gener Roda de Berà donarà la benvinguda al 2022 d’una manera di-
ferent i apta només per a valents. La regidoria de Turisme ha organitzat la primera 
edició del Primer Bany de l’Any, un esdeveniment que l’equip de Govern vol que 

esdevingui una tradició amb el pas de les edicions.
La cita començarà a les 11 del matí i els més agosarats tindran dues opcions. Podran participar en la 
Sant Silvestre Sprint de 200 metres nedant, per a la qual sí caldrà inscripció prèvia a través de l’enllaç 
https://bit.ly/1rbany2022, o bé simplement capbussar-se al mar. En aquest cas les inscripcions, 
gratuïtes, es podran fer aquell mateix dia abans de començar. Només la cursa té un preu simbòlic de 
3 euros, els quals aniran destinats al Punt de Distribució d’Aliments de Roda de Berà. 

Tots els participants que es remullin rebran de regal una tovallola de platja de Roda de 
Berà, amb la marca RdB t’estimo, i brou calent en acabar. Aquells que a més a més ho facin 
abillats amb un banyador d’època rebran un obsequi especial. 

“Convidem tothom qui vulgui començar l’any d’una manera diferent, per treure’ns de sobre 
les restes de 2021 i donar la benvinguda al nou any amb il·lusió i energia”, assegura Frederic 
Royuela, regidor de Turisme, impulsor de la iniciativa. 

En l’organització, l’Ajuntament compta amb la col·laboració de l’empresa FunSports.  
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La regidoria de Cultura lliura 
els premis de la novena edició 
del concurs literari ‘Roca Plana’ 
Baix Gaià
Per segon any consecutiu la jove Aitana Franco va ser la guanyadora de la categoria juvenil. 
Susana Benítez va ser la guanyadora de la categoria d’adults, per la seva obra No és país per a dones. 
Els membres del jurat van acordar que la temàtica de les obres de la propera edició serà la diversitat. 

El recinte teatral del Casino Municipal es va omplir el 
passat 11 de desembre a partir de dos quarts de set 
de la tarda per acollir l’acte de lliurament de premis 

de la novena edició del Concurs Literari ‘Roca Plana’ Baix 
Gaià, organitzat per la regidoria de Cultura a través de la 
Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca, i amb la col·labo-
ració de l’Arxiu Municipal. 

La gala va estar conduïda un any més per la periodista 
Sònia Camí i amenitzada per les cançons populars i de ta-
verna del grup Julivert, els qui sempre que visiten Roda de 
Berà suposen un èxit assegurat i, en aquesta ocasió, tam-
poc no van defraudar a un públic exigent. 

L’esdeveniment es va iniciar amb la projecció del curtmetrat-
ge ‘Xisca’, de Sergi Lara, gràcies a la col·laboració del Festival 
Internacional de Cinema en Català. La cinta, una comèdia de 
ficció, descriu el viatge que emprèn el Ramon per la comarca 
del Pallars Jussà per tal de trobar el propietari de l’ovella ‘Xisca’. 

Aquesta ha esdevingut l’edició que més participació ha re-
unit dels darrers anys. Fins al 19 de novembre, la regidoria 
de Cultura va rebre un total de 110 obres, 35 més que a la 
passada edició; 47 corresponents a la categoria infantil; 24 a 
cadet; 4 a la categoria juvenil; i 35 van ser escrites per adults. 

El jurat, format per la regidora de Cultura, Teresa Ferré, 
com a presidenta; per Cristina Serrano, responsable de la 
Biblioteca Municipal; per la docent Pilar Franquet; per Nú-

ria Rimbau, professora de l’Institut de Roda de Berà; per 
Gemma Barceló, directora de l’escola Salvador Espriu; i per 
Maria Cristià, professora de l’escola El Cucurull; va destacar 
la dificultat que havia suposat l’elecció dels guanyadors i 
guanyadores, atès que la qualitat de les obres presentades 
en aquesta edició ha sigut d’un nivell molt alt. 
Per a cadascuna de les quatre categories es va acordar un pri-
mer premi, de 150 euros i un llibre; un segon, de 100 euros i 
un llibre; i un tercer premi, de 50 euros i un llibre. Tots els gua-
nyadors/es van rebre també un diploma. 

Premiats i premiades 
Categoria Infantil 
1r premi: Un nen i un monstre, de Jordà Miró. El premi va ser lliu-
rat per Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal. 

2n premi: El temps passa, l’amistat es queda, de Mario Muñiz. 
El regidor Manel González va lliurar aquest premi. 

3r premi: Preguntes de nens, de Dúnia Olid. El premi va ser lliu-
rat per Gemma Barceló, directora de l’escola Salvador Espriu. 

Categoria Cadet 
1r premi: El somriure que em va canviar la vida, de Noa 
Olmo. La regidora Rosana Dorantes va lliurar el premi.

2n premi: Hanae, d’Alba Oliva. Va ser lliurat per Montse 
Blasco, bibliotecària de Roda de Berà. 

3r premi: La cérvola i la salamandra, de Daniela Lanuza. 
Marta Cristià, de l’escola El Cucurull, va lliura aquest premi. 

Categoria Juvenil 
1r premi: Que no et piqui, d’Aitana Franco. La regidora Te-
resa Ferré va fer lliurament del premi. 

2n premi: Soc millor que ahir, de Sofia Cabrera. El premi va 
ser lliurat pel regidor Gerard Solé. 

3r premi: No serà per sempre, de Kenu Bueno. Núria Rim-
bau, de l’Institut Roda de Berà, va ser l’encarregada de lliu-
rar aquest tercer premi. 

Categoria Adults 
1r premi: No és país per a dones, de Susana Benítez. L’alcal-
de Pere Virgili va lliurar el premi. 

2n premi: Vides paral·leles, de Josep Mercadé. El premi va 
ser lliurat per Teresa Duch, escriptora de capçalera de la Bi-
blioteca Municipal Joan Martorell Coca. 

3r premi: La flor més bonica, de Jordina Recasens. El premi va 
ser recollit per la mare de la premiada, Núria Pujol, de mans de 
Ricard Benimeli, arxiver municipal i secretari del jurat. 

Finalment, els membres del jurat van decidir que la temàti-
ca de les obres de la desena edició del concurs literari ‘Roca 
Plana’ Baix Gaià serà la diversitat. 
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La Generalitat inclou la 
construcció de l’Institut 
de Roda de Berà als 
Pressupostos de 2022
Es destinaran 2,7 milions d’euros el proper any, i 4,8 milions 
més entre 2023 i 2024. 

El nou edifici de l’Institut de Roda de Berà serà 
per fi una realitat. La Generalitat de Catalunya 
va aprovar el projecte de Pressupostos per a 

l’exercici 2022 el qual va ser acceptat pel Parlament 
de Catalunya el 22 de novembre, superant la prime-
ra votació.

Dins del projecte d’inversions reals s’inclou una par-
tida de 2.753.835,18 euros per a l’inici de les obres de 
construcció del nou Institut de Roda de Berà. Tam-
bé es detalla al document la previsió per als exer-
cicis 2023 i 2024, amb inversions de 3.570,129,57 i 
1.264.792,95 euros, respectivament. D’aquesta ma-
nera, l’import per a la construcció i la posada en mar-

xa de l’Institut ascendirà als 7.588.757,7 euros, una 
xifra molt superior a l’anunciada ara fa dos anys de 
5.515.000 euros. 

Els mòduls prefabricats es van instal·lar durant l’estiu 
de 2010 al costat de l’escola Salvador Espriu i havien 
de ser una solució temporal fins que es construís el 
nou edifici, que de forma inicial estava ubicat al Fran-
caset. Al 2015 les famílies van votar perquè el centre 
s’ubiqués més proper a les escoles i a l’equipament 
mèdic, i la Generalitat va acceptar el canvi de terrenys, 
anunciant que el nou edifici es construiria durant el 
trienni de 2015-17. No va ser pas així i des de llavors 
l’Ajuntament ha demanat reiteradament que es com-
plís amb la promesa d’inversió. 

El nou edifici, permetrà substituir els mòduls prefabricats 
per un centre modern que ampliï i millori les actuals ins-
tal·lacions. Tindrà uns superfície de prop de 8.500 metres 
quadrats i donarà resposta real a les necessitats actuals de 
Roda de Berà, que actualment té una població de més de 
7.700 habitants. Durant aquest curs més de 300 nois i noies 
estudien un dels quatre cursos d’ESO al centre educatiu. 

L’alcalde Pere Virgili es va mostrar molt satisfet amb 
l’anunci, “des de l’Ajuntament hem lluitat molt perquè 
el nou Institut sigui una realitat. Han estat molts anys en 
què hem hagut de veure com els i les joves estudiaven 
curs rere curs en barracons i ara per fi les promeses de la 
Generalitat es compliran i Roda de Berà tindrà el centre 
d’educació secundària que mereix”, va dir. 
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Parlem amb Eva M. Giménez, regidora a l’oposi-
ció del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Amb ella repassem breument el 

què inquieta als ciutadans, la gestió de l’actual equip 
de govern i la situació actual del municipi a grans trets. 
Des d’ERC quines creieu que són els princi-
pals aspectes a millorar del municipi?
Cal  una visió de futur i de sostenibilitat al proposar te-
nir tota mena de polítiques vers el turisme, la promoció 
econòmica, les equipacions, el lleure pel jovent… 

Cal fer una gestió adequada dels boscos i dels camins 
rurals, donar suport i incentivar el sector primari, incre-
mentar el pressupost en promoció del turisme, millorar 
el transport urbà, fer una gestió sostenible de l’aigua po-
table, i comptar amb la participació ciutadana.

Les campanyes de conscienciació de qualsevol tema no 
s’enfoquen bé i no creiem que no tenen la repercussió 
que haurien de tenir, com per exemple el Passaport Verd.
Tenim un equip de govern que es reactiu, en el sentit 
que actua quan ja ha passat el fet, en compte de ser pro-
actiu, anticipant-se als fets.

Què creieu que és actualment el que més 
preocupa als habitants de Roda? I a vosaltres 
com a partit?
Tenim greus problemes amb les canonades d’abasta-
ment d’aigua a causa de la manca de manteniment que 
provoca tallades d’aigua molt sovint.

La recollida de les brosses és una altra tema que amoï-
na. El contenidors sovint están plens, i gairebé sempre 
hi ha deixalles fora dels mateixos. D’acord que la res-
ponsabilitat és compartida entre la població i l’admi-
nistració, però l’actual sistema de recollida de brosses 
que tenim a Roda de Berà és antiquat i no millora els 
nivells de recollida selectiva.

També preocupa el transport urbà i la seva connexió 
amb les línies interurbanes. No estan prou connectades 
els diferents barris del municipi amb el nucli urbà que 
concentra tots els serveis. A les 10 hores una persona de 
La Barquera no pot agafar l’autobús per anar a fer gesti-
ons a l’ajuntament o anar els dijous al mercat setmanal. 
Els caps de setmana no tenim servei de transport urbà 
que enllaci amb les línies interurbanes que permeti, 
per exemple, el jovent anar al cinema a Tarragona o El 
Vendrell. A Roda sempre depenem del transport privat, 
i amb l’emergència climàtica actual, des del nostre ajun-
tament no estem fent cap pas per revertir-ho.

Què caldria fer per tal que Roda acabés es-
devenint un municipi amb entitat propia, de 
primera residència?
Jo crec que Roda de Berà ja gaudeix d’entitat pròpia, te-
nim tota mena de serveis (tot i que cal reforçar-ne alguns).

Tot i que havia sigut un destí vacacional, actualment no 
es potencien prou els actius turístics del municipi, per tal 
d’atraure turisme i economia per tal que les persones que 
sí tenen Roda com a primera residència puguin viure.

Hem d’obrir-nos a noves maneres de treballar. Tenir un 
transport públic amb més freqüència  és vital per po-
der-nos moure per la comarca. La fibra òptica és vital per 
la gent que fa teletreball. Fins ara hem sigut un munici-
pi de segona residència, hem donat la imatge de platja, 
d’estiu, però és important saber vendre cultura, tradició i 
oci més enllà del Sol i la sorra. Tenim espais que hem de 
promocionar, no només en el nostre país, sinó a l’estran-
ger, hem de promocionar espais com la capella de Jujol, 
el Mirador del Pujol de la Morella, (espai que esperem 
que estigui totalment condicionat durant aquesta legis-
latura, donat que es va aprovar per unanimitat la nostra 
moció presentada al ple del mes de desembre de 2019. 
Hem de tenir els nostres boscos i camins totalment ar-

ranjats per gaudir de l’activitat física, senyalització actu-
alitzada dels camins del reg, de les nostres coves...

Com creieu que està gestionant la pandemia 
l’actual equip de govern? 
D’entrada cal dir que ningú estava prou preparat per 
fer front a aquesta crisi sanitària, i per tant, s’ha fet el 
que s’ha pogut.

Des del nostre consistori i amb l’aprovació de tots els 
grups municipals es van desviar partides pressupostà-
ries per poder oferir ajudes a persones i empreses lo-
cals que pateixen les conseqüències econòmiques de 
la pandèmia. Tot i així no s’ha exhaurit cap d’aquestes 
línies d’ajut, cosa que ens fa entendre que a Roda no ha 
fet grans estralls.

Al principi de l’estat d’alarma, el nostre grup municipal, 
juntament amb JxRoda i PSC vàrem demanar una taula 
de treball per avaluar i planificar les polítiques de reacti-
vació econòmica i social del nostre municipi. Tan l’equip 
de govern local com PP i Ciudadanos, que sempre li fan 
costat, s’hi van negar. Per tant, ens hem de conformar 
amb la comissió de serveis socials on donen compte de 
l’actualització del pla de reactivació econòmica.

ENTREVISTA

«L’actual equip de govern hauria de ser 
proactiu, anticipar-se als fets»

EVA M. GIMÉNEZ  - REGIDORA A L’OPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL  D’ERC 

Roda de Berà participa en les I Jornades 
Modernistes del Camp de Tarragona 
celebrades als Pallaresos 
L’Ajuntament va mostrar el patrimoni modernista rodenc obra de l’artista Josep Maria Jujol. 

El 6 i 7 de novembre l’Ajuntament va participar en 
el I Mercat d’Entitats dins de les I Jornades Mo-
dernistes del Camp de Tarragona ‘Els Pallaresos 

1900’. L’objectiu era mostrar als visitants el patrimoni 
modernista amb què compta Roda de Berà, obra de 
Josep Maria Jujol, la capella de Mas Carreras i alguns 
elements dins de la parròquia de Sant Bartomeu. 

Els més de 4.000 visitants, segons l’organització, van 
poder gaudir de tallers, conferències, música en di-
recte, visites guiades, d’un mercat d’antiquaris i un 
mercat modernista amb productes de consum, pas-

sa carrers, activitats infantils, degustacions i molt 
més, tot plegat ambientat i decorat amb elements 
de l’inici del segle XX. 

Dins del programa de les Jornades, el dissabte a les 12 
del migdia es va signar al centre Jujol el Manifest Jujolià. 
Amb aquest document, els ajuntaments jujolians, entre 
ells el de Roda de Berà, van expressar el seu compromís 
amb el món que envolta l’obra de l’arquitecte tarragoní 
i sumar sinèrgies perquè l’obra i la personalitat, tant pro-
fessional com humana, de Jujol sigui coneguda a tot el 
món. Aquest és l’objectiu i el desig, ‘Jujoliar el món’. 
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El Jurat escull les millors fotografies de Roda 
de Berà per al calendari institucional de 2022

El 2 de desembre el Jurat del 9è Concurs fotogràfic 
de Roda de Berà es va reunir per deliberar i escollir 
les fotografies guanyadores d’aquesta edició. Les 

dotze imatges seleccionades conformaran el calendari 
2022 que l’Ajuntament edita. 

Al concurs es van presentar 16 participants amb un 
total de 145 fotografies. La selecció va ser compli-
cada atès que el nivell dels participants era alt, però 
finalment les escollides van ser: tres fotografies de 
Caio Pérez, dues de Chiara Pérez, dues imatges de 

Ricard Benimeli, una fotografia de Pepita Biosca, 
una altra d’Anna Czuczor, una imatge de Lucía Mesa, 
de Daniel García i finalment, una imatge d’Antonio 
Sánchez. Cadascuna d’elles ha estat premiada amb 
25 euros.

Una de les fotografies guanyadores. Autora: Lucía Mesa.



10

ENTREVISTA

Aquest mes de desembre Joan Pie posa punt i 
final a la seva dilatada trajectòria professional 
dins del cos de la Policia Local de Roda de Berà. 

En total, han estat més de 40 anys al servei dels ciutadans 
entre els que va prestar a Torredembarra, on va començar 
als anys 80 i on hi va treballar més de nou anys i a Roda 
de Berà on n’ha treballat més de trenta i on finalment, a 
partir del proper 1 de gener de 2022 gaudirà de la seva 
merescuda jubilació. Pie passarà llavors el relleu del càrrec 
de sotsinspector en cap a Antonio Gómez, amb qui ha 
treballat colze a colze durant més de 30 anys. 

Quin balanç fa d’aquests anys al cos?
Han passat molt ràpid, massa. Vaig començar als 
anys 80 a Torredembarra com a membre dels vigi-
lants municipals, ja que el cos de Policia Local encara 
no existia com a tal. Allà hi vaig treballar gairebé deu 
anys i ja als anys 90 vaig entrar a formar part del cos 
de Policia Local de Roda de Berà després d’anys de 
formar-me i opositar i on finalment he desenvolu-
pat el càrrec de sotsinspector en cap. Des de llavors 
fins ara tot ha canviat molt, als inicis a Roda érem 
cinc o sis persones en plantilla i actualment en som 
més de trenta. En general,  tot ha millorat conside-
rablement: les condicions, les eines... a més, tenim la 
sort de comptar amb una excel·lent coordinació tant 
amb la policia dels municipis del voltant com amb 
els Mossos d’Esquadra i això ho fa tot més fàcil per-
què al cap i a la fi tots som la policia de Catalunya i 
tots busquem el mateix objectiu, vetllar per la segu-
retat ciutadana. Em jubilo molt orgullós de l’actual 
plantilla de saber que ha esdevingut un referent per 
la manera de treballar, però el mèrit no és meu, és 
de tots , perquè amb el temps hem entès que hem 
d’anar tots a una, que som un equip i aquesta és la 
clau perquè les coses funcionin.  

En termes generals Roda de Berà és un muni-
cipi segur? 
En termes generals sí, sense cap mena de dub-
te. S’ha de tenir en compte que té prop de 8.000 
habitants i que a l’estiu en són uns 60.000 aproxi-
madament i, per aquest motiu els estius són més 
durs, però, tal com comentava abans, gràcies a la 
tasca de tots i la coordinació amb d’altres cossos 
de seguretat aconseguim vetllar per la seguretat, 
malgrat que actualment la pandèmia dificulti algu-
nes tasques com per exemple la de reconeixement 
visual per les mascaretes... però sí, Roda de Berà és 
una vila segura. 

Amb tanta experiència haurà viscut moments 
o anècdotes especials... 
Moltes... Algunes de les més boniques m’han pas-
sat no fa massa, quan estàvem confinats;  felicitar 
els aniversaris dels menuts de les cases des de la 
patrulla, un gest que a priori pot semblar senzill va 
esdevenir molt emotiu i especial, en aquest sen-
tit la pandèmia ha ajudat a tornar a valorar el més 
important... També recordo fa molts anys, quan el 
servei d’ambulàncies no era com l’actual vam haver 
d’acompanyar a una dona embarassada a l’hospital 
i a l’alçada d’Altafulla es va posar de part al cotxe 

«La clau de l’èxit és anar tots a una i 
saber treballar en equip»

JOAN PIE - SOTSINSPECTOR EN CAP DE LA POLICIA LOCAL DE RODA DE BERÀ

patrulla, afortunadament tant la mare com el bebè 
van estar bé en tot moment. 

Antonio Gómez el substituirà com a sotsinspec-
tor en cap li donaria algun consell per al càrrec? 
Hem treballat colze a colze més de trenta anys i ha estat 
una experiència excel·lent. Sincerament, no li donaria cap 
consell perquè no el necessita més enllà de que segueixi 
sent ell mateix, com fins ara. Tots estem convençuts que 

desenvoluparà la tasca amb encerts tal i com ho ha vin-
gut fent tots aquests anys. És un gran professional. 

Després de tant de temps en actiu a què dedi-
carà el temps un cop es jubili? 
La meva vida estarà bolcada a passar el màxim de temps 
amb la família i al camp d’oliveres. També espero poder 
dedicar molt de temps al món micològic endinsant-me 
per racons perduts de Puigcerdà caçant bolets.



ACTUALITAT

11

L’Ajuntament treu a concurs la 
venda de tres habitatges de 
titularitat municipal
Són tres cases unifamiliars en filera ubicades a l’avinguda Lluis Companys i Jover. 
El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el 10 de gener de 2022. 

El 9 de desembre l’Ajuntament va publicar al 
seu Perfil del Contractant l’anunci per a l’ali-
enació, mitjançant l’elecció d’adjudicatari 

per diversos criteris d’adjudicació (concurs) de tres 
immobles destinats a habitatge del patrimoni mu-
nicipal del sòl i habitatge. Concretament són tres 
cases unifamiliars en filera, amb superfícies de més 
de 220 metres quadrats, ubicades a l’avinguda Lluis 
Companys i Jover. 

Els preus de sortida dels habitatges, de 139.128, 146.941 
i 148.585 euros més IVA, ve determinat per la valoració 
efectuada per l’arquitecte municipal, i segons les petites 
reparacions que els futurs propietaris hauran de fer. 

Poden prendre part en el concurs tant persones fí-
siques com jurídiques, les quals hauran de presen-
tar tota la documentació requerida abans del 10 de 
gener de 2022 a les 14 hores. Les proposicions se-
ran secretes i s’hauran de presentar, tal i com es de-
talla als plecs, dins de dos sobres tancats, acompa-
nyats de la instància de sol·licitud de participació. 

L’adjudicació de cadascuna de les tres cases es 
realitzarà al participant que faci la proposta més 
avantatjosa per a l’Ajuntament, sobre un total de 
100 punts. La meitat dels punts seran per a la mi-
llor oferta econòmica; 25 punts per la realització 
de les obres de condicionament i reparació de l’ha-

bitatge; i els 25 restants per destinar l’habitatge a 
residencia habitual. En aquest cas, el compromís 
dels licitadors serà destinar l’habitatge a la seva re-
sidència habitual o de tercers, en règim de lloguer, 
en el termini màxim d’un any. 
En el cas que els adjudicataris no aconsegueixin 
abonar el preu ofert en el termini màxim d’un mes, 
l’adjudicació passarà al segon de la llista. 

Les persones interessades poden demanar cita 
prèvia per visitar els habitatges, trucant el depar-
tament de Serveis Jurídics al telèfon 977 65 70 09, 
de dilluns a divendres de 9 a 14h, o bé per correu 
electrònic a serveisjuridics@rodadebera.cat 



ACTUALITAT

12

Roda de Berà s’agermana 
amb el poble malagueny 
de Benaoján 
Amb motiu dels vincles històrics i socials, i dels llaços 
d’amistat que uneixen els dos municipis des dels anys 60. 
Roda de Berà no estava agermanat amb cap municipi fins ara. 

Es destinaran a ajudar les persones afectades per la crisi socioeconòmica derivada de la Covid-19. 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unani-
mitat durant la sessió ordinària d’octubre 
l’agermanament oficial entre Roda de Berà i 

Benaoján, un municipi de la serra de Ronda, ubicat 
dins del parc natural de Grazalema, a Màlaga. 

La idea va sorgir el proppsassat estiu arran d’una 
conversa de l’alcalde Pere Virgili amb un familiar de 
l’actual alcaldessa de Benaoján, Soraya García. Els 
dos consistoris van convocar una reunió telemàtica 
en la qual hi van participar també les dues regidores 
de Cultura dels ajuntaments, Teresa Ferré, de Roda 
de Berà, i Olga Barranco, del municipi malagueny. 
Ràpidament es va arribar a un enteniment atesa la 
relació històrica i els vincles socials i d’amistat que 
uneixen ambdós municipis des dels anys 60. 

La transformació de Roda de Berà a principis de la 
dècada dels anys 60, en què el principal motor eco-
nòmic del municipi va passar de ser l’agricultura a 
la construcció i al sector serveis, va fer que s’incre-
mentés la demanda de mà d’obra. El boom del tu-
risme nacional i internacional feia necessari cons-
truir noves residències vacacionals, i Roda de Berà, 
en aquell moment amb tan sols 563 habitants, no 
podia satisfer la incipient demanda de mà d’obra.  

Va ser així com van arribar al municipi moltes famílies 
vingudes des de diferents punts del país, la meitat de 
pobles d’Andalusia i entre ells 75 benaojans i benaoja-
nes que van arribar a Roda de Berà per treballar i viu-
re-hi. Amb el seu treball es van construir la majoria dels 
660 nous habitatges que es van construir en deu anys, 
fins a doblar la seva població l’any 1970, arribant als 
1.034 habitants. Ara, seixanta anys després, els rodencs 
amb arrels benaojanes s’ha multiplicat per quatre. 

“Ambdós ajuntaments estem convençuts de l’enriqui-
ment mutu que pot generar la cooperació dels dos po-
bles, pot ser un estímul per a tots els sectors que formen 
el teixit civil, social i econòmic de Roda de Berà i de Be-
naoján. La voluntat és iniciar un camí de col·laboració 
entre els dos consistoris per enfortir les relacions d’amis-
tat, d’unió i fraternitat”, assegura l’alcalde Pere Virgili. 

Per consolidar l’agermanament se celebraran durant 
el proper any alguns esdeveniments socials, cultu-
rals, juvenils, artístics o esportius, per als quals el 
pressupost de 2022 inclourà una partida específica. 

També es col·locarà a l’entrada dels dos pobles un 
cartell amb el que es doni a conèixer l’agermana-
ment i es proposarà al Ple dedicar el nom de Bena-
oján a un carrer o una plaça. 

La Fundació ”la Caixa” fa una donació de 
3.000 euros a la regidoria de Serveis Socials 

«Volem retornar a la societat part dels be-
neficis que obtenim, i per això un 25% 
els destinem cada any a labor social», 

va assegurar Alexis Gómez, director de Banca d’Ins-
titucions de CaixaBank a Tarragona, durant la reu-
nió al despatx d’Alcaldia en la qual es va fer efectiva 
l’aportació, el 25 de novembre. Acompanyat per Jo-
sep Maria Cañas, director de l’oficina de CaixaBank 
a Roda de Berà, els va rebre l’alcalde Pere Virgili i la 
regidora de Serveis Socials, Teresa Ferré. 

L’ajut de la Fundació ”la Caixa” servirà a l’Ajuntament 
per complementar les ajudes que ja s’atorguen a les 
famílies més vulnerables i que estan incloses dins 
del nou reglament municipal de prestacions eco-
nòmiques de caràcter social, el qual va ser aprovat 

el passat estiu. Aquest, té l’objectiu de lluitar contra 
l’exclusió social i la pobresa, per aconseguir que cap 
rodenc o rodenca es quedi sense gaudir plenament 
de la seva condició de ciutadà pels seus recursos 
personals i familiars. 

La Fundació ”la Caixa” ha col·laborat anualment amb 
l’Ajuntament des del primer conveni signat a l’octu-
bre de 2015. La primera aportació va arribar al 2016 
la qual va servir a l’Ajuntament per a adquirir una 
furgoneta que des de llavors ha facilitat el trans-
port dels aliments i dels productes bàsics del Punt 
de Distribució d’Aliments. Des d’aquell moment, la 
Fundació ha ajudat el consistori a equipar un dels 
pisos municipals d’ús social, a sufragar les despeses 
del transport públic dels estudiants que cursessin 

estudis reglats no obligatoris fora del municipi o a 
subvencionar les activitats esportives dels menors 
en risc d’exclusió social, entre d’altres. 
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L’Ajuntament rebrà una subvenció de 
l’ACA de mig milió d’euros per a 
construir un nou dipòsit d’aigua 
El projecte també inclou la connexió de la zona nord amb el Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT), per a abastir amb aigua de l’Ebre tot el municipi. 
L’equip de Govern té projectades diferents inversions per a millorar la xarxa d’aigua municipal. 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat a 
l’Ajuntament una subvenció de 500.000 euros 
dins de la convocatòria de subvencions adre-

çades als ens locals per a la realització d’inversions 
per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta. 
L’Ajuntament va presentar-se a la convocatòria per 
a poder executar el projecte de construcció del nou 
dipòsit de capçalera i de connexió amb el CAT, amb 
un pressupost d’actuació de 1.424.910,70 euros. 
El pressupost de 2021 ja contemplava una partida 
de 200.000 euros per a la redacció de l’avantprojecte 
i del projecte, encarregats ambdós a la Diputació de 
Tarragona, i per a sufragar l’expropiació dels terrenys 
on hi anirà ubicat el nou dipòsit, molt proper al dipò-
sit del Molí-Cucurull. L’Ajuntament va rebre a mitjans 
del mes de setembre la maqueta de l’avantprojecte i 
està a l’espera de rebre el definitiu. 

Actualment Roda de Berà compta a la zona nord, 
que s’abasteix amb recursos hídrics propis, amb cinc 
pous d’aigua i quatre dipòsits, el del Molí-Cucurull, 
el de La Morella, el de Berà Mar i el de l’Eixample, 
una xarxa d’aigua amb una extensió d’uns 86 quilò-
metres, gestionada per l’Ajuntament. 

Degut als símptomes d’esgotament que pateix l’antic 
pou de Cal Llorenç des de fa uns anys, un problema de 
sequera que és generalitzat, l’Ajuntament es va plan-
tejar la necessitat de buscar altres fórmules d’abasta-
ment, per no haver de dependre només dels recursos 
propis, més després de les restriccions patides a Roda 
de Berà durant l’estiu de 2020. Per aquest motiu, al 
maig de l’any passat l’Ajuntament va encarregar un 
estudi d’alternatives per trobar la millor ubicació per 

la construcció d’un nou dipòsit de capçalera de 2.000 
metres cúbics que portarà l’aigua del CAT al dipòsit 
del Molí-Cucurull. En el futur, es realitzaran connexi-
ons entre el dipòsit de capçalera i la resta de dipòsits 
del municipi, el de l’Eixample i La Morella, per tal que 
tot el municipi pugui ser abastit amb aigua de l’Ebre. 

Aquestes actuacions estan incloses dins del Pla Di-
rector de l’Aigua, aprovat al desembre de 2020 pel 
Ple de l’Ajuntament, un estudi sobre les necessitats, 
les disponibilitats i l’avaluació del balanç actual en 
cabals i en instal·lacions que té l’objectiu d’analit-
zar les diferents alternatives existents per tal d’in-
crementar els recursos hídrics disponibles, així com 
millorar i adequar les instal·lacions de l’abastament. 
L’import de totes les actuacions incloses, tant en alta 
com en baixa pressió, arribarien a superar els 9 mili-
ons d’euros. Entre elles hi ha les ja esmentades, però 
també d’altres com la instal·lació de comptadors in-
tel·ligents, l’adequació dels dipòsits, la renovació de 
les xarxes de distribució o la instal·lació de grups de 
pressió, entre moltes altres. 

Renovació de canonades de Berà Mar 
Els projectes inclosos dins del Pla Director de l’Aigua se-
ran executats a mig o llarg termini, però l’Ajuntament 
ja ha posat en marxa altres inversions importants que 
milloraran a curt termini la xarxa d’aigua municipal. 

Un exemple és la renovació de la xarxa de distribució 
d’aigua de tot el barri de Berà Mar, on els problemes 
de subministrament ocasionats pel trencament de 
canonades eren, i  hi són encara, constants degut a la 
mala qualitat de les canonades instal·lades en el mo-
ment de la seva urbanització. Degut a la importància 

del projecte, es va dividir en cinc fases diferents, de 
les quals ja se n’han executat dues al complet. 

La tercera fase està en marxa ara, la qual afecta els 
carrers Hèrcules, Ossa Major, Ossa Menor, Mart i 
camí d’El Vendrell, amb un pressupost de prop dels 
100.000 euros, dels quals 78.530 euros estan sufra-
gats amb el PAM de 2020 de la Diputació. En aquesta 
fase es renovaran 1.249,35 metres de canonades. 

Pel que fa a la quarta fase, sortirà a licitació aviat dies 
i s’espera que es pugui iniciar a principis del proper 
any. En aquest cas, es renovaran les canonades dels 
carrers Àries, Verge, Lleó i Peixos, amb una longitud 
total de 1.303 metres de canonada de polietilè d’alta 
densitat. El pressupost d’execució d’aquesta fase és 
de 110.000 euros.

Quant a la cinquena fase, a principis d’octubre es va 
aprovar definitivament el projecte i, quan s’adjudi-
qui la quarta fase, també aquesta sortirà a licitació, 
amb la qual es renovaran les canonades de l’avingu-
da del Sol i del carrer Bessons. 

Ambdues fases compten amb la subvenció del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, per 
als exercicis 2021 i 2022, amb un import de 78.530 
euros cadascuna. 

Finalment, entre d’altres projectes que ja estan aprovats 
per millorar la xarxa d’aigua municipal, trobem la instal-
lació de comptadors a la sortida dels pous d’abastament 
i a les entrades dels dipòsits de capçalera, els quals per-
metran un millor i més eficient control de la despesa de 
l’aigua, o el canvi d’escomeses d’aigua potable antigues 
i de plom en habitatges del casc antic. 

Vista aèria del dipòsit de la Morella. Obres de renovació de canonades de Berà Mar.
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Roda de Berà serà pionera a Catalunya 
amb la implantació d’un nou sistema 
de contractació 
Per agilitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments d’ús corrent. 
Els interessats ja poden presentar les sol·licituds de participació.

Per valor de prop de 80.000 euros.
Entre d’altres, s’adequarà la cuina del casal per poder donar servei de bar i restaurant. 

El’Ajuntament de Roda de Berà porta molts 
mesos treballant per implantar un nou siste-
ma dinàmic d’adquisició per a la contractació 

d’obres, serveis i subministraments d’ús corrent i 
recurrents que es posarà en marxa, segons les pre-
visions, a principis de 2022 i que farà que els pro-
cediments, totalment electrònics, siguin més àgils 
i senzills.  El Ple de l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat la seva implementació durant la sessió 
ordinària d’octubre. 

L’alcalde Pere Virgili i el departament de contrac-
tació de l’Ajuntament van presentar-lo en primícia 
davant d’una trentena d’industrials de Roda de 
Berà el passat 15 d’octubre, per tal que les empre-
ses i autònoms del municipi coneguessin la iniciati-
va i puguin preparar amb temps els tràmits i la do-
cumentació necessària per entrar a formar-ne part. 
El 19 de novembre es va publicar al Perfil del Contrac-
tant i els interessats ja poden presentar sol·licituds. 

El de Roda de Berà serà el primer ajuntament de 
Catalunya en posar-lo en marxa, atès que actual-
ment només algunes administracions locals d’altres 

comunitats autònomes el tenen implantat. Es trac-
ta d’un procediment que permetrà a les empreses 
la seva integració en un catàleg de proveïdors de 
l’Ajuntament, classificat per categories, i que perme-
trà donar resposta ràpida a les exigències de compra 
pública. “Amb el nou sistema guanyarem agilitat, les 
contractacions seran molt més ràpides, transparents 
i senzilles per a l’Ajuntament i per als empresaris. 
Pels seus avantatges, animem a totes les empreses i 
autònoms de Roda de Berà a que s’hi inscriguin quan 
el sistema es posi en marxa”, ha assegurat l’Alcalde. 

En un principi s’utilitzarà aquest sistema per contrac-
tar la maquinària industrial de suport a la brigada mu-
nicipal com per exemple camions dúmper, retroexca-
vadores, tractors, elevadors, etc., amb una despesa 
estimada anual de fins a 300.000 euros. Més enda-
vant, si el sistema funciona tal i com s’espera, s’ampli-
arà a altres prestacions recurrents com obres de man-
teniment d’espais i edificis públics -fusteria, paleteria, 
pintura, lampisteria, ferreria, electricitat, etc.-, neteja 
d’edificis, o poda d’arbrat públic, entre d’altres. 

Un cop les empreses formin part del sistema dinà-
mic d’adquisició, l’Ajuntament, quan sorgeixi una 

necessitat, invitarà als industrials a que realitzin les 
seves ofertes, segons les condicions requerides i 
sempre amb total transparència. 

El Sistema tindrà una durada de màxim cinc anys 
i les empreses podran entrar i sortir-ne quan ho 
desitgin, mantenint-se obert a qualsevol industrial 
interessat que compleixi amb els requisits de selec-
ció, quant a la capacitat i la solvència. 

L’Ajuntament executa diferents 
inversions de millora al casal de 
jubilats de Roda de Berà 

L’Ajuntament ha iniciat els treballs per millorar 
el casal de jubilats de Roda de Berà. Fins ara, 
la petita cuina del casal estava preparada per 

donar un servei de cafeteria, però vista la necessitat 
d’ampliar aquest servei per a un ús de bar i restau-
rant i poder oferir esmorzars més elaborats i dinars als 
jubilats, s’ampliarà i s’adequarà la cuina per complir 
amb aquesta finalitat. El pressupost del projecte és de 
35.652 euros. 

De forma paral·lela, també es millorarà la instal·lació 
elèctrica del casal, ja que l’Ajuntament va detectar 
que el quadre s’organitzava de manera desordenada 
amb tres subministraments diferents però un únic 

quadre general. L’actuació, amb un pressupost de 
4.598 euros, deixarà un quadre general de protecció 
a la sala polivalent, un altre per a la perruqueria i un 
tercer per a la cuina. 

I, finalment, ja s’està executant una actuació a la ter-
rassa exterior de la planta baixa, que dona sortida al 
pati, per a instal·lar un tancament d’alumini per do-
nar un millor aïllament a la sala adjacent i crear-ne un 
nou espai de reunió per als usuaris del casal. Dins de 
la mateixa actuació s’hi està construint un traster que 
anirà ubicat al lateral de les escales d’emergència ex-
teriors i servirà per encabir el material que ara s’em-
magatzema en diferents sales de l’edifici. Aquests tre-
balls tenen un pressupost de 38.432 euros. 



ACTUALITAT

15

Ports de la Generalitat reconstrueix 
l’espigó del Roc de Sant Gaietà 
El temporal Glòria va afectar la protecció que ofereix l’espigó i va enderrocar un tram de moll.

Amb el Passaport verd 
de Roda de Berà!.

A finals d’octubre el departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
va iniciar els treballs de reconstrucció de la 

secció d’escullera de l’espigó del Roc de Sant Gaietà.

El temporal Glòria, que al gener de 2020 va afectar 
el litoral català amb fortes onades de fins a 14 me-
tres d’alçada en alguns punts, va danyar l’escullera 
de protecció de la meitat final de l’espigó i del mor-
rot, produint també l’enderroc d’un tram de moll en 
l’inici del martell situat en el tram final de l’espigó.

Ports de la Generalitat va reconstruir el tram final 
de l’espigó i el morrot per recuperar la secció trans-
versal que hi havia abans del temporal i va afegir-hi 
una capa de mantell per protegir el nucli d’aquest 
amb blocs de pedra, a fi de recuperar l’estructura 
de protecció del litoral rodenc per al qual va ser 
construïda a finals dels anys 60. 

Com aconseguir 
una reducció del 
10% en la taxa 
de recollida 
d’escombraries 
reciclant? 

L’Ajuntament va posar en marxa a principis de 2021 el Passaport 
verd per premiar els ciutadans més compromesos amb el medi 
ambient alhora que es fomenta l’ús de la Deixalleria. 

Les famílies que durant aquest any hagin visitat la Deixalleria entre cinc i 
deu vegades, amb residus de més de 5 quilos de pes per aportació, acon-
seguiran un 5% de descompte en la taxa de la recollida d’escombraries de 
l’any 2022. Aquelles que hagin fet més de 10 aportacions l’any, obtindran 
un 10% de descompte en el seu rebut anual.

Aquest any s’han repartit 150 Passaports verds. 72 persones van presen-
tar-lo a l’Ajuntament entre l’1 de novembre i el 15 de desembre per dema-
nar la seva bonificació per a l’any 2022. 

La iniciativa continuarà el proper any. Les famílies hauran de passar per l’Ajun-
tament a partir del 3 de gener a buscar-ne un de nou per tal de començar el 
joc. Durant tot el 2022 podran anar omplint-lo amb els segells amb cada visita 
a la Deixalleria per aconseguir el seu 5 o 10% de reducció en la taxa de 2023. 

El 5 o 10% de descompte en la taxa de la recollida d’escombraries és també 
acumulable al 25% de reducció del qual ja es beneficien les famílies que 
compleixen els requisits contemplats a l’ordenança segons la renda familiar. 
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Dates assenyalades. Època de balanços per 
a alguns, de fixació de noves metes per a 
d’altres, i de retrobament i conjura famili-

ar per a hom. I és que aquesta és una tradició a la 
que, a diferència d’altres, se li mantenen auguris 
de prosperitat fins i tot en el futur més llunyà que 
podem imaginar. Resulta extremadament difícil 
pensar que una festivitat, la de Nadal, que con-
centra tants retorns positius, en qualevol franja 
d’edat, presenti data de caducitat.

A nivell municipal, és moment de congratular-se 
per totes aquelles coses que s’han fet bé, però 
resulta encara més important atorgar l’èmfasi 
corresponent al que és millorable. I aquest serà, 
precisament, el punt de partida de cara a l’inici 
del proper curs, i que ha de contribuir a garantir, 
en aquest cas, el futur més immediat del nostre 
municipi. Com a mínim, en tot allò vinculat a la 
gestió de l’equip de govern. Punt de partida, com 
dèiem, que no pot esdevenir pas l’únic objectiu. 
La posada en marxa de nous projectes també va 
habitualment de la mà amb els “resets” de princi-
pi d’any.

En aquesta ocasió no articularem amb nom i 
cognoms totes aquestes accions, ja que voldríem 
aprofitar aquesta edició especial per a encorat-
jar a tots els rodencs i rodenques a emprendre el 
nou any amb força i ànims renovats. Així ho farem 
nosaltres, amb encerts i errades, però treballant 
per a que els que abundin siguin els primers. 

Així doncs, en un any en el que els més petits po-
dran tornar a gaudir d’un Nadal que ara sí, final-
ment, s’assimilarà en gran mesura a aquell que 
sempre hem viscut, proposem reviure moments 
passats que ens omplen de felicitat amb la famí-
lia. Aprofitar aquestes dates per a esvair fantas-
mes i preocupacions, encara que només sigui du-
rant aquests dies, en els que sembla que podem 
arrencar el protagonisme a la rutina, i fer costat 
als més propers. 

L’equip de govern de Tria us desitja unes bones 
festes.

Desde los años 90 hemos sido el único grupo 
municipal que ha priorizado la Educación 
y defendido que existieran instalaciones 

educativas idóneas a las necesidades de nuestro 
municipio.

La pasividad de sus antecesores de partido del al-
calde, se constatan con los hechos, solo hay que 
hacer un repaso desde 2001 hasta a la actualidad, 
más de 20 años, desde que se aprobó la primera 
propuesta de cesión de terrenos para el Instituto 
planteada por los y las Socialistas. Después de más 
de 12 años de alcaldes Convergentes, el resultado 
es una nefasta y nula gestión para la consecución 
de la concesión del Instituto.

Desde que se aprobó la propuesta socialista en 
2001, pasaron más de 4 años hasta que ejecutarán 
el acuerdo, reconociendo el actual alcalde que sus 
compañeros del Govern de la Generalitat no tenían 
la voluntad de construir el Instituto y por eso no 
habían tramitado la cesión de terrenos.

En el 2002 volvimos a realizar una propuesta para 
que la Generalitat incluyera las partidas correspon-
dientes en los Presupuestos del 2003 y se volvió a 
votar por unanimidad.

La complicidad y seguidismo que han hecho al Go-
vern de la Generalitat de sus antiguos compañeros 
de Partido ha sido perjudicial para los intereses de 
la ciudadanía rodense, y a los hechos nos remiti-
mos que después de más de 21 años se sigue de-
morando la construcción del Instituto de obra.

Solo la llegada de una alcaldesa Socialista al Ayunta-
miento consiguió que el Instituto fuera una realidad.

Y ahora parece ser que nuestro alcalde sufre amne-
sia y no se acuerda de que él estaba allí, y se dedica 
a echar balones fuera sin adjudicarse ni una mínima 
responsabilidad de no tener un instituto de obra, y 
se felicita por un nuevo retraso que, como mínimo, 
tendría que ser motivo de queja y desaprobación 
de nuestro Gobierno Municipal. 

Los y las socialistas seguiremos luchando para que 
el Instituto de obra sea una realidad y desaparez-
can por fin los barracones.

Un any més denunciem fermament la vio-
lencia que pateixen les dones i que es ma-
nifesta de moltes maneres com una con-

seqüencia de la desigualtat entre homes i dones, 
i de les relacions de dominació que existeixen en 
aquesta societat patriarcal. 

Recentment es va inaugurar un mural a la paret del 
Camp de Futbol Municipal que pretén visibilitzar 
l’empoderament de la dona i l’eliminació de la violen-
cia masclista, a través d’imatges de dones en diferents 
edats, barrejades amb símbols de lluita i elements del 
paisatge de Roda de Bera. La idea és bona, pero con-
siderem que l’execució no és del tot correcta. 

Si estem d’acord que cal empoderar el jovent del 
nostre municipi, amb qui cal fer pedagogia i alhora 
arrelin al poble; si estem d’acord que la lluita con-
tra la violencia masclista és cosa de tothom, que la 
igualtat ha de ser entre sexes, d’orientació sexual, 
d’ideologia, d’origen, de religió, etc. .. Aquest mural 
no ho reflexa gens. Tan sois hi apareixen dones, no 
veiem dones i homes lluitant juntes i trencant tabús. 

Per que no s’ha fet un concurs de murals? 1 un ju-
rat, composat per joves, les direccions deis centres 
educatius, representants del PIJ i la regidora de la 
dona, escollissin uns murals per ser pintats a les pa-
rets del camp de futbol directament per les perso-
nes autores. 

Creiem que per sensibilitzar un col-lectiu sobre un 
tema s’ha de fer que aquest col·lectiu s’involucri en 
els projectes i accions des del seu inici. 

Veure un mural tot passejant per l’Avinguda Felix 
Martorell no fara pedagogia, ni entre el jovent ni 
entre el sexe masculí. 

No són només les dones les que han de reivindicar 
la seva igualtat enfront els homes. Ja n’hi ha prou de 
campanyes dirigides a les dones sobre el que no han 
d’acceptar. On són les campanyes educant els homes? 

Per que el manifest institucional de l’ajuntament 
sempre el llegeixen les regidores? On esta la igual-
tat? Per que els regidors no fan seves les paraules 
del manifest?   
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Durante el estado de alarma nuestro grupo 
municipal hizo una propuesta en el plenario 
al equipo de gobierno solicitando un reco-

nocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
a los médicos y enfermer@s y a los voluntarios de 
protección civil de nuestro municipio, así como a 
todas aquellas personas que colaboraron haciendo 
mascarillas. El equipo de gobierno tuvo a bien re-
coger nuestra propuesta y este año propuso para 
los meritos distinguidos que otorga el Consell Co-
marcal nombrar a los voluntarios y voluntarias de 
protección civil de Roda de Berà.

El pasado mes de noviembre presentamos una mo-
ción solicitando el apoyo a la propuesta presenta-
da por la Asociación de voluntarios de protección 
civil de Cataluña para que le sea concedida la Cruz 
de Sant Jordi. Esta moción que presentamos estu-
vo abierta a la adhesión del resto de grupos muni-
cipales, agradecemos que todos los grupos se ad-
hirieran a esta moción que lo único que pretende 
es hacer un reconocimiento a esta asociación de 
voluntarios sin ánimos de lucro.

El pasado 27 de Noviembre se celebró en el Casino 
municipal la entrega de méritos distinguidos del 
Tarragonès organizado por el Consell Comarcal, 
fue un honor estar en dicho acto, no tan solo como 
concejal sino también como conceller comarcal 
del Tarragonès, donde se les hizo entre otros dis-
tinguidos, entrega de los meritos distinguidos a la 
asociación de voluntari@s de Roda de Berà que tan 
bien se lo merecían. Cabe recordar que antes de la 
Pandemia y durante la misma, prestan un servicio 
esencial para nuestro municipio.

Quiero aprovechar este espacio en mi nombre y el 
de la agrupación de Ciutadans Roda de Berà, para 
desearles unas Felices Fiestas y un Prospero Año 
Nuevo.

#mascarilla #Distancia #Lavar las manos

Toni Bernal
Portavoz de Ciutadans Roda de Berà.

Iniciamos la recta final del año 2021, no antes 
de las Fiestas de Navidad, celebraciones estas 
últimas que forman parte de nuestra tradi-

ción, cultura acogimiento familiar, algunas ins-
tituciones como la europea tratan de silenciar 
la palabra Navidad, justificando la pluralidad de 
religiones en la Comunidad Europea, la verdad es 
que, la historia de Europa no se puede escribir, ni 
tampoco entender, sin su cultura cristiana, moti-
vo que simboliza la construcción de sus estados 
miembros.

También ha sido un año que, aunque ha abierto 
las puertas a cierta normalidad, después del ini-
cio del virus de la Covid-19, ha sido un año que ha 
recogido las consecuencias del mismo, ya sea en 
salud, economías de pequeñas y medianas em-
presas, en espacial en los autónomos, pero tam-
bién, en las economías domésticas, donde todos 
los Grupos Municipales de nuestro Ayuntamien-
to no hemos dudado un solo momento, en ha-
bilitar en los presupuestos municipales, partidas 
económicas destinadas a los emprendedores, te-
jido productivo local y familias afectadas por la 
pandemia del coronavirus. Las vacunas han de-
mostrado ser, en una gran mayoría efectivas, es 
por lo cual, desde nuestro Grupo Municipal, ani-
mamos a seguir el camino de la prevención, para 
así, ir radicando que el virus siga expandiéndose. 
No se trata de una decisión personal, se trata de 
una responsabilidad con la comunidad.

Populars per Roda aprovecha este último artí-
culo de año, para desear a todos los vecinos de 
nuestro municipio una muy Feliz Navidad y un 
muy prospero Año Nuevo 2022. Estamos segu-
ros de que el calor familiar en estas entrañables 
fiestas contribuirá al esfuerzo y superación en el 
próximo año.

Per no deixar l’espai en blanc, us informem 
que el nostre grup municipal no participa 
en aquest butlletí electoralista i de publi-

citat de l’equip de govern, pel cost econòmic 
que suposa a tots els rodencs i rodenques. Sent 
coherents amb el que va dir el nostre portaveu i 
regidor Albert Martin, “els partits polítics han de 
pagar-se amb els seus propis diners els butlletins 
i no amb els diners dels contribuents”. 

Per qualsevol informació del nostre grup muni-
cipal us podeu dirigir directament al nostre Fa-
cebook/Instagram @juntsxrodadebera, al correu 
de juntsxrodadebera@gmail.com o personal-
ment amb el nostre regidor. Bon Nadal i Bon any 
nou 2022.
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L’Ajuntament torna a congelar taxes 
i impostos per a l’exercici 2022   
Les ordenances continuen incloent un gran nombre de bonificacions per abaixar la pressió fiscal 
i incentivar l’activitat empresarial i comercial. 
El consistori es compromet a lluitar contra el frau fiscal i farà una important tasca d’actualització 
dels padrons. 

L’acte de lliurament de guardons es va celebrar al Casino Municipal.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar a l’octubre les 
noves ordenances fiscals per a l’exercici 2022. 
Un any més s’aposta per congelar impostos, 

taxes i preus públics. Es modifiquen només alguns 
supòsits en algunes d’elles, bonificant, reduint o cre-
ant-ne també de noves, amb la voluntat d’incentivar 
l’activitat empresarial i comercial, en un any que ja 
es preveu complicat per als sectors que esdevenen 
el motor econòmic de Roda de Berà. 

Des de la passada legislatura, quan es va poder es-
tabilitzar la situació financera de l’Ajuntament, la vo-
luntat de l’equip de Govern ha estat la de reduir la 
pressió fiscal que pateixen els rodencs i rodenques. 
És per això que a banda de congelar els impostos i 
taxes municipals més importants es mantenen tam-
bé els beneficis fiscals i les facilitats de pagaments 

que ja existien. Tot plegat, sense posar en perill l’es-
tabilitat pressupostària de l’Ajuntament.

L’equip de Govern vol continuar incentivant la ins-
tal·lació d’energies renovables al municipi, tant de 
sistemes d’aprofitament tèrmic com elèctric, amb 
una bonificació fiscal de fins a un 50% en l’IBI du-
rant el primer any. El segon any la rebaixa serà del 
35%, un 20% el tercer i es reduirà al 10% el quart 
any. També en aquest sentit, s’ha creat una nova 
bonificació del 20% en l’ICIO, per aquelles noves 
construccions que incorporin la instal·lació d’ener-
gies renovables per a l’aprofitament tèrmic o elèc-
tric de l’energia solar. 

Des de l’1 de setembre, amb la gratuïtat de l’autopis-
ta AP-7, l’Ajuntament de Roda de Berà, com d’altres 

municipis, ha deixat d’ingressar l’IBI que cobrava 
de la concessionària, el qual suposava més de l’1% 
del pressupost anual (fins a 187.500 euros). L’equip 
de Govern reclamarà a l’Estat la seva compensació. 
Aquesta pèrdua d’ingressos i la congelació d’impos-
tos es veurà compensada en part pel treball efectiu 
i eficaç contra el frau fiscal i amb l’actualització dels 
padrons municipals. Així, dins de l’ordenança regula-
dora de la taxa del subministrament d’aigua, es crea 
una nova tarifa d’inspecció de 600 euros per aquells 
usuaris que hagin estat defraudant, consumint més 
aigua de la declarada al comptador. 

Per altra banda, dins de la taxa de recollida d’es-
combraries es crea una nova tarifa per a la recollida 
de restes generades en solars i parcel·les sense edi-
ficar, proporcional als metres quadrats del terreny. 

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
rep la distinció de Mèrit de Serveis Distingits 
del Consell Comarcal 

El dissabte 27 de novembre a la tarda va tenir 
lloc al Casino Municipal de Roda de Berà el lliu-
rament de les distincions de Mèrit de Serveis 

Distingits en la seva setena edició. Aquests guardons, 
atorgats pel Consell Comarcal del Tarragonès, tenen 
l’objectiu d’honorar persones o entitats en mèrits a la 
labor realitzada o conducta seguida que hagin contri-
buït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarra-
gonès o de la comarca en el seu conjunt.

L’acte va ser presentat per la periodista Sònia Camí i 
amenitzat pel grup musical ‘Fenya Rai!’. Óscar Sánchez, 
president del Consell Comarcal del Tarragonès, va do-
nar la benvinguda a totes les personalitats premiades i 
a totes les persones assistents. L’acte també va comp-
tar amb la presència d’altres alcaldes/esses i regidors/
es dels municipis del Tarragonès així com de represen-
tants de les entitats i personalitats distingides. L’alcal-
de de Roda de Berà, Pere Virgili, va ser l’encarregat de 
tancar la gala. 

Les distincions són suggerides en cada edició pels di-
ferents ajuntaments de la comarca. En aquesta edició 
el Ple de l’Ajuntament va decidir al març per unanimi-
tat que el distintiu fos per a l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Roda de Berà. 

Els motius exposats van ser la predisposició de l’as-
sociació a col·laborar amb la resta d’entitats del mu-
nicipi, amb els serveis d’emergència i amb el propi 
Ajuntament en el bon desenvolupament dels esde-
veniments públics, dins de l’àmbit de la seguretat i 
l’organització, entre moltes altres tasques importants. 

L’associació de voluntaris de Protecció Civil va néixer 
l’any 2014 gràcies a l’empenta d’un conjunt de veïns 
de Roda de Berà. Actualment compta amb una dot-
zena de membres fixes, amb formació específica, que 
realitzen un treball altruista, sempre a disposició dels 
serveis operatius, recolzant i coordinant les seves tas-
ques amb els diferents cossos de seguretat o amb els 
bombers de la Generalitat. També participen de for-

ma activa en l’organització, la seguretat i el control 
d’accessos d’actes municipals i esdeveniments espor-
tius, col·laboren en la cerca de persones desaparegu-
des, en la celebració de jornades electorals, i de forma 
diària en l’ajuda del control viari en les entrades i sor-
tides de les escoles. 
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REBOST DE LA MEMÒRIA

L’ARRIBADA DELS REIS MAGS

Fotografies de l’arribada dels Reis Mags de l’any 1988. Missatge des del balcó de l’Ajuntament, que 
en aquell moment s’ubicava al carrer Mossèn David Pujol, on actualment hi ha l’Hotel d’Entitats. 

La imatge forma part de l’exposició “Recull de les festes nadalenques 1972-2002” de Rafel Garcia. La 
mostra es podrà veure a la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca fins al 10 de gener

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

RODA DE BERÀ RÀDIO 977 65 73 98

SERVEIS SOCIALS 977 80 93 38

SOREA OFICINA D'AIGÜES 977 80 09 01

TAXI EDUARD AIGUAVIVA 619 32 60 41

TAXIS RODA 607 20 09 29

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL ‘EIXAMPLE’ 671 06 36 55

ALTRES TELÈFONS I ADRECES D'INTERÈS
AUTOCARS DEL PENEDÈS 977 66 08 21

CAP TORREDEMBARRA (24 HORES) 977 64 38 01

CREU ROJA TARRAGONA 977 21 71 54

HOSPITAL EL VENDRELL 977 25 79 00

HOSPITAL SANTA TECLA - TARRAGONA 977 25 99 00

EMERGÈNCIES 112

CATSALUT RESPON 061

ATENCIÓ VÍCTIMES VIOLÈNCIA GÈNERE 016

TELÈFONS D’INTERÈS

L’Ajuntament cedeix cinc peces de 
Jujol al MNAC per a l’exposició ‘Gaudí’
En concret, dues làmpades de sostre, una creu i dos canelo-
bres de la Capella de Mas Carreras. 

El 18 de novembre es va inaugurar al Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya l’exposició ‘Gaudí’, acte que 
va comptar amb la presència de l’alcalde Pere Vir-

gili en representació de l’Ajuntament.

Vint anys després de la celebració de l’Any Gaudí, el 
MNAC, conjuntament amb els Musées d’Orsay et de 
l’Orangerie de París, afronten una revisió crítica de l’obra 
de l’arquitecte amb una exposició de gran format que 
reuneix més de 650 objectes arquitectònics, de disseny 
i mobiliari, obres d’art, documents, plànols i fotografies. 
Entre els elements, els organitzadors han volgut inclou-

re peces de l’arquitecte Josep Maria Jujol, qui fou estret 
col·laborador d’Antoni Gaudí.

Per aquest motiu, ambdues institucions van fer la 
sol·licitud a l’Ajuntament d’algunes de les obres 
de Jujol que consten a l’inventari del consistori en 
condició de préstec temporal. En concret són dues 
làmpades de sostre, una creu i dos canelobres de la 
Capella de Mas Carreras. 

La mostra al MNAC es podrà visitar fins al 6 de març 
de 2022, i viatjarà fins a París de l’11 d’abril al 17 de 
juliol de 2022.
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