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L’agenda d’activitats és un servei que ofereix l’Ajuntament de Roda de Berà amb la 
finalitat de fer difusió de tots els actes culturals i lúdics que estiguin organitzats per 
qualsevol entitat o associació del municipi.
Es publiquen a l’agenda tots els actes oberts al públic que siguin notificats al 
Departament de Comunicació abans del dia 15 del mes anterior. 
La responsabilitat dels actes i de la informació que es publica en aquesta agenda és 
exclusivament de les entitats organitzadores. 
Els actes organitzats per l’Ajuntament de Roda de Berà poden patir modificacions 
de lloc i horari per qüestions organitzatives o meteorològiques.
Consulteu modificacions i actes d’última hora a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Roda de Berà: www.rodadebera.cat.

   Museu de la Ràdio Luis del Olmo
Roc de Sant Gaietà
Horari: De dimarts a dissabte: de 10 a 14 i de 17 a 
19:30h. Diumenges: 10 a 14h. Més de 550 aparells 
d’estils i èpoques diferents. Tel. 977 801 885. 
Aforament limitat.

   Exposició ‘Història de l’Arc de Berà’
Museu de la Ràdio Luis del Olmo
Cedida per Emilio Becker. En horari del museu.

MUSEU I EXPOSICIONS 1r Concurs d'Instagram #FemPobleRdB
Del 21 de juny al 2 d’agost
Participa en sorteigs setmanals de vals de 50€ per 
gastar als comerços adherits al concurs.
1. Fes-te una foto dins de qualsevol dels establiments 
adherits al concurs.
2. Publica-la al teu perfil d'Instagram.
3. Segueix el nostre perfil @ajrodadebera i etiqueta'ns.
4. Comenta la foto i utilitza el hashtag #FemPobleRdB
5. Estigues atent a les nostres xarxes socials, cada 
dilluns publicarem els guanyadors de la setmana.

Oficina Municipal d'Informació al 
Consumidor
Només atenció telefònica. De dilluns a divendres, de 10 
a 14h, al telèfon: 634 697 460. L'Agencia Catalana de 
Consum respon consultes i reclamacions sobre 
assumptes de consum.

Inscripcions obertes a l'Escola de 
Música per al curs 2020/21
Inscripcions al telèfon 606 091 087 o al correu 
electrònic musicsroda@musicsvendrell.com. 
Classes per adults, joves i infants a partir dels 4 anys. 
Les classes s'iniciaran el pròxim mes de setembre al 
Casal Municipal “Les Monges”.

CURSOS ONLINE GRATUÏTS. Cursos subvencionats pel Consorci 
de Formació Continua de Catalunya i impartits per FEMAREC.  Els 
treballadors en actiu i els que actualment estiguin afectats per un 
ERTE o siguin fixos discontinus en període de no ocupació poden 
realitzar tots els cursos. Les persones en atur, només poden 
inscriure’s als cursos de l’àmbit de “Gestió comptable econòmica i 
financera i de recursos humans”. Inscripcions a eam@rodadebera.cat 
o al telèfon 977 65 76 63 de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Cursos disponibles:
Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès (30h)   //   
Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès (30h)   //   
Comerç exterior (40h)   //   Emmagatzematge, estocs i trameses (25 h)   //   
Gestió comercial (20h)   //   Logística integral (30h)   //   Tècniques de venda 
i formació de venedors (40h)

Habilitats interpersonals o directives
Eines de Coaching – Nivell I (30h)   //   Eines de Coaching – Nivell II (30h)   //   
Eines per dirigir la teva vida (30h)   //   Estratègies personals pel 
manteniment i consolidació de lloc de treball (30h)      //   Formació de 
formadors (40h)   //   Gestió del canvi en l’organització (20h)   //   Habilitats 
de comunicació (30h)   //   Habilitats directives (20h)   //   Lideratge d’equips 
(30h)   //   Mindfulness (30h)   //   Personal Branding (30h)   //   Resolució de 
conflictes (30h)   //   Tècniques de negociació (30h)

Gestió comptable econòmica i financera i de recursos humans
Comptabilitat bàsica (60h)   //   Comptabilitat avançada (60h)   //     Nòmines 
i Seguretat Social – I (30 h)   //   Nòmines i Seguretat Social – Nivell Avançat 
(40h)   //   Gestió fiscal de l'empresa (40h)   //   Control de gestió (40h)   //   
Fiscalitat operativa (60h)

Comunicació 2.0
Analítica Web i pla de màrqueting digital (50h)   //   Comerç electrònic i 
botiga virtual (45h)   //   Community Manager (50h)   //   Introducció al 
posicionament web (16h)   //   Posicionament web SEO/SEM (60h)   //   
Promoció i negoci a través de les xarxes socials (40h)

Sanitat i serveis a col·lectius i a les persones
Acompanyament durant el procés de dol (20h)   //   Prevenció de riscos 
laborals en entitats sanitàries i socials. Nivell bàsic (50h) 

MERCATS

ESCOLA D’ADULTS

   Mercat dissabtes
Dissabtes de 17 a 23h  |  Aparcament Urb. Mar i Sol

   Mercat setmanal
Dijous de 8 a 13h  |  Aparcament c. Sant Salvador

RODA  DE  BERÀ

ESTIU 2020
AGENDA
de l’1 de juliol al 16 d’agost

Amb l’objectiu de poder celebrar els esdeveniments programats amb 
totes les garanties de seguretat:
  · La mascareta serà obligatòria per accedir als diferents espais.  
  · S’haurà de mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres. 
  · Aforaments limitats, segons la normativa vigent en cada moment. 
La celebració de les activitats programades queden subjectes a 
l’evolució favorable de la crisi de la COVID-19 i a les indicacions de les 
autoritats sanitàries.



Divendres 14 d'agost
   Concert de “Strings Band”
22:00h  |  Pl. de l’Església
Alberto Reguera, violí, Sveta Trushka, violoncel i 
Carles Cases, piano.

   Espai FIC-CAT: “Sessió de 
curtmetratges”
22:00h  |  Antic port del Roc de S ant Gaietà
Projecció de 4 curtmetratges de les Seleccions Oficials 
dels FIC-CAT 2018 i 2019: “L’escarabat al final del 
carrer”, de Joan Vives; “Tàndem”, d’Alba Salmerón; 
“Suc de síndria”, d’Irene Moray; i “Mar”, de Fèlix 
Colomer.

Dissabte 15 d'agost
   Concert dels Sirex
22:00h  |  Pedrera de l'Elies
La mítica banda dels anys 60 torna als escenaris mig 
segle després de la seva eclosió amb una gira per 
presentar el disc “Que nos quiten lo bailao”. 

Diumenge 16 d'agost
   Fira Fora Estocs
De 18 a 22h  |  Pg. Marítim de Costa Daurada
A càrrec de l'associació de Comerciants i 
Restauradors de Roda de Berà. 

   Concert de violoncel
20:00h  |  Capella de Jvjol
A càrrec d’Svetlana Tovstukha, una brillant 
violoncel·lista amb projecció a tot Europa.

Dissabte 4 de juliol
   Concert de 'La Folie'
22:00h  |  Pedrera de l'Elies
Premi ENDERROCK 2018 de la crítica al millor 
artista revelació. Presenta el senzill ECO.

Dissabte 11 de juliol
   Concert de 'Xavi Quartet'
22:00h  |  Pedrera de l'Elies
Grup de jazz fusió instrumental. El seu repertori és 
propi i original amb estils com el latin-jazz, el funk i 
la música mediterrània.

Diumenge 12 de juliol
   Botigues a la fresca
De 18 a 22h  |  c. Les Barques (Roc de Sant Gaietà)
A càrrec de l'associació de Comerciants i 
Restauradors de Roda de Berà. 

Divendres 17 de juliol
   Espai FIC-CAT: “L'adopció”
22:00h  |  Antic port del Roc de Sant Gaietà
(2015 / 94 min.) Projecció del llargmetratge de 
Daniela Fejerman, premi del Jurat a la millor 
direcció del FIC-CAT 2016.

Dissabte 18 de juliol
   'Gala Lírica'
22:00h  |  Pedrera de l'Elies
Recital amb fragments de les òperes i sarsueles més 
conegudes i populars. Àries, duets i tercets de 
compositors com Verdi, Puccini, Mascagni o Mozart.

Diumenge 19 de juliol
   Botigues a la fresca
De 18 a 22h  |  Pg. Marítim de Costa Daurada
A càrrec de l'associació de Comerciants i 
Restauradors de Roda de Berà. 

Divendres 24 de juliol
   Concert “Bach i la immensitat”
19:00h  |  Museu de la Ràdio
Concert amb instruments del segle XVIII i mostra 
d’escultures. Sonates de J.S. Bach, amb Marina 
Durany, al traverso; i Dani Espasa, amb el 
clavicèmbal.

   Espai FIC-CAT: “Estiu 1993”
22:00h  |  Antic port del Roc de Sant Gaietà
(2017 / 97 min.) Projecció del llargmetratge de Carla 
Simón, premi del Jurat i premi Nova Crítica al millor 
llargmetratge del FIC-CAT 2017.

Dissabte 25 de juliol
   Concert de 'Tokaji Quartet'
22:00h  |  Pedrera de l'Elies
Els seus concerts són un recorregut per la música 
rock dels últims temps en una versió acústica i 
singular.

Diumenge 26 de juliol
   Concert de Sardanes
20:00h  |  Pl. Sant Jaume
A càrrec de la Cobla Reus Jove. Organitza el Grup 
Sardanista de Roda de Berà. 

Divendres 31 de juliol
   Espai FIC-CAT: “Jean François i el 
sentit de la vida”
22:00h  |  Antic port del Roc de Sant Gaietà
(2018 / 90 min.). Projecció del llarg de Sergi Portabella, 
premi del Jurat a les millors localitzacions del FIC-CAT 2018.

Del 31 de juliol al 2 d'agost
   1r Mercat Romà
Pl. dels Pins i pl. de la Sardana
Paradetes d’artesania, productes d’alimentació, 
espectacles, activitats infantils, i molt més! Divendres: 
de 19 a 24 hores. Dissabte: de 17 a 24 hores. Diumenge: 
de 17 a 22 hores.

Dissabte 1 d'agost
   Concert de Gemma Humet
22:00h  |  Pedrera de l'Elies
“Encara” és el seu últim treball, produït per Carles 
Campón, on explora sonoritats que no havien estat 
presents en els projectes on havia participat.

Divendres 7 d'agost
   Espai FIC-CAT: “7 raons per fugir”
22:00h  |  Antic port del Roc de Sant Gaietà
(2019 / 77 min.) Projecció del llarg d’Esteve Soler, Gerard 
Quinto i David Torras. Selecció Oficial FIC-CAT 2019.

Dissabte 8 d'agost
   Concert de “Petitet”
22:00h  |  Pedrera de l'Elies
A Joan Ximénez se’l coneix als escenaris com El Petitet, 
el gità que ha heretat el tron de la rumba catalana. 


