
Presentació RDT FM número 777, 20 de setembre de 2021 
 

 
 
 
 
 
 
Benvingudes i benvinguts, 
moltes gràcies per ser avui aquí a la presentació del “Roda de Ter” de Festa Major.  
Aquest any m’estreno en aquesta presentació com a regidora de Comunicació, perquè, com 
recordareu, l’any passat l’acte es va haver de suspendre per motius climatològics, i em fa molta 
il·lusió que el dia d’avui hagi arribat. 
 
Avui presentem la revista número 777. Un especial de Festa Major que té 148 pàgines i que inclou 
sis entrevistes, sis reportatges en profunditat i un resum de les notícies destacades de l’any. A més, 
també hi trobareu les seccions fixes de cada número, l’espai reservat a les entitats del poble i els 
articles d’opinió. No tinc intenció de repassar tot el contingut amb detall, però sí que vull posar en 
valor el que suposa l’elaboració d’aquesta revista i l’impacte en la manera com anem construint i 
recollint la nostra història. 
 
L’equip de govern actual, conjuntament amb el criteri i els coneixements tècnics del departament de 
comunicació de l’ajuntament, es va marcar com a objectiu iniciar un camí cap a l’especialització de 
cadascuna de les eines de les quals disposa la institució.  
 
Amb la voluntat d’oferir la millor comunicació amb la ciutadania es van analitzar els públics de cada 
plataforma comunicativa: pàgines web, xarxes socials, pantalles, ràdio i revista i vam començar 
definint la tipologia de notícies que havien d’aparèixer en cada mitjà: la immediatesa i el dia a dia a 
la pàgina web i a les xarxes socials, i el tractament aprofundit dels esdeveniments al “Roda de Ter”. 
Així ho vam explicar i així ho vam començar a aplicar. 
 
Aquest número 777 és una nova mostra d’aquest plantejament, el qual permet publicar entrevistes i 
reportatges sobre persones que destaquen per la seva professió, la seva rellevància social, la seva 
expertesa en algun àmbit destacable, o pel fet d’haver assolit una fita remarcable. Poder compartir 
públicament el seu testimoni i el seu llegat vital és una fortuna per a tots els lectors del “Roda de Ter” 
perquè la revista, doncs, ajuda a posar en valor el treball individual, però també l’impacte en la 
comunitat, en el poble, de trajectòries personals i de projectes compartits.  
Així també ho explica el pregoner d’enguany, en Santi Serratosa, a la seva entrevista: són moltes veus 
i trajectòries diverses compartides amb la ciutadania per mitjà del “Roda de Ter”. 
 
A banda dels reportatges i les entrevistes, en aquest número hi trobareu també notícies rellevants i un 
resum de set pàgines de les notícies més destacades des de l’agost del 2020 fins al juny de 2021. 
Aquest apartat té una importància doble: per una banda permet que fem una ullada ràpida al que ha 
succeït en l’últim any, però alhora, fa de recull imprescindible de la vida actual a Roda. Per tant, és 
un document sobre la nostra història viva i que amb el temps esdevindrà memòria escrita per als que 
vindran. Com sabeu, a la biblioteca municipal hi ha un fons amb les diverses revistes que s’han 
publicat a Roda, la primera als anys trenta, la Revista Rodenca. Aquest fons documental és 
imprescindible per recuperar la nostra història i poder seguir explicant d’on venim i com s’ha anat 
desenvolupant el poble en tots els seus aspectes. La directora de la Biblioteca a l’apartat Més que 
llibres d’aquest número ho explica amb detall. 
 
 
 



 
L’especial de Festa Major, com la resta de números del RDT, no serien una realitat sense la quantitat 
de persones col·laboradores i els anunciants que la fan possible. Vull acabar posant en valor l’entrega 
desinteressada de molts col·laboradors, que paraula a paraula escriuen el present i el passat del nostre 
poble en un mitjà de comunicació que alhora esdevé crònica social i cultural de Roda. També vull 
celebrar la bona salut de les entitats que a cada número expliquen el seu dia a dia, les novetats i 
notícies del seu àmbit cultural i/o social, i que divulguen la seva expertesa i coneixement. L’agraïment 
també és per a tantíssimes persones que desenvolupen el seu interès i inquietuds i el comparteixen 
amb la resta de convilatans i convilatanes.  
Finalment, vull agrair també al teixit comercial i empresarial de Roda que a cada número i cada any 
fa possible aquesta revista i que aquest univers de col·laboracions sigui cada vegada més gran. 
 
Desitjo que gaudiu de la lectura d’aquest número especial i que passeu molt bona Festa Major! 
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