8 d’abril
17h. Inauguració de l’exposició fotogràfica “Retrats”.
Lloc i Organitza: Lira Roquetense.
10 d’abril
17:30h. Sessió de Cinema.
Lloc i Organitza: Lira Roquetense.
19h. Concert de Taller de Blues dels
alumnes de l’escola.
Lloc i Organitza: Lira Roquetense.
11 d’abril
A l’Escola Raval de Cristo.
Matí: Taller de manualitats de Sant Jordi, a l’educació infantil.
19:30h. Presentació de l’Antologia
Poètica del Grup de Poemes al Vent
i Inauguració de l’exposició del dibuixant i il·lustrador Pedro Alférez.
Lloc i Organitza: Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
12 d’abril
A l’Escola Raval de Cristo.
Tarda: Conte de Sant Jordi, a càrrec de
“la fàbrica de contes de Marc” de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.

19h. Presentació del llibre “El tortosí
del Baix Ebre i l’estàndard: descripció
lingüística, anàlisi i propostes” del Carles M. Castellà Espuny, amb la intervenció de Sisco Ollé, Regidor de cultura
de l’Ajuntament de Roquetes i l’Albert
Aragonés, filòleg i professor.
Lloc i organitza: Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
13 d’abril
19:30h. Reconeixement al Sr. Benjamín
Cuevas Delgado, membre fundador del
Club Voleibol Roquetes i expresident,
per la seva dedicació al món esportiu i
en agraïment a la seva implicació vers
la nostra ciutat.
20h. Reconeixement al Club Voleibol
Roquetes, campions de la fase final de
primera divisió catalana Sènior Masculí, i al Club Futbol Sala Roquetes, campiones de la Copa Tarragona de Futbol
Sala Sénior Femenina temporada 20182019.
20:30h. Elecció de les pubilles 2019.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament de
Roquetes.

23h. Concert Jove amb l’actuació del
grup de versions SomeRock. Continuarà
la festa DJ Sergi Cid amb música comercial, patxanga & hits i de i DJ Paco Moliner amb música remember 90s i 2000s.
Entrada gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Roquetes.
Lloc: Pavelló poliesportiu.
23 d’abril
Paradeta de llibres i roses a la plaça de
la Raval, a càrrec dels alumnes de Cicle
Superior de l’Escola Raval de Cristo.
Organitza: Escola Raval de Cristo.
Viu Sant Jordi a Roquetes: “La festa del
llibre i la rosa amb música i tast de vins”.
17h. Sant Jordi i el Drac: manualitats i
tallers per als més petits.
19h. Concert del músic i guitarrista Albino Tena.
Lloc: Plaça de l’Església de Roquetes.
Organitza: Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
A l’Escola Mestre Marcel·lí Domingo:
de 9h a 12:30h. Projecció de pel·lícules
realitzades pels alumnes de 6è. Després
xocolatada.

De 15h. A 16:30h. Tallers relacionats
amb la diada (manualitats, jocs tradicionals, danses, tallers literaris...) amb la
col·laboració de les famílies.
24 al 26 d’abril
A l’Escola Mestre Marcel·lí Domingo
Les famílies vindran a contar contes.
Infantil: 9h a 9:30h. Primària: 15h a
15:30h.
26 d’abril
21:30h. 17è Sopar solidari de la Lliga
contra el càncer de Roquetes. Venda
de tiquets (30€) als telèfons: 678620291
690907794 - 977501020 - 977502803
977502733. També hi haurà taula zero.
Organitza: Lliga contra el càncer, Delegació Roquetes.
Lloc: Pavelló poliesportiu de Roquetes.
27 d’abril
17h. Fem abeuradors per a ocells en família. Taller familiar per fabricar petits
abeuradors per ajudar els ocells a passar
l’estiu. Places limitades. Inscripcions a
escoladenaturalistes@gmail.com.
Lloc: Edifici La Ibèrica - Escola de Naturalistes del GEPEC. (davant Biblioteca)
Organitza: GEPEC-EdC

Xerrada: Col·lisions de Galàxies. Has
vist el xoc de dos Galàxies amb els
teus propis ulls? Saps que moltes de
les Galàxies que podem observar, estan en procés de col·lisió? O mostren
símptomes d’antigues col·lisions?
Observarem, a través del telescopi,
una col·lisió de dues galàxies i els
objectes astronòmics més rellevants.
Lloc i organitza: Observatori de l’Ebre.
27 i 28 d’abril
Sortida excursionista de cap de setmana: Toscà - Mas de Damià - Font de
Bunyol - Toscà. Més info i inscripcions:
trailroquetes@trailroquetes.cat
Organitza: Trail Roquetes
28 d’abril
11h. Visita guiada Observatori de l’Ebre.
Descobriu els pavellons centenaris de
l’Observatori per veure els instruments
que contenen, conèixer la recerca que
s’hi fa i observar les tasques solars amb
el celòstat.
Lloc i organitza: Observatori de l’Ebre.
3 de maig
12è Aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà i 3a edició del Barra Llibre.

17h. Espectacle infantil a càrrec del
Mag Ignasi + soltada de globus i xocolatada popular.
19h. Barra Llibre - Novel·la a l’Ebre.
La novel·la a l’Ebre, amb l’Albert Aragonès; presentació del recull “Assassins de l’Ebre” a càrrec dels seus autors; presentació de l’últim llibre de
l’Àngel Burgas “Els dies del Rainbow”;
espectacle literari i artístic a càrrec de
la narradora i actriu Jordina Biosca;
concert de Montse Castellà i cloenda de la jornada a càrrec de l’escriptora i periodista Empar Moliner. Acte
conduït per l’escriptor Miquel Esteve.
4 de maig
9:30h. 12 ena. Festa del Gaiato.
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes.
Lloc de concentració: Local de l’Associació.
5 de maig
8h. 10a. Marxa de la Joca. Sortida des
del Refugi de Cova Avellanes. Cova
Avellanes - Mola del Boix - Teixos del
Marturi i Casetes Vells. Més info i inscripcions www.lajoca.net
Organitza: La Joca Club Alpí.

9 de maig
20h. Festivitat de Sant Gregori. Missa
en honor al patró. Actuació de la Coral
Preludi a Caro de Roquetes.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes. Col·laboren: Centre Parroquial
“Mare de Déu del Port”, Coral Preludi
a Caro de Roquetes.
Amb el suport de l’Ajuntament de Roquetes.
Lloc: Església Parroquial de Roquetes.
11 de maig
Xerrada: “De la Lluna fins als confins
de l’univers”. Farem un viatge imaginari des de la Lluna fins als confins
de l’Univers a través d’imatges obtingudes per Iko Margalef, comprendrem la mida, tant de la nostra
estrella, com del Sistema Solar amb
exercicis interactius. Amb l’observació
ens passejarem per la superfície Lunar amb telescopi i pels principals objectes astronòmics.
Lloc i organitza: Observatori de l’Ebre
12 de maig
11h. Festa de l’arbre a la Zona esportiva - Camp de futbol. Vine, planta i apadrina el teu arbre. Ens trobem al camp

de futbol. Només cal que portis una
aixada i una botella d’aigua.
Organitza: Ajuntament de Roquetes
- Àrea de Medi Ambient i el Grup de
Joves de Roquetes.
A continuació, sortida excursionista Trail
Roquetes a ritme tranquil i obert a tothom a l’àrea de la Vall - Font del Paradís (dinar opcional). Necessari portar
vestimenta i calçat adequat. Inscripcions i més info a:
www.trailroquetes.cat
trailroquetes@trailroquetes.cat.
Organitza: Trail Roquetes.
EXPOSICIONS:
Exposició dels treballs de Sant Jordi
Organitza: Escola Mestre Marcel·lí Domingo
Lloc: als passadissos de l’escola
Horari: 16:30h a 17:30h
Exposició del dibuixant i il·lustrador Pedro Alférez.
Lloc i organitza: Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
Horari: el de la Biblioteca.

