Roquetes, amb el monument al Nus
Casa Amaré, Medalla
d’Honor al Turisme
pàgines 4 a 6

Urbanisme: actuacions clau
per al desenvolupament
pàgines 7 a 8

Recull fotogràfic del
Nadal
pàgines 11 a 16

Roquetes

Núm. 251 gener 2008

E

l final de l’any 2007 ens ha portat -a
banda de l’alegria típica per les festes de
Cap d’Any- dues notícies molt importants que, tot i que sembli que són diferents,

tenen

en

comú

que

són

l’editorial

representatives de l’esforç de la gent del territori per la defensa
de les nostres terres.
D’una banda, la concessió de la Medalla d’Honor al turisme
2007 al roquetenc Joan Amaré Gisbert, restaurador i propietari
del restaurant Casa Amaré, més conegut entre nosaltres com el
bar de Moixó. Aquest és un reconeixement que premia l’esforç
de la família Amaré durant diverses generacions, des que l’any
1940 va obrir portes, però en especial la feina de Joan Amaré per
situar Roquetes al mapa de Catalunya.
De l’altra banda, la inauguració del monument al Nus, situat
a la rotonda Terres de l’Ebre de l’Eix de l’Ebre (una part de la
qual és al terme municipal de Roquetes), al qual l’equip de govern de l’Ajuntament hem donat suport des del principi i hem
col·laborat econòmicament en la seva construcció. Un monument que simbolitza la lluita i la mobilització social que els ciutadans i les ciutadanes de les Terres de l'Ebre hem dut a terme
durant tots aquests anys per defensar el riu i les nostres terres.
Des de l’Ajuntament felicitem Joan Amaré i la seva família,
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així com la Plataforma en Defensa de l'Ebre per tots aquests
anys d’esforç i de defensa del territori, bé promocionant la cuina
tradicional o bé mobilitzant la ciutadania. Nosaltres, com a representants del municipi, tenim l’obligació d’incentivar i recolzar
qualsevol iniciativa d’aquest tipus que ajudi a la cohesió, coneixement i promoció del territori, i també de donar suport a les iniciatives empresarials. Això ens fa grans i forts. I quan arribi el
moment, compartir amb tots l’alegria dels homenatjats.

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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Roquetes dóna suport al monument al Nus

L

’Ajuntament de Roquetes va fer entrega, l’11
de desembre passat, d’un taló valorat en
12.000 a la Plataforma per a la Defensa de
l’Ebre (PDE), representada en aquest acte
pel roquetenc Josep Boldó i la tortosina Pili
Cid. Un suport econòmic que ha estat destinat al finançament del monument al moviment social antitransvasista que
la PDE ha impulsat a la rotonda Terres de l’Ebre de l’Eix de
l’Ebre, compartida pels municipis de Tortosa i Roquetes.
L’Ajuntament roquetenc és un dels pocs ens municipals que
ha col·laborat econòmicament en el finançament del monument. Segons l’alcalde, Francesc Gas, “l’Ajuntament no
només ha col·laborat econòmicament en la construcció del
monument sinó que ha volgut estar present en l’homenatge a tota la mobilització social en defensa del riu que
durant tant temps ha viscut el nostre territori”.
El monument, amb el nombre de nusos corresponent al número de municipis de les Terres de l’Ebre, va ser inaugurat
diumenge 16 de desembre. L’acte d’inauguració, que va
aplegar un bon nombre de persones, va consistir en els parlaments dels alcaldes de Roquetes i Tortosa, Francesc Gas i
Ferran Bel, i Manolo Tomàs, de la PDE. Després, per acabar,
un petit refrigeri amenitzat per Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries.
pàgina 3
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La Medalla
d’Honor
al Turisme,
a Casa Amaré
El 13 de novembre passat, la Generalitat de Catalunya feia pública la concessió de la Medalla d’Honor al Turisme
2007 al restaurador roquetenc Joan
Amaré Gisbert. Des d’aquesta data i
fins al 20 de desembre, dia en què va
rebre el guardó, Amaré i la seva família
no van parar de rebre felicitacions i
mostres de carinyo de familiars i amics,
de clients i treballadors. Felicitat i alegria en els dies previs al Nadal gràcies
al màxim reconeixement institucional a
la feina ben feta.

L

a nit del 20 de desembre passat va ser especial
per a la família Amaré, d’aquelles que mai no
s’obliden. Joan Amaré, rebia exultant, de mans
del president Montilla i del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet,
la Medalla d’Honor al Turisme 2007 que atorga la Generalitat de Catalunya; un reconeixement a l’exemplaritat professional d’Amaré i a la seva cooperació als interessos turístics

de Catalunya. Abans, però, de rebre la medalla, l’organització dels premis Turisme li havia preparat un vídeo en què diferents personalitats –totes molt properes– van explicar per
què creien que el reconeixement era del tot merescut. L’actriu Mercè Lleixà, el dibuixant Ignasi Blanch, l’alcalde de Roquetes, Paco Gas; Joan Serra, director de l’IES Joaquim Bau
de Tortosa, Josep Monclús, director territorial d’Innovació,
Universitats i Empresa a les Terres de l’Ebre, o Anna Amaré,

EL CONSELLER HUGUET I AMARÉ EN UN MOMENT DELS PARLAMENTS. DARRERA DEL CONSELLER, L’ACTRIU I CANTANT MONE, AMENITZADORA DELS PREMIS.
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filla de l’homenatjat, van tenir paraules de suport i de carinyo, amb el total
convenciment que la carrera professional de Joan Amaré era digna de tal distinció.
Davant les gairebé mil persones que omplien la sala
Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Amaré,
únic portaveu de tots els premiats en els parlaments,
va tenir paraules d’agraïment per a totes aquelles persones, familiars i amics que al llarg dels anys han contribuït, d’una manera o d’una altra, a que el negoci
familiar de Casa Amaré hagi complert gairebé setanta anys de vida i que avui en dia sigui un referent
gastronòmic de Roquetes i de les Terres de l’Ebre. Un
discurs molt emotiu que va posar un èmfasi especial
en la persona que ha estat sempre al seu costat i que
ha estat la responsable de l’excel·lent cuina del restaurant: la seva dona, Anna Ramon. No hi va faltar tampoc l’esment a la tercera generació de l’empresa
familiar –el seu fill Joan i la seva esposa Ramoni,
però també la seva filla Anna, que tot i que no visqui
el dia a dia del negoci també hi està implicada– i l’agraïment al suport rebut de l’Ajuntament de Roquetes i a l’empenta de Josep Monclús perquè Casa
Amaré optés als premis.
La vetllada, que va arrodonir-se amb un sopar celebrat a la mateixa sala Oval i un espectacle acrobàtric
a càrrec de la companyia Deambulants, va acabar ja
passada la mitjanit. Els qui vam ser-hi podem donar
fe que la felicitat de Joan Amaré i la seva família era
compartida per una bona part dels presents i, en especial, per la comitiva ebrenca que va acompanyar-lo
a Barcelona. A banda dels convidats que ja eren a la
capital i dels que des de les Terres de l’Ebre van viatjar amb els seus propis vehicles, l’Ajuntament de Roquetes junt amb Casa Amaré van organitzar un
autobús per poder assistir-hi. L’equip de govern roquetenc, el mateix delegat Monclús, la premsa municipal i familiars i amics més íntims van compartir un
viatge de tornada que, tot i les intenses pluges de la
jornada i del fred intens, va estar carregat de felicitat
i satisfacció. I és que la màxima distinció al turisme
de Catalunya ja forma part de la història de la nostra
ciutat.
L’APOSTA PEL TURISME

Joan Amaré Gisbert s’ha destacat sempre per la seva
fe en l’associacionisme i per la seva lluita perquè
Roquetes i el territori ocupessin el lloc que els pertocava dins de Catalunya. Ja el seu pare va ser membre fundador de l’Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de Tarragona i ell va ser-ne vocal de la
junta provincial i impulsor de la creació de la delegació de l’Associació a les Terres de l’Ebre (AEH-Terres de l’Ebre), de la qual en continua sent el delegat.
Va ser president durant un llarg període de la comis-

AMARÉ AMB LA SEVA FILLA ANNA, L’ALCALDE PACO GAS I EL REGIDOR GERARD GAS.
A SOTA, ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS JUNT AMB LA FAMÍLIA AMARÉ I EL PRESIDENT
DEL BARÇA, JOAN LAPORTA. A LA TERCERA IMATGE, UNA PART DE LA COMITIVA EBRENCA
AL VESTÍBUL DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA.
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sió de turisme de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa i també vocal de la Fundació Institut
Català de la Cuina.
ELS ALTRES PREMIATS

La 22a edició dels premis Turisme de la Generalitat va tenir altres guardonats. Així, el FC Barcelona, representat pel seu president, Joan Laporta, va rebre la Placa d’Honor al Turisme per
la seva contribució a la projecció internacional de Barcelona i
de Catalunya ja que l’entitat ha esdevingut un important reclam turístic i alhora és un element identitari cultural i social.
El govern també va premiar deu empreses catalanes més amb
el diploma turístic (guardó amb què ja compta el restaurant Amaré des de 1991) i va fer entrega de deu
medalles de turisme. Tal com apareix a la imatge de la dreta, cal destacar que dos d’aquestes medalles
també van fer cap a les Terres de l’Ebre, en concret a Xerta (Valentí López, de l’hotel Villa Retiro) i a Masdenverge (Estanis Tomàs, de l’allotjament rural Lo Molí de Rosquilles).

L’apunt

Del bar de Moixó a la cuina elaborada

E

l matrimoni format per Joan Amaré Zaragoza i
Pilar Gisbert van obrir les portes del seu petit
negoci el 1940. El popularment conegut com a
bar de Moixó era el típic bar de poble on els
ciutadans acudien a petar la xerrada, jugar a
cartes o fer el vermut. Entre les parets del local, centre neuràlgic de la vida social roquetenca, va créixer el seu fill. Joan
Amaré Gisbert va fer-se càrrec de l’empresa durant la dècada dels anys 70, al final de la
qual reforma el local i adquireix
una fama notable gràcies a les
seves famoses tapes de calamars i croquetes d’abadejo,
entre d’altres. Així, la cuina va
adquirint un pes cada vegada
més important de la mà d’Anna
Ramon, la cuinera i esposa de
Joan. S’incorporen els menús i
una petita carta i el bar de
poble esdevé ja bar restaurant.
La dècada dels 80 és especialment significativa durant
aquesta etapa perquè just al davant obre portes la primera
discoteca de la ciutat, La Poma, i la clientela, tant de Roquetes com de la resta de la comarca, combina el ball amb la demanda de tapes, vermuts i entrepans. Els caps de setmana,
a Casa Amaré es treballa gairebé en horari intensiu de 24
hores.
Cal ressaltar també que Casa Amaré va ser pionera en organitzar concerts en directe (durant els 70 es muntava un
envelat al carrer, per festes, i entre d’altres hi va actuar el
Trio Juvenil, format precisament per Joan, la seva germana
M. Pilar i la veu de Juanito Aragonés) i en habilitar un espai

pàgina 6

específic per a la gent més jove de l’època (en un racó del
local hi havia un petit pub que acollia les parelles de nuvis
amb ganes d’una mica d’intimitat i bona música).
El 2003 el local pateix la darrera reforma i adquireix la forma
que té actualment. La seva cuina ja compta amb una fama
merescuda gràcies a la seva aposta per les receptes casolanes i tradicionals. Amb la incorporació del seu fill Joan, la
tercera generació, la cuina va afegint elements innovadors i
una rebosteria sofisticada. Cal destacar que Joan fill va estudiar durant quatre anys a la prestigiosa
escola de cuina Hofmann i que ha
assistit a cursos de reconeguts restauradors com ara Ferran Adrià. La
conjugació de la sabiduria als fogons d’Anna, la mare, i la modernitat i la innovació de Joan, el fill, han
donat pas a una carta elaborada i
sofisticada.
Avui en dia, Casa Amaré compta
amb el diploma de la Federació Espanyola d’Hostaleria, atorgat el
2003, i està inclòs a la prestigiosa Guia Michelin amb la catalogació de Bib Gourmand i una forquilla. A més a més, les
famoses croquetes d’abadejo estan destacades en el llibre
Grans plats, grans cuiners, grans artistes, grans escriptors. 100
plats i menges de la cuina catalana que cal conèixer, amb el
text de l’escriptor Gerard Vergés. Cal assenyalar, però, que
a l’impuls definitiu de la fama del restaurant al territori hi va
contribuir l’edició del llibre Amaré, 50 anys de Roquetes, que
l’amic íntim i exdelegat territorial de Cultura Ramon Miravall va voler dedicar-li, l’any 1990, amb motiu del cinquantè
aniversari de l’empresa familiar.
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XAVIER ALEGRET,
SEGON TINENT D’ALCALDE I
REGIDOR D’URBANISME

L’urbanisme: el meu compromís
amb Roquetes

E
EL DARRER PLE VA APROVAR LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL SECTOR O (A LA PRIMERA
IMATGE) I LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE CERVANTES, AL RAVAL DE CRISTO.

Millores definitives per al
futur creixement de Roquetes
En la darrera sessió plenària del 2007, en concret el 27 de
desembre passat, es van aprovar un seguit de modificacions urbanístiques llargament reivindicades que, de forma
definitiva, han quedat resoltes i que són clau per al futur
desenvolupament de la ciutat. Aquest és el cas del Sector
O: resoltes les al·legacions presentades, s’ha modificat la
catalogació del sector perquè les indútries allí instal·lades
puguin comptar amb tots els serveis necessaris per a la
seva activitat.
El sector B (c/ Metge Cid) també ha patit canvis, en concret una subsectorització que permetrà, a banda de la urbanització del sector, la construcció d’un nombre més
elevat d’habitatges, una part dels quals serà de protecció
oficial. Durant el ple també es va aprovar inicialment la
xarxa de pluvials d’aquest sector i del sector Torre d’en
Gil, ja que la que existeix avui en dia és insuficient.
El projecte de reparcel·lació del barri de la Mercè també tirarà endavant gràcies a la resolució de les al·legacions pre(CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT)

ls primers mesos d’un govern sempre tenen
un component d’ansietat fins que es veuen
els primers resultats. En el cas de l’àrea d’Urbanisme, si bé no hem parat de treballar des
del primer dia -d’entrada posant fi a ‘l’etern’
problema d’Imsa-Tamsa-, el darrer ple de l’any ha estat la
primera oportunitat de poder veure, d’una manera clara,
quins són els nous criteris pels quals es regeix l’urbanisme
a Roquetes. En primer lloc, la capacitat de decisió i rapidesa d’execució, tal com demostra el fet que fins a sis projectes urbanístics van ser aprovats en el darrer ple. I això
que he hagut de dedicar un temps preciós a conèixer quin
era l’estat exacte en què es trobava l’urbanisme a Roquetes. És clar, el meu antecessor en el càrrec -amb l’elegància i amor al poble que el caracteritza-, per no dir-me, no
em va dir ni on estaven els interruptors.
En segon lloc, voldria destacar la transparència i el diàleg
amb els afectats com a criteris bàsics per donar forma a les
propostes municipals. En aquest àmbit és paradigmàtic el
cas del sector O. Aquí s’ha passat de perseguir judicialment als que no estaven d’acord amb els plantejaments de
l’Ajuntament (a mi, d’entrada) a acceptar les al·legacions
presentades. De fet, el sector O acabarà configurat d’una
manera molt semblant al que sempre havíem defensat els
independents. I és que sempre he entés que l’urbanisme
està per solucionar problemes i no per crear-ne.
Com a tercer criteri fonamental que guia la meva gestió al
capdavant, vull destacar la responsabilitat. Quan em refereixo a responsabilitat no parlo de legalitat -aquesta es
dóna per descomptada i, si no, es va al jutge- sinó que
parlo, en primer lloc, d’aplicar a casos idèntics normes
idèntiques. En efecte, el món de l’urbanisme és legalment
tan complex que igual de legal és aplicar contribucions especials a un camí com no aplicar-ne al del costat. És legal
però no responsable, és a dir, no és just. Amb mi, això
s’ha acabat. Responsabilitat també vol dir no enganyar la
gent perquè et votin, bo i dient-li que vagi fent que no
passa res i, de sobte, un es troba que cau a sobre d’ell el
pes de la llei. El ciutadà ha de saber, d’entrada, que si per
(CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT)
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construir una urbanització cal una depuradora, és que cal
una depuradora i que si s’han de fer unes cessions de domini públic, és que cal fer unes cessions de domini públic...
Els darrers anys ens han deixat molts exemples d’ambigüitat i de sobreentesos que ha acabat deixant els afectats en
situació difícil. Si del primer dia s’hagués parlat clar, ara els
veïns d’aquestes zones no tindrien els problemes que ara
tenen. També s’ha de saber que les principals decisions urbanístiques són revisades per la Comissió d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre i afectades pels informes de molts organismes públics. I tot això sota l’imperi de la llei. Per tant,
el poder d’un regidor d’Urbanisme és el que és. Serveixi
com a exemple sagnant de manca de responsabilitat el cas
de les piscines. Ja pots portar Montilla a fer-ne la inauguració o penjar cartells dient que ets l’alcalde que, si no es
compleix la llei, l’obra es queda un any morint-se de riure.
I si això és molt perjudicial per a un ajuntament, imagineu
un cas similar per a un ciutadà particular.
Així doncs, capacitat i dedicació a la gestió, transparència i diàleg amb el ciutadà i responsabilitat. Aquests són els
criteris que guien la gestió de l’àrea d’Urbanisme i expressen el meu compromís amb Roquetes.

Una nova rotonda i el camí dels
Codonyers, els dos nous
projectes de la Mancomunitat
L’assemblea de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes ha aprovat
el pressupost per al 2008 amb un import de 197.000 ,
135.500 dels quals es destinaran a inversions reals. Entre els
projectes previstos a realitzar aquest any 2008 hi ha l’arranjament de la carretera del Port des del Portell fins al Mascar, una
actuació que completarà les obres de millora de la carretera
del Port que està executant el departament de Medi Ambient
i que han comptat també amb una aportació extraordinària de
la Mancomunitat. Un altre projecte previst que s’executi el
2008 és la urbanització de la carretera Roquetes-Jesús, que
compta amb un pressupost d’1,2 milions d’euros.
A més a més, la Mancomunitat està elaborant dos projectes
més: la construcció d’una rotonda entre els antics terrenys de
Fabra, la via del tren i l’actual polígon del Pla de l’Estació per
descongestionar la dels 4 Camins, i l’arranjament del camí dels
Codonyers; dues noves actuacions que contribuiran a facilitar
l’accés a la ciutat.
Tant l’alcalde de Roquetes, Francesc Gas, com el de Tortosa,
Ferran Bel, han coincidit a ressaltar la necessitat de potenciar
la Mancomunitat perquè esdevingui un ens actiu, àgil i dinàmic per a l’execució d’accions que afectin ambdós municipis.
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sentades pels afectats i a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.
Finalment, el carrer de Cervantes, al raval de Cristo, també
serà urbanitzat després que els seus veïns ho hagin reivindicat durant temps a causa del seu estat actual.

EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL BARRI DE LA MERCÈ TAMBÉ HA ESTAT APROVAT
DESPRÉS QUE S’HAGIN RESOLT LES AL· LEGACIONS PRESENTADES PELS AFECTATS. A
LA IMATGE, EL CARRER DE PELAI.

Reconeixements

Com cada any, en vespres de Nadal es va celebrar la tradicional recepció nadalenca que l’alcalde i el Consistori ofereixen a tot el personal que treballa a l’Ajuntament. L’acte va
tenir lloc al saló de plens i va comptar amb l’assistència de
gairebé tots els treballadors. L’alcalde va aprofitar l’acte per
desitjar bones festes a tothom i fer-li un reconeixement a José
Audí amb motiu de la seva jubilació. Es va fer entrega d’una
placa commemorativa a qui ha estat un dels conserges de l’Ajuntament i després es va fer el tradicional repartiment dels
lots nadalencs. Des d’aquestes línies, els mitjans de comunicació municipals volem desitjar-li molta felicitat en aquesta
nova etapa de la seva vida. Gràcies per tot, Pepe!
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Els escolars de Roquetes
visiten l’Ajuntament
Dijous 13 de desembre, l’Ajuntament de Roquetes va rebre
una visita molt jove. Els alumnes de 3r de Cicle Mitjà del
col·legi Marcel·lí Domingo van acudir-hi, juntament amb
els seus mestres, disposats a conèixer de primera mà en
què consisteix això de governar la ciutat. L’alcalde, Francesc Gas, els va rebre al seu despatx i els va conduir per
les instal·lacions municipals. Al primer pis, Gas els va explicar quina és la formació del Consistori i la distribució
de l’ajuntament a nivell operatiu. Ja a baix, al saló de plens,
els va indicar per a què serveix aquest espai, què s’hi fa i
com funciona un ple. I aquí va ser, precisament, on els escolars van aprofitar per fer preguntes a l’alcalde tant professionals com personals com ara quants anys té o quant
temps fa que està a l’Ajuntament. Cal destacar l’alta participació dels infants en aquest apartat de preguntes.
Per arrodonir el matí, els escolars van visitar les dependències de la Policia Local, on se’ls va explicar la funció
d’aquesta. La visita va acabar amb un refrigeri que se’ls va
servir a La Lira.

l’apunt

Ceràmiques de Ximo Espuny

La porta principal de l’ajuntament va ser l’escenari,
dimarts dia 4 de desembre, del minut de silenci que es
va celebrar amb motiu de l’assassinat de dos guàrdies
civils en mans d’ETA. L’atemptat va tenir lloc al sud de
França.

Dissabte 22 de desembre va tenir lloc, a l’Hort de Cruells,
la inauguració de l’exposició del ceramista roquetenc Joaquim Espuny. L’exposició de ceràmica s’ha pogut visitar
fins al 7 de gener.
Espuny és graduat en Arts Aplicades per l’escola Llotja de
Barcelona. La seva trajectòria inclou diversos premis i reconeixements dins del món de la ceràmica contemporània
i l’escultura. Ha realitzat exposicions individuals i col·lectives a diverses sales i galeries de Barcelona, Madrid, Còrdova, Argentona, Esplugues, Reus, Manises, Alcora,
Saragossa, Valladolid, Lleida i Cadaqués.
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L’11 de desembre passat va tenir lloc a la biblioteca de
l'Observatori de l'Ebre la presentació de llibre Observatori
de l'Ebre. Un segle d'història (1904-2004), de Manuel García Doncel, professor emèrit de la UAB, i Antoni Roca Rossell, professor d’història de la ciència i de la tècnica a la
UPC. Aquest llibre, editat per commemorar el centenari
de l’Observatori, il·lustra els cent anys d'història d’una institució poc comú al nostre país per com va ser concebuda,
per la peculiaritat i l’abast de les seves línies de treball i
per la seva dilatada trajectòria científica.
Els autors han estructurat les 310 pàgines del llibre en diferents etapes, definides segons l’obra de cadascun dels
científics que han dirigit la institució. L’edició, amb mil
exemplars en català i 500 en castellà, ha estat possible gràcies a l’ajut del departament de Cultura de la Generalitat,
la Diputació de Tarragona i la Companyia de Jesús. A més
dels autors, a l’acte de presentació hi van ser presents la
presidenta del Patronat i rectora de la Universitat Ramon
Llull, Esther Giménez-Salinas, el president de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet, i el director de l'Observatori
de l'Ebre, Miquel Torta, a més a més de les autoritats municipals de Roquetes i Tortosa.

La unió de la poesia i la música
La sala polivalent de la biblioteca va acollir, el 21 de desembre, un
recital poèticomusical a càrrec de Poetes de l’Ebre i la Lira Roquetense; una experiència nova en què el conjunt instrumental de
La Lira va posar música de guitarra, flauta travessera i saxos a diverses poesies que es van recitar.
Pel que fa a Poetes de l’Ebre, va acudir gent de diversos indrets de
les nostres terres per poder recitar algunes de les seves poesies
com, per exemple, de Tarragona, Aldover, l’Ametlla de Mar, els
Reguers, Tortosa, i també de Roquetes. Una experiència que de
ben segur que molt aviat es tornarà a repetir a causa del gran èxit
que va assolir entre el nombrós públic assistent.
pàgina 10
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‘Alícia
i el país de les
meravelles’

L’il·lustrador roquetenc Ignasi
Blanch i l’escriptor Àngel Burgas
van presentar, divendres 14 de
desembre a la biblioteca, el llibre
Alícia i el país de meravelles. Una
presentació molt entretinguda en
què l’actriu Mercè Lleixà va narrar, com només ella pot fer, el
conte de l’Alícia, mentre Blanch
n’il·lu s t rava
diversos passatges.
Aquest conte
és una narració de com es
va
explicar
per primera
vegada Alícia
al país de les
meravelles. En
aquest llibre,
al
senyor
Dogson
li
agrada inventar històries i
compartir-les
amb
altra
gent i l’Alice
Liddell s’embadaleix escol t a nt-l e s,
sobretot quan
la protagonista del conte es diu
com ella i persegueix un conill
molt ben vestit.
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el Nadal

en imatges

1

M

oltes han estat les activitats que s’han
dut a terme aquestes festes de Nadal,
Cap d’Any i Reis, tant a Roquetes com
al raval de Cristo. I n’han estat tantes
que ens ha segut difícil triar les imatges que il·lustrin el text explicatiu que ha preparat Francesc Ollé, regidor de Cultura, Ensenyament i Joventut.
Esperem que aquest recull fotogràfic del que han estat les
festes nadalenques sigui del gust de tothom.

SISCO OLLÉ,
REGIDOR DE CULTURA,
ENSENYAMENT I JOVENTUT

Balanç de les activitats lúdiques i
culturals de les festes nadalenques

E
2

3
1. UNA MOSTRA DE LA IL· LUMINACIÓ NADALENCA A ROQUETES.
2. EL DELEGAT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA, JOSEP MONCLÚS, VA INAUGURAR LA FIRA DE NADAL. MONCLÚS, L’ALCALDE PACO GAS I FERNANDO ROMERO, PRESIDENT DEL COMERÇ AGRUPAT, FENT UNA VISITA A LA FIRA EL DIA DE LA SEVA
INAUGURACIÓ, EL 15 DE DESEMBRE.
3. L’IL· LUSTRADOR ROQUETENC IGNASI BLANCH TAMBÉ VA ESTAR A LA FIRA.

l balanç que en fem des del govern de l’Ajuntament de Roquetes ha estat d’allò més
positiu, tant pel que fa a la participació com
al civisme de la gent que hi ha participat.
S’han engegat una sèrie d’actes adreçats a
totes les franges d’edat, des dels més petits fins als més
grans, tenint en compte també la important tasca que
estan fent les nostres entitats per dinamitzar la ciutat en
aquests dies en què tothom vol gaudir de la festa. Per dirho d’una manera planera: perquè uns xalin, uns altres han
d’organitzar-ho.
Des de les àrees de Cultura, Joventut i Festes s’han realitzat els següents actes:
Per als més petits:
• El Nadal Petit, amb la col·laboració de l’associació Les 3
Ds. Durant tres dies, a l’envelat instal·lat al pati del col·legi
Marcel.lí Domingo els nens han pogut xalar jugant, pintant o dibuixant.
• El tronc de Nadal a la plaça de l’Església, on la Colla Jove
de Dolçainers va oferir, en un vespre gèlid, una representació d’allò més engrescadora per al menuts de Roquetes.
• Per al jovent, el Cap d’Any jove, en què 430 joves van
poder gaudir del sopar de cap d’any i de l’espectacle musical fins a la matinada a l’envelat del Marcel·lí Domingo.
• També per als joves es va organitzar, a la Lira Roquetense, el primer concert de rumba-ska-reggae, Festillufa
2007, a càrrec del grups Tanifot, Las Jotas i Culs Cults. Un
acte, coorganitzat amb l’associació La Capsa de Roque(CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT)
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tes, que va comptar amb la presència de més de 300 persones, malgrat el poc temps que vam tenir per anunciar-lo.
• Per als no tan joves, també per Cap d’Any, es va fer el
mateix al Casal del raval de Cristo, amb més de 150 persones.
• També s’han fet presentacions de llibres (Alícia i el país
de les meravelles, d’Àngel Burgas i Ignasi Blanch), recitals
poètics (a càrrec dels Poetes de l’Ebre, amb la música d’un
conjunt instrumental de La Lira) i inauguracions d’exposicions (ceràmiques de Ximo Espuny a l’Hort de Cruells).

1

Pel que fa a totes aquestes activitats, cal fer un agraïment
especial a la tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes, Pepi Arbona, que les ha coordinat d’una manera
excel·lent, així com a Begonya Ferré, directora de la Biblioteca, per la dinamització de les activitats que ha portat a
terme durant aquests dies amb la presentació de llibres i
també pel caga-tió que van fer per als xiquets i xiquetes del
col·legi Marcel·lí Domingo.
Pel que fa a les entitats, abans que res felicitar a les que han
permès donar forma al projecte:
• A l’Associació de Jubilats i Pensionistes, que ja des de principis de
desembre van exposar un pessebre
a la llar de jubilats, i per l’exitós
sopar de Cap d’Any, amb més de
100 comensals i la felicitació de l’alcalde, Paco Gas.
• A l’Observatori de l’Ebre per la
presentació del llibre Observatori de
l’Ebre. Un segle d’història.
• A l’Associació de Dones pel curs
de cuina de Nadal, per les col·laboracions amb la Fira de Nadal i la
Marató de TV3 (un cor amb espelmes que havia comprat la gent per
destinar els diners a la Marató)
• Al Comerç Agrupat per la Fira de
Nadal.
• A les tres parròquies que donen
3
el sentit religiós a aquests dies.
• A la coral Preludi a Caro per les
actuacions desinteressades a l’església de Roquetes, a la Fira de Nadal i a l’església del raval
de Cristo.
• A la Lira de Roquetes pel concert de Santa Cecília, amb
un èxit rotund d’assistència, pel concert de Sant Esteve,
pel cinema infantil i per la col·laboració al Festillufa 2007.
• A l’Associació de veïns La Ravaleta per la festa del Pare
Noel i les recollides de cartes a càrrec dels patges reials.
(CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT)
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2
1 I 2. COINCIDINT AMB LA FIRA DE NADAL, DIUMENGE 16 VA TENIR LLOC LA MARATÓ DE TV3,
ENGUANY DEDICADA A LES MALALTIES DEL COR.
PER AQUEST MOTIU, L’ASSOCIACIÓ DE DONES
DE ROQUETES VA ORGANITZAR EL DIBUIX D’UN
COR AMB ESPELMES ENCESES QUE PRÈVIAMENT EL PÚBLIC HAVIA ANAT COMPRANT PER
COL· LABORAR AMB LA CAUSA.
3. ELS PATGES VAN VISITAR ROQUETES PER RECOLLIR LES CARTES ADREÇADES ALS REIS
MAGS D’ORIENT. VA SER LA GÈLIDA TARDA DEL
15 DE DESEMBRE.
4. LA TARDA DEL 15 DE DESEMBRE VA TENIR
LLOC EL CONCERT DE NADAL A CÀRREC DE LA
CORAL PRELUDI A CARO. VA SER A L’ESGLÉSIA I
TAMBÉ VA ACTUAR-HI LA CORAL NOVELLA HARMONIA, DEL CEIP MARCEL· LÍ DOMINGO. L’ENDEMÀ, LA CORAL PRELUDI A CARO VA OFERIR
UNA CANTADA DE NADALES AL MERCAT AMB
MOTIU DE LA FIRA DE NADAL.

4
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• Al Peó 8 pel torneig infantil d’escacs.
• Al Patronat de Festes que any rera any, i ja en fa molts,
organitza d’una manera fantàstica la recollida de cartes
dels patges reials i la cavalcada de Reis Mags al raval de
Cristo i a Roquetes, amb un èxit més que garantit de qualitat i presència de públic.
En definitiva, gairebé vint actes en tres setmanes que, si
fem els comptes, surt a un acte per dia.

1
Fora del guió, cal fer incidència en la Medalla d’Honor al
Turisme que va atorgar la Generalitat de Catalunya al restaurant Casa Amaré de Roquetes; màxima distinció pel
que fa a la promoció del turisme a Catalunya. Des de l’Ajuntament, els felicitem perquè aquesta distinció repercuteix en Roquetes de manera indirecta; perquè el dia de la
concessió de la medalla era Roquetes la que també es donava a conèixer gràcies a aquest premi.

2

Per tant, molta feina de tots els que han tirat endavant
aquests actes; una feina que ha valgut la pena perquè la
gent ha respost i, si hi ha resposta, hi ha ànims per tornarhi l’any següent. Poden haver coses que de vegades no acaben de funcionar com un s’espera però que, amb
l’experiència i el temps, es poden corregir. Tot és millorable.
Des d’aquestes ratlles també voldria felicitar tots els membres de la brigada municipal, que han hagut de treballar
moltíssim per tenir tots els espais a punt per a cada moment.
Per tant, des de la regidoria de Festes, Cultura, Joventut i
Educació, BON ANY 2008.

3

4
1. EL FESTIVAL DE NADAL DE LA LLAR D’INFANTS PATUFETS, AL FELIP PEDRELL.
2 i 3. ABANS DE MARXAR DE VACANCES, AL CEIP MARCEL· LÍ DOMINGO ELS ALUMNES
CANTAREN NADALES I REPRESENTAREN ELS TRADICIONALS PASTORETS. L’AMPA ELS VA
PREPARAR UN SUCULENT DINAR DE NADAL EL DARRER DIA DE CLASSE.
4. ELS ALUMNES DEL CEIP RAVAL DE CRISTO VAN ACUDIR A LA TROBADA DE NADAL DE LA
ZER MONT CARO, DE LA QUÈ FORMA PART EL CENTRE JUNT AMB ELS COL· LEGIS D’ALFARA I ELS REGUERS. AQUESTA VEGADA VA SER ALS REGUERS ON, DESPRÉS D’ESMORZAR XOCOLATA CALENTA, VAN REBRE EL PARE NOEL I VAN CANTAR NADALES.
5. UN ESPLÈNDIT ARBRE DE NADAL GUARNIT PELS MATEIXOS ALUMNES LLUÏA AL CEIP
RAVAL DE CRISTO.

5
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1

2

3
1 i 3. EL PESSEBRE VIVENT A L’ESGLÉSIA LA NIT DE NADAL. AVIS I NÉTS CONSTRUINT EL PESSEBRE DE LA LLAR DE JUBILATS.
2. MOLT PÚBLIC ES VA CONGREGAR EL 24 DE DESEMBRE DAVANT L’ESGLÉSIA
PER VIURE LA MÀGIA DEL TRONC DE NADAL ORGANITZAT PER L’AJUNTAMENT.
4. ELS DIES 24, 27 I 28 DE DESEMBRE, LA CARPA INSTAL· LADA AL CEIP M. DOMINGO VA ACOLLIR EL NADAL PETIT.
5. EL PARE NOEL VA VISITAR EL RAVAL DE CRISTO LA TARDA DEL 24 DE DESEMBRE AMB REGALS PER ALS MÉS MENUTS.
6 i 7. ENRIC ESCRIBÀ VA CONSTRUIR EL PESSEBRE QUE HA ESTAT EXPOSAT A
LA FLORISTERIA LA FLOR DE LA LLAR DURANT AQUESTES FESTES. A BAIX, EL
PESSEBRE DELS XIQUETS I XIQUETES DE POSTCOMUNIÓ, LES FIGURES DEL
QUAL SÓN DE PLASTELINA.

4

6

5
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1

2

3

4

5

6

7

1 i 3. ELS ALUMNES DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE LA LIRA VAN OFERIR LA TRADICIONAL AUDICIÓ DE NADAL EL 19 DE DESEMBRE I EL DIA DE SANT ESTEVE, LA BANDA DE MÚSICA DE
LA LIRA VA OFERIR EL SEU CONCERT DE NADAL. UN I ALTRE VAN ACOLLIR MOLT PÚBLIC.
2. LA CORAL PRELUDI A CARO EN EL SEU CONCERT DE NADAL AL RAVAL DE CRISTO.
4. ELS PATGES VAN RECOLLIR LES CARTES PER ALS REIS MAGS A LA RAVALETA, A L’ESTANC DE MARITA, DIJOUS 27 DE DESEMBRE.
5, 6 i 7. ELS REIS MAGS D’ORIENT VAN ACUDIR CARREGATS DE REGALS. L’ALCALDE,
PACO GAS, ELS VA REBRE TANT A LA RAVALETA COM A ROQUETES, ON ELS NENS ANNA
MONLLAU I JORDI PONS ELS VAN DEDICAR UNA SALUTACIÓ DE BENVINGUDA.
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3

4

5

6
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1, 2 i 3. L’ÀREA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT VA ORGANITZAR, A LA CARPA DEL CEIP
M. DOMINGO, EL CAP D’ANY JOVE. UNES QUATRE-CENTES PERSONES VAN GAUDIR DEL
SOPAR I DE L’ESPECTACLE MUSICAL A CÀRREC DE CARLOS ESPUNY FINS A BEN ENTRADA
LA MATINADA.
4. UNA MICA MÉS TRANQUIL VA SER EL CAP D’ANY A LA LLAR DE JUBILATS. SOPAR I MÚSICA AMB EL DUET ECLIPSE. L’ALCALDE, PACO GAS, ELS VA VISITAR PER DESITJAR-LOS
UN BON ANY 2008.
5. L’AJUNTAMENT TAMBÉ VA ORGANITZAR EL CAP D’ANY AL RAVAL DE CRISTO. MOLT ÈXIT
DE PÚBLIC PER REBRE EL NOU ANY.
6 i 7. FESTILLUFA 2007, EL CONCERT A LA LIRA ORGANITZAT PER L’AJUNTAMENT EL 28
DE DESEMBRE. TANIFOT, LAS JOTAS I CULS CULTS A RITME DE REAGGE, SKA I R’N’R.

7
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entitats
Festes de la Immaculada 2007

U

ser portada per Manuel Roé (antic congregant).
Enguany, per primera vegada, la gent va poder adquirir uns
domassos per penjar a finestres i balcons al preu de 30
euros. Al pas de la processó, moltes van ser les cases que estaven adornades amb aquestes estampes de la Verge.
Els membres de la Congregació Mariana que van fer possible aquestes festes van ser mn. Domingo Escuder, director
i conciliari, Tomàs Barceló (president), Ramon Castellà (vicepresident), Juan J. Rodríguez (secretari) i els vocals A. Rumense, Ll. Blanch, F. Porcar, J. Castellà i R. Ribes.

Ass. de Dones

n any més, la Congregació Mariana de Roquetes va organitzar un programa d’actes
per celebrar la festa de la Immaculada, que
enguany va començar dijous 29 de novembre amb el llençament de campanes al vol.
Diumenge 2 de desembre, a l’església de la Raval Nova va celebrar-se missa amb l’homilia a càrrec del pare mn. Lluís F.
Alberca. Dimecres 5 de desembre va començar el tríduum i
també va celebrar-se missa.
El dijous dia 6 va estar dedicat als menuts. Al Centre parroquial, ple de gom a gom, va haver festa infantil amb pallassos i titelles a càrrec de la companyia L’arlequí.
Divendres dia 7 va tenir lloc la ja tradicional ofrena de flors
a la Mare de Déu en què van participar el Centre Parroquial
Mare de Déu del Port, Càritas, la Llar de Jubilats i Pensionistes, l’Associació de Dones, el Patronat de festes, la Lira Roquetense, la coral Preludi a Caro, l’associació Amics de la
Capella del Port, l’Associació de Veïns de la Raval Nova, el
Club Voleibol Roquetes, el Club Esportiu Roquetenc i el Comerç Agrupat de Roquetes; i van col·laborar-hi les floristeries locals Boix Verd i Flor de la Llar.
El dia 8 de desembre, dia de la festivitat de la Immaculada,
va començar amb campanes i coets. A la tarda, missa i processó acompanyada per la Banda de Música de La Lira. La
processó va estar presidida pels pares jesuïtes i la bandera va

Demostració de cuina

Com cada desembre, l’Associació de Dones va organitzar
una demostració de cuina de Nadal, que enguany va anar
a càrrec de Marilén Múria, propietària d’una empresa de
càtering de Santa Bàrbara. El menú que va preparar per a
l’ocasió va ser pollastre farcit amb pernil dolç i formatge
i pinya amb crema que les assistents van poder degustar
després. Múria també va ensenyar com es desossa un pollastre perquè tothom pogués fer-ho a casa seva.
pàgina 17
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VII Torneig obert
d’escacs Ciutat
de Roquetes

Aplec de corals a
Amposta
El dia 2 de desembre, la coral Preludi a Caro de Roquetes
va participar en l’aplec de corals de la Federació Catalana
d'Entitats Corals, delegació de les Terres de l'Ebre, que va
tenir lloc a Amposta sota el títol Cantem junts al Nadal.
Organitzada per la Societat Musical La Unió Filharmònica
d’Amposta i la Coral Aquae, en la trobada van participar
uns 200 cantaires d’un total d’onze corals.
UN ‘MATÍ CANTANT’

L’assaig de les nadales que van ser interpretades a Amposta va tenir lloc el 18 de novembre passat a Roquetes.
La coral Preludi a Caro, junt amb la Federació Catalana
d’Entitats Corals en la demarcació de les Terres de l’Ebre
(FCEC), de la qual forma part la coral roquetenca, van organitzar, a la sala polivalent de la biblioteca, un Matí cantant, que és com s’anomena als assajos previs a una
trobada de corals. L’acte va ser inaugurat pel regidor de
Cultura, Sisco Ollé, i va comptar amb la presència del cap
de la demarcació, Joan M. Sanz, i de 110 cantaires.

Concert de Santa Cecília a La Lira
Els músics van celebrar, el 15 de desembre, la festa de la seva patrona: Santa Cecília. Passacarrers i missa i, a la nit, el tradicional
concert a la Lira en què van actuar els Grallers de Roquetes i la
Banda de la Lira Roquetense. A la mitja part, el president de l’entitat, Francesc Trullén, va agrair a l’Ajuntament la col·laboració rebuda amb motiu de les obres de la Lira i va donar la benvinguda a
les dues noves components de la Banda.
NIT DE TEATRE

Al mes de desembre, però, van haver altres activitats culturals a la
Lira com, per exemple, la nit de teatre de l’1 de desembre. El grup
de teatre Tempo, de Sant Jaume d’Enveja, va interpretar l’obra Gente
bién, de Santiago Russinyol, i la representació va acollir força públic.
pàgina 18

Dissabte 14 de desembre va finalitzar el torneig obert d’escacs organitzat pel club d’escacs Peó Vuit
que havia començat el passat 5
d’octubre i s’havia jugat tots el divendres a partir de les 22 hores al
local del club, al Centre Cívic.
Els millors classificats van ser Marcelo Aleixendri i Marc Bautista
amb 4,5 punts, Ramon Vicient,
Aleix Perez i
Ramon Cid amb 5;
Josep M. Colomer
amb 6, i Santi Añó
amb 6,5. German
Benaiges va ser el
guanyador del torneig.
NADAL

El torneig de
Nadal d’escacs va
disputar-se dijous
3 de gener, en les
categories
benjamí, aleví i infantil, i en partides de
15 minuts.
Enguany, a causa
del mal temps que
feia aquella tarda,
només hi van intervindre 10 xiquets i xiquetes. Genís Gombau va
guanyar la categoria benjamí; Robert Mascarell, l’aleví; i Aleix
Pérez, la infantil.

Roquetes
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ANTENA CARO 96.0 FM
EDIFICI CENTRE CÍVIC,

2N

PIS

43520

ROQUETES

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

En aquest espai podreu trobar, en cada edició de la revista, detalls de la programació d’Antena Caro
i notícies referents a la seva activitat radiofònica. Podeu trobar totes les entrevistes i programes ja
emesos a la web www.antenacaro.com i escoltar-los o descarregar-los des de la secció Ràdio a la
Carta. També podeu veure’ls a la secció Vídeos.

A

quest és un petit recull fotogràfic del més destacat del
2007, any en què Antena Caro
ha celebrat el seu 20è aniversari. L’emissora va recollir una
Menció Honorífica en la celebració de la festa del
14 d’abril, ens van visitar personalitats destacades i vàrem conèixer de primerà mà les diferents
propostes fetes pels grups polítics que es van
presentar a les eleccions municipals del mes de
maig.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, JOSÉ MONTILLA.
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007.

EL CONSELLER DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ, J. MANUEL TRESSERRAS.

L’EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT PASQUAL MARAGALL.
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Josep Olivas, pagès de Roquetes, membre del sindicat agrari Unió de Pagesos i president a Roquetes
de la Comunitat de Regants del Xerta-Sénia, presenta cada dilluns, dintre del Magazine d’Antena
Caro, el programa El món de la pagesia. El programa
s’estructura en diferents seccions en què parla i recomana la fruita i la verdura del temps, explica les
característiques, beneficis i cura de les diferents

plantes que podem cultivar nosaltres mateixos i també
comenta les notícies d’actualitat i problemàtiques del
sector de la pagesia amb diferents convidats que ens
expliquen, de primera mà, la seva experiència.
A la imatge de la dreta, Josep Olivas entrevistant na Josefina Lapeira Martínez, de 87 anys, i parlant de la tradicional matança del porc ja que ella va ser
mandonguera durant molts anys.
EL MÓN DE LA PAGESIA. DILLUNS A LES

96.0 FM
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biblioteca municipal de Roquetes

notícies
La biblioteca dels més menuts
Cada vegada són més els pares i les mares que vénen a la biblioteca amb
els seus bebés. I és que els més petits de la casa també tenen un espai
i uns serveis específicament pensats i dissenyats per a ells; un espai adequat per desenvolupar i estimular els hàbits de lectura des dels primers
mesos de vida.

Entrega del carnet de
súper lectora del mes
de desembre a EVA
MULERO

balanç del primer any
FONS
A LA BIBLIOTECA TROBAREU...

Llibres

9.142

USUARIS/ES AMB CARNET DE LA BIBLIOTECA...

Adults

Revistes

1.584

Infants

DVD

1.782

Entitats

CD-R
CD
TOTAL

1.175
649
9

198

+ info...

Llibres

1.542

DVD

11.107

CD
TOTAL

1.833

8.840

Revistes

CD-R

2.889
15.595

PRÉSTECS: DURANT EL 2007 US HEU
ENDUT A CASA...

TOTAL

713
3.102

Visites
31.053 persones heu passat per la Biblioteca
Servei d’informàtica i Internet
3.805 persones heu utilitzat els ordinadors de la Biblioteca o la connexió Wifi

25.304

Podeu conèixer tota la informació de la Biblioteca i seguir les activitats a través de la web (http://biblioteca.roquetes.cat) i del bloc (http://bibliotecaroquetes.blogspot.com). Des d’aquesta pàgina
també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres o fer servir qualsevol del formularis que hi ha
disponibles. Tots els usuaris que ens hagueu donat l’adreça de correu electrònic en fer-vos el carnet
de la Biblioteca rebreu periòdicament tota la informació de les diferents activitats que organitzem.
A més, a Antena Caro (96.0 FM o a www.antenacaro.com) podeu escoltar els anuncis d’activitats
setmanals o seguir el nostre programa de ràdio (cada dimecres a partir de les 10.30h).
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novetats

Àrea infantil

BACHELET, Gilles; Quan el meu gat era petit
BLANCH, Xavier; Animals de l’A a la Z
PLENSA Guijarro, Laura i Mar; I va arribar la
meva germana
POCOYO; És hora de jugar!
SILVER, Maggie; Qui hi viu, aquí?
WRIGHT, Cliff; Ós i Estel
CANELA, Mercè; La butxaca prodigiosa
HAUFF, Wilhelm; Muk
NESQUENS, Daniel; Com un peix a l’aigua
CELA, Jaume; El temps que ens toca viure
JANÉ, Albert; Contes de dimonis de tot el món
NEL.LO, David; El restaurant d’Adrià Potato
NEWELL, Peter; El llibre esbiaixat
JN – Novel•la juvenil
GORDON, Roderick; Túneles
MANKELL, Henning; Viatge a la fi del món
Llibres Infantils
BLANC, Jean Charles; Mitologia índia
HELFT, Claude; Mitologia japonesa
NEL.LO, David; Contrajoc
La meva primera guia de bolets
LIENAS, David; I ara què mengem?
Mares del món
ROSAMEL, Godeleine; Manualitats amb argila
WOUWER, Brigitte Van de; Maquillatges per
als més petits
I CDR – CD-Rom infantils
HARRY POTTER y el prisionero de Azkaban
RAYMAN 3 Hoodlum havoc
I DVD – Dibuixos Animats
BARBIE en la princesa de los animales
BARBIE en las 12 princesas bailarinas
El libro de la selva (Edición Platino)
Érase una vez... un cuento al revés
OCELOT, Michel; Azur & Asmar
OCELOT, Michel; Kirikú y las bestias salvajes
Shreck i Shreck 2

Àrea d’adults
Novel·la
AGUT, Joan; Wagons-Lits
ALLEN, Woody; Pura anarquia
AUSTEN, Jane; Amor i
amistat
BEZSONOFF, Joan Daniel;
Els taxistes del tsar
BLACK BENJAMIN; El se-
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cret de Christine Falls
CAIN, Tom; L’assassí accidental
CAMILLERI, Andrea; La lluna de paper
COETZEE, J.M; Diari d’un malany
FONALLERAS, Josep M.; Un any de divorciat
FORMENT, Albert; El signe de Saturn
FRATTINI, Eric; El quinto mandamiento
GOPEGUI, Belén; El padre de Blancanieves
GORDON, Noah; El celler
HESSE, Hermann; Lectures per a minuts
IZAGUIRRE, Boris; Villa
Diamante
KHADRA, Yasmina; Les sirenes de Bagdad
MIRALLES, Francesc; El
cuarto reino
PERPINYÀ, Núria; Els privilegiats
RHYS, Jean; L’ampla mar dels Sargassos
SANTANA, Eva; El pis o la vida
SOLÉ, Joan; Els millors contes de terror
SOMOZA, José Carlos; La llave del abismo
YOURCENAR, Marguerite;
Memòries d’Adrià
ZUSAK, Markus; La lladre de
llibres
Diccionaris
DICCIONARI
ÀRAB-CATALÀ
DICCIONARI ROMANÈS-CASTELLÀ
Col·lecció local
BURGAS, Àngel/BLANCH, Ignasi; Alícia i el
país de meravelles
BURGAS, Àngel/BLANCH, Ignasi; Petites històries del Globus
PELLICER, Vicent; El massís del Port: el plaer
de l’aventura
Filosofia
El misterio maya. Dioses, ritos y arquitectura sagrada
TORRALBA, Francesc; Claus ètiques per al
segle XXI
Religions
BALMARY, Marie; El monjo i la psicoanalista
DALAI LAMA; L’art de la felicitat
RICARD, Matthieu; En defensa de la felicitat
Ciències socials
Barcelona especialitzada y artesana.
DELCAMBRE, Anne-Marie; L’Islam de les prohibicions
MASANÉS, Cristina; Estimat mestre
VILLAROYA, Josep; La globalitza... què?

SORIANO, Jaume; L’ofici de comunicòleg
Ciències pures, exactes i naturals
GALLEGO, José Luís; Encara hi som a temps.
Com serà Catalunya si no aturem el canvi climàtic
Art
Art català al món
SALA, Ramon; Jardins de parets seques. Recordant Josep Pla
Geografia i història
FABRE, Jaume; Dones i nens víctimes de la postguerra
BRIONGOS, Anna M.; El meu Iran
CABALLER, Gemma; La lluita per la llibertat
VIDIELLA, Joan; Juanito lo del Carrilet 19061999, Cicle d’una vida
CUINA
ASKANAZY, Beatrice; Amb gust i sense gluten
MURGADAS, Francesc; El
llibre de les receptes de tardor
Pares i mares
GONZÁLEZ, Carlos; El meu
nen no menja
GONZÁLEZ, Carlos; Bésame
mucho, cómo criar a tus hijos con amor
PONCE, Àngels; Sortim a passejar
STILTON, Gerónimo; Els millors jocs per a les
vacances
VILAGINÉS, Carme; L’altra cara de l’adopció
DVD Cinema
300
DAHAN, Olivier; La vida en rosa
Dias de gloria
Ella nunca se niega
Esto no es un atraco
J.J.ABRAMS; Misión imposible 3
TURTELTAUB, Jon; La búsqueda
CD Musicals
CHAMBAO; Con otro
aire
DOVER; Follow the
City lights
FIGUERAS, Dani; Al
alcance de la mano
Las 101 canciones del
cine
ROSA LUXEMBURG; Autobiografia oficial
SANTAOLALLA, Gustavo; Brokeback mountain
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activem la biblioteca
durant el desembre
hem fet...

llibre Alícia i el país de
meravelles, d’Ignasi
Blanch i Àngel Burgas. Més informació a
la pàgina 10.

1 de desembre
Taller d’educació ambiental. Activitats i
manualitats per a xiquets i xiquetes de 3
a 12 anys.

5 de desembre
Contes màgics per un
Nadal màgic. Contes
i activitats nadalenques.
Del 12 al 31
de desembre
El món i un llibre. Una exposició que convida a reflexionar sobre el camí que porta el lector fins al llibre i
el llibre cap al lector. Com es produeix un llibre? Com
arriba al prestatge? Què fa que el lector triï un determinat llibre? Són alguns dels aspectes que planteja l’exposició.
12 de desembre
Contes màgics
per un Nadal
màgic. Contes i
activitats nadalenques.
14 de desembre
Presentació del

19 de desembre
Caga tió amb els alumnes del cicle infantil del CEIP M.
Marcel·lí Domingo.
19 de desembre
Contes màgics per
un Nadal màgic.
Contes i activitats
nadalenques.
21 de desembre
Recital poèticomusical a càrrec de Poetes de l’Ebre i La
Lira Roquetense. Més informació a la pàgina 10.
Properament a la Biblioteca...
Dissabte 2 de febrer: jornada EBREBLOC
Divendres 8 de febrer: presentació literària a càrrec
d’Emigdi Subirats

Biblioteca Municipal de Roquetes
Torre d’en Gil s/n

43520 Roquetes Tel. 977 501 904

http: //biblioteca.roquetes.es

biblioteca@roquetes.cat

http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16h a 20.30h. Dimecres de 10 a 13.15h
pàgina 23
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registre mercat
c i v i l m u n i c ipal

La biblioteca escolar de l’IES
Roquetes

DESEMBRE

L’IES Roquetes té en funcionament una biblioteca a la qual

Naixements
Júlia Vallés Pérez, 25/11/07;
Aleix Solé Fatsini, 09/12/07;
Mònica Estefania Fernández
Peña, 13/12/07; Noa Saura Munuera, 18/12/07

fins ara només hi tenia accés l’alumnat i el professorat del

L'horari d’atenció al públic del mercat municipal de Roquetes és el

Matrimonis
Francesc Tafalla Querol amb
Immaculada Muñoz Moya,
08/12/07; Felipe Lozano Andreu
amb Alícia Pellicer Julian,
08/12/07; Pio Daniel Bonastre
Wirth amb M. Montserrat Vilàs
Souto, 22/12/07.
Defuncions
Teresa Ardit Guinovart (89
anys), 18/12/07

següent:

centre. Ara, però, la biblioteca ha entrat en un programa de
la Generalitat anomenat Puntedu que permet obrir els serveis de lectura i préstec als pares i mares dels alumnes.
La biblioteca disposa d’un fons bastant important de llibres científics i de ficció. Entre aquests destaca la narrativa, la poesia i algunes obres teatrals.
També hi ha



De dilluns a divendres,

de 07.30h a les 14.00h


Dissabtes, de 07.30h a

les 14.30h


una

petita

quantitat de
vídeos i de
devedés, tant
educatius

Dimarts, dijous i di-

com de pel·lí-

vendres, de les 18.00h a

cules

clàssi-

les 21.00h

ques i d’obres

L’horari de préstec serà el següent:
Dilluns, dimarts i dijous de les 10.30
fins a les 13.00 hores.
Dimecres i divendres de 10.30 a 12.00
hores.
De forma experimental també hi
haurà servei de préstec els dijous, de
17.30 a 18.00 hores.

teatrals.

telèfons d’interès
Ajuntament de Roquetes
Policia local
Mossos d’Esquadra (Tortosa)
Policia Nacional (Tortosa)
Ambulàncies (urgències 061)
Biblioteca Municipal
Bombers
Casal Hort de Cruells
Casal La Ravaleta
CEIP Marcel·lí Domingo
CEIP La Ravaleta
Correus
Deixalleria
Guarderia rural
IES Roquetes
Llar de Jubilats i Pensionistes
Mercat municipal
Parc Natural dels Ports
Emissora Antena Caro
SOREA (aigües)
Zona esportiva
pàgina 24

977 501 511
977 501 244
977 501 600
977 503 685
977 449 731
977 503 494
977 501 904
977 580 080
977 503 616
977 503 965
977 501 139
977 503 008
977 501 794
606 553 081
600 471 951
977 504 222
977 503 681
977 580 306
977 504 012
977 580 108
977 502 956
977 503 054

Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre corresponents al mes de desembre.
Temperatura mitjana màximes 15.0 C
Temperatura Mitjana mínimes 5.6 C
Temperatura màxima absoluta 23.0 C el dia 5
Temperatura mínima absoluta -1.0 C el dia 17
Pluja
Precipitació mensual: 129.8 mm
Precipitació màxima en un dia: 41.7 mm el dia 20
Vent
Ratxa màxima: 108 km/h W el dia 8
Humitat relativa mitjana a 07 hores: 71%
Humitat relativa mitjana a 13 hores: 55 %
Humitat relativa mitjana a 18 hores: 68 %
Humitat relativa mitjana horària: 67 %
Pressió màxima absoluta 1025.9hPa el dia 28
Pressió mínima absoluta 1001.9hPa el dia 9
Pressió mitjana 1017.2hPa

taulell
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Ballada de sardanes davant de l’església
Tots els aficionats a ballar la tradicional dansa de la sardana estan de sort ja que podran gaudir-ne el segon diumenge de cada mes davant de l’església de Roquetes en
acabar la missa major dels diumenges (cap a les 13 hores).
Aquesta activitat està organitzada pel Centre Parroquial
de Roquetes i amb ella es pretén animar la gent a ballar
aquest ball, sobretot als xiquets i xiquetes que assisteixen
a missa. Jordi Angelats, president dels Cantaires de l’Ebre,
és la persona encarregada d’ensenyar a ballar tothom que
hi estigui interessat.
Les ballades de sardanes davant l’església van començar
aquest passat mes de novembre.

ANUNCI

Impost vehicles
tracció mecànica

28/03/08 - 30/05/08

IBI Urbana

30/04/08 - 30/06/08

IBI Rústega

30/04/08 - 30/06/08

Guarderia Rural

30/04/08 - 30/06/08

Taxa d’escombraries

27/06/08 - 29/08/08

Ocupació domini públic 27/06/08 - 29/08/08
Cons. cementiri

27/06/08 - 29/08/08

IAE

30/07/08 - 30/09/08

Serveis de la deixalleria
de Roquetes

L’Ajuntament de Roquetes obre
la convocatòria per sol·licitar ajuts
per al transport urbà de la línia
Tortosa-Roquetes-Jesús.
El termini de presentació
de sol·licituds finalitzarà el proper
15 de febrer de 2008.
Per a més informació podeu adreçarvos a les oficines municipals o
consultar-ho a la pàgina web de
l’Ajuntament: www.roquetes.cat

S’hi pot portar...

Horari
De l’1 d’octubre fins al 30 d’abril:
de dimarts a divendres, de 16 a 19.30h.
Dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 18h.

Telèfon

606 553 081

d’anuncis
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l’agenda cultura l
VISITES GUIADES A
L’OBSERVATORI DE L’EBRE
Grups de més de 10 persones:
de dilluns a divendres, matí i
tarda. Dissabtes i diumenges
a les 11.00h. Preu 2,80 per
persona
Gratuïtes: tots els divendres a
les 16.00h i el 1r diumenge de
cada mes a les 11.00h. Més
informació: 977 500 511. Les
visites tenen una durada de
90 minuts, aprox.
CURSOS
Classes de dansa del ventre.
Dimarts de 18.30 a 19.30h i
dijous de 15.30 a 16.30h
Centre Cívic - Local Associació de Dones. Organitza: Associació de Dones.
Classes de català. Fins al mes
de juny, tots els dimecres de
17.30 a 19h al Centre Cívic.
Organitza: Associació de
dones.
Classes d’informàtica. Tots
els dijous i divendres de
17.30 a 19.30h. Llar de jubilats i pensionistes.
Classes de gimnàstica. Tots
els dilluns i dijous de 16.30 a
17.30h. Llar de jubilats i pensionistes.
Cursos de català per a nouvinguts. A Roquetes: dimarts
i dimecres, de 15.15 a 16.45h,
Hort de Cruells. Al raval de
Cristo: dilluns i divendres, de
15.15 a 16.45h, casal.
Classes de ball de saló. Tots
els dijous de 18 a 19h, nivell
principiant infantil. De 19 a

20h, nivell principiant per a
adults. Inscripcions al bar de
la Lira Roquetense (no cal
inscriure’s per parelles). Telèfons de contacte: 977 500
960 (La Lira) i 653 606 466
(Masha).

DIVERSOS
Ballada de sardanes. El
segon diumenge de cada mes
a les 13h. Davant de l’església
de Roquetes. Organitza: Centre Parroquial.

‘Jo, directiva’. Curs adreçat a
les dones que tenen càrrecs
intermedis (predirectius) que
poden optar a l’exercici de
càrrecs directius a les empreses privades i a l’Administració pública. Del 7 al 10
d’abril, de 9 a 18.30h. La informació relativa al programa
i la fitxa d'inscripció es
poden trobar al web del departament de Treball
(www.gencat.net/treball).
Preu: 270 EUR.

Assemblea general de l’Associació de Jubilats i Pensionistes. Dia 19 de gener a les
17.30h. Llar de jubilats.

CONFERÈNCIES
‘Dieta depurativa’, conferència sobre dietètica i alimentació. Dia 16 de gener.
Organitza Associació de
Dones de Roquetes.

Dijous Llarder. Visita guiada
a l’exposició geològica i vol
virtual pel Parc Natural dels
Ports. Dijous 31 de gener a la
seu del Parc. A continuació,
berenar al local de l’Associació. Preu: 5 EUR. Organitza:
Associació de Dones de Roquetes.

‘Famílies migrades’, conferència sobre immigració. Dia
17 de gener. Organitza AMPA
CEIP M. Domingo.
‘La violència de gènere’. Dia
14 de febrer. Organitza
AMPA CEIP M. Domingo.
‘Observatori de l’Ebre, institució pionera en divulgació
de la ciència a Catalunya i a
l’Estat espanyol’, a càrrec de
Maria Genescà, directora de
la biblioteca de l’Observatori.
Dia 28 de febrer a les 18h.
Organitza Associació de
Dones de Roquetes.

Campionats de Catalunya
d’escacs per equips. Dia 27
de gener. Centre Cívic. Organitza: Club d’escacs Peó Vuit.
II Memorial Joan Duart d’escacs els divendres a les 22h.
Organitza: Club d’escacs Peó
Vuit.

Festa de Santa Àgueda.
Missa en honor a la patrona
de les dones (19h) i, tot seguit, sopar al restaurant
Calau, als Reguers. Dia 8 de
febrer. Preu: 27 EUR les sòcies i 30 EUR les no sòcies.
Organitza: Associació de
Dones de Roquetes.
SANT ANTONI
Diumenge 20 de gener, a la
carretera de Roquetes a
Jesús.
09.45h Concentració de ca-

valls i, tot seguit, desfilada
pels carrers de Jesús i Roquetes.
11.00h Missa en honor a Sant
Antoni. Benedicció dels animals i coquetes. Degustació
de productes típics. Obsequis
per als propietaris de petits
animals.
CARNAVAL
Dissabte 2 de febrer.
19.30h Desfilada de disfresses pel carrer Major. Concentració a la plaça de la Raval
Nova (18.45h). Actuació de les
xarangues Filigrana i XinoXano.
24.00h Ball de disfresses a La
Lira amenitzat per Saba Nova
Quartet. Reserva de taules a
La Lira.
Organitza: Ajuntament de
Roquetes.
Dissabte 9 de febrer, carnaval al raval de Cristo.
17.00h Concentració de disfresses a la plaça del Pare Cirera.
17.30h Desfilada pels carrers
principals i, tot seguit, festa
al Casal.
23.00h Ball al Casal.
Organitza: Associació de
Veïns La Ravaleta.

Si voleu publicar els vostres actes culturals a l’agenda podeu enviar la informació a l’adreça
comunicacio@roquetes.cat o trucar al telèfon 977 580 108.
pàgina 26

Roquetes

Núm. 251 gener 2008

c o l · l a b o ra c i o n s
FOTO: ANTOLÍ ORTIZ

Gràcies, Reis Mags
d’Orient...!

Q

uan ens anem fent
grans solem anar
oblidant algunes de
les vivències que
hem tingut al llarg
de la nostra joventut i infantesa però,
possiblement, sempre serà difícil d’oblidar aquella llunyana nit ‘màgica’
dels Reis Mags en què els somnis de
tot un any es feien realitat i una simple pilota, estoig de colors o qualsevol joguina, materialitzaven tot un
món de fantasia i il·lusions.
És per això que aquest any, en aquestes dades tan entranyables, he tornat
a reviure d’una manera molt especial
aquelles sensacions de la meva infantesa en comprovar les nombroses
mostres d’estima i afecte de tantes i
tantes persones de Roquetes, la Ravaleta, Ginestar, Tortosa i altres pobles
de les nostres terres.
Els Reis, amb el seu regal de solidaritat, han estat enguany més que generosos amb mi i la meva família, ja que
aquesta estima que m’heu fet arribar
d’una forma tan desinteressada i immerescuda m’ha ajudat a fer més suportable els difícils moments pels
quals he hagut de passar.
Com se’m fa del tot impossible agrairvos personalment la vostra preocupació, companyia i interès que m’heu
manifestat tan carinyosament, aprofito les pàgines de la nostra revista, a
la què tants anys hem dedicat tantes
persones, per donar-vos les gràcies
més sinceres i caloroses en nom meu
i de la meva família.
Gràcies de tot cor!
Mariano Gil

‘Lo riu és vida’
Quan naix el sol i la lluna es posa a
dormir,
quan surt la lluna i el sol ens deixa
d’escalfar,
a tota hora, nit i dia,
el riu no deixa de baixar.
L’Ebre és la nostra riquesa i la nostra
inquietud,
la nostra bellesa,
i també, per què no?,
forma part de la nostra salut.
Lluita i treball, alegria i festa es
mescla
defensant aquest riu, joia de tot arreu
per on es passeja.
Recordem quan érem menuts,
que era voluminós i baixava molt
apressa.
Ara baixa tranquil i sossegat,
per a natros és un moment molt
amarg.

Per allà on passa deixa
paisatges inoblidables
que portem a dintre el cor,
i amb nostres sentiments es barreja.
Anem a rebre un reconeixement
que a nivell de la Generalitat es manifesta.
Ens sentim molt satisfets
per la gent que tant ho mereix.
El riu és vida, i per això molt ens ha
regalat,
treball i riquesa,
ara ja ha arribat el moment
de la seva recompensa.
La lluita no ha acabat
i tots estem disposats a seguir lluitant
perquè amb la gent d’aquesta terra
ni els que volen hi podran.
MONTSE PALLARÉS
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1959, la vora del canal.
D’esquerra a dreta: Josep Escudé,
Alfredo Forcat, José Fàbregues i
José Cardona.
PILAR BENET

1948, plaça de la raval Nova.
Nieves ‘la Tera’, Carlos ‘lo Fuster’
Juanito ‘lo Dragó’, Teresa ‘la Bufarreta’,
Enrique ‘Bajoca’, Javier ‘Matabacons’,
José ‘Cantando’, Pilarín ‘la Bonifàcia’,
Manolo ‘Panera’, M. Cinta ‘la Mangos’,
Pepita ‘la Bufarreta’, Tonet ‘Bajoca’,
Rosamari ‘la de Juanillo’, Juanito ‘Fitxa’,
Lourdes ‘la Bufarreta’,
Pedro ‘el Gancho’, Javier ‘el Gallet’.
JOAN VALLÉ

1943
D’esquerra a dreta: Daniel Turon, Maria
Estrada, Teresa Valls, Pepeta Turon,
Nieves Cid.
MARIA ESTRADA

