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inc el plaer de comunicar-vos en aquest número de la revista Roquetes la notícia de la
propera obertura de la piscina coberta que,
una vegada desencallades algunes dificultats que podreu llegir a l’article central,

podrà iniciar la seva activitat d’aquí un parell de mesos. Les
obres d’acabament i urbanització ja s’han començat i continuen

l’editorial

a bon ritme, i tot apunta que s’acabaran en el termini previst.
Una bona notícia, sens dubte, per a totes les ciutadanes i ciutadans de la nostra ciutat que podran gaudir del ventall d’activitats i serveis que l’empresa gestora oferirà una vegada
inaugurada la piscina coberta.
Aquesta obra, igual que d’altres previstes com ara la millora
de l’abastiment d’aigua potable, la xarxa de pluvials, la urbanització del carrer Cervantes o del carrer de la Raval Nova, i altres
de les quals us informarem puntualment, forma part de les inversions que l’equip de govern volem dur a terme per fer de Roquetes una ciutat moderna i amb els serveis necessaris per a tota
la població. No obstant, aquestes inversions, que destaquen per
la seva especial envergadura i esforç econòmic, no poden distraure’ns d’altres que, tot i no ser tan cares i significatives, sí
que ho són en importància i per les quals hem de treballar dia a
dia.
Programes socials com ara Minuts Menuts o el Centre Obert
i d’infrastructures com l’arranjament continuat dels camins o
l’aportació anual a entitats i projectes solidaris (que veureu
també en aquesta revista) són igualment importants per al dia
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a dia dels ciutadans perquè en permeten el seu benestar i la dignificació de la ciutat.
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El capital humà, mitjançant els funcionaris, tècnics i col·laboradors que actualment presten els seus serveis a la ciutat oferint
aquest tipus d’activitats socials i culturals, també és un valor
important que ara per ara tenim a la nostra ciutat i que, a l’igual
que les obres que es desenvolupen, faran de Roquetes una ciutat amb una xarxa de serveis digna que ens faci sentir a tots orgullosos de la nostra ciutat. Aquest orgull es materialitza en la
gran participació que sempre han tingut les roqueteres i roqueteros en tots els actes i festes que s’organitzen, com ara la festa
de Sant Antoni (en podreu veure un especial a l’interior), que
segur que continuarà per molt temps.
El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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La piscina coberta, a punt

F

LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte original de la concessió d’obra pública de la piscina ha estat modificat amb la incorporació dels canvis següents:
 Incorporació en la quota mensual de la factura d’adicionals de l’obra de 622.829,96 . Això ha estat així per tal de
no augmentar l’endeutament de l’Ajuntament i no haver de
sacrificar projectes futurs ja que aquesta xifra no estava
pressupostada.
 Normalització per mig de la incorporació dels terrenys
als quals fa referència el contracte i que realment no estaven
afectats per la piscina. S’han inscrit els terrenys al Registre
de la Propietat i s’ha reparcel·lat la finca afectada per la piscina i els terrenys del pavelló poliesportiu.
 Modificació del sistema de càlcul de les quotes tot sepa-

rant-ho en quatre parts diferenciades en lloc d’una única.
Aquestes quatre parts són: l’import real del préstec, no afectat per l’IPC i negociable; despeses fixes de manteniment,
afectades per l’IPC i que representen 32.4 05,95 anuals;
marge de benefici brut de l’empresa; i descompte.
Aplicació d’un descompte del 0,8% sobre la quota que segons les previsions implicarà més de 175.000 d’estalvi
total.
Aquest sistema de càlcul permet diferenciar els conceptes
variables dels fixos, diferenciar l’aplicació de l’IPC, i permetre posteriors modificacions (com ara del préstec) segons
l’evolució del mercat financer.


A M É S...

inalment, i després d'un període en què s’han
reconduït diverses accions administratives i
econòmiques, podem dir que s’han tornat a
iniciar les obres adicionals de la piscina coberta que permetran que, en aproximadament dos mesos i mig, puguem inaugurar-la definitivament
i, per tant, gaudir dels serveis de l’empresa que en gestiona
les instal·lacions.
Durant aquest període de temps, des que el nou equip de
govern va ocupar les seves responsabilitats a cada àrea al
mes de juny, la voluntat ha estat prioritzar i regularitzar la
situació que es van trobar i negociar amb l’empresa constructora ARC l’acabament de les obres. Això no ha estat
possible fins avui per diverses raons, però el principal motiu
han estat els tràmits administratius i legals per regularitzar
la inscripció dels terrenys al Registre de la Propietat, tràmit
que no va finalitzar fins al mes de novembre del 2007.
Ara, però, ja podem dir que les coses tornen a estar al seu
lloc: l’empresa constructora està acabant les obres de la piscina i de la urbanització de l’entorn, i s’ha acordat en dos
plenaris (el 27 de desembre de 2007 i el 5 de febrer de 2008)
el permís d’hipoteca de la concessió i la modificació del contracte.
L’equip de govern, a més a més, vol agrair a l’empresa constructora, ARC, la seva predisposició i la voluntat a l’hora de
negociar els aspectes del contracte i la quota anual a pagar
per l’Ajuntament, rebaixada en més de 175.000 . I també
al grup polític a l’oposició pel seu vot favorable en Plenari
per a la modificació del contracte.

Quant costarà la piscina coberta?
La piscina coberta ha estat finançada amb el mètode de concessió d’obra pública que permet que, a
canvi d’una quota anual durant un període determinat, es puguin finançar, a través d’empreses, obres
de gran envergadura per als municipis més modestos. Les quotes anuals es calculen en base a uns
càlculs de finançament que realitza l’empresa i que
varien segons diversos factors: tipus d'interès dels
préstecs, valor de l’IPC, marge de benefici de l’empresa, etc... Aquests càlculs comporten, per a l’any
2008, una quota de 325.331 , IVA a banda, i s’aniran actualitzant durant els 20 anys de concessió.
El model que es va utilitzar en l’adjudicació de les
obres afegia a aquesta quota una aportació inicial
de 500.000 (IVA inclòs), que van ser aportats en
dos exercicis (2006 i 2007).
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Arranjat
el camí
dels Bandejats

Entre el seguit d’obres que la
brigada municipal ha dut a
terme aquest passat mes de
gener cal destacar l’arranjament del transitat camí dels
Bandejats; en concret, des de la
cruïlla amb el canal Xerta-Sénia
fins a l’alçada del barranc de
Lloret.
Aquest a
no ha estat,
ni de lluny,
l’única actuació de la
brigada municipal, que
depèn de la
regidoria
d’Obres Públiques, a
càrrec del
regidor Gerard Gas. A
banda dels
treballs de
netejar desguassos,
claveg uerams, places
i
carrers, s’ha
netejat la
bassa
de
l’Ajuntament, s’ha condicionat
el pou del carrer dels Jardins,
s’han col·locat senyals de trànsit a diversos carrers i camins,
s’han acabat els treballs de pintura al camp de futbol i s’han
enllestit diversos treballs d’arranjament i pintura a la biblioteca municipal i al Centre
Cívic. Les fotografies mostren
l’arranjament de la porta lateral del Centre Cívic i el pou del
carrer dels Jardins en el seu
nou estat.
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Inversions per valor de
més de 3 milions d’euros
El director general d’Administració Local, Carles Bassaganya, va visitar l’Ajuntament de Roquetes dimarts 12 de febrer per rebre de primera
mà l’explicació de la importàcia dels projectes
presentats per l’Ajuntament roquetenc al
PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) i l’ordre de prioritats per ser executats
posteriorment. L’alcalde, Paco Gas, i la resta de
l’equip de govern van exposar-li al director el
seguit d’obres a realitzar al municipi en el quinquenni 2008-2012, que pugen a un total de més
de tres milions d’euros. Per ordre de prioritat a
l’hora de ser executats, aquests projectes són:
1. Millores per a l’abastiment d’aigua potable
de Roquetes (2008), amb un pressupost de
1.241.923,10
2. Xarxa de pluvials per als sectors Torre d’En
Gil, piscina i Sector B (2008), amb un pressupost de 401.478,55
3. Urbanització del carrer de Cervantes, al raval de Cristo (2008), amb un
pressupost de 213.491,18
4. Memòria valorada de la reforma i adequació de les instal·lacions de la
piscina municipal (2009), amb un pressupost de 565.119,10
5. Urbanització del carrer de la Raval Nova (2010), amb un pressupost de
393.184,20
6. Reforma de la 2a i la 3a planta. Rehabilitació de façanes de l’antiga casa
consistorial (2011), amb un pressupost de 247.247,57
Tot plegat puja a 3.062.4 43,70 , quantitat a la qual s’haurà de sumar el pressupost per a la urbanització dels carrers de Sant Joan, Santa Anna, Sant
Agustí i Sant Ruf (inclosa també en el mateix quinquenni), que és de
583.568,52 . L’aportació per a aquesta darrera actuació, però, provindrà
dels fons FEDER.
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Les properes eleccions
generals del 9 de març

dent. Elisabet Marín i Daniel Favà, suplents del 1r vocal.
Laura Fortuño i Jesús R. Gas, suplents del 2n vocal.
Districte 2. Secció 1. Mesa C
Rosa M. Vallés Lluís, presidenta. Eduardo Zaragoza Segura, 1r vocal. M. Cinta Saiz Gómez, 2a vocal. Pau Tafalla i Diego Riba, suplents del president. Ignacio Orozco
i José M. Ramos, suplents del 1r vocal. Victòria Salvadó
i Iolanda Sogues, suplents del 2n vocal.
Districte 2. Secció 2. Mesa A
Francesc X. Curto Fornós, president. Josep Fernàndez
Ollé, 1r vocal. Jorge Albesa Roch, 2n vocal. Carmen Andreu i M. Mercedes Bernabé, suplents del president.
Zaida Cugat i M. Jesús Bernal, suplents del 1r vocal.
Sergi Faiges i Montserrat Brull, suplents del 2n vocal.
Districte 2. Secció 2. Mesa B
Olga Subirats Cid, presidenta. Juan Valldepérez Calvet, 1r
vocal. Joana Martín Pons, 2a vocal. M. Gràcia Lopera i
Meritxell Sabaté, suplents del president. Raül Vericat i
Sergi Subirats, suplents del 1r vocal. Joaquín Marín i
Jordi Monroig, suplents del 2n vocal.

Vots en Braille

A M É S...

L’Ajuntament de Roquetes va celebrar, dimarts 12 de febrer, un ple extraordinari, amb motiu de les properes
eleccions generals del 9 de març, per establir els membres que formaran les diverses meses electorals del nostre municipi.
El municipi de Roquetes està dividit en dos districtes
electorals i compta amb un total de nou meses. Cadascuna de les meses ha de tenir un president i dos vocals.
Tot i això, també es fa el sorteig de dues persones suplents per cadascun dels càrrecs. És a dir, per cada mesa
cal sortejar nou persones, la qual cosa implica un total
de vuitanta-un ciutadans i ciutadanes que s’hauran de
fer càrrec del bon funcionament dels comicis. Tot seguit
us n’oferim els seus noms i els càrrecs que ocuparan.
Districte 1. Secció 1. Mesa A
Juan Hierro Solé, president. Francisco J. Amades Centelles, 1r vocal. Jesús Ferrando Galcerà, 2n vocal. M. Teresa
Curto i Jorge M. Aubeso, suplents del president. M. Carmen Ferrer i Pedro J. Franch, suplents del 1r vocal. Maria
J. Gibello i José M. Bonavila, suplents del 2n vocal.
Districte 1. Secció 1. Mesa B
Vanesa Pasamon Martínez, presidenta. Enric Solé Monllao, 1r vocal. Paula Vargas Jiménez, 2a vocal. Anna M.
López i Secundino Sabaté, suplents del president. José
Reverté i Anastàsia Monné, suplents del 1r vocal. Jean
M. Vignier i Juan F. Nivera, suplents del 2n vocal.
Districte 1. Secció 2. Mesa A
Beatriz Ferrer Giner, presidenta. Francisco J. Audí Ferrer, 1r vocal. Olga Espuny Segura, 2a vocal. Àngel Cid i
Josep M. Cid, suplents del president. Juan J. Estrada i
Juan J. Curto, suplents del 1r vocal. Vanesa Chavarria i
Sheila Curto, suplents del 2n vocal.
Districte 1. Secció 2. Mesa B
M. Carmen Sánchez Lluís, presidenta. Miguel Muñoz
Rey, 1r vocal. Alfonso Solé Montserrat, 2n vocal. Marc
Valldepérez i Esther Serrano, suplents del president. M.
Carmen Martí i David Poy, suplents del 1r vocal. Ignasi
Pallarés i Mario Melich, suplents del 2n vocal.
Districte 2. Secció 1. Mesa A
Ramon Castells Valladares, president. Marc Arasa Fernàndez, 1r vocal. Juan Camacho Castro, 2n vocal. Jordi
Aragonés i Josep Altadill, suplents del president. Jesús
Blanch i Francisca Domínguez, suplents del 1r vocal.
David Arenas i Iolanda Casanova, suplents del 2n vocal.
Districte 2. Secció 1. Mesa B
Ramon Gas Sebastià, president. Francisca Fonollosa
Favà, 1a vocal. Immaculada Estrada Blanch, 2a vocal.
Àngel Gaya i Francisco R. Fontanet, suplents del presi-

Els invidents del municipi roquetenc podran votar
amb el sistema Braille. Al col·legi electoral on hagin
de votar s'habilitarà un espai exclusiu per a ells, amb
tot el material necessari per emetre el seu vot. Per a
aquestes eleccions del mes de març, l’Organització
Nacional de Cecs (ONCE) ja ha fet arribar aquesta
informació als seus associats.
No tots els municipis disposen d’aquest servei que
Roquetes podrà oferir el 9 de març per primera vegada.
Les persones que vulguin emetre el seu vot a través
d’aquest sistema en futures convocatòries electorals
hauran de sol·licitar-ho prèviament al ministeri de
l’Interior, a Madrid (T. 900 150 000).
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Una política de govern municipal decidida per a la millora
de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes

Roquetes

En la seva estada a les Terres de l’Ebre, la consellera d’Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat, Carme Capdevila, va fer
una visita a la nostra ciutat la tarda del divendres 18 de gener.
La consellera, que el dia abans havia ofert una conferència a
Amposta per explicar la nova Llei de la Dependència, va ser rebuda a l’ajuntament per l’alcalde, Paco Gas, la regidora de
Qualitat de Vida, Pepita Bosch, i per la resta de l’equip de govern. Després de la visita a les instal·lacions, Capdevila va ser
conduïda al saló de plens, on l’esperava una àmplia representació de l’Associació de Dones de Roquetes i de la Llar de Jubilats i Pensionistes, amb els què va poder intercanviar
impressions.
Capdevila va fer una breu explicació de la nova llei de Serveis
Socials i, tot seguit, va voler remarcar la política decidida del
nou govern municipal de Roquetes per la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans, tal com demostra el fet que des
de l’Ajuntament s’instés el departament a atorgar subvencions
a diversos projectes adreçats a aquesta finalitat com són el

El projecte Comenius

IES

Enguany, per primera vegada, l’IES Roquetes participa
en un projecte Comenius; un projecte a nivell europeu, adreçat principalment a alumnes de 4t d’ESO i
batxillerat. Del 14 al 19 de gener, l’IES Roquetes va
acollir una trobada dels representants dels països que
hi participen per intercanviar i compartir diverses formes de funcionament i organització. Els països representants són Xipre, Grècia, Polònia, Suècia i
Alemanya. El professor que representa a l’IES Roquetes és Huw Edwards-Westlake.
El projecte Comenius pretén que els joves coneguin
les cultures d’altres països perquè en puguin veure les
diferencies però també les coses que tenen en comú.
El temps que duri el projecte, els estudiants podran
comunicar-se per Internet, i viatjar als altres països.

pàgina 6

servei Minuts menuts i la creació d’un centre obert. La consellera també va agrair la bona disposició de l’Ajuntament roquetenc a l’hora d’oferir un emplaçament per a la posada en
marxa d’un centre d’acollida de menors, impulsat i finançat
pel departament, que estarà ubicat al raval de Cristo i que es
preveu que entri en funcionament el proper curs escolar.
L’estada a Roquetes de la consellera Capdevila va cloure amb
la signatura del llibre d’honor a l’Ajuntament i amb la posterior visita a les obres del futur centre d’acollida del raval de
Cristo. Abans, però, la consellera va rebre dos obsequis dels roquetencs: el llibre Roquetes, de Ramon Barberà, i una capça de
dels dolços típics de la ciutat: les punyetes.
MINUTS MENUTS

Així és com s’anomena aquest nou servei que aviat entrarà en
funcionament a Roquetes. Adreçat als infants de 0 a 3 anys, es
tracta d’un espai que, sense ser una guarderia, podrà atendre
les necessitats dels ciutadans amb fills d’aquesta edat que no
tinguin qui se’n faci càrrec durant una estona. Qui vulgui disposar d’un petit temps per anar al metge, a comprar, a la perruqueria o, per què no, fins i tot a fer un cafè, podrà deixar la
criatura en mans d’uns professionals que en tindran cura.
Properament es donaran més detalls de la seva ubicació, horaris i posada en funcionament.
EL CENTRE OBERT

Ubicat al Centre Cívic, aquest nou servei gratuït s’engegarà
molt prompte i estarà adreçat a reforçar l’atenció als xiquets i
xiquetes en edat escolar a partir de les 17h, que és quan acaben la jornada als col·legis. Fins a les 20h, els infants podran
rebre atenció educativa d’un monitor o monitora. És just en
aquest punt on es troba el projecte: ha estat aprovat i ara es
procedirà a la selecció del personal que hi treballarà, que constarà d’una direcció i d’un monitoratge. Impulsat per l’Ajuntament amb el suport del departament d’Acció Social i
Ciutadania, aquest servei representarà un cost a l’any d’entre
30.000 i 40.000 i disposarà d’entre 20 i 30 places.
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L’aportació solidària de l’Ajuntament de Roquetes
El 0,7% dels recursos propis de l’Ajuntament es destina
cada any a projectes solidaris, presentats tant per entitats
locals com pel Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament (FCCD). Podeu veure al quadre adjunt l’aportació
econòmica solidària de l’Ajuntament durant el 2007, amb
un total de 26.087,03 . L’aposta del govern municipal ha

ENTITAT-PROJECTE

PAÍS

APORTACIÓ

Nicaragua
Palestina
L’Havana (Cuba)

100,00
750,00
595,00
400,00
3.000,00
1.740,27
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00

Poble sahrauí
El Salvador
Thiaroye (Senegal)

3.000,00
626,93
3.269,00

Marroc

2.000,00

Visita oficial

Campanya ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’
Quota soci Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament
Viatge amb avió dels xiquets i xiquetes sahrauís
Aportació a la Fundació Esclerosi Múltiple
Emergència terratrèmol al Perú (FCCD)
Mans Unides Roquetes
Càritas Diocesana Roquetes
Campanya albafetització (FCCD)
Formació joves refugiats i desplaçats (FCCD)
Suport al servei d’higiene comunal (FCCD)
Adquisició i distribució de material escolar per als
campaments de refugiats sahrauís (FCCD)
Centre escolar Caserío El Portillo (FCCD)
Promoció cultural, social i inserció de joves (FCCD)
Integració de gènere en les polítiques de desenvolupament
al nord del Marroc (FCCD)

estat la d’augmentar l’aportació a les entitats roquetenques
més actives en la seva feina solidària, com és el cas de
Mans Unides o de Càritas Roquetes, entitat a la qual s’han
destinat 500 més dels que rebien. Així, Càritas ha passat de 1.500 anuals a rebre’n 2.000 de l’Ajuntament roquetenc.

El conseller Josep Huguet, a l’Observatori de l’Ebre
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep
Huguet, va visitar l’Observatori de l’Ebre divendres 8
de febrer. Acompanyat pel director dels serveis territorials del mateix departament, Josep Monclús, i per l’equip de govern de la ciutat encapçalat per l’alcalde,
Paco Gas, el conseller va visitar les instal·lacions de
l’Observatori de la mà de Miquel Torta, el director, que
va explicar les funcions de cadascun dels pavellons
científics i la feina que s’hi du a terme. El recorregut va
portar Huguet a visitar el pavelló meteorològic, l’astronòmic i el pavelló Landerer, que en un futur esdevindrà el centre interpretatiu de l’Observatori. Tot
seguit, el conseller va poder comprovar in situ l’estat de les obres del futur pavelló anomenat ‘dels científics’, part
del cost del qual ha estat finançat pel departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat.
Finalment, la comitiva va visitar la biblioteca de l’Observatori, on Maria Genescà, la directora, va explicar al conseller l’importantíssim fons bibliogràfic que conté. En acabar, Huguet va signar el llibre d’honor i va oferir unes
paraules d’agraïment per la rebuda i d’encoratjament per continuar amb la feina que fa cent anys va engegar a Roquetes (i també a diferents països de l’Amèrica llatina) la comunitat religiosa dels jesuïtes.
pàgina 7
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Conferència sobre
la immigració al M. Domingo

Taller d’hivern de l’empresa
Gubiana dels Ports

Premis

Estrenant les activitats programades per al primer semestre del 2008, dissabte 12 gener es va celebrar, al Centre
d’informació del Parc Natural dels Ports, un taller pràctic
sobre els usos que es poden donar a algunes de les plantes
remeieres de les nostres terres. L’objectiu del taller, anomenat Usos actuals amb plantes medicinals dels Ports, era
ensenyar a elaborar diferents preparats per tal d’aprofitar
els beneficis que les plantes ens proporcionen amb les
seves propietats.
L’activitat, dirigida per Maite Martí, va constar d’una part
teòrica en què es van explicar les receptes incloses al quadern de treball i una part pràctica en què es van preparar algunes de les fórmules del dossier. Així, després d’un parell
d’hores de treball en equip, cadascun dels participants va
poder endur-se a casa un coixí medicinal, un ambientador
natural, un remei per al mal de cap, una pasta de dents
ecològica, un xampú especial i un ungüent que deixa la pell
com a nova.

L’AMPA del CEIP M. Domingo va organitzar, dijous
17 de gener, una conferència sobre la immigració a
càrrec de l’antropòloga Irene Segarra. Cal assenyalar
que els pares i les mares que van voler assistir a la
conferència, que va tenir lloc a una de les aules d’informàtica, van poder fer-ho deixant els fills al servei
de tarda que ofereix el menjador del centre.
L’antropòloga Irene Segarra va destacar les tres onades migratòries que ha patit Catalunya, que van començar al segle XIX amb la migració del món rural
cap a la ciutat; als anys 50 del segle XX, amb la immigració de mà d’obra provinent de la resta de l’Estat;
i als anys 80 amb les primeres immigracions d’altres
països.
Quant a aquesta darrera, els primers a arribar van ser
els marroquins. Primer venien homes sols, i va ser el
1992 quan la Llei de reagrupament familiar va donar
l’oportunitat que poguessin acudir les famílies, que
sobretot venien del món rural i en molts casos eren
ciutadans analfabets. El mateix passa amb la immigració procedent del Paquistan. Els llatinoamericans,
però, tenen un procés completament diferent. La iniciativa la prenen les dones perquè els és més fàcil trobar feina, però el seu nivell d’estudis també es baix.
Pel que fa a la immigració dels països de l’Est, el repartiment entre dones i homes és al 50%, i les dones
arriben generalment amb estudis superiors.
Per ordre, el grup més nombrós d’immigrants a Roquetes és de procedència magribina, seguits dels d’origen paquistanès, els de Llatinoamèrica i els dels
països de l’Est.

El CABE promou la pintura entre
els més menuts
Divendres 18 de gener va tenir lloc, al Centre d’Ambulàncies Baix Ebre, a Roquetes, l’entrega de premis
del concurs de pintura, organitzat per aquesta empresa, que va tenir lloc els dies del Parc de Nadal de
Tortosa, en què van participar més de 600 xiquets i
xiquetes. L’acte va comptar amb l’assistència de Gerard Gas, 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament roquetenc; Emili Lehmann, regidor de Joventut de
l’Ajuntament de Tortosa; Pepe Favà, en representació de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre; Àfrica Montero,
cap del departament a l’Ebre SEM; i Bernardo Coslado, gerent de l’empresa organitzadora del concurs. Els premis van ser per a Quim Gas, Clara Sabiote, Noor Cabrera i Alba Castelló.
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Sant Antoni

en imatges

Més d’un miler de persones
celebren la festa de Sant Antoni

C

om cada any, just al punt on limiten els termes municipals de Roquetes i Jesús, a la carretera que uneix les dues poblacions, es va
aplegar molt públic diumenge dia 20 de
gener per celebrar la festivitat de Sant Antoni. Una festa dedicada als nostres animals que, com és
habitual, està organitzada per l’Ajuntament de Roquetes i
l’EMD de Jesús.
La diada va començar cap a quarts de deu del matí amb la
concentració de cavalls i carruatges i la posterior desfilada
pels carrers d’ambdues poblacions. Una vegada al lloc de la
concentració es va celebrar la tradicional missa en honor al
sant i, en acabar, la benedicció de les coquetes típiques de
Sant Antoni i també de tots els animalets.
La celebració d’enguany va estar una de les més exitoses
quant a assistència ja que s’hi van congregar unes 1.500 persones, segons l’organització, moltes de les quals van acudir
amb les seves mascotes: gossos, cavalls, aus, gats, conills,
porcs... A tots els animalets beneïts se’ls va obsequiar amb
un petit regalet, i la festa va acabar amb una baldanada popular per a tots els assistents.
Cal assenyalar que en l’organització del Sant Antoni van
col·laborar les cooperatives de Batea i Soldebre, l’associació
Amics dels Cavalls i les empreses Alba-Equitor i Turch Productes zoosanitaris.
Tot seguit, gaudiu de les imatges del Sant Antoni 2008.

pàgina 9

Roquetes

MENUTS I GRANS VAN ACUDIR A LA CITA
PER BENEIR ELS SEUS AMICS, ELS ANIMALS,
QUE PER A LA MAJORIA SÓN UN MEMBRE
MÉS DE LA FAMÍLIA.
TAL COM MOSTREN LES FOTOGRAFIES,
GOSSOS, GATS, CAVALLS, CABRES,
PORQUETS I FINS I TOT UNA FURA.
UNA DIADA DE GERMANOR ENTRE
ELS DOS MUNICIPIS VEÏNS QUE VA APLEGAR
UNES MIL CINC-CENTES PERSONES
A LA CARRETERA QUE UNEIX
ROQUETES I JESÚS.
MISSA, BENEDICCIÓ DELS ALIMENTS
I DELS ANIMALS, I BALDANADA POPULAR
PER CLOURE LA FESTA.
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La barraca de Sant Antoni

Antigament a Roquetes, la tarda del dia de Sant Antoni se celebrava, a la Lira Roquetense, la representació de l’obra de teatre
La barraca de Sant Antoni. La primera vegada que es va representar l’obra -que recreava els dimonis temptant el sant- va ser l’any
1932, a càrrec del quadre escènic de la Lira. El lloc de la representació va ser el camp d’esports i el públic, acomodat a dalts dels carros, va acudir de poblacions de la vora com ara els Reguers,
Aldover, Campredó, Vinallop, Jesús o l’horta de Pimpí. L’entrada
per veure l’obra va costar 1 pesseta i la recaptació total va pujar
a 981 pessetes.
El 1971 va ressorgir un nou quadre d’escena dintre de la secció de
teatre de la Lira Roquetense, que va ser dirigit per Pere C. Andreu
Ramon. La seva activitat principal era la representació anual de La
barraca de sant Antoni, que aquest any en concret es va reestrenar
amb la versió popular d’autor anònim. Durant els anys 1972, 1973
i 1974 va ser representada amb arranjaments especials a càrrec de
l’esmentat director.
pàgina 11
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La matança del porc,
un costum molt arrelat
a casa nostra
Un altre costum per aquestes dates -aquest més ancestral- és la matança del porc, que antigament simbolitzava una manera de viure, uns costums, un ritual
de preparatius i treballs que començaven amb la compra i criança de dos o tres porquets, que s’engreixaven
en dos o tres mesos i, quan els animals estaven llestos per al sacrifici, s’ajuntaven dues o tres famílies i
celebraven la matança. Hi havia qui optava per cridar
el carnisser del poble, però normalment era la mateixa
família la que es feia càrrec de tot.
Avui en dia encara hi ha famílies que segueixen el costum, amb un seguit de canvis, però, respecte a com es
feia abans. Els motius: les lleis de sanitat, que no permeten que l’animal sigui sacrificat enlloc més que a
l’escorxador i sota la vigilància de les autoritats sanitàries.
Hi ha qui opta per comprar l’animal ja mort i el trosseja i el prepara a casa. De totes maneres, però, tota
la feina que comporta l’elaboració del mandongo, de
menges i embotits amb la carn de l’animal continua
sent una festa, que conclou amb la degustació de tots
els productes que se’n fabriquen. Baldanes, llonganisses, pernils, sobrassades, pinxos, cansalades... I és
que ja se sap que del porc se n’aprofita absolutament
tot.
Les imatges pertanyen a la matança celebrada aquest
mes de gener per una família roquetenca.
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entitats

Assemblea general dels jubilats i pensionistes

D

Manel Solé va aprofitar per donar a conèixer les millores
fetes a la seu de l’entitat (el canvi de cadires, la compra
d’una nova cafetera per al bar i d’un televisor de pantalla
plana). També va donar a conèixer que estan esperant una
subvenció de 2.000 euros del departament d’Acció Social
de la Generalitat de Catalunya i que s’invertiran en comprar
nous assecadors i rentadors de cap per a la perruqueria
que molt properament ampliaran.
Tot seguit, el tresorer, Lluís Gomes, va donar a conèixer
l’estat de comptes, que a 31 de desembre de 2007 tenia un
superàvit de 421,54 euros. Quant als socis, l’any 2007 van
incorporar-se 120 nous socis i, entre voluntàries, per defunció i falta de pagament, van haver 63 baixes.
Durant l’assemblea es va aprovar l’augment de la quota
per ser soci, que passa de 7 a 9 euros anuals, i també la
creació d’una nova junta de compromissaris per col·laborar amb la junta actual en aquells moments o situacions
que calgui.

A més...

issabte 19 de gener va tenir lloc l’assemblea general ordinària que se celebra
cada any a la Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes. Els punts que van tractar-se en l’assemblea van ser la lectura i
aprovació de l’acta de la sessió anterior, la presentació de
l’estat de comptes de l’any 2007 i l’augment de la quota de
soci.
L’assemblea, conduïda pel president de l’entitat, Manel
Solé, i altres membres de la junta, va tenir lloc a la sala de
ball i va comptar amb l’assistència de més de 160 persones.
El president va agrair l’assistència dels associats i va fer
pública la baixa de dos membres de la junta directiva que
durant aquest any, i per diferents motius, han deixat de
formar-ne part: Javier Alegret i M. Carmen Domingo. A
més a més, en el seu parlament Solé va voler agrair el suport que durant aquest temps l’entitat ha rebut de l’Ajuntament de Roquetes i de l’Obra Social de la Caixa.

Taller de cuina

El primer divendres de mes, a la Llar de Jubilats es realitzarà un taller de cuina en què, a més a més, les assistents
podran portar-hi les seves pròpies receptes. En la primera
sessió culinària, les receptes van ser preparades per Manoli
Herrera i una alumna del taller de manualitats, i van consistir en braç d’espinacs farcit de tonyina (veure recepta a
la pàgina 22), coca de sardines i abadejo i pastís de formatge. El taller va acabar berenant-se el menú elaborat.
pàgina 13
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Guanyadors
del concurs de pessebres
Nadal 2007
Fa uns quants anys que, quan arriba el Nadal, la
Congregació Mariana de Roquetes organitza un
concurs de pessebres que sempre gaudeix de molt
èxit de participació. En el concurs d’aquest Nadal
passat van participar-hi més de trenta persones, a
més d’alguna entitat de la ciutat.
L’entrega dels premis del concurs sempre se celebra el dia 6 de gener, festivitat de Reis, després
de la missa major. Aquesta vegada, però, per causes alienes a l’organització, l’entrega de premis va
haver de ser postposada fins al dia 13 de gener.
Els participants d’aquesta edició van ser la Llar de
Jubilats i Pensionistes de Roquetes, les germanes
Sampé, Oriol Segura, l’equip de post- comunió,
Neus Barrera, Joventina Muiña, els germans Vega,
Pedro Cid, Julio Pizarro, Ivan Ortí, Jordi Martínez,
Enrique Escribà, Maria Giner, Ester Royo, M. Cinta
Vidal, M. Cinta Blanch, M. Cinta Gas, els germans
Pons, Uriel Cardona, Pili Porcar, els germans Panisello, Llorenç Rambla, els germans Fabregat, Albert Fontanet, l’església de la Raval Nova,
Estefania Monné, Ivan Beltran i Rubén Kingseley,
a més dels premiats, que van ser per a Inés Ariño
Gil (quart premi), Maite i Josep Zaragoza (tercer
premi), Paula i Francesc Casajust (segon premi) i
per a Eusebi i Héctor Llaó com a primer premi.
També van atorgar-se dos mencions especials, per
a Jordi Barceló i Josep M. Fosch.
Tant els obsequis que es donen als participants
com els trofeus dels guanyadors estan subvencionats per Caixa Sabadell.
pàgina 14
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Els beneficis d’una bona
dieta depurativa
La seu social de l’Associació de Dones de Roquetes va acollir, dimecres 16 de gener, una conferència sobre les dietes
depuratives a càrrec d’una dietista de les nostres terres.
Davant l’assistència d’un nombrós grup d’associades, la
dietista va explicar que per poder netejar el nostre cos hi
ha diverses dietes depuratives a base de brous, sucs i infusions. Per començar una dieta depurativa s’ha de tenir
en compte si la persona pateix alguna malaltia ja que, de
vegades, mentre la persona fa una dieta depurativa pot
tenir mal de cap, migranya, restrenyiment o descomposició. Tot forma part del procés de neteja del cos, per la qual
cosa la persona necessita molta tranquil·litat i un entorn
agradable per poder evitar les temptacions.
Per fer una bona depuració s’han de suprimir les proteïnes
(carn, embotits, fruits
secs, marisc...), els hidrats de carboni i els
làctics. S’ha de menjar
verdures depuratives
com ara espinacs,
pastanaga crua o remolatxa, que aporta
molt ferro al cos; carxofa, soja germinada... Les verdures s’han de menjar bullides o al vapor.
Hi ha diverses maneres de fer una dieta depurativa. Una
d’elles és fent desdejuni un dia a la setmana, només menjant fruita durant tot el dia. Les fruites que es recomanen
són la pinya o el raïm, que es pot menjar d’1 kg a 1,5kg en
un dia. També tot un dia a base de sucs, però sempre diluïts amb aigua.
Una dieta depurativa pot tenir una durada de 3 dies o 4, o
fins i tot d’una setmana, però hem de tenir en compte que
necessitem el mateix temps per realimentar el nostre cos.
Hem de consumir els aliments a poc a poc, menjant poc i
sovint.
En una bona dieta equilibrada pot haver brou, amanida,
peix blanc, formatge fresc, cereals integrals, soja, llenties
vermelles, quinoa, avena... És molt important que la verdura i la fruita siguin fresques i de temporada.
EXEMPLE DE BROU DEPURATIU

En una olla de dos litres courem tres fulles verdes de col,
dos cebes grans, una fulleta de llorer, àpit, all i una miqueta de farigola. Ho deixarem bullir durant dos hores i en
prendrem un got abans de les principals menjades, barrejat amb el suc de mitja llimona.
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Les imatges del dijous Llarder a Roquetes
El costum de celebrar el dijous Llarder continua ben viu al
nostre territori, i Roquetes no va ser cap excepció. La llar
d’infants Patufets, l’Associació de Dones de Roquetes i la
Llar de Jubilats i Pensionistes van ser un exemple d’aquesta
celebració. Els primers, acompanyats de monitores, mares,
pares i àvies, els més menuts van fer una passejada pels
voltants de la ciutat i finalment van anar a berenar a l’Hort
de Cruells.
Els més grans, els jubilats i pensionistes, van celebrar un
berenar de germanor preparat per l’encarregada del bar de

la seu de l’entitat, Àngels Buj. Una bona colla d’amics van
poder disfrutar d’una esplèndida tarda de festa menjant
baldanes calentes.
D’altra banda, l’Associació de Dones va organitzar una petita excursió i un berenar. Enguany, la sortida va consistir
en una visita a l’exposició permanent Geoports, allotjada
al centre d’interpretació del Parc Natural. En acabar la visita, les dones van poder degustar un bon berenar preparat per a l’ocasió.
Tot seguit us n’oferim les imatges.
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esports
La Joca Club Alpí estrena
el seu rocòdrom

Escacs

L

Assistència
del Peó Vuit
als campionats
provincials

Els dies 22 i 29 de desembre i 5 i
12 de gener, el club d’escacs Peó
Vuit va participar al campionat
juvenil de Tarragona amb el jugador roquetenc Ramon Vicient.
D’altra banda, diumenge 13 de
gener va celebrar-se el campionat
de la Copa Tarragona per equips,
que va tenir lloc al Vendrell i en el
qual van participar 24 equips.
Els equips que van participar-hi
del Peó Vuit van ser el Peó Vuit
A, format per Ramon Cid, German Benaiges, Ramon Vicient i
Aleix Pérez, i l’equip Peó Vuit B,
format per Marc Bautista, Cristina Camacho, Josep Lorenzo i
Miquel Piñol. Tos dos equips van
aconseguir una molt bona classificació.
pàgina 16

’entitat muntanyenca la Joca Club Alpí va inaugurar a principis d’any la primera fase d’un nou
equipament: un rocòdrom treballat i elaborat per
uns quants membres de l’entitat. Un rocòdrom
fet de manera artesal i a mida (cal tenir en
compte les dimensions i característiques de la seu social de la
Joca), seguint les indicacions dels experts en la col·locació d’aquests elements esportius. Es tracta d’una estructura de ferro
enganxada a la paret, a sobre de la qual van collats uns plafons
de fusta, que són els que acullen les preses per practicar l’escalada. Ara per ara, el rocòdrom conté
un centenar de preses que marquen
diferents nivells de dificultat, tot i que
està preparat perquè se n’hi enganxi
un centenar més. Als peus de l’estructura hi ha una colxoneta de 40 cm de
gruix per minimitzar les possibles
caigudes.
A més, cal destacar que els plafons de
fusta han estat pintats tot il·lustrant la
imatge de la Joca, la roca dels Ports
que dóna nom a l’entitat. Tan aviat
com pugui, l’entitat construirà la segona fase del rocòdrom, l’estructura
de ferro de la qual ja està col·locada
formant un extraplomat per augmentar-ne el nivell de dificultat. (A les
imatges, Carles Lluís, president de la
junta gestora de la Joca, amb l’alcalde de la ciutat, Paco Gas, i el regidor d’Esports,
Gerard Gas, el dia de la inauguració).
CALENDARI D’EXCURSIONS

La Joca Club Alpí manté un calendari d’excursions per a tot l’any, obert a tots els
públics. Per a aquest mes de març, les activitats són:
Diumenge dia 9: ascensió al Pedraforca (Pirineu).
Diumenge dia 9: excursió mola de
Catí, masets de Lino, riu Ulldemó,
LA JOCA CLUB ALPÍ
ullals de la Figuerassa, canal del
Sant Bertomeu 6. Roquetes.
Rito i mola de Catí (Ports).
T. 977 503 933
Diumenge dia 16: tram del GR-171,
Horaris d’ús del rocòdrom: dimarts, de
arranjat per l’entitat, entre Caro i
20 a 22h i dijous de 22.30 a 23.30h. Els
Paüls.
dijous, servei de material i administració.
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Antena Caro

ANTENA CARO 96.0 FM
EDIFICI CENTRE CÍVIC,
T.

2N PIS 43520 ROQUETES
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.

V

am encetar el 2008 volent conèixer de primera mà quins són els
projectes i reptes de futur a nivell municipal, comarcal i de les
Terres de l’Ebre. I ho vam fer entrevistant l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, i l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que van explicar els
projectes per als respectius municipis i els comuns abordarà la Mancomunitat Tortosa-Roquetes. El president del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Andreu Martí, va explicar de quina manera
treballarà l’ens per al desenvolupament de la comarca i els ajuts que atorgarà als ajuntaments.
Per la seva banda, el delegat de la Generalitat a
les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó, va fer un repàs
al gran nombre d’actuacions que s’estan fent i a
les que s’encetaran arreu del territori al llarg del
2008.
L’inici del 2008 ve marcat, sens dubte, per la celebració de les eleccions generals del 9 de març.
De com ens afectaran i quins són els reptes de
futur que es presenten per a les Terres de l’Ebre
en vam parlar a la Tertúlia amb diferents representants polítics del territori. A la fotografia, i
d’esquerra a dreta: Marta Cid, diputada al Parlament de Catalunya per ERC; Joan Caballol, president d’Unió Democràtica al Baix Ebre i regidor
de CiU a l’Ajuntament de Tortosa; Antonio Faura,
regidor del PP a l’Ajuntament de Tortosa; i Toni
Sabaté, primer secretari del PSC a les Terres de
l’Ebre.
Del mes de gener també volem destacar una
altra tertúlia, que vam titular Ser gai i lesbiana a
les Terres de l’Ebre, en què els nostres convidats
van reflexionar sobre què representa ser homosexual avui en dia al nostre territori. D’esquerra
a dreta a la foto: Isidro Gutiérrez, històric del moviment gai; Jordi Jordan, membre del grup Llibertats sexuals d’ICV; Emigdi Subirats, escriptor
i col·laborador d’Antena Caro; Anna Casamitjana, delegada a les TE de l’Associació de pares
i mares de gais i lesbianes; i Frederic Sancho,
president de l’Associació per la Igualtat de gais i
lesbianes.
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Després de cinc anys en antena, el programa, conduït
per Antolí Ortiz i Juanjo Espuny, manté una audiència
fidel. Cada setmana, Safari Club fa un repàs als èxits musicals dels anys 60, 70, 80 i principis dels 90 i a les efemèrides relacionades amb el món de la música. Quant
als esdeveniments històrics, el programa conté monogràfics d’artistes puntuals. Aquesta part del programa,
però, pateix canvis depenent de l’època de l’any com,
per exemple, música de Nadal en les dates corresponents
o els èxits dels estius.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Cada setmana, Safari Club tria un any en concret i,
sobre aquest, repassa el més destacat en tots els àmbits i després fa una tria de les millors cançons d’aquell any a l’Estat espanyol.
Cal destacar que tant Ortiz com Espuny
compten amb una llarga experiència com
SAFARI CLUB.
a DJ i que estan preparant un nou proDIMECRES A LES
grama musical que s’emetrà les nits
12H I A LES 16H.
dels caps de setmana.
DIUMENGES A LES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

I N F O R M AT I U S A N T E N A C A R O

08.00 - 09.00H
F Ó R M U L A

09.00 - 10.00H

M U S I CA L

( M AT I N S

A L S

10.00 - 11.00H

EL MÓN DE LA
PAGESIA

FREQÜÈNCIA
VERDA

LA PUNYETA

MAGAZINE

LLETRES
EBRENQUES

11.00 - 12.00H

MAGAZINE

MAGAZINE

MAGAZINE

MAGAZINE

MAGAZINE

12.00 - 13.00H

A MICRO OBERT

LA TERTÚLIA

SAFARI CLUB

ÒMNIUM

FILA 96

13.00 - 13.30H

EL MÓN DE LA
PAGESIA

9 6 )

MAGAZINE
CLAM

SAFARI CLUB

FILA 96

LA TERTÚLIA

A MICRO OBERT

ÒMNIUM

I N F O R M AT I U S E M U T E

13.30 - 14.00H
14.00 - 14.30H

ESPORTS 96

14.30 - 15.00H
15.00 - 16.00H
16.00 - 17.00H

A MICRO OBERT

LA TERTÚLIA

17.00 - 18.00H

SAFARI CLUB

ÒMNIUM

F Ó R M U L A

M U S I CA L

18.00 - 19.00H
19.00 - 20.00H
20.00 - 20.30H
20.30 - 21.00H

25 SUD-HITS
I N F O R M AT I U S E M U T E
F Ó R M U L A

M U S I CA L

( J U K E

21.00 - 23.00H
23.00 - 24.00H
00.00 - 08.00H
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ESPORTS 96

FILA 96

B O X )

12H.
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biblioteca municipal de Roquetes

notícies

Temps de disfresses
Aquest mes de gener la Biblioteca va celebrar la seva festa de Carnestoltes. La festa i el conte -que cada dimecres expliquem
als nostres xiquets i xiquetes- van convertit l’àrea infantil en un espai d’allò més màgic.

el gener
en xifres

3.681 persones heu passat per la Biblioteca
Us heu endut cap a casa...
1.296 llibres, 221 números solts de revista, 336 CD, 68 CD-R i 1.688 DVD
700 persones heu utilitzat el servei d’Internet de la Biblioteca
La nostra web ha enregistrat 3.692 visites i el nostre bloc, 10.000

+ info...

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

Bebeteca

Baby Looney Tunes; Mira com jugo!
A menjar!
Hora de dormir!

Àrea infantil
Contes
DISNEY; Llegim amb en Winnie: Un Tigger
gens comú
Massa mel
El dia tempestuós
La pel·lícula d’en Tigger
MELLING, David; Com el pare
NOODY; Col.lecció Ja arriba en Noddy: Agafa’t fort, Noody
PLEDGER, Maurice; Teddy i Betty
TWEENIES. Cuidem en Doodles
TWEENIES. La granota ja té casa
TWEENIES. No tinc por
WINNIE THE POOH. A en Winnie l’encanta
la primavera
WINNIE THE POOH. Els malsons d’en Winnie the Pooh
DISNEY; Les meves primeres paraules
RAMOS, M. Teresa; El llop enamorat
TELETUBBIES. A qui li toca?
DISNEY; Chicken Little
salva el planeta
DISNEY; El geperut de
Notre-Dame
DISNEY; El planeta del
tresor
DISNEY; Cuques. Una aventura en miniatura
DISNEY. PIXAR; Monstres SA
ENRICH, Maria; Històries estireganyades
FROLICK, Billy; Madagascar. El álbum de la
película
GAARDER, Jostein; Los enanos amarillos
GÒRRIZ, Josep; El secret de l’àvia
HERNÀNDEZ, Xavier; Si la Paulina s’enfada
el riure se li escapa
MOLAS, Marta; El misteri de la rateta bruna
Ratónpolis. El álbum de la película
EGAN, Kate; Spider-man 2. El álbum de la
película
HARPER, Benjamin; Batman returns. El
álbum de la película
HARPER, Benjamin; Superman returns. El álbum
de la película
JN – Novel·la juvenil
ABRAHAMS, Peter; Al
otro lado del espejo
ARRIETA MALAXETXEBARRIA, Yolanda; L’he-
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rència de les bruixes
BANKS, Lynne Reid; La clau màgica
GAYA, Ignasi; Com una moto
GNONE, Elisabetta; Fairy Oak.
El encanto de la
oscuridad
MCNISH, Cliff;
L’olor de la
màgia. Segona
part de la trilogia
del malefici
PUJOL MARTÍNEZ,
Agustí;
Amanida grega
SERRA, Joan; Cròniques del vent absent
TEITELBAUM, Michael; Spiderman, Las
aventuras de Spiderman
VERDÚ NAVARRO, Antoni; L’excursió
JN ANG – Novel·la juvenil en anglès
EARMONSON, Simon D.; Moby Dick
FERNÁNDEZ, M. Isabel; Romeo and Juliet
FOSTER, E. M.; A room with a view
FRANK, Anne; The diary of Anne Frank
HODGE, Georgina; Manhattan transfer
MOURE, Mary; Little women
OLASOLO, Marcos; Dracula
OLASOLO, Marcos; Frankenstein
PÉREZ ENCISO, Julia; Vampire stories
SPOLSKY, George; The last of the Mohicans
Llibres per aprendre
GONZÁLEZ BAYON, Esther; Amb tota energia
GONZÁLEZ BAYON, Esther; L’efecte hivernacle
SIERRA I FABRA, Jordi; Òperes explicades
per a nens
DISNEY; Diccionari il·lustrat anglès/català
MAGIC
ENGLISH; Mis primeras
1.000
palabras en inglés
MAGIC
ENGLISH; Mi primer
diccionario de inglés (inclou 2
audio CD)

Àrea d’adults
ASENSI, Matilde; Tot sota el cel
BARBERY, Muriel; L’elegància de l’eriçó
BAULENAS, Lluís-Anton; Àrea de servei
BODÍ, Francesc; L’infidel
BOFFA, Alessandro; Ets una bèstia Visko-

vitz
FOLLETT, Ken;
Un món sense fi.
La continuació
d’Els pilars de la
terra
GIRONELL,
Martí; El pont
dels jueus
GUIX, Gerard;
Dia de caça
KADARE, Ismaïl; El palau
dels somnis
MOLIST, Jorge, La reina oculta
NAVARRO, Julia; La hermandad de la sábana
santa
PIERA, Josep; Puta postguerra
SÁNCHEZ PIÑOL, Albert; La pell freda
SIERRA, Javier; La ruta prohibida i altres
enigmes de la història
SOLER, Sílvia; 39+1+1. Enamorar-se és fàcil
si saps com
TARRAGONA, Sílvia; T’ha tocat la grossa
TOOLE, John Kennedy; La conjura de los
necios
Cuina
Alimentos, bebidas y buenas maneras en la
mesa
VERGÉS DE ECHENIQUE, Paulina; Receptes entrelligades
DVD
cinema
Miss Potter,
de Chris
Noonan
Esto no es
un atraco,
de Gavin
Grazer

¡Qué bello es
vivir!,
de
Frank Capra
Lulu forever,
de John Kaye
La luna en directo, de Rob
Sitch
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activem la biblioteca
durant el gener
hem fet...
2 de gener
Visita i taller d’activitats, organitzats per l’empresa SAI
Roquetes, per a un grup de xiquets i xiquetes del Parc
de Nadal.
2 de gener
Contes màgics: Aladí i la llàntia meravellosa.

16 de gener
Contes màgics: L’embruix de les lletres.
23 de gener
Contes màgics: La màgia de les joguines.

9 de gener
Contes màgics: La gerra embruixada.

30 de gener
Gran festa de Carnestoltes a la biblioteca,
amb
disfresses, regals i,
com sempre, el
nostre conte del dimecres amb el títol
Les sabates xerraires.

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 i dissabte, de 10 a 13.15h
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salut

L’epidèmia de la grip i el refredat comú

Com cada any, des de l’última setmana de desembre fins
a finals de febrer la grip fa la seva aparició. Temps enrere,
els ciutadans no demanaven l’atenció dels serveis sanitaris per atendre aquesta patologia ja que, en principi, es
resol de manera espontània. Actualment, però, ha canviat
el patró de demanda dels ciutadans, que consulten freqüentment per aquests símptomes.
La grip i el refredat són malalties infeccioses agudes provocades per un virus. Tot seguit us detallem quins són els
símptomes de cadascuna de les dos malalties.
Abans, però, cal recordar que els processos virals no tenen
tractament; únicament tractem els símptomes i la durada
sol ser de 7 a 8 dies.

horaris

d’assistència mèdica
A ROQUETES (T. 977 588 652)
El Centre d’Atenció Primària de Roquetes està obert des de les 8h
del matí fins a les 21h.
La jornada assistencial es realitza de les 08.30h a les 13h.
A partir de les 13h es fan els domicilis i de 14 a 15h, les sessions
de formació.
A les tardes, l’horari assistencial és de 15h a 20h. De 20h a 21h
es fan els domicilis.
AL RAVAL DE CRISTO (T. 977 503 965)
Els horaris del consultori mèdic del raval de Cristo són:
de 15h a 20h, metge
de 15h a 20h, infermera
DIMARTS: de 08.30h a 14h, metge
de 10.30h a 14h, infermera
DIMECRES: de 08.30h a 14h, metge
de 08.30h a 11h, infermera
DIJOUS:
de 15h a 20h, metge
de 15h a 17.15h, infermera
DIVENDRES: de 08.30h a 14h, metge
de 10.30h a 14h, infermera
DILLUNS:

El telèfon per sol·licitar visita als dos consultoris és el
pàgina 22

902 111 444

En cas de febre, dolor, malestar general i mal de gola
poden prendre paracetamol i, en cas de tos seca, un antitussigen.
Si a les 48-72 hores persisteix la febre superior a 39º o 40º,
que no baixa amb paracetamol, es manté la sensació d’ofec, s’agreuja l’estat general o el dolor punyent al costat,
acudiu al vostre metge per valorar-ho.
SÍMPTOMES

REFREDAT

GRIP

Febre
Cefalea
Malestar gral
Dolor d’ossos
Debilitat

No o dècimes
Ocasional
Mínim
No
No

Sempre (38º a 40º)
Sí, des del principi
Intens i molt molest
Molt freqüent
Intensa i incapacitant
Pot durar 2-3 setm.
Intens i brusc
Ocasional i lleu

Cansament
Lleuger
Congestió nasal Molt intensa
i incòmoda
Esternuts
Molt freqüents
Tos
Freqüent
i irritativa
Odinofagia
Coll ressec
i dolorós
Malestar de pit Lleu i poc freqüent

Poc freqüents
Ocasional
Molèsties lleus
Pot ser molt intens

CONSELLS DE SALUT

En el cas de tenir febre s’aconsella fer repòs i augmentar
la ingesta de líquids. Si tenim calfreds, prendre un bany
calent i, si la temperatura supera els 390, fer-nos fregues
amb aigua tèbia.
Si tenim dolor i/o malestar general s’aconsella fer repòs i
evitar esforços.
En el cas que patim mal de gola caldrà augmentar la ingesta de líquids, inhalar vapor d’aigua, evitar el fum del
tabac, fer gàrgares i menjar caramels de mel, llimona...
Quan la congestió nasal no ens deixi respirar podrem inhalar vapor d’aigua i rentar les fosses nasals amb sèrum fisiològic o amb aigua de mar.
Si, a més a més, tenim tos haurem d’augmentar la ingesta
de líquids, inhalar vapor d’aigua i evitar el fum del tabac.
Amparo Segura Martí,
infermera del CAP Roquetes
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cuina
En aquesta nova secció de la revista podreu trobar, cada mes, receptes de cuina força interessants que podreu dur a la pràctica a casa vostra. Les receptes seran oferides pels cuiners dels
restaurants de la ciutat, l’Associació de Dones de Roquetes o la Llar de Jubilats i Pensionistes,
com és el cas d’aquesta primera recepta. De totes maneres,
si sou amants de la cuina i voleu publicar les vostres receptes, només cal que us adreceu a la redacció de la revista (Antena Caro-Centre Cívic, t. 977 580 108) o ens feu arribar un
correu electrònic a l’adreça comunicacio@roquetes.cat, i se
us cedirà l’espai de forma totalment gratuïta.
Aquest és un pas més perquè la revista Roquetes diversifiqui
la seva oferta de continguts i perquè hi trobeu informació
variada i de l’interès de tothom.

Ingredients

Braç d’espinacs
Elaboració
Primer bullirem els espinacs i, en acabar, deixarem escórrer tota l’aigua.
A continuació separarem
la clara dels rovells dels
ous. Batrem les clares a
punt de neu i les reservarem. Batrem també els
rovells i els barrejarem
amb els espinacs.
Quan tinguem la mescla
ben feta, la barrejarem
amb les clares tot procurant que no perdin el punt de neu.
A continuació posarem la barreja en una safata de forn
amb paper vegetal muntat amb oli; escamparem la mescla
al damunt i ho posarem al forn una estoneta.
Quan creiem que ja està cuit ho retirarem del forn i muntarem tota la massa amb la terrina de formatge Philadelphia. Després, al damunt hi posarem la tonyina (si ho
preferiu, en comptes de tonyina podrem posar-hi salmó
fumat) i enrotllarem la massa com si fos un braç de gitano
(s’ha de fer quan encara està calent, perquè si no es trencaria la massa).
Podem adornar el braç amb tonyina per damunt.
Aquests plat s’ha de menjar fred per la qual cosa és bo preparar-lo d’un dia per a l’altre.
- 1 quilo d’espinacs
(poden ser frescos o
congelats)
- 3 ous
- 1 terrina gran de formatge Philadelphia
- 300 grams de tonyina
- Oli d’oliva
- Paper vegetal

Recepta de Manoli Herrera,
elaborada per al taller de cuina
de la Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes
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registre mercat
c i v i l m u n i c ipal

GENER

Naixements

Leire Sánchez Beltran, 25/12/07;
Edgar Ferré Pardo, 27/12/07;
Maroua Ezzahiri, 01/01/08;
Josep

Carles

09/01/08;

Marc

L'horari d’atenció al pú-

Balaguer,

blic del mercat munici-

Villaecija

pal de Roquetes és el

Blanch, 16/01/08; Roger Hierro

següent:

Querol, 16/01/08; Èric Mangrané Ginovart, 16/01/08; Àlex
Goldero Mata, 19/01/08.



De dilluns a divendres,

de 07.30h a les 14.00h
Matrimonis
No hi ha hagut cap matrimoni
durant el mes de gener.



Dissabtes, de 07.30h a

les 14.30h


Dimarts, dijous i di-

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

Defuncions

vendres, de les 18.00h a

Cons. cementiri

27/06/08 - 29/08/08

Luis Daudén López, 27/01/08.

les 21.00h

IAE

30/07/08 - 30/09/08

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 gener de 2008
Temperatura mitjana màximes 16.8C
Temperatura mitjana mínimes 5.9C
Temperatura màxima absoluta 23.0C el dia 6
Temperatura mínima absoluta -0.3C el dia 1
Pluja
Precipitació mensual: 10.9 mm
Precipitació màxima en un dia: 4.7 mm el dia 2
Vent
Ratxa màxima: 84 km/h WNW el dia 16
Humitat relativa mitjana a 07 hores: 77%
Humitat relativa mitjana a 13 hores: 57%
Humitat relativa mitjana a 18 hores: 73%
Humitat relativa mitjana horària: 73%
Pressió màxima absoluta: 1033.0 hPa el dia 26
Pressió mínima absoluta: 988.9 hPa el dia 3
Pressió mitjana: 1015.5 hPa

taulell
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Ajuts a les empreses petites i
mitjanes
El departament d’Innovació, Universitats i Empresa comunica que aviat es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases de les convocatòries
següents:
 Bases dels programes per a la concessió d’incentius per
a la millora individual de la competitivitat del sector comercial a Catalunya.
 Bases sobre la convocatòria per a la concessió d’incentius
en l’àmbit dels projectes col·lectius de cooperació empresarial i millora de les infraestructures de caràcter comercial.
Els beneficiaris són les petites i mitjanes empreses detallistes, de serveis personals, centrals de compres i serveis,
grups sectorials, ajuntaments gestors de serveis públics, i
associacions de comerciants, en l’àmbit dels projectes
col·lectius.
El departament us convida a la presentació d’aquests incentius, que tindrà lloc el dia 5 de març de 2008, de 12.00
a 14.00h, a l’Espai Sant Domènech de Tortosa (c/ Providència 5). L’Ajuntament n’enviarà la informació pertinent.

Serveis de la deixalleria de Roquetes
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

pàgina 25

Roquetes

Núm. 252 febrer 2008

l’agenda cultural de...

EXCURSIONS
Dels Pallers a l’Embarronat
per la cova del Vidre i els teixos del Marturi.
Dia 2 de març a les 09h. Informació: Parc Natural dels Ports,
t. 977 500 845.
A Barcelona per veure el musical Mamma mia. Dia 7 de
març. Preu: 60 . Organitza:
Associació de Dones de Roquetes.

DIVERSOS
Concert jove amb el grup Utopia. Dia 1 de març a les 00h.
Entrada gratuïta. Organitza: regidoria de Joventut, Ajuntament de Roquetes.

març

CONFERÈNCIES
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.

Balls de saló. 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: 977 500 960 (La Lira) i
653 606 466 (Masha).

3a Festa popular de la moto.
Dia 30 de març a les 09.30h.
Concentració: Hort de Cruells.
Organitza: Moto Club Roquetes.

CURSOS
Català. Fins al mes de juny, els
dimecres de 17.30 a 19h al Centre Cívic. Organitza: Associació
de Dones.

L’obra literària de Joan Cid i
Mulet. Biblioteca municipal.

Informàtica. Dijous i divendres
de 17.30 a 19.30h. Llar de jubilats i pensionistes.
Campionats de Catalunya per
equips II Memorial Joan
Duart d’escacs els divendres a
les 22h. Centre Cívic. Organitza: Club d’escacs Peó Vuit.
Ballada de sardanes. El segon
diumenge de cada mes a les
13h. Davant de l’església de
Roquetes. Organitza: Centre
Parroquial.

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

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.

Calçotada jove a l’Hort de
Cruells. Dia 2 de març a partir
de les 12.30h. Amb concursos
de salses i menjadors de calçots. Preu: 3 . Organitza: regidoria de Joventut, Ajuntament
de Roquetes.

EXPOSICIONS
La reserva nacional de caça
dels Ports. 40 anys de gestió
de la cabra salvatge. Fins a l’1
de març. Centre d’informació
del Parc Natural dels Ports.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Setmana del còmic. Del 4 al 8
de març. Com elaborar una
pàgina de còmic, conferència a
càrrec de Jordi Alfons, dibuixant de còmics. Dia 4 de març
a les 19h. Tallers sobre com
elaborar una pàgina de còmic,
a càrrec de J. Alfonso els dies
7 (18h) i 8 de març (11h).
Contes del març amb el cicle
Bruixes i bruixots. Els dimecres
a les 17.30h.

dl dt dc dj dv ds dg

Iniciació a Internet. Dilluns i
dimecres de 17.30 a 19.30h.
Llar de jubilats i pensionistes.
Ioga. Dimarts de 16 a 17h. Llar
de jubilats i pensionistes.
Cuina, a càrrec de la monitora i
les alumnes de manualitats. Els
primers divendres de mes a
partir de les 15.30h. Llar de jubilats i pensionistes.

Aeròbic, batuka i manteniment. Dijous de 21 a 21.45h.
Casal de la Ravaleta. Inscripcions a l’estanc de Marita.
Preu: 7 els socis i 10 els no
socis. Organitza: Associació
de Veïns la Ravaleta.
Informàtica. A partir del 18 de
febrer, de 20 a 22h. Casal de la
Ravaleta. Inscripcions a l’estanc de Marita. Preu: 20 els
socis i 40 els no socis. Organitza: Associació de Veïns la
Ravaleta.
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 . Gratuïtes tots els divendres a les 16h
i el 1r diumenge de cada mes a
les 11h. Més informació: 977
500 511.

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.
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col·laboració
‘Com te dius?’
Poesia dedicada als gegants de Roquetes
Què maca està la geganta
i com se’n riu el gegant.
La mira i li diu mil coses
i ningú se n’ha adonat.
Quin vestit més bonic portes
i què bé t’han pentinat.
Ella es fica sufocada
i els colors li han esclatat,
i ell, molt dret i atessat,
va presumint de geganta
mentre balla al seu costat.

Fem-ho entre tots!
Consulta popular per posar nom al gegant i
a la geganta de Roquetes
La major part dels gegants i gegantes de tots els municipis de
les Terres de l’Ebre tenen un nom propi. Generalment, els
noms fan referència a la cultura popular del municipi que representen. A tall d’exemple, dos dels quatre gegants de Sant
Carles de la Ràpita s’anomenen Pere i Carme, fent referència
a la tradició marinera de la vila.
Per poder trobar un nom propi per a la geganta i el gegant
de Roquetes, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes obre una consulta popular adreçada a tots els públics.
Així, en el proper número de la revista Roquetes trobareu
una butlleta que podreu omplir amb les vostres propostes.
Una vegada complimentada, podreu dipositar-la a unes bústies, expressament dissenyades per a la consulta, que trobareu al vestíbul de l’ajuntament, al casal del raval de Cristo, a
la biblioteca municipal, als centres escolars i al CAP Roquetes.
Quan s’hagin recollit totes les propostes es farà la tria dels
noms més suggerits i, una vegada escollits els noms, es procedirà al bateig simbòlic d’aquests dos personatges que representen Roquetes a totes i cadascuna de les trobades
geganteres a les què assisteixen arreu de Catalunya. La data
del bateig està encara per determinar.

Ella va mirant-se les flors
que a la mà li han posat,
i se li veu amb el somriure que li han agradat.
Són les festes de Roquetes
i als dos els han mudat
per anar per tot el poble i veure’l engalanat.
Aniran a tot arreu
els primers o obrint el pas,
ballant i donant voltes
i mai no estaran cansats;
portaran alegria per allí on passaran.
I quan ningú els escolte
la geganta, molt baixet, li preguntarà a ell:
com te dius, cavaller?
Joan és el meu nom, gentil i bella dama,
i al cor tinc una flama
que està cremant per tu, Mercè estimada.
Ella se’n riu i ell la mira en cara d’enamorat,
i se’n van los dos ballant,
somiant que algun dia
algú els podrà batejar.
Què maca està la geganta
i com se l’estima el gegant!
Amada Puig,
membre de Poetes de l’Ebre
(El noms que l’autora dóna als gegants són Mercè, pel raval
de la Mercè, i Joan per la importància que antigament tenia
la festa de Sant Joan a Roquetes).
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Principis dels 70. El CD Roquetenc al
camp del Vilar de Valls.
Mir, P. Marro, C. Cubells, P. Cuéllar,
A. Sabaté, J. Valldepérez, P. Gas,
P. Puig (entrenador), J. Tudó (massatgista), J. Valmaña, J. Roigé,
A. Moreno, J. Ferrando, A. Prades
i F. Espinach.
JESÚS FERRANDO

A dalt, d’esquerra a dreta: David, Pardo, Fabregat,
Dols, César, Homedes, Carmelo, Espinach, Àngel i
I. de la Cruz (entrenador).
Ajupits: R. Gas, Sergi, Arrastraria, Royo, Gómez, Alvaro i
Montserrat (entre d’altres).
I. DE LA CRUZ

1960. Festes majors a Roquetes.
Acte d’homenatge a la vellesa.
TERE MORESO

