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3.300 EXEMPLARS

olts de vosaltres recordeu com
d’incòmode ha estat des de fa
molts anys, i fins avui en dia, el
desplaçament entre la nostra ciutat
i les ciutats veïnes amb vials en
estat pèssim, estrets i sovint perillosos tant per als vehicles com
per als vianants. La manca de voreres, l’asfalt en mal estat o
l’absència de pintura eren les característiques que, malauradament, definien les comunicacions entre Roquetes i les ciutats
veïnes. Això, com sabeu, s’agreujava encara més en èpoques de
pluja, quan aquestes carreteres eren gairebé intransitables. Bons
exemples d’aquesta situació n’eren la carretera de Jesús o la de
Tortosa.
Ara, finalment, podrem acabar amb aquesta situació i deixar
pràcticament enllestides totes les comunicacions que Roquetes
té amb les ciutats del nostre voltant. Primer amb l’obra de la carretera entre Jesús i Roquetes, que ja està adjudicada i començarà en breu i, posteriorment, amb la carretera entre Roquetes i
Tortosa, que està en fase de licitació. Aquesta segona carretera
tindrà un carril bici (conscients que molts dels nostres ciutadans
utilitzen aquest vehicle tant per practicar esport com per desplaçar-se entre les dues ciutats), voreres als dos costats i dos carrils
en cada sentit.
A aquestes comunicacions hem de sumar la carretera entre el
raval de Cristo i Roquetes, que ja està finalitzada i que ha estat
subvencionada al 100% per la Diputació de Tarragona i que permetrà, d'una vegada per totes, poder disposar d’unes comunicacions dignes.
Bona part d’això ha estat possible gràcies a la bona entesa entre
els diferents grups polítics que formem la Mancomunitat Roquetes-Tortosa que, prioritzant les necessitats de la bona comunicació de les nostres ciutats, no hem dubtat en treballar per fer
realitat aquestes obres el més aviat possible. També la col·laboració dels veïns afectats, als quals agraeixo la seva disposició a
comprendre la necessitat de fer aquestes infraestructures. Això
ha permès fer més fàcil i viable l’inici de les obres. Com sabeu,
aquesta ha estat des del principi una prioritat per l’equip de govern de l’Ajuntament de Roquetes i m’omple de satisfacció poder
veure que molt aviat serà possible veure acabades les obres.
Un cop s’acabin podrem donar per finalitzades les comunicacions vials de Roquetes amb les ciutats que l’envolten.

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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Imminent millora de les connexions de Roquetes
amb les ciutats veïnes

DE ROQUETES A TORTOSA

A més a més, l’alcalde també ha anunciat que una altra
obra molt esperada, la carretera entre Roquetes i Tortosa,
és ja imminent i preveu la construcció de quatre carrils i un
carril bici. Paco Gas destaca que, una vegada vist el projecte de l’obra a càrrec de la Diputació, la comunicació
entre les dues ciutats serà molt més fluïda ja que “serà una
carretera amb doble carril de circulació, cosa molt important perquè servirà per descongestionar el trànsit que
moltes vegades s’acumula a la plaça de la Corona d’Aragó, i que també serà un passeig, ja que el projecte preveu voreres a banda i banda i un carril bici per poder fer
els desplaçaments en aquest tipus de vehicle amb més
comoditat i seguretat”, ha manifestat.
Segons l’alcalde, la previsió és que la Diputació executi
l’obra aquest mateix any 2008, el projecte de la qual repre-

senta una millora del ferm i de tots els serveis, des de la
plaça Corona d’Aragó fins al límit de la ciutat de Roquetes, amb un pressupost d’1,5 milions d’euros. La carretera
tindrà dos carrils per cada sentit de 3 metres d’amplada,
separades per una mitjana d’un metre, i acabarà amb una
rotonda de 40 metres de diàmetre i dos carrils de 4,45 metres.
LA NOVA CARRETERA
DEL RAVAL DE CRISTO

D’altra banda, les obres que
la Diputació ha dut a terme
aquests darrers mesos al
nou vial que uneix els dos
nuclis del municipi roquetenc estan a punt de quedar
del tot enllestides una vegada col·locada tota la senyalització, tant l’horitzontal
com la vertical, i s’ultimen
els últims treballs a la rotonda que distribueix el trànsit entre el polígon del Pla de
l’Estació, l’Eix de l’Ebre, el raval de Cristo, les instal·lacions esportives de Roquetes, l’Observatori de l’Ebre i l’enllaç amb l’avinguda de la Diputació.

la festa del 14 d’abril

E

n molt poc temps, Roquetes haurà millorat
les seves vies de connexió amb Jesús, Tortosa i el raval de Cristo. Així, la Mancomunitat Tortosa-Roquetes ha adjudicat ja les
obres de la carretera entre Roquetes i Jesús.
Tots dos alcaldes, Ferran Bel i Paco Gas, han destacat que
fa deu anys que les dues ciutats esperen l’obra, i que finalment s’han pogut desbloquejar les expropiacions que
l’endarrerien.
L’empresa
Becsa serà l’encarregada
d’executar les obres d’un
vial que, a més a més, esdevindrà un passeig. Unes
obres pressupostades en
1.025.000 i que es calcula
que estaran enllestides
abans que acabi aquest
estiu. L’alcalde, Paco Gas,
ha assenyalat que “ara, més
que una carretera serà un
passeig i un veritable nexe d’unió entre ambdues poblacions”, ja que el projecte d’aquestes obres també inclou
l’enllumenat públic, la construcció de voreres i mobiliari
urbà.

Tot un mes de celebracions
L’Ajuntament de Roquetes ha preparat tot un seguit
d’actes lúdics i culturals per celebrar el 158è aniversari de la independència de la ciutat. Una diversitat de celebracions que abasten des de
presentacions de llibres fins a concerts, exposicions
i premis de pintura. Podreu comprovar, però, que
el gruix d’actes es concentra dissabte dia 12, amb la
conferència institucional, l’elecció de les pubilles
per a les festes majors d’enguany i el ja tradicional
sopar de germanor que se celebrarà al Casal del
raval de Cristo.
A més a més, l’Ajuntament ha editat un trípic amb
tota la programació que rebreu, junt amb la revista,
a les vostres llars.
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Els resultats de les eleccions generals del 9 de març
al municipi de Roquetes
Partits

Mesa
1-1 A

Mesa
1-1 B

ERC
CiU
PSC
PP
ICV-EUiA
Altres
Vots nuls
Vots en blanc
Votants
Cens
% de vots

73
72
191
69
9
9
4
3
430
618
69,58

48
60
124
44
4
9
5
3
297
469
63,33

Mesa
1-2 A

Mesa
1-2 B

Mesa
2-1 A

Mesa
2-1 B

Mesa
2-1 C

Mesa
2-2 A

Mesa
2-2 B

TOTALS

50
50
235
37
9
8
1
8
398
560
71,07

76
76
211
48
17
5
3
13
449
634
70,82

81
77
212
55
8
7
3
7
450
650
69,23

66
70
219
64
8
8
5
5
445
604
73,68

59
78
269
66
29
13
1
1
516
736
70,11

43
73
292
76
13
11
2
7
517
743
69,58

567
610
1.997
506
108
82
29
54
3.953
5.650
69,96

71
54
244
47
11
12
5
7
451
636
70,91

nota...
de la Lliga contra el Càncer
de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre
La Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre
celebrem la nostra diada el dia 16 d’abril; diada que tindrà lloc a Tarragona en el quinzè aniversari
de la seva creació. Seria bo que tots plegats poguéssim participar-hi.
Si hi esteu interessats, sortirà un autobús des de Tortosa. El viatge és gratuït, però el dinar costarà 20 .
En cas que vulgueu participar-hi, truqueu als telèfons

977 440 180 i 699 045 311

LLIGA CONTRA EL CÀNCER
Delegació de Roquetes (Terres de l’Ebre)
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Si ens necessites, truca’ns!
Tel. 686 979 588 (grups suport) i 699 045 311
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JORDI BAUCELLS,
REGIDOR DE LA SOCIETAT DEL
CONEIXEMENT I COMUNICACIÓ

La Web 2.0

Jornada Ebrebloc 2008

exposicions

Amb la voluntat de fomentar el fenomen cultural que apropa
les noves tecnologies als ciutadans i promoure’n la participació, un grup d’usuaris de blocs (blocaires) van organitzar
la segona edició de l’Ebrebloc, que va celebrar-se a la biblioteca municipal de Roquetes el 2 de febrer (el dia abans se n’havia celebrat la primera jornada a Tortosa).
La segona jornada d’aquesta edició va estar dedicada a les
relacions entre la classe política i el món dels blocs, i va
constar de diverses activitats, entre elles un taller de podcast a càrrec de Jordi Abad, presentat per Jordi Baucells, regidor de la Societat del Coneixement i Comunicació de
l’Ajuntament de Roquetes; i una taula rodona sota el títol
Polítics amb bloc o blocs de polítics? Aquesta va ser moderada per la periodista Sílvia Tejedor i va comptar amb la participació dels polítics Pere Muñoz (ERC), Francesc Sancho
(CiU), Jaume Forcadell (ICV) i Joan Sabaté (PSC). L’acte de
cloenda de la jornada va anar a càrrec de l’alcalde de Roquetes, Paco Gas.
Cal assenyalar que les Terres de l’Ebre ja compten actualment amb gairebé tres-cents blocaires.

La reserva de caça dels Ports
Durant tot el mes de febrer, el centre d’informació
del Parc Natural dels Ports a Roquetes ha acollit
l’exposició 40 anys de la Reserva de Caça dels Ports
de Tortosa-Beseit; una mostra itinerant realitzada
per commemorar els
quaranta anys d’història i gestió de la
reserva de caça de
cabra salvatge més
important de l’Estat
espanyol ( junt amb
la de la serra de Gredos).

E

n l’escenari actual conflueixen i interactuen
la societat (com i on ens comuniquem i relacionem) amb la tecnologia (noves eines, sistemes, plataformes, aplicacions i serveis)
provocant canvis una sobre l’altra. Això dóna
pas a una nova xarxa que es caracteritza com la web de les
persones en front de la web de les dades, anomenada Web
2.0.
En aquest context, ens trobem serveis que es caracteritzen
per oferir una interfície especialment àgil i flexible, com
ara els serveis de Google (Gmail, Earth, Maps, Youtube...)
o altres oferits per Yahoo (Flicker, del.icius...) que utilitzen
tecnologies avançades com ara Ajax, que permeten agilitzar la interacció entre el navegador i el propi usuari. A això
cal afegir els sistemes de gestió de continguts (CMS), els
blocs o els wikis.
Tot plegat fa que estem davant d’una web més social, més
interactiva i molt més participativa.

LA BLOCOSFERA

Els blocs són eines personals per a la comunicació i l’expressió individual a la xarxa. Els blocs apareixen a la xarxa
impactant en la dinàmica dels mitjans d’informació d’Internet, ja que es tracta d’un mecanisme de publicació substancialment més simple que els que hi havia disponibles. Els
blocs són un espai personal, un mitjà per a l’expressió, però
sobre tot són un espai per a la comunicació, que es poden
editar mitjançant portals específics gratuïts (bloc.cat, blogger, blogspot...) o bé per gestors especialitzats (Wordpress,
Lifetype...).
Com a servei, destaquen per la seva facilitat per a l’edició,
pel seu baix (o nul) cost, pel seu potencial de propagació,
per l’orientació al flux de comunicació, per ser un mecanisme de comentaris dels articles, per la possibilitat de direccionar cada fragment de contingut (post) amb un enllaç
permanet (permalink), per la informació organitzada (per
temps, per categories, per autor...); i per la sindicació de
continguts, entre els què destaquen els RSS (Really Simple
Syndication) i Atom, com una forma d’accedir a les fonts
d’informació d’una forma ràpida i senzilla.
Actualment hi ha més de 100 milions de blocs al món
(Technorati) i continuen creixent. El fenomen ‘bloc’ ha implicat l’emergència de tota la dinàmica de publicació i intercanvi lliure de continguts entre els propis usuaris.
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Cap de setmana jove
L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roquetes va organitzar, per als dies 1 i 2 de març, un cap de setmana dedicat
als joves de la ciutat, bàsicament amb dos actes: un concert
de rock per a la nit de dissabte i una calçotada popular per
a diumenge al migdia.
En el primer cas, la Lira Roquetense va ser la seu del concert, a càrrec del grup Utopia, els membres del qual són de
Roquetes i Tortosa. Amb entrada gratuïta, el concert va
comptar amb una bona assistència d’un públic que va poder
gaudir de la música fins a la matinada.
TRES MIL CALÇOTS

presentacions literàries

En un diumenge esplèndit de sol i calor, l’Hort de Cruells va
acollir, diumenge 2 de març, la calçotada adreçada al públic
jove, a la qual van assistir unes tres-centes persones. Pel

preu de 3 euros, els
assistents van poder
gaudir de tres mil
calçots que l’Ajuntament va preparar per
a l’ocasió. I també,
com no, de taules,
cadires, graelles, foc
i música.
Durant la jornada,
que es va allargar
fins a mitja tarda, es van celebrar dos concursos: el de menjador de calçots, el guanyador del qual va ser Joan Ramon
Mangrané; i el de salsa per a calçots. En aquest cas, la guanyadora va ser Maria Lluïsa Bel.

Al voltant de la figura d’un
polític compromès
La biblioteca municipal va acollir, divendres 15 de febrer, la presentació dels llibres La catalanitat exiliada.
Opinions de Joan Cid i Mulet i Joan Cid i Mulet, testimoni catalanista d'una ciutat i d'un temps, de l’escriptor campredonenc Emigdi Subirats, també comissari
del centenari de Cid i Mulet (Jesús 1907 - Ciutat de
Mèxic 1982). L’acte de presentació va anar a càrrec
de Sisco Ollé, regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Roquetes, i va comptar amb la presència de Dolors
Queralt, responsable de Cultura de l’EMD de Jesús, i
Jordi Jordan, president d’Amics dels Castells.
En la mateixa jornada també es va inaugurar l’exposició de l’obra d’aquest il·lustre escriptor, polític i
intel·lectual jesusenc, la qual inclou tots els títols que
aquest va publicar, tant durant el període republicà
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com al seu exili mexicà, així com documents importants sobre la seva activitat política.
Aquesta va ser la primera presentació de llibres que es
duia a terme enguany a la biblioteca; en aquest cas,
dos llibres al voltant de la figura del gran representant
catalanista i republicà de les Terres de l’Ebre, intel·lectual antifeixista, i polític ferm i compromès, en especial en els àmbits de la cultura i l’ensenyament.
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el carnestoltes

en imatges

Sóc el rei Carnestoltes
i us porto el Carnaval
a Roquetes i a les voltes
perquè pugeu fer l’animal...

A

ixí començava el pregó de salutació del
rei Carnestoltes, el personatge central
d’una festa esbojarrada i divertida que
se celebra just abans que comenci la
Quaresma. A Roquetes, i organitzat per
l’Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Festes
i la Lira, el Carnestoltes va celebrar-se dissabte 2 de febrer en dos actes principals: la rua de la tarda i el ball a
la nit. La primera va arrencar de la raval Nova, acompanyada per la colla dels Diables Lucifers i la música de les
xarangues Filigrana i Xino Xano. La desfilada, amb força
participació, va arribar fins a l’Hort de Cruells i va tornar
amunt cap a l’església, on es va oferir un refresc a tots els
participants. A la nit, la música de Saba Nova Quartet va
amenitzar el ball de disfresses a la Lira.
El Carnestoltes també va estar present al raval de Cristo;
aquesta vegada, però, dissabte següent. Els participants
van concentrar-se a la plaça del Pare Cirera i, en comitiva, van desfilar pels principals carrers del nucli acompanyats de la xaranga Tal com Sona. En acabar el
recorregut, l’Associació de Veïns la Ravaleta, organitzadora de la festa amb la col·laboració de l’Ajuntament, va
arrodonir la tarda amb una baldanada per a tothom. La
festa va concloure a la nit amb el ball de disfresses al
Casal.
Els més petits també van celebrar el Carnestoltes. És el
cas dels alumnes del CEIP la Ravaleta, que cada any es
confeccionen les disfresses ells mateixos i, juntament
amb els mestres, participen en una desfilada pels carrers
del raval. Enguany, en acabar i tornar a l’escola, l’AMPA
del centre els va preparar una esplèndida xocolatada.
També la llar d’infants Patufets va rebre el Carnestoltes,
i aquesta vegada disfressats de bruixes i bruixots, tant els
petits com les monitores. Per celebrar la festa, van desplaçar-se amb bus fins al pavelló poliesportiu de Tortosa
on, junt amb altres llars d’infants de la ciutat veïna, van
gaudir d’una magnífica tarda de festa. Una celebració que
va comptar amb l’actuació del pallasso Muniato Xou, berenar i llepolies per a tots.

A LA PRIMERA IMATGE, ELS ‘PATUFETS’ DISFRESSATS DE BRUIXES I BRUIXOTS. LES ALTRES DOS FOTOGRAFIES CORRESPONEN AL CARNESTOLTES CELEBRAT PELS ALUMNES
I MESTRES DEL CEIP LA RAVALETA.

pàgina 7

Roquetes

Núm. 253 març 2008

PALLASSOS, INDÍGENES D’UNA TRIBU PECULIAR, XINESOS, MONGES,
CAPELLANS, INDIS, TOREROS... TOTA UNA RUA DE PERSONATGES SINGULARS
VA DESFILAR PELS CARRERS DE ROQUETES DISSABTE 2 DE FEBRER.
EL CARNESTOLTES 2008 VA COMPTAR AMB UNA ÀMPLIA PARTICIPACIÓ DE PÚBLIC,
SEMPRE BALLANT AL COMPÀS DE LA MÚSICA DE XARANGA.
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Roquetes

LA XARANGA TAL COM SONA VA ENCAPÇALAR UNA DESFILADA PLENA DE COLOR
I DISBAUXA PELS CARRERS DEL RAVAL DE CRISTO DISSABTE 9 DE FEBRER.
TOTA MENA DE DISFRESSES, ELABORADES I DIVERTIDES, PER CELEBRAR LA MÉS
ESBOJARRADA DE LES FESTES. BATALLES DE CONFETTI ENTRE PERSONATGES
BEN DIVERSOS: HIPPIES, XINESOS, PALLASSOS, BRUIXES...
MENUTS I GRANS, TOTS JUNTS EN UNA GRAN FESTA.
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entitats

L’Associació de Veïns la Ravaleta inicia un seguit d’activitats

T

ot i ser una de les entitats més antigues del
municipi, l’Associació de Veïns la Ravaleta
ha engegat, per primera vegada en la seva
historia, un seguit d’activitats per als seus
associats i altre públic interessat en partici-

a més...

par-hi.
Així, doncs, aquest passat mes de febrer va començar un
curs d’iniciació a la informàtica de 20 hores lectives. El
curs, que es du a terme al Casal de la Ravaleta i al qual s’hi
han inscrit un total de trenta persones, s’imparteix dos
dies a la setmana, dilluns i dimecres, de les 20 h a les 22
hores. Cal destacar que en el curs s’utilitzen ordinadors de
segona mà que han estat reciclats pel seu professor, Pepe

Celebracions
Durant aquest mes de febrer passat, la Llar de Jubilats
i Pensionistes de Roquetes va celebrar les festivitats
de santa Àgata i sant Valentí. Diumenge dia 10, a la
mitja part del ball dels diumenges es va repartir, entre
totes les dones assistents, un clavell per celebrar la
festa de la patrona de les dones; també un tallet de
coc i una copeta de cava.
Diumenge següent, els associats van aprofitar per celebrar el dia dels enamorats, i també ho van fer de la
mateixa manera: amb pastes, ball i cava per a tothom.
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del Valle, i que les pantalles han estat cedides, de forma
gratuïta, per una empresa del sector informàtic.
D’altra banda, també han començat classes d’aeròbic,
manteniment, estiraments i batuka a càrrec de Vanesa
Gombau. Aquestes classes se celebren dilluns i dijous, de
21 a 22h, i també compten amb una assistència de més de
trenta dones.
Per participar en aquestes activitats no cal ser soci de l’Associació ja que per a aquesta és molt important donar-les
a conèixer en ser la primera vegada que es duen a terme al
raval de Cristo.
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Santa Àgata a l’Associació
de Dones de Roquetes
L’Associació de Dones de Roquetes va celebrar, divendres
8 de febrer, la festivitat de la seva patrona: santa Àgata. Els
actes de celebració van començar amb una missa en honor
a la patrona, dedicada a totes les sòcies difuntes. En acabar, les associades van poder gaudir del tradicional sopar
de santa Àgata, que enguany va tenir lloc al restaurant
Calau, als Reguers, i va comptar amb la presència de 180
dones, d’edats compreses entre els 18 anys i els 80. Després del sopar es va celebrar el també tradicional sorteig
de regals per a totes les assistents, una demostració d’aeròbic i, finalment, ball fins a la matinada.
LA HISTÒRIA DE L’OBSERVATORI

I ja dintre de la programació d’activitats de l’Associació,
dijous 28 de febrer va tenir lloc una conferència sobre la
història de l’Observatori de l’Ebre a càrrec de la directora
de la biblioteca del centre, Maria Genescà. La conferència
va comptar amb una bona assistència de públic, entre el
qual hi havia personal destacat de l’Observatori com ara
els pares jesuïtes Alberca i Sanclemente.
En la conferència, Genescà va ressaltar la importància vital
del centre quant a investigació, observació i recerca, però
també respecte a la divulgació científica, assequible a tothom. Una divulgació realitzada a través de revistes especialitzades, llibres i conferències. Tota aquesta informació
està recollida a la biblioteca del centre; un importantíssim
fons científic, ubicat al pavelló Landerer de l’Observatori.
Si voleu tenir més informació, podeu connectar-vos a la
web www.obsebre.es i descobrir la història d’un centre que
va ser fundat a Roquetes el 1904 per l’orde religiós dels
jesuïtes.

nota...

del Patronat de Festes de Roquetes

El Patronat de Festes de Roquetes comunica que, enguany, les festes majors se celebraran del 4 al 13 de juliol.
Els preus de l’abonament seran els següents:
- abonament d’adult: 45
- abonament de jove (de 14 a 16 anys): 25
Aquests preus són per a qui l’adquireixi abans del 30
d’abril, a través de domiciliació bancària (s’haurà de
portar el número de compte corrent al Patronat de Festes els divendres a la nit a partir de les 22h o donar-lo
a algun membre de la junta).
A partir de l’1 de maig, els preus de l’abonament pas-

saran a ser:
- 62 per als adults
- 30 per als joves (de 14 a 16 anys)
D’altra banda, el Patronat està treballant el tema de les
pubilles i ja ha repartit la carta de convocatòria a totes
les noies que enguany compleixen 18
anys i a les xiquetes que en fan 9. El
dia 12 d’abril es farà el sorteig
de la Pubilleta Major 2008
i l’elecció de la Pubilla
Major 2008.
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Cap de setmana a la neu per als membres d’ASIFTE
Aquest passat mes de febrer, els membres de l’Associació
de Suport i Intervenció Familiar de les Terres de l’Ebre
(ASIFTE) van passar un cap de setmana gaudint dels esports d’hivern. Aquesta associació d’àmbit comarcal, que
dedica els seus esforços al món de les discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, va poder oferir uns fantàstics dies a la neu als seus membres gràcies al Centre
Nacional d’Esports d’Hivern per a Disminuïts (CENHID),
fundat el 1992, i també al recolzament de la fundació
Johan Cruyff.
El CENHID està instal·lat a l’estació d’esquí de la Molina
(Cerdanya) i disposa d’una pista pensada per a persones

amb discapacitats, un centre adaptat d’atenció al públic,
secció mèdica especialitzada, una furgoneta adaptada,
pàrquing reservat i material especial per a cada disminució (cadires amb esquis incorporats).
Diversos membres d’ASIFTE, com ara Núria, Andreu, Aicard, Maite o Nikita, van atrevir-se a esquiar a peu i d’altres, com el roquetenc Abel o David, van fer-ho amb les
cadires abans esmentades. Tots, però, van tornar a casa
cansats però contents, i amb un diploma a la motxilla que
els recorda que tot és possible i que els anima a continuar.
A les imatges podeu veure l’expedició sencera d’ASIFTE i
l’Abel amb el seu monitor.

Conferència sobre
la violència de gènere
Dimecres 13 de febrer va tenir lloc, al CEIP M. Marcel·lí
Domingo, una conferència sobre violència de gènere a càrrec de les psicòlogues Sandra Matamoros i Laia Bertomeu, ambdós treballadores del Centre d’Intervenció
Especialitzada (CIE) d’Amposta.
La conferència, organitzada per l’AMPA del centre educatiu, va comptar amb força assistència de públic i va oferir
un repàs a les diferents formes amb què s’expressa la violència que pateixen algunes dones pel sol fet de ser-ho,
tant psíquica com física. A les Terres de l’Ebre, les víctimes
d’aquesta xacra social poden sol·licitar ajuda a l’Institut
Català de les Dones (palau Abària. Tortosa. Tel. 977 444
pàgina 12

758), al Servei d’assessorament i atenció a les dones
(Montcada 27. Tortosa. Tel. 977 445 897) i al CIE (Miquel
Granell 2. Amposta. Tel. 977 700 168).
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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.

‘A Micro obert’
El roquetenc Joan Montesó ha estat escollit membre de
la nova Comissió Permanent nacional en el X Congrés
de la Unió de Pagesos (UP). Algunes de les seves responsabilitats a nivell nacional seran els sectors dels cítrics,
l’arròs, la caça i l’ús sostenible de l’aigua, a més de ser
també novament el coordinador territorial d’UP a les TE.

‘Òmnium’
El programa que edita i presenta Conrad Duran amb la
col·laboració de Montse Subirats, Caritat Garcia, Jordi
Rodríguez i Ramon Miravall, va entrevistar l’escriptora
xertolina Francesca Aliern per parlar del seu últim llibre,
Cor de llop.

‘La Tertúlia’
Aquest mes destaquem La Tertúlia en què es va tractar
la polèmica sorgida arran de la proposta de les bases de
la Llei d'Educació de Catalunya amb els convidats (d’esquerra a dreta de la foto): J. Carlos Poves, representant
de la Junta de personal docent no universitari del Camp
de Tarragona i Terres de l’Ebre; Iñaki Segura, representant del Sindicat d’estudiants dels Països Catalans; Marian Rojas, directora dels serveis territorials d’Educació
a les TE, i Francesc Benet, representant dels directors a
la Junta central docent.

‘El Món de la pagesia’
Josep Olivas, pagès de Roquetes i membre de la Unió
de Pagesos, parla cada setmana de temes d’actualitat,
reflexions i consells relacionats amb el món de la pagesia. Al mes febrer, Olivas va entrevistar Maite López, (a
l’esquerra), coordinadora del Programa rural d’acollida i
inserció laboral d’UP, i Cristina Aixendri, tècnica del Programa a l’oficina de Tortosa.

‘Ebrebloc 2008’
Antena Caro va ser la ràdio oficial en la celebració de la
2a trobada de blocaires ebrencs, Ebrebloc 2008. Tant en
la programació normal com a través de la nostra web es
van poder escoltar les conferències i tallers realitzats a
la Biblioteca, com també la cloenda i la taula rodona titulada Polítics amb blocs o blocs de polítics?
pàgina 13
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Els dimarts, dintre del Magazine d’Antena Caro, s’emet
el programa Freqüència verda, presentat per Vicky Carles, assessora d’activitats de Gubiana dels Ports, i Marc
Vinyes, biòleg i coordinador d’activitats de Gubiana. El
programa, que té l’objectiu de difondre el respecte pel
medi ambient i aconseguir entre tots un Planeta més
sostenible, consta de diferents seccions:
• Econotícies, en què es comenten les darreres notícies
relacionades amb el medi natural.
• Valors naturals: espai per donar a conèixer i apreciar

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

la flora i la fauna de les Terres de l’Ebre.
• Consells i recomanacions: idees per participar activament en la conservació i millora del medi ambient.
• Agenda, el repàs setmanal a les diferents propostes
i activitats al nostre territori.
Amb aquest programa, Antena Caro vol
aportar el seu granet de sorra perquè,
entre tots, puguem deixar un Planeta millor a les futures generacions.

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

FREQÜÈNCIA
VERDA.
DIMARTS
A LES

10.30H.

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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biblioteca municipal de Roquetes

notícies
La biblioteca busca mascota
T’imagines una mascota per a la biblioteca?
T’imagines ser l’artista que l’ha creat?
No imagines més i posa’t les piles!
Participa en el concurs per inventar la mascota de la biblioteca de Roquetes, i molta sort!
I si el fet de guanyar el concurs et sembla poc, també rebràs un regal
com a recompensa a la teva creativitat.
La biblioteca municipal ha engegat un concurs per trobar la seva mascota, un personatge que funcioni com a símbol
de la biblioteca al què se li donaran diferents usos i aplicacions.
Adreçat a xiquets i xiquetes de fins a 12 anys, el concurs ha estat difòs perquè les obres fossin presentades abans de les
20h del dia 19 de març a la mateixa biblioteca. És a dir, que quan sortirà al carrer aquesta revista que teniu a les mans,
les obres ja estaran totes a punt perquè el jurat en triï la guanyadora
Els participants hauran entregat les obres dins d’un sobre tancat amb les seves dades: nom i cognoms, adreça, codi postal, població i telèfon de contacte.
El premi
L’autor o autora del treball guanyador rebrà com a premi un lot de llibres i un regal sorpresa.
El jurat que escollirà el treball guanyador estarà format pel personal de la biblioteca, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes, personal divers de l’Ajuntament, mestres i persones vinculades al món artístic.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Divendres 25 d’abril: 1r aniversari de la Biblioteca municipal.
A les 17.30 h. Lliurament del premi al guanyador/a del concurs de creació de la mascota de la Biblioteca i presentació
de la mateixa. A més a més, hi haurà un festival infantil al pati dels plataners del Centre Cívic, actuació d’un grup d’animació i soltada de globus taronja.
A les 19.30 h. Inauguració de l’exposició de llibres d’autors ebrencs, presentació a càrrec del professor Manel Ollé, petites lectures a càrrec d’autors ebrencs i obsequi als assistents amb un punt de llibre de l’aniversari.

el febrer en xifres
Aquest mes de febrer, han passat per la biblioteca 3.815 usuaris.

S’han realitzat 3.905 préstecs, entre...
1.454 llibres, 262 números solts de revista, 377 CD, 72 CD-R i 1.740 DVD
834 persones han utilitzat el servei d’informàtica i Internet
Actualment, la biblioteca compta amb 1.990 carnets d’usuari i
disposa d’un total de 15.900 documents.
La nostra web ha enregistrat fins ara 3.860 visites i el nostre bloc, 11.600
pàgina 15
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Bebeteca

Àrea d’adults

Cares d’animals
Cares de bebé
COE, Frances; Conillet botador
El conillet mariner
(llibre amb joguina
tova)

Novel·la
FLYNN, Gillian; Heridas abiertas
MATEO DÍEZ, Luis; La gloria de los niños
PÀMIAS, Jordi; Des de la foscor. Un dietari
dels anys 60
POE, Edgar Allan; La carta robada i altres
narracions
PIEDRAHITA, Luís; ¿Cada cuánto hay que
echar a lavar un
pijama?

Àrea infantil
Contes
ALCÁNTARA, Ricardo; Així es van fer
amics
CANO, Carles; Un drac a dieta
ESCUDERO, Neus; La Mariona i el sol trist
MARTÍ, Txell; Les vacances del sol
FERRACIOLI, Laura; Puntets vermells
RAMOS, M. Teresa; El llop golafre
DISNEY; Les meves primeres lectures: els
animals domèstics
IGLESIAS, Josefina; El secret de l’esquirol
ANDERSEN, Hans C.; Els esclops de la sort
GISBERT, Montse; Potam i els colors
MARSOLI, Lisa; El hada indecisa
Spiderman 2; ¡Ten cuidado, Doc Ock!
TEIXIDOR, Emili; El crimen de la hipotenusa
JN – Novel·la juvenil
TEITELBAUM, Michael; Las aventuras de
Spider-Man
ROCA i COSTA, Maria Carme; Foc al cor
ROWLING, G.K;
Harry Potter i les relíquies de la mort
WREDE, Patricia
C.; Star Wars Episodi I
WREDE, Patricia
C.; Star Wars Episodi II
WREDE, Patricia
C.; Star Wars Episodi III
Llibres per aprendre
PARÍS, Antoni; La Terra canvia el clima
Cançons per als més xics
C RU Z - CO N TA R I N I ,
Rafel; De l’A a la Z amb
Mozart i la música
C RU Z - CO N TA R I N I ,
Rafel; De l’A a la Z amb
Cristòfol Colom
Atles escolar universal
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Còmics
JOD OROWSK IMOEBIUS; Despues del Incal. El
nuevo sueño
LA RCEN ET,
Manu; Los combates cotidianos/
Lo que de verdad
cuenta
LOISEL&TRIPP; Magasin Général/Serge
PRADO, Mikelantxo; Trazo de tiza
FRANCQ-Van Hamme/Largo Winch/El Heredero
CL – Col·lecció local
CEBOLLA, Mariano; Els Ports de Beseit
GARCIA DONCEL, Manuel; Observatori de
l’Ebre. Un segle d’història(1904-2004)
Llibres de coneixements
La biblioteca mediateca. Educació infantil i
primària
La biblioteca mediateca. Educació secundària
DURAN, Teresa; Àlbums i altres lectures.
Anàlisi dels llibres per a infants
JOVER, Guadalupe; Un món per llegir. Educació, adolescents i literatura
FRY, Ron; Cómo desarrollar tu memoria
RÁMILA, Iván; Desapariciones misteriosas.
Biblioteca Año Cero
BRAMON, Dolors; Ser dona i musulmana
IGLESIAS, M. Antonia; Cuerpo a cuerpo.
Cómo son y cómo piensan los políticos españoles
LÓPEZ TENA, Alfons; Catalunya sota Espanya. L’opressió nacional en democràcia
BOTTICELLI, Anna M.; La salud hoja a hoja,
cómo curarse con remedios naturales
CUELLO SUBIRANA, Josep; Els noms del
bolets
Estrellas y planetas. Con 144 mapas estelares
RUHÍ i VIDAL, Albert; Natura al teu jardí.
Guia pràctica per conèixer i acollir la fauna

propera
BERTAGNOLI, Rudolf; El dolor de espalda
ELORDUY TAUBMANN, Juan M.; Manual
de la excelencia
FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, Isaac;
El vino y la salud. Aprendamos a beber
FRY, Ron; Cómo organizar mejor tu tiempo
KÖSTER, Helga; Adelgazar
LAUTER, Hartwig; Las alergias
LLONA LARRAURI, Jesús; Calorías. Ventajas e inconvenientes de las dietas de adelgazamiento
MORALEDA NARANJO, Paulino; Las vitaminas. Su importancia en la alimentación
RAU, Heide; Hierbas aromáticas en tiestos,
macetas y jardineras
SER FERNÁNDEZ, M. del Mar; Guía para
adelgazar ¡sin sacrificarte!
Cuina
BEYREDER, Adelheid; Patés, terrinas y otras
pastas para untar
CHRISTL-LICOSA, Marieluise; Cocina italiana clásica
HESS, Reinhardt; Las mejores recetas con
queso
KRANZ, Brigitte; La fruta, un sano placer
LLADONOSA i GIRÓ, Josep; La cuina de
Catalunya
Mares i pares
ESTIVILL, Eduard; Contes per créixer
SCHUTT, Karin; El cuidado de tu hijo. Prevención, alimentación, desarrollo y educación
DVD cinema
Scoop,
de
Woody Allen
El Protector, de
Ralph Ziman
El faro
Taxi driver, de
Martin Scorsese
Pierrot, el Loco,
de J. Luc Godard
El precio de la
verdad, de Billy Ray
CD música
SAURA, Carlos; Fados
LUZ; Vida tóxica
CDR/DVDR
Pro Evolution Soccer 6
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activem la biblioteca
durant el febrer hem fet...
2 de febrer
Jornada Ebrebloc 2008, amb taller podcast, conferències i taula rodona amb polítics i periodistes.
6 de febrer
Cicle de rondalles tradicionals catalanes: La criada Malbusques.

13 de febrer
Cicle de rondalles tradicionals catalanes: El tresor de la
muntanya blava.

15 de febrer
Presentació dels llibres La catalanitat exiliada i Joan Cid
i Mulet, testimoni catalanista d'una ciutat i d'un temps, de
l’escriptor campredonenc Emigdi Subirats.
Inauguració de l’exposició de llibres i documents de
Joan Cid i Mulet, un dels intel·lectuals més importants
de les Terres de l'Ebre, del què aquest passat 2007 s’ha
celebrat el centenari del seu naixement.

20 de febrer
Cicle de rondalles
tradicionals catalanes: El camí de la
fortuna.

27 de febrer
Cicle de rondalles
tradicionals catalanes: En Maimís.

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

La Punyeta radiofònica: espai de ràdio setmanal al Magazine d’Antena Caro (96.0 FM). Cada
dimecres a partir de les 10.30h.
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esports
Excursió al Farrubio

Club d’escacs Peó Vuit

La primera de les cinc excursions programades aquest
primer semestre de l’any per l’empresa Gubiana dels
Ports va dur els participants al barranc de Farrubio diumenge 3 de febrer. Els excursionistes van començar la
ruta a l’antic camí del Port; ruta que els va dur al fons del
barranc, on van trobar la font d’Ordina. Seguint per la
mateixa llera, van arribar fins al lloc on el barranc es divideix en dos capçals i van retornar pel mateix lloc fins
arribar a la drecera que s’enfila amunt amb un fort pendent. Des de la carena, l’espectacle visual és fantàstic: la
vall Figuera, les rases del Maraco, Alfara de Carles, la
Barcina, i cap al sud, la silueta inconfusible de la mola
Castellona i la roca del Migdia.
Passada la punta de Farrubio comença el descens en direcció a la vall d’en Grais. Trencant a la dreta, els excursionistes s’adrecen cap a la bassa de Ganduls. I
finalment, pel costat de la codina de Cameseques el sender arriba a la paridora de Ganduls, que parla dels temps,
no tan llunyans, en què les raberes de cabres i ovelles
pasturaven pel Port, des del clot de Massana fins a la Caramella, des dels Campassos fins a Carlares, i es refugiaven a les paridores i corrals de la falda de la muntanya.

Campionats escolars 2008
El Centre Cívic va ser la seu, dissabte 9 de febrer, de la
final del campionat escolar comarcal d’escacs que organitza el Consell Esportiu del Baix Ebre. L’acte d’entrega
de premis, que va tenir lloc a la seu del club d’escacs Peó
Vuit, va comptar amb la presència de Gerard Gas, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Roquetes, i Pere Panisello, president del Consell Esportiu. En aquest
campionat van participar Marc Blanco, Aleix Boix, Àlex
Lara, Eduard París, Ivan Puerto, Iu Raich, Jordi Ramírez,
Noèlia Sancho i Yannich Sanz en la categoria alevins;
Roc Benaiges, Joan Boix, Isaac Prades, Ot Raich, Estefania Rivero i Genís Rumbau com a benjamins; i Ivan
Cantero, Miquel Piñol, Néstor Altaba, F. Sebastià Della,
Mario Guijosa, Marc Navarro, Daniel Piñol, Jordi Rofín i
Marcel Romero en la categoria infantil.
CAMPIONAT TERRITORIAL PER EDATS

Els dies 19 i 26 de gener i el 9 de febrer va tenir lloc, al
pàgina 18

pavelló municipal de l’Ampolla, la final del campionat territorial per edats 2008. El club d’escacs Peó Vuit va participar-hi en les categories sub-14 (Aleix Pérez, Xavier
Bautista, Cristina Camacho, Ivan Cantero, Sergi Fernandez i Anna Carbó) i sub-12 (Marc Bautista i Robert Mascarell). Cal destacar que Marc Bautista, Cristina
Camacho, Anna Carbó i Aleix Pérez van quedar classificats per al Campionat de Catalunya individual per edats.
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cuina

Ingredients

Mona de Pasqua
Elaboració
Barrejarem tots els ingredients per fer la pasta i,
una vegada barrejats, en
farem una bola i deixarem que reposi en un recipient, tapada amb un
drap de cuina perquè no
perdi temperatura i augmenti el seu volum. La
temperatura ideal perquè
la massa creixi és d’uns
240 o 250.
El farcit pot ser de caPer poder començar a treballar ens haurem d’esperar que la
bell d’àngel, de xocolata
bola de pasta tingui el doble de volum que quan l’hem posat
o de massapà.
a reposar (uns 30 minuts, aproximadament, i dependrà de
l’estona que haguem estat treballant la pasta).
A continuació dividirem la bola de pasta en porcions. Farcirem cadascuna de les porcions i els
hi donarem la forma de mona de Pasqua. Les posarem en una safata, pintarem cada mona amb
ou i al damunt hi col·locarem anissets i els típics ous durs.
Les durem al forn, que ja haurem escalfat prèviament. Courem les mones a una temperatura de
1800 durant uns 20 minuts, aproximadament. Haureu de tenir en compte, però, que el temps
de cocció dependrà del tipus de forn que utilitzeu.
La pasta:
- 1 kg de farina de força
- 10 gr de sal
- 120 gr de sucre
- 100 gr de mantega
- 6 ous
- 50 gr de llevat
- 200 cl d’aigua (1 got
d’aigua)

Recepta del forn i pastisseria Carlos Tal,
de Roquetes
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.
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registre mercat
c i v i l m u n i c ipal

FEBRER

Naixements
Aura
Muñoz
Giménez,
29/01/08; Salahdin El Ameraouy, 31/01/08; Sofia Sancho
Torres, 02/02/08; Mohamed
Chmali, 06/02/08; Cinta Vericat
Galarza, 11/02/08; Àlex Vericat
Geira, 24/02/08
Matrimonis
Riaz Ahmad i Cèlia Gabarri
Díaz, 23/02/02; Jabar Ashraf i
Sabina Pérez Dotel, 15/02/08

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

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

vendres, de les 18.00h a

Cons. cementiri

27/06/08 - 29/08/08

les 21.00h

IAE

30/07/08 - 30/09/08



De dilluns a divendres,

de 07.30h a les 14.00h


Defuncions
En aquest apartat només apareixen les morts que s’hagin produït al municipi de Roquetes.
Aquest mes de febrer no se n’ha
enregistrat cap.

Impost vehicles

Dissabtes, de 07.30h a

les 14.30h


Dimarts, dijous i di-

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
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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 febrer de 2008
Temperatura mitjana màximes 16.8 C
Temperatura mitjana mínimes 6.6 C
Temperatura màxima absoluta 23.1 C el dia 27
Temperatura mínima absoluta 2.1 C el dia 5
Pluja
Precipitació mensual: 39.1 mm
Precipitació màxima en un dia: 9.5 mm el dia 25
Vent
Ratxa màxima: 48 km/h W el dia 4
Humitat relativa mitjana a 07 hores: 92%
Humitat relativa mitjana a 13 hores: 64%
Humitat relativa mitjana a 18 hores: 76%
Humitat relativa mitjana horària: 81%
Pressió màxima absoluta: 1030.0 hPa el dia 17
Pressió mínima absoluta: 1003.6 hPa el dia 4
Pressió mitjana: 1019.0 hPa

taulell

Roquetes

Núm. 253 març 2008

serveis socials
Ajuts econòmics a les famílies
Ha sortit la convocatòria de la prestació econòmica universal per infant a càrrec i per
part, adopció o acolliment múltiple. Aquestes prestacions estan destinades a famílies
amb infants menors de tres anys i famílies nombroses o monoparentals menors de sis
anys i/o per a totes les famílies en què hi hagi hagut un part, una adopció o un acolliment múltiple 2008.
Prestació econòmica universal per infant a càrrec
La prestació és de: 638 per infant menor de 3 anys
745 per infant menor de 6 anys en el cas de famílies
nombroses o famílies monoparentals
Prestació econòmica universal per part, adopció o acolliment múltiple
La prestació és de: 663 per família en cas de part doble o adopció o
acolliment simultani de dos infants
1.020 per família en cas de part triple o adopció
o acolliment de tres infants
1.224 per família en cas de part quàdruple o més, adopció
o acolliment simultani de 4 o més infants
Les persones interessades poden passar a recollir la sol·licitud pel departament de
Serveis Socials de l’Ajuntament.

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
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seguretat
Roquetes i l’educació per a una mobilitat segura

L

a mobilitat és quelcom innat en les persones
i imprescindible en la societat actual. Ens
movem a casa, per anar al treball, en temps
d’oci, en període de vacances, per anar a
l’escola cada dia... Cada vegada ens desplacem més i amb més diversitat de mitjans. Aquests desplaçaments -com a vianants, com a usuaris de bicicletes, de
vehicles de dues rodes, de turismes i/o vehicles de més
tonatge...-, tant a la via urbana com a la carretera (vies interurbanes) i anomenats trànsit de persones i vehicles,
comporten gran nombre d’accidents. I cal recordar, a més,
que els accidents de trànsit comporten resultats llastimosos gairebé sempre a les persones implicades, amb un
gran nombre de ferits, tant lleus com greus, i morts.
Els accidents de trànsit poden ser per motius diversos però,
majoritàriament, són
causats per factors
humans, és a dir, pel
comportament dels
conductors de vehicles i usuaris de les
vies.
Per tal d’anar induint
els bons hàbits en la
conducció i en l’ús de
la via pública, en la
percepció dels risc i
en el respecte a les
normes tant del trànsit com de la convivència en general;
amb la finalitat de racionalitzar el trànsit, evitar accidents
i, en definitiva, evitar ferits o morts, les administracions
implicades en matèria de trànsit ha cregut convenient introduir, fomentar i impartir a tots els grups d’edat possibles un seguit de programes per a la mobilitat segura; allò
que abans en dèiem educació viària.
La regidoria de Governació de l’Ajuntament de Roquetes,
a través de la Policia Local de la ciutat ha dut a terme, al
llarg dels anys, diferents accions de conscienciació: a peu
de carrer, amb campanyes per fomentar l’ús del casc en
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motocicletes i ciclomotors, l’ús del cinturó de seguretat
en automòbils, i campanyes de sorolls provinents dels vehicles. També participant en l’educació dels infants i joves
a les escoles amb campanyes de conscienciació i de canvis d’actitud. Uns anys enrera, l’Ajuntament engegava
aquestes accions amb mitjans i recursos propis i actualment ho fa col·laborant amb els formadors per la mobilitat segura del Mossos d’Esquadra de l’àrea regional de
trànsit de les Terres de l’Ebre.
Als centres escolars del nostre municipi, aquests formadors dels Mossos d’Esquadra imparteixen diversos programes d’educació per a la mobilitat segura, adaptats a
totes les edats, a tots els cicles educatius. En aquests programes es toquen qüestions com ara l’ús de cadiretes i
sistemes de retenció
infantil (cicle infantil), la circulació com
a vianants de forma
segura (cicle inicial),
l’ús del cinturó de seguretat i altres elements de seguretat
passiva (cicle mitjà).
Als escolars dels cicles superiors van
adreçats els programes de conscienciació davant diverses
conductes de risc,
tant com a conductors de bicicles com
de ciclomotors, o de
l’ús del casc (cicle superior i cursos de secundària).
D’altra banda, i una vegada consolidada la plantilla estable de la Policia Local de la ciutat, la regidoria de Governació de l’Ajuntament treballa per tenir el seu propi grup
de formadors en l’educació per la mobilitat segura. I en
aquest sentit, el cos policial disposa actualment d’una
agent en fase de formació inicial i d’un altre agent disposat a iniciar la seva formació al respecte.
Policia Local de Roquetes

Roquetes

Núm. 253 març 2008

l’agenda cultura l
14 D’ABRIL
Durant tot el mes d’abril se celebraran actes amb motiu de la
festa del 14 d’abril, que trobareu especificats en els tríptics
que ha editat l’Ajuntament i
que rebreu a les vostres llars.
Els plats forts, però, de la festa
se celebraran dissabte 12 d’abril.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Presentació del llibre El vertigen del trapezista, de Jesús
M. Tibau. Dia 11 d’abril a les
20h.
Conta contes de l’abril i tallers d’activitats. Tots els dimecres a les 17.30h.
CONFERÈNCIES
Un pensament hidrològic-social condicionat pels tòpics, a
càrrec de Javier Martínez Gil,
catedràtic d’Hidrogeologia de
la Universitat de Saragossa i
un dels fundadors de la Nova
Cultura de l’Aigua.
Dia 9 de maig a les 20h. Parc
Natural dels Ports, t. 977 500
845.
CURSOS
Català. Fins al mes de juny,
els dimecres de 17.30 a 19h al
Centre Cívic. Organitza: Associació de Dones.
Informàtica. Dijous i divendres de 17.30 a 19.30h. Llar de
jubilats i pensionistes.
Iniciació a Internet. Dilluns i
dimecres, de 17.30 a 19.30h, a
la llar de jubilats i pensionistes. Organitza: Associació de
Dones de Roquetes.

Ioga. Dimarts de 16 a 17h. Llar
de jubilats i pensionistes.

IV Jornades gastronòmiques
de Roquetes. Setmana de les
tapes. Del 10 al 20 d’abril.
Restaurants participants.

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.

Coll de Miralles - Pimpoll - pi
Ramut - refugi de Terranyes coll de Miralles. Dia 13 d’abril.
Iniciació a l’escalada. Dies 26
i 27 d’abril. Els Ports.
Sortida en BTT. Dia 4 de
maig. Els Ports.
Organitzades per la Joca Club
Alpí. Més informació al telèfon 977 503 933 (els dijous a
partir de les 22.30h).

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.
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).
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, 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.
DIVERSOS
Entrega dels premis corresponents al 28è concurs de pintura Ciutat de Roquetes. Dia
10 d’abril. Casal municipal
Hort de Cruells.

Inscripció prèvia. Cal portar
menjar i aigua.
Dia 6 d’abril a les 08h. Informació: Parc Natural dels
Ports, t. 977 500 845.

Inauguració del Casal de joves
a càrrec del secretari general
de Joventut, Eugeni Villalbí.
Dia 19 d’abril, a les 13h. A les
11h, jornada de portes obertes.

EXPOSICIONS
VII Setmana del Llibre infantil i juvenil a les TE. Del 15 al
28 d’abril. Biblioteca.

Acte de reconeixement a la
gent gran. Dia 29 d’abril al
palau Sant Jordi (Barcelona).
Assistència dels associats de la
Llar de jubilats i pensionistes
de Roquetes. Autobús i entrada gratuïts. Inscripcions a la
Llar de jubilats.

JORNADES
Flora d’interès i arbres al·lòctons. Dia 25 d’abril, de 17 a
21h, conferències. Dia 26 d’abril, visita al barranc de Farrúbio i a la Barcina.
Informació: Parc Natural dels
Ports, t. 977 500 845.

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

MÚSICA
Nit de rock a càrrec dels
grups Tanifot i Bo-bó. Dia 12
d’abril a les 24h. Pati de la
Lira. Entrada gratuïta.

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

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.

EXCURSIONS
El barranc del Carrer Ample i
l’Espina. Dificultat mitjanaalta. Durada 6-7h a ritme lent.

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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1955.
D’esquerra a dreta: Teresín,
Pilar Ramon, Gemma Rodríguez,
Teresa Ebri, Victòria Forés, Fina.
TERESA EBRI

1965. Alumnes del col·legi
de la Consolació de Roquetes.
Pepita Trullén, Lluïsa Brull, Paquita Mulet,
Rosa Espuny, Cinta Jardí, Ester Ciurana,
Carmina Bosch, Cinta Vilanova,
Cinta Llatge, Guillermina Curto,
Elena Monllao, mare M. Jesús, Rosa Matas,
Pilar Gas, M. Jesús Curto, Pilar Edo,
Montse Sebastià, Pepita Benet, Rosario
Tafalla, Carme Mulet, Rosario Pastor,
Angeles Cases i Roser Rodríguez
ROSER RODRÍGUEZ

1978. Equip aleví del CD Roquetenc,
campió de la Copa Primavera.
Jordi Rodríguez, Alfonso Mestres, Ramon
Pardo, Saura, David Antó, Ramon Vericat,
Juan Ologaray, J. Lluís Subirats, Gustavo
Cid i Benjamín Cuevas (entrenador).
Joe (massatgista), Lara, Ramon Forés, J.
Lluís Queralt, Tomàs Cuevas, Felipe Crespo,
Lluís Gómez i Juanjo Tafalla.
RAMON PARDO

