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A

quest mes d’abril passat hem celebrat
el 158è aniversari de la independència
de la ciutat de Roquetes amb un calendari d’actes diversos que durant tot el
mes s’han organitzat en memòria d’a-

questa efemèride. Conferències, presentacions de llibres, concerts, el sopar del 14 d’abril o, per citar-ne una altra, les jornades
gastronòmiques... Les trobareu totes en aquest exemplar de la re-

l’editorial

vista en què, de manera destacada, hem volgut reflectir amb fotografies la celebració d’aquests actes.
Personalment, estic content que haguem pogut organitzar

aquesta agenda tan completa d’actes i que, com sempre, la resposta dels ciutadans hagi estat a l’alçada. L’acte principal d’aquest calendari d’actes va ser el sopar del dia 12 en què es va
premiar el roquetenc de l’any, enguany per a la Lira Roquetense,
i la menció d’honor, per a la família Amaré.
Dins d’aquests actes, però, n’hi ha un que considero d’una es-

pecial rellevància i que vull destacar especialment: la inauguració del Casal de Joves. Aquesta és una obra molt important per
a l’activitat juvenil i cultural de Roquetes perquè ampliarà l’oferta i permetrà dinamitzar-la. A més a més, amplia els espais
disponibles per fer conferències, presentacions o qualsevol altre
tipus d’activitat cultural a la ciutat juntament amb els que ja hi
ha actualment disponibles, com són el casal de l'Hort de Cruells
o la biblioteca. A banda, el Casal de Joves també disposarà d’un
telecentre que, mitjançant el programa de cursos que hi ha previstos per als propers dos anys, permetrà aconseguir un dels
objectius que ens hem proposat per a l’actual legislatura: tren-
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car la barrera que els col·lectius més desfavorits tenen en l’ús i
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i el seu màxim exponent, que és Internet.
D’aquesta manera hem aconseguit que la història continuï en
aquest edifici tan emblemàtic. I és significatiu i molt gratificant
que justament sigui la joventut la que ocupi ara les dependències
del que va ser l’ajuntament de Roquetes durant molts anys, donant-li continuïtat, força i renovació.
Així doncs, un 14 d’abril per recordar la història de Roquetes,
per celebrar el nostre naixement, creixement i consolidació en el
marc del nostre país, Catalunya, però també un mes d’abril perquè Roquetes torni a fer història.

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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14 d’abril
Cultura i tradició en un mes d’abril
carregat d’activitats

LA CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL VA ANAR A CÀRREC DE VICKY CARLES. A BAIX, CARLES REP UN OBSEQUI COMMEMORATIU DE LA MÀ DE L’ALCALDE, PACO GAS.

E

l mes d’abril va portar a Roquetes una
agenda d’activitats i celebracions ben plena.
La commemoració del 158è aniversari de la
independència de la ciutat, concedida el 14
d’abril del 1850, va fer que l’Ajuntament programés tot un seguit d’actes per festejar la data, i ho va fer
amb celebracions lúdiques, culturals, socials o històriques
que es van allargar durant tot el mes.
Així, a la tradicional conferència institucional i el sopar de
germanor es van afegir la proclamació de les pubilles per
a les festes majors d’enguany o l’exposició de les pintures
presentades al 28è Premi de pintura Ciutat de Roquetes.
Actes tan diversos com ara concerts, balls, conferències o
presentacions de llibres, van servir perquè els ciutadans i
les ciutadanes participessin en la celebració de tan històrica data. Al llarg d’aquestes pàgines anireu trobant, amb
redacció i imatges, els actes que van atapeir l’agenda cultural roquetenca.
Comencem, doncs, per la conferència institucional, que enguany, de la mà de Vicky Carles, ens va dur, dissabte 12
d’abril al saló de plens de l’ajuntament, a conèixer més encara el nostre Port. Vicky Carles, professora de l’IES Roquetes i coordinadora d’activitats de l’empresa Gubiana

dels Ports, va titular la conferència Els camins de l’aigua,
dels Ports al riu: el barranc de Sant Antoni. Durant gairebé
una hora, Carles va parlar, entre d’altres temes, de les canalitzacions naturals d’aigua que, al nostre vessant del
Port, desemboquen al barranc de Sant Antoni, alhora que
també de tota l’activitat humana que existia en aquesta
zona (cultius, molins, pasturatges...) i de com, amb el
(Continua a la pàgina següent)
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temps, ha quedat deshabitada.
LA LIRA, ROQUETENC DE L’ANY

Ja a la nit, el casal del raval de Cristo va acollir la celebració del tradicional sopar de germanor en què també es fa
entrega del premi Roquetenc de l’any.
En aquesta edició, el premi Roquetenc 2007 va ser per a la
Lira Roquetense, amb motiu del centenari de la seva creació. Francesc Trullén, president de l’entitat, va recollir el
premi de la mà de l’alcalde, Paco Gas, i en el seu discurs
va tenir paraules d’agraïment per a totes les persones que
van fer, i han fet, possible que la Lira complís cent anys i
d’encoratjament per continuar sent una entitat cultural de
referència a la ciutat i al territori.
D’altra banda, Joan Amaré Gisbert, que també havia quedat finalista als premis amb motiu de la distinció que la
Generalitat va fer-li en atorgar-li la Medalla d’honor al Turisme 2007, va rebre també una placa commemorativa.
Unes cent cinquanta persones van gaudir d’aquesta nit
plena d’emocions que va cloure amb l’actuació de l’humorista Jordi LP.

FRANCESC TRULLÉN, PRESIDENT
DE LA LIRA ROQUETENSE, REP EL PREMI ‘ROQUETENC
DE L’ANY 2007’ AMB MOTIU DEL CENTENARI
DE L’ENTITAT. LA PRESENTACIÓ DE L’ACTE VA ESTAR
CONDUÏDA PEL COMPANY I PERIODISTA PACO TAFALLA.
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JOAN AMARÉ I, DE FET, LA FAMÍLIA AMARÉ,
VAN QUEDAR FINALISTES I VAN REBRE LA MENCIÓ D’HONOR COM A RECONEIXEMENT A LA SEVA MEDALLA
D’HONOR AL TURISME 2007, ENTREGADA PER LA GENERALITAT A FINALS DE L’ANY PASSAT.
ELS ASSISTENTS VAN PODER GAUDIR
D’UN SUCULENT SOPAR, SERVIT PEL RESTAURANT LO
LLAGUT DE TORTOSA, I DE L’ACTUACIÓ
DE L’HUMORISTA JORDI LP.
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Elecció
de les pubilles 2008

Roig, Alba Sánchez, Jana Torres i Paula Zaragoza.
Quant a les grans, les aspirants van ser Raquel Accensi, Raquel
Cid, Vansesa Fabregat, Meritxell Guinart, Natàlia Jiménez,
Trini López, Meritxell Marín, Àngels Piñol, Judit Ralda i Elisabet Zaragoza.

rock & roll

Un dels actes més esperats per les xiquetes
i les joves de Roquetes va celebrar-se dissabte 12 d’abril: l’elecció de les pubilles
d’enguany. L’acte va estar presidit per l’alcalde, Paco Gas, i pel president del Patronat
de Festes, Salvador Sales, així com per la
resta de regidors i membres del Patronat.
Es va començar triant la pubilleta, càrrec al
qual s’hi presentaven tretze xiquetes. L’afortunada va ser Roser Sánchez Tomàs. Tot
seguit es va procedir a l’elecció de la pubilla. Les onze noies que s’hi presentaven van
haver de respondre diverses preguntes
sobre la cultura popular roquetenca i, en fer-se la votació, l’elegida va ser Arantxa Ribes Pedret.
La resta de xiquetes que es van presentar per a pubilletes van
ser Alba Ballesté, Laura Fornós, Sarai Gil, Cinta Iñíguez, Maria
Pellisé, Júlia Prats, Júlia Queralt, Fanny Rodríguez, Gemma

La mateixa nit que al casal de la Ravaleta es duia a
terme el sopar de germanor, a la plaça de la Lira se celebrava un concert jove amb les actuacions dels grups
pàgina 6
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28è Premi de pintura ‘Ciutat
de Roquetes’
El casal municipal Hort de Cruells va acollir, dijous 10 d’abril,
la inauguració de l’exposició corresponent al 28è Premi de
pintura Ciutat de Roquetes, el guanyador del qual va ser Ricard Terraza, de Granollers. El premi de pintura local va ser
per a Josep Bahima, de Roquetes, i el premi jove, per a Víctor Espelta, també de Roquetes.
Una novetat en l’edició d’enguany és que, per primera vegada,
al premi jove local s’ha inclòs, a banda de l’ajut econòmic, el
pagament de la matrícula per a un curs escolar en una escola
d’art. Aquesta ha estat una aposta de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament per tal de potenciar i formar artistes joves locals.
En acabar l’acte, la directora de la biblioteca, Begonya Ferré,
va donar a conèixer el nom del guanyador del concurs de creació de la mascota de la biblioteca, que va ser Aaron Martínez (veure pàgina 35).

anunci...
La Plataforma en Defensa de l’Ebre
convoca tots els ciutadans i ciutadanes
ebrens
a la manifestació
contra la interconnexió de xarxes
aprovada pels governs català i central.
El nostre futur està en joc!
pàgina 7
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Un mes de presentacions literàries

dilluns 14 d’abril

El programa del 14 d’abril va tenir un alt contingut cultural, en què van abundar les presentacions literàries. Ja a
principis de mes, l’escriptora xertolina Francesca Aliern va
mostrar al públic roquetenc la seva darrera obra: Cor de
llop. La presentació, que va tenir lloc a la biblioteca el 4
d’abril, va anar a càrrec del també escriptor Emigdi Subirats.
Francesca Aliern va publicar el seu primer llibrer l’any 1995
sota el títol Recull popular i de la seva ploma són també,
entre d’altres, les obres Toda una vida, No llores, Laura, El
batec de l’aigua i Miserinobis. Va començar a escriure en
castellà i actualment ho fa en català, i en ambdós llengües
té una gran riquesa. Aquest últim llibre reflecteix sentiments, històries d’amor, d’entesa, de perdó, i també les
dificultats i les lluites de la vida que fan pensar moltíssim
al lector, però el missatge de Cor de llop és ben clar: no hi

ha res que sigui imperdonable.

‘EL VERTIGEN

DEL TRAPEZISTA’

D’altra banda, divendres 11 d’abril va arribar el torn d’El
vertigen del trapezista, la darrera obra de l’escriptor Jesús
M. Tibau. També a la biblioteca municipal, la presentació
del llibre va anar a càrrec del regidor de Cultura, Sisco
Ollé.
Es tracta d’un recull de contes en què els personatges sovint busquen el fràgil equilibri entre el passat i el futur,
entre els somnis i la realitat, i aquesta indecisió pot provocar vertigen. Són contes breus i humans que intenten
sorprendre el lector. Durant l’acte, alguns d’aquests contes van ser llegits per Francesca Aliern i Emigdi Subirats.
La imatge de l’esquerra correspon a la primera presentació
i la de la dreta, a la de l’obra de Tibau.

Les plantes del Port
El dia de la commemoració del 158è aniverari de la
independència de Roquetes es va celebrar, al saló de
plens de l’ajuntament, la presentació del llibre Plantes del Port (1r volum) a càrrec d’alguns dels seus autors. Aquest llibre, editat pel grup de recerca
científica Terres de l’Ebre, hi ha participat Jordi Beltran, Lluís de Torres, Rafel Curto, Salvador Cardero,
Manolo Arrufat i altres biòlegs ebrencs. Consta de
més de 300 pàgines, amb moltes fotografies i, amb
un llenguatge molt senzill i entenedor, dóna a conèixer molta de la vegetació dels nostres Ports com ara
els equisets o les falagueres.
En els dos propers volums que acabaran de formar
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La celebració de la Festa de
l’arbre
Per celebrar la Festa de l’arbre, divendres 18 d’abril es va
dur a terme, a la biblioteca, una conferència audiovisual
sobre els arbres monumentals que tenim a Roquetes. La
conferència, que va anar a càrrec de Vicky Carles, membre
de Gubiana dels Ports, va voler plasmar el respecte i l’estimació pels arbres que ja tenien els nostres avantpassats.
L’arbre és un gran productor de vida i, a la vegada, un
equilibrador de l’atmosfera.
Tot i el respecte esmentat, l’home també hi ha exercit moltes actuacions en contra (incendis, tales incontrolades,
contaminació per la pluja àcida, reconversions de finques
amb finalitat econòmiques...) però també n’ha tingut a
favor com ara la festa de l’arbre o protecció dels arbres
monumentals. Al Parc natural dels Ports en trobem catorze, d’arbres monumentals. Al terme municipal de Roquetes n’hi ha dos, els teixos del Marturi, però també a la
Sénia (el faig Pare, el pi Gros i la carrasca Grossa), a Alfara
de Carles (el roure dels Ullals i el pi de Perillo), a Prat de
Comte (el teix d’En Grilló), a Horta de Sant Joan (el teix de
la Coscollosa, al naixement del riu Matarranya, lo Parrot i
els pins del collet de Fenassar), a Arnes (el Pimpoll i el pi
Ramut) i a Bot (el pi de Mauri).

‘HISTÒRIES D’UN ARBRE

MIL·LENARI’

sardanes

I també amb motiu de la Festa de l’arbre, l’endemà dissabte va tenir lloc, a la Lira Roquetense, la representació
d’aquesta obra de teatre dirigida al públic infantil i juvenil. Un muntatge molt espectacular en què un arbre de 2,5
metres pren vida al mig de l’escenari i dóna a conèixer, de

manera planera i divertida, com tractar la natura, com respectar l’entorn i com estimar la terra
L’obra Històries d’un arbre mil·lenari pretén sensibilitzar el
jovent en el problema de la desforestació i encoratjar-lo a
comprometre’s activament en la conservació dels boscos,
donant exemples de tot allò que poden fer individualment
per contribuir-hi.

Un altre dels actes del 14 d’abril va ser la ballada de sardanes, que va tenir lloc a la plaça d’enfront de l’església.
De fet, aquest és el lloc on cada segon diumenge de mes
se celebra una ballada de sardanes organitzada pel Centre Parroquial, que enguany també va col·laborar en

aquest acte dansaire del 14 d’abril. En acabar de ballar
es va obsequiar Jordi Angelats i la seva esposa amb un
petit regal com a mostra d’agraïment per la seva col·laboració durant tota la temporada sardanística. Per cloure
l’acte es va servir un esplèndit vermut.
pàgina 9
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El Casal de Joves obre les seves portes
Dintre dels actes de celebració del 14 d’abril, dissabte dia 19
va obrir les portes el Casal de Joventut. El secretari general de
Joventut del departament d’Acció Social i Ciutadania, Eugeni
Villalbí, va ser l’encarregat d’inaugurar-lo, acompanyat de l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, i del regidor de Joventut, Sisco
Ollé. A més a més, l’acte va comptar amb la presència del director d’Acció Social i Ciutadania a les Terres de l’Ebre, Adam
Tomàs, la coordinadora territorial de Joventut a la demarcació,
Montserrat Perelló, el regidor de Joventut de Tortosa, Emili
Lehmann, la resta de l’equip de govern de l’Ajuntament roquetenc, i polítics de l’oposició i representants de diverses entitats de la població.
El Casal de Joves està ubicat a la primera planta de l’antic
ajuntament, un edifici que data del 1881. Aquest equipament
cultural, de 300 m2 de planta, acollirà un Punt d’Informació Juvenil (PIJ) del qual se’n farà càrrec una persona que gestionarà i dinamitzarà el Casal a través del Pla Local de Joventut,
recentment aprovat. El Casal també disposa d’una sala d’actes, diverses sales més menudes (una de les quals acollirà el
futur telecentre), i una sala principal.
LA REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI EMBLEMÀTIC

En la rehabilitació d’aquest primer pis s’ha treballat a consciència, sempre respectant les antigues instal·lacions fins al
punt que l’antic saló de plens ha esdevingut una sala polivalent d’una bellesa singular. En un principi, el projecte hi contemplava la creació d’un bar per al Casal, però en arrencar el
paper de les parets es va comprovar que a sota encara hi havia
les pintures originals de la sala, la qual cosa va fer que s’optés per destinar-la a altres usos (cursos de dansa o relaxació,
o d’altres activitats que requereixin més espai com ara recepcions oficials).
La resta de la planta està formada pel vestíbul, on estarà instal·lat el Punt d’Informació Juvenil; una sala d’actes i tres sales
més menudes, una de les quals acollirà el telecentre; l’altra,
cursos de formació i la tercera serà el despatx de la persona
encarregada de dinamitzar el Casal de Joves.
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Les obres de rehabilitació han tingut un cost econòmic de gairebé 900.000 euros. Per al seu finançament, tot i que l’Ajuntament de Roquetes n’ha aportat la major part, ha comptat
amb la col·laboració dels departaments de Cultura, Joventut i
Governació de la Generalitat, a més a més de fons europeus
a través del programa Leader Plus. Cal destacar que l’Ajuntament roquetenc ha presentat al PUOSC (Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya) el projecte de rehabilitació de la 2a i la
3a planta d’aquest edifici, així com de la façana, amb un pressupost de 247.247 euros.
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SISCO OLLÉ,
REGIDOR DE JOVENTUT

El perquè d’un pla de joventut local

L

a ciutat de Roquetes té, a hores d’ara, una població de més de vuit mil habitants, amb una població de 16 a 35 anys de més del 31%, un 16% de les
quals són nouvingudes.
Roquetes reflecteix els canvis que experimenta la nostra societat ja que, només deu anys enrera, la població jove del municipi representava poc més del 20% total i sense gairebé cap
persona nouvinguda. Canvis que l’Ajuntament vol afrontar
donant-li la resposta que creiem que es necessita a partir de
la reflexió, fruit d’una diagnosi prèvia.
La joventut d’avui en dia és polièdrica; té molts vessants i facetes. Hi ha joves que viuen amb els pares; altres, amb la parella i altres, sols. Uns tenen fills, els altres, no. Uns treballen,
els altres estan a l’atur. Uns estudien, els altres, no... És una
realitat polièdrica que, atenent a la diagnosi prèvia, intentarem
-per mig del local de joventut, amb la creació del Punt d’informació juvenil i la dinamització del jovent i el telecentredonar-li resposta partint de diferents actuacions que tindran
dos eixos bàsics:
A. La formació continuada ja que, donant-se per acabada la
tercera revolució industrial, la del petroli, i estant plenament
a la quarta revolució, la teconològica, necessitem que els nostres joves estiguin preparats per afrontar-la ja que, si de jove
no et prepares, difícilment podràs incorporar-t’hi de gran. A
quanta gent de més de cinquanta anys els costa seguir els canvis tecnològics de la nostra societat contemporània? Aquesta
formació anirà lligada a les sortides professionals i les tecnologies de la informació gràcies a que el Casal disposarà d’un
telecentre per fer la formació que calgui.
B. Promoure la cohesió social a partir d’espais de trobada de
joves autòctons i nouvinguts. La població nouvinguda, que és
la que té més dificultats per continuar els estudis i pateix més
risc d’exclusió social, també tindrà l’espai obert per poder fer
el mateix tipus de formació que la resta de joves. Invertir en
formació és invertir en futur.
Hi ha altres eixos, ja més lúdics, com ara trobades de joves al
voltant de la gastronomia, la música, el folklore... ja que així
s’ajuda a crear xarxa social. També la promoció d’entitats locals és un manera de bastir teixit social tenint la gent jove
com a pal de paller. Pretenem que el Pla local de joventut doni
resposta, en aquest quatrieni, a aquestes inquietuds socials i
laborals del jovent de Roquetes, que la política que es dugui
a terme sigui transversal en les diferents àrees de govern municipal i que es treballi de forma coordinada amb altres organismes com ara la Generalitat o el Consell Comarcal.
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En la roda de premsa de presentació dels actes del 14 d’abril,
celebrada dimarts 8 d’abril al saló d’actes de l’ajuntament, es
va aprofitar també per donar a conèixer la quarta edició de
les Jornades gastronòmiques de Roquetes, la celebració de
les quals (del 10 al 20 d’abril) també estava emmarcada en
aquest mes festiu. Jordi Gordo per part dels restauradors i
Joan Amaré pel Comerç Agrupat de Roquetes, organitzadors de les Jornades, van acompanyar l’alcalde Paco Gas, el
regidor de Comerç, Gerard Gas, i el de Cultura, Sisco Ollé, en
la roda de premsa.
No va ser fins l’endemà, però, que es va donar el tret de sortida a una setmana gastronòmica en què les tapes van ser les
protagonistes. A la vora del canal, els restaurants participants (Xefla, Amaré, Bon Profit, El Triangle i el 76 Cadires i
el Divan) van exposar les seves exquisideses a un públic disposat a gaudir-les. En aquest acte de presentació al públic,
el president del Comerç Agrupat, Nando Romero, va posar
de manifest l’èxit de què sempre, amb més intensitat o
menys, han tingut les jornades, i el gerent de la cooperativa
Soldebre, Josep Estrada, va presentar la nova línia d’olis aromàtics de l’entitat.
Val a dir que tots els restauradors que van participar-hi van
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coincidir a fer-ne una valoració més que positiva, fins al punt
de proposar que l’any vinent les jornades s’allarguin durant
tot el mes ja que el públic, una vegada acabat el termini, ha
continuat demanant aquestes delicioses menges.

parlen els restauradors

La setmana gastronòmica
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AURÈLIA i OLÍVIA LLOMBART
Bar restaurant El Triangle. Roquetes
“Enguany, en comparació amb l’any passat, les jornades han anat molt bé. Molts clients han demanat
el menú de les tapes, però val a dir que nosaltres el
completàvem amb altres plats després. De totes maneres, s’hauria de perfeccionar el tema de la publicitat perquè la gent de fora també se n’assabentés i
pogués acudir”.

Roquetes
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SANTI DÍAZ i CARLOS MORALES
Restaurant 76 Cadires i el Divan. Roquetes
“En aquesta edició ha acudit molts més clients que l’any passat demanant el menú de les jornades, potser perquè la temàtica, les tapes, era
més variat i atractiu. De cara a l’any que ve estaria bé millorar la difusió
d’aquest acte perquè s’ampliï el ventall de públic que hi acudeix. Fer més
publicitat a fora de Roquetes i amb més temps d’antelació”.

M. CINTA MORALES
Bar restaurant Xefla. Roquetes
“No ha vingut gent de fora expressament a menjar les tapes
de les jornades però la nostra clientela habitual, que és molta, sí que l’ha
demanat. De totes maneres, crec que s’hauria d’anunciar abans perquè
tothom ho sapigués amb més temps. Així segur que acudiria més públic
a gaudir d’aquests menús”.

M. CINTA MARTORELL i JORDI GORDO
Restaurant Bon Profit. Raval de Cristo
“Són les jornades que més èxit han tingut ja que hi ha hagut molta demanda, i no només dels clients habituals, sinó que també ha vingut gent
expressament a tastar el menú de les jornades. El fet de ser tan divers ha
agradat molt, més que quan les hem dedicat a un plat en concret. Potser
el que caldria, de cara a l’any que ve, és allargar-ho a tot el mes perquè
encara hi ha clients que ho demanen, i que la gent se n’enterés abans”.

JOAN AMARÉ RAMON i JOAN AMARÉ GISBERT
Bar restaurant Casa Amaré. Roquetes
“Han estat un èxit. Ha vingut molta gent i han agradat molt. De fet, els
clients encara demanen el menú, així que hem decidit incloure les tapes a la
nostra carta. Hi ha gent, majoritàriament de Roquetes, que és fidel a les
jornades i cada any ve a gaudir-ne. Per a la propera edició hauríem de comenaçar a treballar abans perquè la gent de fora ho sabés i pogués acudir”.

nota...
de la Lliga contra el Càncer
de les comarques de l’Ebre, delegació de Roquetes
La Lliga contra el Càncer de les comarques de l’Ebre, delegació de Roquetes
celebrarem el 5è sopar per recaptar fons i continuar així amb l’estudi i la investigació de la malaltia.
El sopar tindrà lloc al pati dels til·lers del Centre Cívic (Torre d’En Gil), divendres 6 de juny a les 21.45h.
El preu serà de 30 i per apuntar-vos-hi
podeu trucar als telèfons (fins al dia 3 de juny)

977 501 020, 977 500 555 i 699 045 311
LLIGA CONTRA EL CÀNCER
Delegació de Roquetes (Terres de l’Ebre)

Si ens necessites, truca’ns!
Tel. 686 979 588 (grups suport) i 699 045 311
pàgina 13
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notícies
Ja està en marxa el Centre Obert de Roquetes

E

l Centre Obert de Roquetes va començar la
seva activitat dilluns 5 de maig, en horari
de 17 a 30 hores i de dilluns a divendres.
Adreçat a alumnes d’entre 6 i 12 anys i conduït per dues educadores, aquest nou servei
gratuït neix amb la voluntat d’oferir als xiquets i xiquetes
del municipi un espai i unes activitats adients per aprofitar i disfrutar del seu temps
lliure. Situat a la primera
planta del Centre Cívic, el
Centre Obert té, per tant, els
avantatges d’estar en un entorn enjardinat que també
disposa d’un parc infantil i,
en compartir l’edifici amb associacions i entitats diverses,
la biblioteca municipal i l’emissora de ràdio, els xiquets i
xiquetes tindran tots aquests
recursos a prop i podran realitzar-hi activitats conjuntes.
Les activitats que s’hi duran a
terme es dividiran en tres
moments:
 Quan els xiquets i xiquetes arriben, menjaran el seu
berenar i descansaran una
mica de les classes de la jornada.
 Després, per a qui en tingui, arribarà el moment de fer
els deures escolars. I qui no
en tingui farà algun tipus de
reforç de les matèries que
porta més fluixes. També serà el moment d’oferir-los hàbits
i tècniques d’estudi que els ajudin a millorar el seu rendiment escolar i a treballar amb major autonomia.
 I l'última part de la tarda serà la que dedicarem a fer tallers, manualitats, jocs... No per ser l'últim moment de la
tarda serà el menys important. Cal tenir present que el joc
és un factor educatiu i formatiu bàsic per el bon desenvolupament de la personalitat del nen. Aquest contribueix al
pàgina 14

creixement físic, mental i social de l’infant i és un mitjà
per aprendre a viure. Del joc també destaca la seva dimensió social, participativa i comunicativa.
Dintre d’aquestes activitats, en realitzarem de tipus diversos: de predomini físic (carreres, jocs de pilota, de corda,
bitlles, petanca...), de predomini tècnic (treballs manuals,
confecció de joguines, treballs artístics...), i de predomini
cultural, com ara teatre,
relaxació, balls, jocs de
taula o lectura.
Tot aquest ventall d’activitats que es vagin programant tindran com a
nucli vertebrador una temàtica o centre d’interès
concret que s’anirà treballant durant aquest temps
d’una manera lúdica, entretinguda i participativa.
EL DIA DEL JOC

Una de les primeres activitats que les dues educadores volen realitzar és la
celebració del Dia del Joc
el 28 de maig. I volen ferho d’una manera especial
i oberta a tots els xiquets
i xiquetes del municipi.
Jugar és una font inesgotable de plaer, d’alegria i
satisfacció, que permet
un creixement harmònic
del cos, la intel·ligència i
la sociabilitat. El joc és, i ha estat, un element fonamental
en el desenvolupament de les persones. Per això serà un
dia en què s’aprofitarà per passar-ho molt bé jugant a allò
que més agrada. Es pot jugar amb gent gran, amb gent menuda, en grup i en solitari, tant si s’és una institució, una
escola o una empresa.
(Si voleu llegir el reglament del servei municipal del Centre Obert,
consulteu la web de l’Ajuntament: www. roquetes.cat)
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Dia de la dona treballadora

Ludoètnia al raval de Cristo
Organitzats pel Consell Comarcal del Baix Ebre amb la
col·laboració de l’Ajuntament, els xiquets i xiquetes del raval
de Cristo poden gaudir dels tallers de Ludoètnia els dijous de
les 17 a les 18.30 hores. En aquests tallers, conduïts per Carolina Panisello i Araceli Cid, del departament d’immigració
del Consell, els infants juguen al pati mentre berenen i realitzen tota mena de jocs en grup, la qual cosa els ajuda a conèixer-se i
i nt egra r-s e
en totes les
cultures. Actualment, als
tallers de Ludoètnia hi ha
apuntats uns
quinze alumnes de fins a
vuit anys.

gastronomia

Per celebrar el 8 de març, Dia de la dona treballadora, l’Ajuntament de Roquetes va organitzar, dijous 6 de març, una conferència a càrrec de Mercè Gisbert i Cervera, vicerectora
docent de la Universitat Rovira i Virgili, que ja havia visitat
Roquetes el desembre passat amb motiu de la presentació de
l’estudi sobre la situació de les dones a la comarca.
En aquesta ocasió, la seva conferència es va basar en els desavantatges que encara existeixen en el món del treball respecte dels homes. Avui en dia, les dones s’incorporen al món
laboral entre els 28 i 30 anys, i entre d’altres greuges que pateix aquest col·lectiu està la diferència de sou respecte dels
homes tot i exercir la mateixa feina, i la conciliació entre feina
i família. Per posar fi als desavantatges laborals de les dones
cal que, d’una vegada per totes, governs i empresa posin fil
a l’agulla perquè finalment existeixi una veritable política
d’igualtat.
La conferència va tenir lloc al saló de plens de l’ajuntament
i va comptar amb força assistència de públic.

Experts en arrossos
A principis de març va tenir lloc, al restaurant Bon Profit, al raval de Cristo, la presentació de 9è Recorregut
d’arrossos de les Terres de l’Ebre. Organitzat per l’associació Mar i Terres de l’Ebre, el recorregut té l’objectiu que el públic acabi sent un expert en aquest
ingredient culinari tan significatiu del nostre territori,
per a la qual cosa es reparteix una cartolina amb vuit
caselles als clients participants. Aquestes caselles es
van omplint amb un segell per cada arròs que es tasta
dels 19 restaurants de l’Associació que hi participen.
Al final, els clients que han completat el recorregut
reben un diploma d’experts en arrossos i la invitació a

un sopar que organitza l’Associació.
Qui vulgui gaudir de la gran varietat d’arrossos que
presenta el recorregut, encara podrà fer-ho fins al dia
31 de maig.
pàgina 15
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Nou servei d’emergències mèdiques
Des d’aquest abril passat, Roquetes disposa d’una nova
base de la unitat de suport vital avançat per donar atenció
ràpida a les urgències i emergències extrahospitalàries.
Aquesta està situada a l’avinguda del Pare Alberca; una ubicació idònia si tenim en compte la seva proximitat a l’Eix
de l’Ebre i, per tant, a la carretera nacional i a l’autopista. Divendres 18 d’abril va ser inaugurada pel president del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Jaume Montfort,

acompanyat del tinent d’alcalde Xavier Alegret i del delegat
territorial de Salut a les Terres de l’Ebre, Ismael Roldan. En
la inauguració, Montfort va voler agrair a la Regió Sanitària
de les Terres de l’Ebre i a l’Ajuntament de Roquetes l’ajut i
la col·laboració rebudes.
A les imatges, el president del SEM i el tinent d’alcalde en
l’acte simbòlic de tallar la cinta, i un detall de les instal·lacions de la nova base de suport vital avançat.

campanyes
Crida a la donació de sang
Divendres 28 de març es va dur a terme, al CAP de
Roquetes, una altra campanya de recollida de sang.
Novament, el Banc de sang fa una crida a les donacions a causa de la necessitat actual de sang en intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics i casos
d’accidents greus. Pot donar sang tothom que tingui
18 anys o més i que pesi més de 50 quilos.
Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites
tornar a respirar va ser el lema de la campanya.

Pels Ports amb Gubiana
Com tots sabeu, l’empresa Gubiana dels Ports es dedica,
entre d’altres, a organitzar excursions i donar a conèixer
els Ports. Així, diumenge 2 de març va conduir els excursionistes dels Pallers a l’Embarronat, passant per la cova
del Vidre i els teixos del Marturi, al terme municipal de
Roquetes.
I diumenge 6 d’abril, els excursionistes van visitar el barranc del Carrer ample (Horta de Sant Joan) i el cim de
l’Espina, punt divisori d’aigües on s’originen cinc importants conques de drenatge, entre elles la del riu Canaleta.
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El bateig dels gegants
de Roquetes

Matinal de cinema familiar

(La festa de celebració dels 10 anys
dels Grallers tindrà
lloc el 31 de maig)

i, a més...

Per commemorar el seu
desè aniversari a Roquetes, el multicines
Òscar va oferir una matinal de cinema gratuït
diumenge 30 de març a
partir de les 12 hores.
Un matí també amb
sorpreses, ja que el públic assistent, la major
part del qual van ser xiquets i xiquetes acompanyats de pares i iaios,
va rebre petits obsequis
com ara bolígrafs o
clauers. Els menuts va
poder gaudir de les
pel·lícules Els 4 fantàstics i Silver Surfer, Ratatouille (aquestes dues
en català), Alvin y las
ardillas, Diario de una niñera, Encantada i Los Simpson.

Enguany fa deu anys que la colla de Grallers i Geganters de
Roquetes acompanyen els gegants de la ciutat arreu dels
Països Catalans. En tot aquest temps, els gegants han conegut altres parelles de diferents pobles, però quan els
preguntaven el seu nom mai no sabien què contestar. Tots
els altres tenien noms representatius dels seus pobles. Per
exemple, a Xerta porten el nom dels seus patrons, Martí i
Assumpció, i a Gandesa també: Fontcalda i Gregori. A Tortosa, els noms d’una de les parelles estan relacionats amb
la llegenda de la ciutat: Rufo i Rubí... Per això, després de
sentir tants noms, ara han decidit que ells també en volen
un i demanen a Roquetes el bateig que es mereixen.
Ells saben que un nom que ha de representar la seva ciutat no pot ser triat amb presses i han proposat fer una consulta popular. Així, la gent de Roquetes pot triar el nom
que representarà la ciutat allà on vagin. Una vegada escollit el nom ja només quedarà batejar-los. Els gegants han
triat el dia de la seva trobada que, com cada any, serà el
segon dissabte de les Festes majors. Aquest dia estaran
acompanyats de totes les parelles que han conegut durant
tots aquests anys i per dues parelles molt especials que
els faran de padrins.
Participem tots en l’elecció popular dels noms, triem un
nom ben digne i
celebrem-ho tots
plegats el dia 12
de juliol. Els nostres gegants us
esperen!

Un matí amb els gegants
Els dies 15 i 16 d’abril, els alumnes més menuts del
CEIP M. M. Domingo van poder contemplar de prop
els gegants de Roquetes. Junt amb les mestres, van
anar fins a la Lira, on el president del Patronat de Festes, Salvador Sales, els va ensenyar com són els gegants
i els capgrossos. Els petits van poder veure i tocar la mà
d’un gegant o el cap d’un capgròs, i també vam observar com s’hi posa a dintre una persona per fer-los ballar.
pàgina 17
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La Setmana Santa a Roquetes
Els actes litúrgics de la Setmana Santa arrenquen el Diumenge de Rams, que enguany va ser diumenge dia 16 de
març. Els actes de celebració van consistir, com sempre, en
la tradicional benedicció de les paumes i els rams d’olivera
i llorer, que va tenir lloc davant del Centre parroquial, al
carrer de la Gaia. El xiquets i xiquetes que enguany faran
la primera comunió, acompanyats de les seves catequistes, van arribar-hi en processó provinents de l’església, on
els esperava la resta de gent que hi havia acudit. En tornar
a l’església va celebrar-se la missa del Diumenge de Rams.

Ja en plena Setmana Santa, un dels actes més significatius
és el Via crucis, que commemora el camí de Jesús cap a la
creu. Aquest té lloc el Divendres Sant, i a Roquetes té un
interès especial ja que se celebra tot recorrent la muntanya
de l’Observatori. Un matí d’oracions i recolliment que l’indret facilita per ell mateix.
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‘La Passió’ d’Ulldecona

sortides

VIA CRUCIS

Diumenge 6 d’abril, unes trenta persones de Roquetes pertanyents a diverses entitats de la ciutat
van tenir l’ocasió de poder fer un viatge a Ulldecona, compartit amb gent de l’Ampolla, per veure
la representació en català de La Passió.
Aquest muntatge teatral es representa actualment
quatre vegades en català i quatre en castellà, i enguany ha estat escenificat fins al primer diumenge
de maig.
La Passió va ser fundada a l’any 1955 i, entre tècnics i actors, hi treballen més de 150 persones.

Roquetes
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la diada
de sant jordi
en imatges

C

om a la resta de Catalunya,
Sant Jordi va dur a Roquetes i a la Ravaleta llibres i
roses en una diada de primavera, amb l’ajut d’una
meteorologia que convidava a sortir al carrer i passejar-se entre parades plenes de
color.
Així, davant del mercat municipal de Roquetes estava instal·lada la biblioteca mòbil,
és a dir, la paradeta de la biblioteca municipal en què el públic va poder veure tot el
que es pot trobar a la biblioteca. En el mateix espai hi havia també una paradeta de
llibres i roses del poeta local Enrique Cazalla, i també la de l’Associació de Dones, on
es va vendre un llibre de receptes realitzat
juntament amb l’AMPA del CEIP M. Domingo. Aquesta, a la tarda també va preparar la seva paradeta i el llibre esmentat va
ser un èxit total de vendes. I, com no, la llibreria Valldepérez de Roquetes, l’estanc de
Marita a la Ravaleta i les floristeries també
van sortir al carrer.
D’altra banda, tots els centres escolars van
celebrar la diada. El CEIP M. Domingo va
celebrar-la amb un espectacle de música i
ball, i amb l’entrega dels premis que el centre organitza cada any. L’IES Roquetes va
començar la festa amb un concert a càrrec
de l’orquestra Stop i, posteriorment, també
es va fer entrega dels seus premis literaris
Sant Jordi.
I més literatura a la tarda ja que a la biblioteca va tenir lloc el 4t Recital poètic Ciutat
de Roquetes a càrrec de Poetes de l’Ebre i
el grup instrumental de la Lira Roquetense.
(Continua a la pàgina següent)
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LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE SANT JORDI VA COMPORTAR ACTES
PER A TOTS ELS GUSTOS. A DALT, UNA MOSTRA DE LES DIVERSES PARADES
QUE S’HI VAN PODER VEURE: LLIBRES I ROSES PER REGALAR A
LES PERSONES ESTIMADES. LA LLAR DE JUBILATS ES VA AVANÇAR A LA CELEBRACIÓ I,
DIUMENGE DIA 20, LES DONES DE L’ASSOCIACIÓ
VAN SER OBSEQUIADES AMB ROSES.
LA LLAR D’INFANTS PATUFETS TAMBÉ VA SORTIR AL CARRER PERQUÈ ELS MÉS MENUTS COPSESSIN L’AMBIENT FESTIU DE LA DIADA.
D’ALTRA BANDA, L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE ROQUETES VA CLOURE LA JORNADA
FESTIVA AMB UNA VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA DE L’OBSERVATORI DE L’EBRE, I
TAMBÉ A LA RESTA DE LES INSTAL· LACIONS.
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ELS ALUMNES DEL CEIP LA RAVALETA VAN COMENÇAR LA DIADA AMB LA VISITA
A L’ESTANC DE MARITA PER PODER VEURE ELS CONTES I LLIBRES EXPOSATS,
VAN FER UNA EXPOSICIÓ AL PASSADÍS DEL CENTRE DE TOTS ELS TREBALLS
FETS PELS DIFERENTS CURSOS I, A LA TARDA, VAN REPRESENTAR UNA OBRA
DE TEATRE SOBRE LA FIGURA DE SANT JORDI EN CATALÀ I EN ANGLÈS.
TOTS APLEGATS AL GIMNÀS, ELS ALUMNES DE L’IES ROQUETES VAN GAUDIR D’UN
CONCERT A CÀRREC DE L’ORQUESTRA STOP, QUE VA INTERPRETAR LA BANDA SONORA
DE ‘PIRATES DEL CARIB’ I DIVERSOS TEMES DEL GRUP METALLICA.
AL CEIP M. M. DOMINGO, ELS PARES I LES MARES VAN PODER GAUDIR
D’UN ESPECTACLE DE MÚSICA I BALL A CÀRREC DELS ALUMNES. L’AMPA VA MUNTAR
UNA PARADETA DE VENDA DE LLIBRES I VA HAVER XOCOLATA CALENTA PER A TOTHOM.
TAMBÉ ES VA FER ENTREGA DELS PREMIS SANT JORDI QUE L’ESCOLA ORGANITZA
CADA ANY. ELS GUANYADORS DEL SANT JORDI 2008 VAN SER: JÚLIA VÍLCHEZ, AINOA
SEGUÍ, AROA SOLÉ, JOANA LLOP, SAMI CALVO, LAURA GARCIA, WIAME ACHTOT,
M. CINTA AUSÍ, MÍRIAM PRIMO, NEREA CLEMENT, JOSEP SUBIRATS, RICHARD CID,
ABRIL GALIANA, DAVID SUBIRATS, BRYAN VALDEZ, MARINA ESTORACH, BERNAT
MESTRE, SENDA CALVO, MAR PANISELLO, ÀXEL RAMÍREZ, LARA CUEVAS, JORDI
AGUILAR, PAULA CID, M. JOSEP CURTO, PAULA CASAJUST I EDUARD SÀNCHEZ.
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ies roquetes

D

avant l’allau d’informació que ens ha submisnistrat aquest mes l’IES Roquetes,
hem cregut convenient dedicar-los una
secció específica, amb informació exclusiva de les activitats que el centre ha promogut aquests darrers mesos i que els alumnes han dut a

terme. A tall d’exemple, el recent viatge a Menorca de l’orquestra de l’IES, l’orquestra Stop, o la sortida que diversos
alumnes van fer per visitar i conèixer de prop la Televisió
de Catalunya o Catalunya Ràdio.
Així doncs, aquestes tres pàgines parlen del jovent que estudia a la nostra ciutat.

Viatge a Tarragona

a més...

Els alumnes de 3r d’ESO i 1r de batxillerat que feien el crèdit de Cultura clàssica, van anar de visita a l’antiga Tàrraco.
La primera part del recorregut va consistir en endinsar-se
en la història de la fundació de la ciutat: les muralles de Tarragona. Allí va començar el recorregut pel túnel del
temps. Els estudiants van quedar bocabadats en veure l’estàtua de la lloba Capitolina, i també la d’Octavi August,
regal de la República italiana a la ciutat de Tarragona.
En sortir de les muralles van anar al Museu arqueològic de
Tarragona, on els van exposar un documental sobre la història de Tarragona i els seus habitants. Dintre del museu
van poder observar uns preciosos mosaics que adornaven
les cases o masies de l’antiga Tàrraco. Cal destacar entre
els més bonics el de la medusa i el dels peixos. També van
poder veure diferents bustos d’emperadors i personatges
importants que tenien una relació directa amb la ciutat,
així com estris de la vida quotidiana dels romans i d’altres
relacionats amb el comerç marítim.

Un grup d’alumnes de 2n d’ESO de l’IES Roquetes
estan fent un crèdit variable anomenat Every drop
counts (cada gota compta); un grup format per catorze nois i noies de diferents pobles com ara Jesús,
Roquetes i el raval de Cristo, Tortosa i Paüls.
Han après a fer un bon ús de l’aigua i han conegut
diferents formes d’estalviar-la. Ells pensen que l’aigua és un element vital, que se n’ha de tenir una cura
especialment ara que el nostre país, i fins i tot el Planeta, està patint una gran sequera.
Algunes de les activitats treballades a classe han
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En acabar la visita al Museu, els alumnes van anar al pretori, on van poder veure dues maquetes de Tarragona. Van
pujar-hi a dalt de tot i des d’allí van poder contemplar el
circ i l’amfiteatre, que més tard van visitar.
El que més els va impressionar va ser l’amfiteatre, ja que
allí van poder veure tot el que havíen estudiat a classe.

estat fer un seguiment del consum
de l’aigua al centre, presentacions
visuals amb diferents consells sobre
l’estalvi d’aigua a casa, consultar
dades utilitzant cercadors a Internet,
i debats sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències a partir de projeccions audiovisuals del National Geographic. I tot això en anglès! Si algú està
interessant en obtenir-ne més informació pot visitar
la pàgina web:
www.everydropcounts.blogspot.com

Roquetes

viatge a Barcelona
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Sortida a TV3 i
Catalunya Ràdio
El dia 26 de març, els alumnes de
l’IES Roquetes que l’any passat
cursaven l’optativa Iniciació al periodisme i els que l’estan realitzant aquest curs van anar a
Barcelona per visitar les instal·lacions de Catalunya Ràdio i per assistir com a públic al programa El
Club, de TV3. Els alumnes van
estar acompanyats pels professors
de llengua i literatura Carles Castellà i Cinta Fàbregues.
Primer van conèixer Catalunya
Ràdio on, després d’una ràpida visita guiada i una breu explicació
sobre el funcionament de la ràdio,
van oferir-los la possibilitat d’assistir com a públic a la secció APM
(Alguna pregunta més?) del programa El matí de Catalunya Ràdio,
conduït pel periodista Antoni
Bassas. El programa va agradar
molt per l’amenitat i l’humor dels
locutors. El
següent programa
era
Problemes
domèstics, de
M a n u e l
Fuentes,
i
també van
poder assistir-hi.
Després de
les dues exp eriències
amb locutors
famosos van anar fins als estudis
de TV3 a Sant Joan Despí on, després d’un control de seguretat
molt rigorós, els van conduir al
plató d’El Club.
El programa va ser molt entretingut i el seu director i presentador,
Albert Om, va estar molt simpàtic.

Participació al concurs
radiofònic ‘Digues COM’
El dia 20 de febrer, el grup de l’optativa Iniciació al periodisme de 1r de batxillerat va anar a la Casa d’acollida de Tortosa, situada al barri de Santa
Clara. En aquesta casa, les mongetes Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül acullen transeünts que no tenen residència fixa o gent diversa que està
de pas per la ciutat. Només s’hi poden quedar una nit, i els hi ofereixen
sopar, esmorzar, higiene, els donen roba, etc.
Tot el que van veure els va impressionar molt: la casa molt neta, els
dormitoris amb bany complet, un
bon menjador... El que més els va
cridar l’atenció, però, van ser les
germanes que cuiden la casa, que
són dones grans però amb molta
vitalitat perquè tracten tot tipus de
gent amb molt d’afecte. Elles fan
tot el possible perquè els transeünts s’hi estiguin d’allò més bé.
Van poder parlar amb algun dels
immigrants que aquella nit sopaven allí i els va contar els seus problemes amb els papers, la dificultat
per trobar treball...
Aquest va ser el tema que van escollir per elaborar el reportatge que van presentar al concurs de ràdio Digues
COM, de COM Ràdio. Podeu visitar la web www.diguescom.cat i escoltarlo. El títol que li van donar va ser Històries amb nom propi i dura 5 minuts.
Per enregistrar el reportatge van rebre la col·laboració desinteressada de
l’emissora local de Roquetes, Antena Caro. A la seua web, www.antenacaro.com, podeu trobar la tertúlia que van fer per explicar tot aquest projecte. Si aneu a l’apartat de vídeos podreu veure com els van entrevistar (el
programa dura una hora). El reportatge també el podeu escoltar a la pàgina
web del centre: www.xtec.cat/iesroquetes.
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Jornada de treball
al Parlament europeu
El 25 de març passat, un grup d’alumnes de l’IES Roquetes, guanyadors del concurs Euroscola 2007 a Catalunya, van sortir cap a Estrasburg. El premi
consistia en una jornada de treball, el 27 de març, al
Parlament europeu on, actuant com a autèntics eurodiputats, van debatre en comissions els temes següents: la democràcia i el futur de la UE; 2008, any
europeu del diàleg intercultural, i el desenvolupament
sostenible. Cada comissió estava formada per la representació d’alumnes de diverses comunitats autònomes que també hi van participar (Euskadi,
Canàries, Madrid, Andalusia, illes Balears, CastellaLa Manxa i Astúries).
Alumnat i professorat han valorat molt positivament
aquesta experiència. Poder conèixer de prop la tasca

del Parlament europeu i visitar la ciutat d’Estrasburg
ha satisfet amb escreix les expectatives que tots tenien en aquest viatge.
Tot això ha estat possible gràcies a les aportacions
econòmiques del Parlament europeu, l’INJUVE, la
URV, l’AMPA de l’IES Roquetes i els ajuntaments de
Roquetes, Aldover i Sant Jaume d’Enveja. A tots ells
els volem agrair públicament la seva ajuda.

L’orquestra Stop, a Menorca
Aquest mes d’abril passat, l’orquestra de l’IES Roquetes,
l’orquestra Stop, va viatjar fins a l’illa de Menorca per fer
una trobada instrumental amb altres agrupacions musicals. En concret, l’orquestra va fer tres concerts a Ciutadella, dos dels quals al carrer i l’altre, a l’Institut Salesià. Els
alumnes, junt amb el professor responsable i director de
l’orquestra, Guillem Enri, van viatjar també amb els professors de l’IES Huw Edwards i Alfredo Borràs. Els objectius de la visita eren recompensar l’esforç de tots aquells
alumnes que van preparar el concert fora del seu horari escolar i fer sentir els alumnes com a actors i músics, en definitiva, com a protagonistes d’una activitat cultural única
a les seves vides. L’experiència va ser inoblidable per a topàgina 24

thom: alumnes, professors i nadius de l’illa.
L’orquestra Stop, que es va crear ara fa tres cursos amb
20 components, compta avui en dia amb, aproximadament, 100 alumnes. La finalitat va ser, i és, que els alumnes poguessin crear, interpretar, divertir i comunicar a
través de la música. Aquest projecte va constituir, i constitueix, una gran motivació que els il·lusiona a la vegada
que els ensenya. L’agrupació està integrada tant per alumnes que estudien al conservatori com per altres que només
han après música a l’institut. Els instruments que utilitzen
són molt variats: flautes dolces, metal·lòfons, xilòfons, clarinets, pianos, flautes travesseres, violoncels, instruments
de percussió...
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entitats
Sortides i conferències a
l’Associació de Dones

A

principis del mes de març, en concret el
dia 7, l’Associació de Dones de Roquetes va tornar d’excursió a Barcelona.
Aquesta vegada, durant el matí van visitar les Rambles, la Catedral, la plaça
de Sant Jaume i la plaça Reial. Després de dinar l’autobús les va portar fins a Montjuïc per poder veure, a l’antic palau dels esports, l’obra Mamma Mia; un musical
basat en les cançons del grup Abba que continua en cartellera a Barcelona i que ja han pogut veure 30 milions
de persones d’arreu del món. Les dones de l’Associació
s’ho van passar d’allò més bé.
SORTEIG DE LES MONES DE PASQUA

En vespres de la celebració de la Setmana Santa, l’Associació de Dones va sortejar quatre mones de pasqua
entre totes les associades. Les agraciades van ser Laura
Abella, Susanna Cuevas, Àngels Pérez i M. Cinta Ramírez. Enguany, les mones sortejades van ser comprades
als fors de pa i pastisseries Perolada de Roquetes i la
Massa dels Reguers.
UN ABRIL DE TALLERS I CONFERÈNCIES

Curs de català

i, a més...

Les activitats programades per l’Associació per al mes
d’abril van estar adreçades a adquirir coneixements diversos al voltant de la salut i de com cuidar-se. Així, dimecres 9 d’abril va tenir lloc, al local de l’Associació, al
Centre Cívic, un taller sobre plantes remeieres a càrrec
de Salvador Cardero, professor de botànica i fitoteràpia.
L’estudi de les plantes remeieres des de l’òptica de la
ciència moderna en demostra el seu poder curatiu gràcies
als principis actius que contenen. Les dones també van
poder aprendre diverses formes d’ús d’aquestes plantes
medicinals com ara infusions, xarops, ungüents o olis
medicinals.
La següent activitat va ser una conferència, celebrada dijous dia 17 d’abril, organitzada per alumnes de l’Escola
universitària d’Infermeria Verge de la Cinta i impartida
per tres estudiants que estan fent les seves pràctiques al
Centre d’Assistència Primària de Roquetes. Aquesta va

Organitzat per l’Ajuntament de Roquetes, al local
de l’Associació de Dones es du a terme un curs de
català per a dones de Roquetes. Les classes són
impartides per la professora Rosa Poy.

(Continua a la pàgina següent)
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versar sobre l’osteoporosi en la menopausa en la qual
es van donar un seguit de pautes i consells per tal de
prevenir-la. L’osteoporosi, que és una malaltia que
afecta als ossos i es caracteritza per la reducció de la
massa i la densitat òssies, es pot prevenir ingerint suficient calci, vitamina D, fent exercici, no fumant ni consumint alcohol, i controlant la ingesta de cafeïna, sal,
proteïnes i fòsfor.
D’altra banda, dimarts 29 va tenir lloc la darrera conferència del més; aquesta sobre el feng-shui, a càrrec de
Maria Gonzàlez i Anton M. Sanromà. El feng-shui és un
art-ciència oriental amb més de 5.000 anys d’antiguitat
que identifica les energies a la llar i pot posar remeis
adequats per evitar aspectes desfavorables de la vida i
potenciar la prosperitat, la creativitat, les relacions per-
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sonals o l’economia, sempre buscant l’harmonia total
amb el nostre entorn.

1R

CONGRÉS DE DONES DE LES TERRES DE L’EBRE

Representants de l’Associació de Dones de Roquetes van
assistir al 1r Congrés de dones de les Terres de l’Ebre
que va celebrar-se dissabte 26 d’abril a l’auditori Felip
Pedrell de Tortosa. El Congrés, al qual van assistir més
de 200 dones de les 54 associacions de les quatre comarques, va ser inaugurat per la presidenta de l’Institut
Català de les Dones, Marta Selva, i va versar sobre el
paper de les dones, abans i ara, al nostre territori.
En properes edicions, està previst traslladar la celebració d’aquest Congrés a altres poblacions de les Terres de
l’Ebre.

Primer sopar dedicat als socis i sòcies de l’AV la Ravaleta
La nit del dissabte 19 d’abril va tenir lloc, al casal del raval
de Cristo, el primer sopar dedicat als socis de l’Associació
de Veïns. La festa, en què es va sopar una paella popular
per a 200 persones, també es va aprofitar per celebrar la
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diada de Sant Jordi. L’estan de Marita va muntar una paradeta de llibres al Casal i l’organització va obsequiar totes
les dones assistents amb una rosa. Per arrodonir la festa,
ball fins ben entrada la matinada.
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Assemblea extraordinària
de la Lira Roquetense
La nit de dilluns 10 de març, al saló
d’actes de l’entitat, va celebrar-se l’assemblea extraordinària de socis i sòcies de la Lira Roquetense.
Els temes que s’hi van tractar van ser
la proposta d’aprovació de l’adhesió a
l’Associació per la Música a les Terres
de l’Ebre, a la qual la Lira entraria a
formar-hi part com a escola de música privada del Baix Ebre i, durant el
primer any, la Lira formaria part de la
seva junta gestora. Cal recordar que,
avui en dia, a l’escola assisteixen més
de cinquanta alumnes i que compta
amb catorze professors. En debatre
aquesta proposta, es va nomenar el
representant de la Lira a l’Associació.
D’altra banda, es va aprovar la demanda d’un préstec per pagar les
obres de rehabilitació de la seu de
l’entitat; un préstec de 60.000 euros
que es pagarà en 10 anys.
Un altre tema va ser l’adhesió a la Federació d’Ateneus de Catalunya per
poder obtenir les subvencions necessàries per a l’entitat, i també l’adhesió
del cafè cineclub de la Lira a la Federació Catalana de cineclubs perquè les
sessions de cineclub dutes a terme
fins ara dos dijous al mes puguin
tenir continuïtat.
Tots el punts van ser aprovats per
unanimitat. En acabar es va fer una
visita a les obres de rehabilitació que
s’estan duent a terme a l’entitat.

i, a més...

Setmana cultural
de l’Escola de Música
de la Lira

Com cada any quan arriba Sant Jordi, l’Escola de
Música de la Lira celebra la seva setmana cultural,
que enguany va tenir lloc del 22 al 25 d’abril.
Dimarts 22 van començar els actes de la setmana
cultural amb una audició de fagot a càrrec d’Albert Parrachina, i van continuar l’endemà, dia de
Sant Jordi, amb una audició de trompa a càrrec
d’Esther Garcia. Dijous dia 24, el xiquets i xiquetes
van gaudir d’un esplèndit berenar preparat a la terrassa de la Lira, en què van poder menjar bocates
i pastes dolces.
En acabar, Jordi
Bonilla va oferir
als alumnes una
audició d’oboè i,
tot seguit, els menuts van gaudir
d’una pel·lícula de
cinema. Per acabar la setmana
cultural, divendres van participar en una
exhibició de
ball tradicional a càrrec de
Marisa Valls i
Txell Aixarch.
En aquestes
audicions, a
banda
de
poder conèixer les parts
dels instruments i
escoltar la
seva mús i c a ,
t a m b é
van poder
dibui xarlos i pintar-los.
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Primera ‘Trobada del gaiato’

jornades de formació

Dissabte 22 de març, la Llar de Jubilats i Pensionistes de
Roquetes va organitzar la primera Trobada del gaiato. Van
participar-hi unes 150 persones, aproximadament, entre
elles l’alcalde Paco Gas i el regidor de Cultura, Ensenyament i Joventut, Sisco Ollé.
La simpàtica jornada va començar de bon matí amb la concentració dels participants a la seu dels jubilats, al Centre
Cívic, i des d’allí, tots amb el gaiato a la mà, van fer un recorregut a peu de fins arribar a la Via Verda. Van continuar caminant-hi una bona estona fins que van decidir
tornar al local, on els esperava un bon esmorzar consistent
en pa amb allioli, baldanes i llonganisses.

AHIDA-TTE organitza una
escola de pares
Els dissabtes 1, 8 i 15 de març va tenir lloc a l’Hort de
Cruells una escola de pares organitzada per l’associació
AHIDA-TTE, a càrrec del gabinet Espill de Roquetes,
centre psicopedagògic format per la psicòloga Lourdes
Doliu i la psicopedagoga Lluïsa Poy, totes dues especialistes en el tractament i treball amb infants que pateixen TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb
hiperactivitat).
Des de la creació de l’associació al desembre del 2006,
el gabinet Espill hi ha donat suport tècnic i professional
i col·laboració, i dins del tractament d’aquests nens està
la part de formació als pares, necessària i imprescindible per al pronòstic i la bona evolució del trastorn, motiu
pel qual es va dur a terme aquesta activitat per als pares
de l’associació.
L’activitat pretenia formar els pares en el difícil món de
l’'educació del seus fills/es diagnosticats amb TDAH. En
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la primera sessió se’ls va informar de què és el TDAH,
com evoluciona i quin n’és el millor tractament. La segona sessió va ser per aprendre l’estil educatiu adequat
i també a posar límits i normes per poder establir rutines a casa. En la tercera se’ls van ensenyar les tècniques
de modificació de conducta necessàries per millorar la
qualitat de la convivència i dinàmica familiar. Les jornades també van significar un espai on poder compartir
experiències amb altres pares que estan passant pel mateix i que tenen necessitats similars.

Roquetes
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esports

Campions de Catalunya!

L

’equip infantil masculí del Volei Roquetes
està d’enhorabona ja que aquest mes d’abril passat va proclamar-se campió de Catalunya en la seva categoria. Una fita
històrica per a l’entitat esportiva, però

també per a la ciutat de Roquetes i per a l’esport de les
Terres de l’Ebre.
Després d’un magnífic campionat, l’equip va guanyar al
seu darrer contrincant, el Barça, tant en el partit d’anada
(Continua a la pàgina següent)
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(Continua a la pàgina següent)

com en el de tornada, amb un
resultat total de 6 a 1.
En el darrer partit, celebrat a un
casal del raval de Cristo ple d’aficionats i públic en general, els
infantils van començar a jugar
molt nerviosos. Tant és així que
van perdre el primer set, però ràpidament van començar a jugar
com acostumen a fer, amb confiança i amb molt bon joc, i a
partir d’aquí van dominar el partit de forma contundent.
L’equip que ha aconseguit
aquest títol tan merescut està
format per Enric Anguera, Robert Caudet, Marc Codorniu,
Efrén del Valle, Jordi Gavaldà,
Marc Gavaldà, Sergi Goldero, Sergi Medina, Manel Vidiella, Marcel Balastegui, Llorens Vericat i Cristian Lobato; i el seu entrenador és Benjamín Cuevas.
D’altra banda, del 28 de maig a l’1 de juny, l’equip participarà als campionats d’Espanya, que se celebraran a
Astúries (Cangas de Onís i Arriondas). I això no és tot, ja
que el dia 17 de maig tindran lloc a Salou els campionats

provincials de volei escolar en què també participaran
(com a IES Roquetes) i, si tot surt com l’entitat espera,
també seran presents després a les finals de Catalunya.
Aquestes se celebraran a la comarca del Maresme (Santa
Susanna) del 4 al 6 de juny.
Des d’aquestes línies, la més cordial felicitació per a
aquests joves esportistes, els seus tècnics i directius.

Magnífica
temporada del sènior masculí
L’equip sènior masculí del Volei Roquetes, que participa al campionat de
Catalunya de 3a Divisió masculina
grup A, ha fet, i està fent, una magnífica temporada. Tant és així que, en el
moment de tancar aquesta edició de la
revista Roquetes, l’equip roquetenc estava a un pas de l’ascens de categoria.
Si tot els surt com esperen, l’equip jugarà a Segona Catalana la temporada
vinent.
El sènior masculí del Volei Roquetes
està format pels jugadors Joan Casado Fernàndez, Marc
Mulet Gas, Benjamín Cuevas Sànchez, Juan M. Guijarro
Ruiz, Eduardo Ariel Miranda, Marian Kalamen, Albert Orduña Gallego, Joan M. Montesó Gilabert, Sergio Fontanet
Centelles, Jordi Allepuz Pérez, Josep Sam Nebot i Joan
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Gaya Làzaro. El seu tècnic i responsable és Benjamín
Cuevas Sánchez.
Recentment, en concret els dies 3 i 4 de maig, l’equip sènior masculí va participar al Torneig internacional de volei
celebrat a Eslovàquia, en el qual van competir equips d’Alemanya, Àustria, Catalunya i la mateixa Eslovàquia.

Roquetes

Núm. 254 abril 2008

CADET FEMENÍ

ALEVÍ MIXT

L’equip de cadet femení està format per Paula Pardo Rodríguez,
Núria Moratalla Blanch, Mònica Moratalla Blanch, Judit Mestre
Garcia, Sara Càrdenas Gràcia, Eva Càrdenas Gràcia, Mireia Jaime
Ariño, Azahara Rodríguez Ros, Sandra Obando Flores, Andrea
Cecibel Cobos i Maria Beltran Sabaté.
L’entrenadora de l’equip és Marta Bres.

El CV Roquetes competeix en la categoria aleví mixt
amb els jugadors i jugadores Ivan Deosdat Pitarque,
Cristian Fonollà Prats, Maria Frances Blanco, Marian
Cid Aparício, Maria Domínguez Arrufat, Estefania Rivera Mateo, Júlia Queral Maureso, Aicha Kejairi, Teresa Trullén Gimeno, Juan Pedro Fernàndez, i la seva
entrenadora és Sandra Espinach.

El club de volei de referència a les Terres de l’Ebre

E

l Club Volei Roquetes va ser fundat el 1993
davant la necessitat que els xiquets i xiquetes
que aleshores practicaven aquest esport al
col·legi poguessin continuar jugant i participessin en competicions federades. Joaquín
Donato va presidir el club durant quatre anys, i a partir de llavors i fins a avui el seu president ha estat Benjamín Cuevas.
Tot i que encara encara li queda corda després de tants anys
al capdavant del club, Cuevas creu que “a l’hora del relleu no
faltarà gent que s’hi impliqui perquè els infants i el jovent
de Roquetes pugui continuar practicant el volei”.

El CV Roquetes té avui en dia una vuitantena de socis, la
major part dels quals són els propis jugadors i els seus familiars; un club que basa el seu finançament en la col·laboració dels patrocinadors, els socis i en les subvencions de
l’Ajuntament de Roquetes, però de cap altra institució més.
“Al llarg d’aquests anys, l’Ajuntament sempre ens ha ajudat”, manifesta Cuevas.
Tot i això, l’esforç de l’entitat perquè la seva activitat vagi
endavant és molt gran, i més si tenim en compte que els
equips en edat escolar han de fer grans desplaçaments perquè no hi ha cap més equip de volei federat a les Terres de
l’Ebre. Així, les distàncies més curtes són a poblacions com
ara Salou, Torredembarra o Tarragona, i encara s’incrementen més quan parlem de l’equip sènior masculí.
Els equips de volei entrenen i competeixen al casal del raval
de Cristo que, tot i que no compleix del tot les mides reglamentàries, és un indret acceptat per la Federació Catalana de
Volei perquè els jugadors i les jugadores roquetencs puguin
practicar aquest esport. La construcció d’un pavelló esportiu
per a la ciutat és una llarga reivindicació dels esportistes del
municipi. Segons Cuevas, “necessitem unes instal·lacions esportives en condicions per poder portar-hi finals provincials o trobades, perquè ara, tot i els permisos de la
Federació, no és possible. Penso que no tardarà perquè es
necessita molt”, expressa el president del Volei Roquetes.
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Festa popular de la moto
Diumenge 30 de març es va celebrar a Roquetes la tercera
Festa popular de la moto. Aquesta celebració, organitzada
pel Moto Club Roquetes, va intentar aplegar el màxim
nombre de motos i motoristes possible per retre homenatge al món de les dues rodes. Tot i va coincidir amb la celebració del MotoGP al circuit de Xerès, la participació va
ser prou nombrosa. Van acudir-hi unes cent motos i gairebé 130 motoristes.
La festa va crear expectació per allà on va passar la cara-

Núm. 254 abril 2008

vana motorista, tant a Roquetes com als Reguers i Jesús.
Els premis que va atorgar el Moto Club Roquetes durant la
Festa van ser per a Josep Ll. Horta, de Sabadell, el participant vingut de més lluny; Jordi López, de Roquetes, que,
amb 11 anys, va ser el participant més jove; i per a Carlos
Ureta, del Vendrell, que, amb 66 anys, va ser el de més
edat.
Val a dir que durant la celebració de la Festa es va presentar la cinquena edició de la trobada motorista més important que se celebra anualment a les Terres de l’Ebre: la
concentració motera Roquetes-Terres de l’Ebre. Enguany
tindrà lloc els dies 31 de maig i 1 de juny.

Manel Segarra, cinquè al Bol
d’Or clàssic
Tres socis del Moto Club Roquetes van desplaçar-se fins
a Nevers (França) per poder assistir al 5è Bol d'Or Clàssic, que va celebrar-se al circuit de Magny Cours els dies
12 i 13 d’abril. Una cursa que va tenir un al·licient especial ja que, a més a més de l’espectacularitat que sempre
comporten aquests esdeveniments del motor, Manel Segarra, també membre del Moto Club Roquetes, va aconseguir el cinquè lloc a la classificació; un més que
respectable resultat per al motorista i la seva moto Guzzi
Le Mans (preparada per ell mateix) si tenim en compte
que en aquesta cursa van participar-hi seixanta esportistes de tot Europa.
En el circuit de Nevers, on els propers dies 21 i 22 de juny
se celebrarà el gran premi de França de Fórmula 1, es van
poder veure motocicletes llegendàries de les marques Kawasaki, Honda, Ducati, Laverda, Guzzi, Triumph, Yamaha,
Suzuki, Harris, Norton o BMW, i també molts estands
d’aquestes marques i mercats de venda de segona mà.
Els tres ‘motards’ ebrencs van gaudir del cap de setmana
de competicions i del gran resultat de Segarra en aquesta
important cursa clàssica.
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II Torneig d’escacs Joan Duart
El passat 14 de març va tenir lloc al local del Club d’escacs Peó Vuit de Roquetes, al Centre Cívic, la final del II Torneig Memorial Joan Duart en què,
un any més, el campió va ser Santi Añó. En el torneig, que enguany ha tingut el gambit de rei com a
obertura obligada, les partides
van ser molt obertes i amb
grans dosis de combinació.
Tal com hem dit, el guanyador
va ser Santi Añó, amb 8 punts,
seguit de Josep M. Colomer,
amb 6,5 punts; i de José A. Rodríguez, amb 5,5 punts. Tots
tres van rebre un trofeu.
La classificació va continuar
amb Ramon Vicient, Ramon
Cid, Lluís Gómez, Xavier Gisbert, Oriol Sanz, Willy Moser,
Marcel Aleixendri, Lluís Pàmies, Aleix Pérez, Josep Lorenzo i José M. Sánchez.
A les imatges, els dos primers
classificats rebent el trofeu.
CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE SUB-10 A SUB-16

Del 14 al 19 de març es va disputar el Campionat de Catalunya per edats a l’hotel Palas
de Vila-seca. El Peó Vuit va
participar-hi amb el jugadors
Marc Bautista com a sub-12, i
Xavier Bautista, Cristina Camacho, Anna Carbó i Aleix
Pérez com a sub-14.

i, a més...

Campionat
de Catalunya
per equips

En el Campionat de Catalunya per
equips, el Club d’escacs Peó Vuit
va quedar quart classificat, amb
cinc punts, en la categoria de Segona divisió. El grup en què va
jugar hi participaren deu equips.
Tal com van anar les coses a l’última ronda, el Peó Vuit hagués
hagut de guanyar el Campionat o
quedar segons. Aquest fet hagués
estat una fita històrica per al Club
ja que haguessin pogut jugar la
lligueta d’ascens a Primera divisió. Finalment, no va poder ser.
L’objectiu inicial del Club era la
permanència a la categoria, i això
sí que es va aconseguir. La classificació va ser la següent: Tarragona, Gran Penya, Tarragona B,
Peó Vuit, Masdenverge, el Vendrell, Gavà, Torredembarra, Reus
Deportiu B i Santa Coloma Q.
D’altra banda, el segon equip,
format majoritàriament per gent
molt jove, va quedar també quart
classificat, però només amb 1,5
punts (el grup constava només de
sis equips i la categoria, Primera
territorial). La permanència
també va quedar assegurada per
a la propera temporada. La classificació va ser: Masdenverge B,
Tortosa, la Ràpita B, Peó Vuit B,
Jesús Catalònia i Gandesa B.
El Peó Vuit també està participant en el 24è Obert territorial de
Tarragona, amb la participacio de
nombrosos jugadors del club.
En el grup A hi participen Ramon
Cid, Lluís Pàmies i Ramon Vicient. En el B, Aleix Pérez, Xavier
Bautista, Marc Bautista, Willy
Móser, Cristina Camacho, Miquel
Piñol, Sergi Fernández, Anna
Carbó i Robert Mascarell.
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Acaba una gran temporada per al futbol sala femení
D’altra banda, el CFS Roquetes ha incorporat una nova secció aquesta temporada 2007-2008: l’equip filial masculí,
que juga a la Segona divisió del campionat de futbol sala

de Tortosa. Ara l’entitat ja disposa de tres seccions: l’equip
masculí (creat el 2005), l’equip femení (creat el 2006) i el juvenil o filial masculí (creat el 2007). Per a més informació
sobre l’entitat: www.cfsroquetes.es

patinatge artístic

L’equip femení del Club Futbol Sala Roquetes ha conclòs la
seva participació a la Lliga territorial femenina d’aquesta
temporada, en què les jugadores han protagonitzat un campionat extraordinari i han desenvolupat un joc
de nivell notable. Una temporada que ha resultat força emocionant i plena d’alternatives, i cal
remarcar que les jugadores han lluitat fins gairebé l’últim moment del campionat per fer-se’n
amb el primer lloc.
Després de disputar catorze partits de Lliga regular (deu partits guanyats, un empatat i tres
perduts), les noies han acabat en tercera posició,
amb 31 punts, i només a 6 punts del líder final
(amb l’excel·lent estadística de 68 gols a favor i
33 gols en contra).
L’entitat esportiva CFS Roquetes està molt satisfeta del magnífic treball realitzat per l’equip
femení ja que només és el segon any que
aquesta secció competeix i ja ha estat capaç
d’assolir el nivell dels equips punters. A més a
més, aquesta secció femenina és l’única representant de les Terres de l’Ebre a nivell de futbol sala en
aquesta categoria.
Així doncs, només queda felicitar les noies que formen part
d’aquest grup que tantes alegries ha donat.

La representació
roquetenca en el patinatge
Tal com diu el seu nom, el patinatge artístic és un esport que és considerat un art pel seu ritme, expressió i bellesa. És un esport individual i competitiu que
comporta una sèrie d’habilitats i capacitats com ara
l’equilibri o l’expressió corporal. Com en qualsevol
esport, el patinatge també requereix una disciplina i
un hàbits mínims de treball, un programa amb uns
objectius i unes metes diferents per a cada patinador
d’acord amb la seva edat i les seves capacitats i necessitats, per això és molt important la responsabilitat i l’actitud de cada patinador.
El Club Patí Dertusa de Tortosa porta a terme una
important tasca amb gairebé quaranta alumnes,
onze dels quals són de Roquetes: Georgina Ebri,
Noemí Ramon, Victòria Adell, Aïda Ralda, Gemma
Curto, Josep M. Juan, Paula Ramon, Anna Monllau,

pàgina 34

Clàudia Gas, Mònica Curto i Paula Allepuz. Aquests
alumnes aprenen a patinar i es preparen com a futurs campions. Es vol destacar la il·lusió i les ganes
de tots els patinadors, alguns d’ells molt joves. A
banda de participar a campionats, es fan festivals i
altres activitats en què intervenen tots i totes, i tenen
l’oportunitat de lluir i presentar les seves aptituds i
tot el treball realitzat durant diferents temporades.
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biblioteca municipal de Roquetes

la mascota

Aaron Martínez Sangres, de 5 anys,
és el creador de la mascota que representa l’àrea infantil
de la biblioteca des d’aquest mes d’abril passat.
Ell va ser el guanyador del concurs que la biblioteca va organitzar per trobar-la.
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primer aniversari

Divendres 25 d’abril, la biblioteca va celebrar el seu primer aniversari. Amb una agenda d’activitats ben plena, la intenció va ser que tots i totes, grans i petits, poguessin compartir aquesta celebració amb les persones que hi treballem i la dirigim.
Així, a les 17h, els Grallers de Roquetes van amenitzar la tarda amb una cercavila. Tot seguit, al
pati dels plataners es va donar a conèixer la mascota de la biblioteca i es va fer l’entrega de premis al seu creador. Aquest va ser Aaron Martínez, de 5 anys. Aaron
va rebre diferents premis i obsequis però, sens dubte, el premi més important va
ser veure el seu dibuix a tamany gegant i rebre l’admiració i l’enhorabona de tots
els seus amiguets i amiguetes.
Tot seguit, tots a ballar, a cantar i a passar-ho bé amb l’animació de l’espectacle
Mans enlaire, això és una festa!. I després de tant de ballar, saltar i cantar... xocolatada per a tothom!.
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i de la biblioteca
En acabar el berenar, tothom es va aplegar a la façana principal de la biblioteca per fer l’enlairament de 300 globus de
color taronja a la mateixa hora que, un any abans, la biblioteca de Roquetes va ser inaugurada.
Més tard, a les 19.30h de la tarda es va celebrar l’acte Parlem de lletres ebrenques, en què es va voler retre homenatge
al poeta i escriptor tortosí Gerard Vergés tot llegint íntegrament la seva primera obra publicada, el poemari L’ombra rogenca de la lloba, premi Carles Riba el 1981.
La presentació de l’acte va anar a càrrec de Sisco Ollé, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes, i tot seguit,
l’escriptor ulldeconenc Manel Ollé va lloar la figura de Vergés. El també escriptor Emigdi Subirats, organitzador de l’acte, va iniciat aquest acte inèdit
fins al moment. En la seva lectura compartida
també van participar el poeta jesusenc Vicent
Pellicer; Xavier Aragó, director del Grup de teatre Planer de Santa Bàrbara; el poeta tortosí
Lluís Martín Santos; Jaume Llambrich, blocaire
i editor; Dolors Queralt, responsable de Cultura de l’EMD de Jesús; l’escriptora xertolina
Francesca Aliern; i les poetesses roquetenques
Pilar Alegria i Montse Pallarés.
En acabar, tots els assistents van rebre un llibret amb la traducció a l’anglès del
poemari de Vergés (obra d’Emigdi
Subirats), i un punt de llibre commemoratiu del primer aniversari
de la biblioteca, realitzat per la
il·lustradora Mentxu Pérez.
I per cloure els actes de l’aniversari, el cantautor Jesús Fusté va
oferir un recital que no va deixar
ningú indiferent. La qualitat del so
de la banda, la bellesa de les lletres i l’emotivitat de la interpretació de Fusté van posar punt i final
a una diada excepcional.

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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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’
De les edicions del mes de març del programa A Micro
obert destaquem el que vam dedicar a conèixer més a fons
com treballa l’ONG Mans Unides a les Terres de l'Ebre.
Vam parlat amb Maria Balart (a la dreta de la foto), delegada diocesana de Mans Unides, i amb Isabel Barberà, responsable de projectes.

d’ICV a les Terres de l’Ebre; i Jordi Gaseni, cap de campanya d’ERC a les Terres de l’Ebre.
En la segona tertúlia vam tractar el tema dels joves comunicadors i de la iniciació al món del periodisme que fan
alumnes de l’IES Roquetes en una matèria optativa. Van
participar-hi els alumnes de Roquetes Ramon Vicient, Romina Solé, Cristina Cardona, Anna Arnal i Alba Solé, i el
professor de llengua i literatura catalana Carles Castellà.

‘La Tertúlia’
Destaquem dos tertúlies de les que hem emès aquest març
passat: la primera, la que vam fer amb diferents representants de partits polítics a les Terres de l’Ebre, que van fer
balanç de les eleccions generals del 9 de març. D’esquerra
a dreta de la foto: Lluïsa Lizàrraga, diputada electa del PSC
per la demarcació de Tarragona; Pedro Hernàndez, número
2 a la llista del PP per Tarragona; Imma Juan, número 3 de
CiU per Tarragona; Jordi Jordan, secretari de Comunicació
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‘El món de la pagesia’
Josep Olivas, pagès de Roquetes i membre del sindicat
agrari Unió de Pagesos, ens parla cada setmana de temes
d’actualitat, reflexions i consells relacionats amb el món de
la pagesia. Al mes de març va entrevistar Lluís Cortiella,
president de la Comunitat general de regants del canal
Xerta-Sénia, que va explicar l’última hora de les obres d’aquest regadiu que actualment s’estan duent a terme.
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Lletres ebrenques

Els divendres al matí, i dintre del Magazine, s’emet el
programa Lletres ebrenques, un espai per difondre el fet
literari de les Terres de l’Ebre que presenta l’escriptor
campredonenc Emigdi Subirats. El programa consta de
diferents seccions en què cada setmana es parla d’un
autor ebrenc, s’entrevista escriptors i personatges relacionats amb la literatura, es comenten les notícies literàries d’actualitat, es dedica un espai a parlar de les
diferents revistes i publicacions del territori i de la Blo-

DILLUNS

DIMARTS

cosfera, i s’invita a participar els oients a resoldre unes
preguntes setmanals relacionades amb el contingut del
programa. Finalment, Emigdi llegeix diferents textos per
acomiadar el programa. L’objectiu de l’espai
Lletres ebrenques és difondre i donar a co‘LLETRES
nèixer la cultura de casa nostra. A les imatEBRENQUES’
ges, Emigdi Subirats amb els escriptors
DIVENDRES
ebrencs Francesca Aliern i Vicent Pellicer.
A LES 10.30H.

DIMECRES

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

FILA 96

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

B O X )

21.00 - 23.00H
23.00 - 24.00H
00.00 - 08.00H

ESPORTS 96
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registre civil

mercat municipal

MARÇ

L'horari d’atenció al públic del mercat municipal de Ro-

Naixements
Gerard Roda Marín, 29/02/08
Nina Vaquer Chermes, 29/02/08
Carla Allepuz Ayala, 05/03/08
Emma Sanabra Romero, 04/03/08
Júlia Villar Vidal, 07/03/08
Griselda Ollé Grau, 07/03/08
Mara Cubells Galo, 14/03/08
Aaron Rumbau Llavador, 13/03/08
Laia Codorniu Pellicer, 21/03/08
Andrea Gas Gonzalvo, 26/03/08
Alba Sangres Garcia, 26/03/08.

quetes és el següent:


De dilluns a divendres, de 07.30h a les 14.00h



Dissabtes, de 07.30h a les 14.30h



Dimarts, dijous i divendres, de les 18.00h a les 21.00h

Matrimonis
No hi ha hagut cap casament aquest mes de març.
Defuncions
Carmen Roig Nolla, 04/03/08 (89 anys)
Maria Agustí Domènech, 10/03/08 (56 anys)
Juanita Martorell Calvet, 15/03/08 (75 anys)
Francisco Cid Ariño, 18/03/08 (80 anys)
Jesús Javier Zorraquino Sánchez, 29/03/08 (46 anys)
(Només apareixen les defuncions produïdes al municipi de Roquetes)

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 març de 2008
Temperatura mitjana màximes 20.1 C
Temperatura mitjana mínimes 8.9 C
Temperatura màxima absoluta 25.0 C el dia 28
Temperatura mínima absoluta 3.7 C el dia 6
Pluja
Precipitació mensual: 1.9 mm
Precipitació màxima en un dia: 1.2 mm el dia 30
Vent
Ratxa màxima: 98 km/h WNW el dia 24
Humitat relativa mitjana a 07 hores: 62%
Humitat relativa mitjana a 13 hores: 40%
Humitat relativa mitjana a 18 hores: 52%
Humitat relativa mitjana horària: 54%
Pressió màxima absoluta: 1018.9 hPa el dia 1
Pressió mínima absoluta: 985.6 hPa el dia 22
Pressió mitjana: 1012.7 hPa

taulell
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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
Fins a finals d’any, les persones interessades poden passar a recollir la sol·licitud per l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament.

serveis socials

Serveis de la deixalleria
de Roquetes

Ajuts als discapacitats

VACANCES DE L'IMSERSO

També ha sortit la concocatòria de vacances de l’IMSERSO
per a persones amb discapacitat. Els viatges són de juliol
a desembre.

Més informació a l’àrea de Serveis Socials
de l’Ajuntament.

d’anuncis

Horari:
Telèfon:

De dimarts a divendres, de 16 a 19.30h.
Dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 18h.

606 553 081

S’hi pot portar...

S’ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a
l’adaptació o l’accessibilitat d’habitatges per a persones
amb discapacitat. La quantitat màxima a concedir serà el
80% del preu mitjà del mercat de cada una de les actuacions subvencionades, sempre que aquest no superi els
4.550 euros per a obres de supressió de barreres arquitectòniques a l’habitatge, i 3.050 euros per a l’adquisició i instal·lació de plataformes elevadores especials per a
persones amb mobilitat reduïda.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30
de setembre de 2008.

En aquesta època de l’any, l’activitat
agrícola comporta la crema de les branques resultants d’esllemenar els arbres.
Per poder dur-ho a terme, l’Ajuntament
facilita uns permisos que s’allarguen
fins al 31 de maig i, si Medi Natural ho
permet, fins al 15 de juny. A partir d’aquesta data, i fins al 15 de setembre,
no estarà permesa la crema en cap circumstància.
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l’agenda cultura l
CONFERÈNCIES
Pèrdues en l’entorn familiar.
Dia 12 de maig a les 20.15h.
IES Roquetes. Organitza:
AMPA del centre.
Conferència sobre els hàbits
càrdiovasculars.
Dia 15 de maig a les 18h.
Local de la Llar de Jubilats i
Pensionistes de Roquetes
(Centre Cívic). Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes.
Conferència sobre nutrició.
Dia 15 de maig a les 18.30h.
Local de l’Associació de
Dones de Roquetes (Centre
Cívic). Organitza: Associació
de Dones de Roquetes.
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.
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.
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.

quetes i les Terres de l’Ebre.
Dies 31 de maig i 1 de juny.
Hort de Cruells. Organitza:
Moto Club 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).

10è aniversari dels Grallers de
Roquetes. 18h: cercavila de colles de grallers i dolçainers
pels carrers de Roquetes.
19.30h: concert de les colles
participants al pati de la Lira.
23.30h: cercavila nocturna de
les colles fins a l’Hort de
Cruells i espectacle pirotècnic
amb els diables Lucifer de Roquetes. A la nit, concert folk
(veure apartat de música).

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
Sortida al Matarranya. Dia 14
de maig a les 8h (parada d’autobús de davant de l’església).
Organitza: Associació de
Dones.
Presentació de la pel·lícula
Terres de l’Ebre al Cho-Oyu
(Himàlaia), a càrrec de Gabriel Gutiérrez, membre de
l’expedició. Dia 16 de maig a
les 20h. Saló d’actes de l’ajuntament.

Festa de la patrona. Missa i
dinar de germanor. A la tarda,
ball a càrrec de Juanjo Andreu. Preu: 22 . Dia 15 de
juny. Organitza: Associació de
Jubilats i Pensionistes de Roquetes.
ESPORTS DE MUNTANYA
Excursió: Toscar, font del
Bosc Negre, coll de Carabasses, refugi de les Clotes,
Punta Serena, les rases del
Maraco, font dels Adells i Toscar. Dia 18 de maig a les 9h.
Organitza: la Joca Club Alpí.
Més informació al telèfon 977
503 933 (els dijous a partir de
les 22.30h).
Trobada internacional de descens de barrancs Gorgs 2008.
Dies 24 i 25 de maig. Els Ports.
Organitzen: FEEC i FCE.

Jornada de portes obertes al
CEIP M. M. Domingo. Dia 27
de maig a les 15h.

Curs d’inicació a l’escalada,
nivell 1 (1a part). Dies 31 de
maig i 1 de juny. Organitzen:
ECAM i la Joca Club Alpí.

5a Trobada motera de Ro-

El carst de la Mola. Excursió

circular des del Mascar per visitar la boca de diferents
avencs. Dificultat mitjana.
Durada: 4 a 5 hores a ritme
lent. Inscripció prèvia. Dia 8
de juny a les 9h. Parc Natural
dels Ports (tel. 977 500 845).
EXPOSICIONS
Exposició sobre les espècies
invasores aquàtiques i, en particular, el musclo zebrat. Fins
al dia 16 de maig. Observatori
de l’Ebre.
MÚSICA
Concert de rock. Dia 17 de
maig a les 24h. La Lira Roquetense.
Concert amb Xarop de
Canya, Grafort i Las Jotas.
Dia 31 de maig a les 24h. Hort
de Cruells.
TEATRE
Teatre amateur a càrrec del
grup de teatre de l’IES J.
Bau de Tortosa, amb l’obra
Arlequí, criat de dos
amos. Dia 18 de maig a les
19h. La Lira Roquetense.
Teatre amateur a càrrec del
grup de la SCER de l’Ametlla de Mar amb l’obra
Nit de noces. Dia 24 de
maig.
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 3,30 . 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·laboracio n s
Els gegants

Al compàs del temps

Com els gegants de Roquetes
no n’hi ha de tan bonics.
Ella aparenta una reina
i ell, un galant presumit.
Jo estic molt contenta
perquè els vulguin batejar
i que la gent de Roquetes el nom pugui triar.
Isabel a ella posaria,
per així recordar aquella reina
quan un dia la independència ens va donar,
i Alfons a ell posaria
com aquell rei que Roquetes va visitar
i el títol de ciutat ens va donar.
Aquesta història els meus avis m’han explicat
que els seus a ells els havien contat.

Roquetes es va començar a fer
amb pedres i pasta de fang,
per persones que anaven cantant
amb el seu coratge i deler.
I així, carrer rera carrer,
van anant fent la ciutat,
sense deixar de fer un mercat
per al bé de tothom,
igual que ho fa el Sol
per a tota la humanitat.

Aïda Ralda Baiges

A poc a poc va anar creixent
i ara és ciutat de categoria,
conservant aquella alegria
igual però equivalent.
Un triangle que n’és conscient
com la fum quan s’acaba el foc,
com passa en tot lloc
que cadascú, s’ha de fer de guia,
i procurar no perdre la via
si no vol fer de siboc.
El control ajuda a verificar la solució
i aquí a Roquetes sempre s’ha manifestat,
i la majoria de la gent l’ha aprofitat
igual com si fora una cançó.
I és que no manca ni modèstia ni pudor
perquè som units per vincles naturals,
i tant se val ser petits com alts
perquè la qüestió és que som de la mateixa classe
i pot haver diferent frase
en reptes de capdavall.

Com els diuen?

Francesc Favà i Valls

Són els gegants de Roquetes
una parella de bé;
sempre els veus els dos junts
quan passegen pel carrer.
Pel bon exemple que donen
jo els diria Maria i Josep.
Concepció Garcia,
la Canalera
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Any 1970.
Hort de Dora.
Pepe de ‘Tararena’,
la seva germana Josefina,
la seva dona Teresina ‘la Nostra senyora’
i el nen Àlex Favà, el dia del seu bateig.
JOSÉ MARIA FAVÀ

Principis dels 60.
Festes de la Raval Nova.
D’esquerra a dreta: Javier ‘Matabacons’,
Juanito, ‘lo Dragó’, Pedro l’urbano,
Sebastianet i Enrique ‘Bajoca’.
GEMMA LAPUERTA

Any 1960.
D’esquerra a dreta: Joan Adell,
Juanito Ferreres, Ignasi Fabregat,
Juanito Carbonell, José Aguilar,
José Maria Favà i Secundino Adell.
JOSÉ MARIA FAVÀ

