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Rècord històric de pluges
Els pressupostos L’IES guanya
Deu anys de grallers Desè lloc estatal
per al 2008
el ‘Digues COM’ a Roquetes
per al CV Roquetes
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l’editorial

a planificació i els objectius dels equips de govern municipals es veu reflectida cada any en
els pressupostos, que es debaten i s’aproven
en sessió plenària i són, molt possiblement,
dels tràmits polítics més importants de cada
legislatura ja que reflecteixen la voluntat política i l’acció de govern que es durà a terme.
En aquest número de la revista Roquetes us presentem, entre
molts altres articles, un resum dels pressupostos aprovats per a
enguany i dels quals n’estic especialment satisfet. En primer lloc,
perquè són els més alts de la història, amb un total de 9.335.000
euros. En segon lloc, perquè reflecteixen, partida per partida,
un canvi en les prioritats de l’equip de govern quant a despesa
social i cultural en partides com ara les subvencions a entitats
culturals, convenis amb clubs esportius, premis, política de
dones o el Pla Local de Joventut, per citar-ne només alguns. O
també per la dotació important al manteniment de la ciutat amb
increments en partides importants per a l’arranjament de camins, obres i millores urbanes, el soterrament dels contenidors
de brossa o també l’aportació a la Mancomunitat Roquetes-Tortosa que permetrà fer la carretera de Roquetes a Jesús.
I en últim lloc perquè, com veureu, planifica unes inversions
molt importants d’equipaments nous per a la ciutat com ara la
urbanització IMSSA-TAMSA, el nou pavelló poliesportiu (la redacció del qual adjudicarem aquesta setmana) o la millora en
l’abastiment d’aigua potable, totes sense l’augment de l’endeutament de l’Ajuntament.
És aquesta partida última, però, la de l’abastiment d’aigua
potable (que significarà la construcció d’un nou pou i dos dipòsits per garantir el subministrament d’aigua en cas d’avaria, així
com la millora de la cloració) que és especialment important i
que contrasta amb la polèmica recent per la intenció del Govern
de la Generalitat de fer un transvasament de l’Ebre cap a Barcelona. Aquesta inversió demostra que, a banda de respectar el
cabal ambiental del riu Ebre, també a les Terres de l’Ebre els
ajuntaments necessitem destinar recursos a l’abastiment d’aigua potable per prevenir, i així evitar, complicacions futures.
Les pluges de les últimes setmanes han fet baixar de nou els
barrancs com el de la Caramella (a les fotos de la portada i la pàgina 3), uns recursos naturals que Roquetes té i dels quals en
gaudeix. Afortunadament, aquestes pluges i la mobilització de la
gent de l’Ebre han aturat, almenys de moment, la construcció de
la nova canonada que pretenia enviar fins a Barcelona l’aigua de
l’Ebre. I això permetrà que els ajuntaments que veuen els transvasaments com a única alternativa tinguin el temps suficient per
aplicar mesures en la línia de la Nova Cultura de l’Aigua, sense
haver de transvasar aigua de cap riu.
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El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies

L’Observatori registra un rècord històric de pluges

L

27.8. Dia 10: 71.5. Dia 11: 3.9. Dia 12: 1.5. Dia 13: 0.0. Dia
14: 4.6. Dia 15: 0.6. Dia 16: 16.9. Dia 17: 1.1. Dia 18: 2.2. Dia
19: 12.2. Els dies 20 i 21 no va ploure, i el 22, la pluja va ser
inapreciable. Dia 23: 10.2. Dia 24: 30.3. Dia 25: 15.6. Dia 26:
1.8. Dia 27: 8.9. Dia 28: 13.7. Els dies 29 i 30 no va ploure
i, finalment, el dia 31 van caure 4.4 l/m2.

Sobre el musclo zebrat

i, a més...

a precipitació acumulada a l’estació meteorològica de l’Observatori de l’Ebre durant el
mes de maig del 2008 va estar de 229.3
l/m2, la qual cosa constitueix el rècord històric per a un mes de maig en la sèrie de registres de precipitació de l’Observatori. L’anterior valor més
alt corresponia a l’any 2002, amb un total de 224.9 l/m2,
mentre que l’any 1957 s’assoliren els 204.1 l/m2 i l’any 1921,
201.0 l/m2. Aquests quatre anys són els únics que durant el
mes de maig s’han superat els 200 l/m2 en tota la sèrie històrica des del 1880.
La precipitació s’ha repartit en 20 dies, en dos dels quals
aquesta va ser inapreciable, és a dir, inferior a una dècima
de l/m2, i amb un màxim de 71.5 l/m2 el dia 10. Altres
mesos de maig vam tenir més precipitació en un únic dia
com, per exemple, l’any 1957 quan dels 204.1 l/m2 que es
van recollir, 119.5 l/m2 van caure el dia 29.
A Roquetes, el mes de maig és un dels mesos més plujosos juntament amb abril, setembre i octubre, com ho demostra el fet que en vint ocasions s’han superat els 100
l/m2 per mes.
Tot seguit us oferim, per dies, la quantitat d’aigua registrada per l’Observatori en l/m2:
Els set primers dies del mes no va ploure, tret del dia 6, que
la quantitat caiguda va ser inapreciable. Dia 8: 2.1. Dia 9:

Els dies 7 i 8 de maig, l’Agència Catalana de l’Aigua,
el departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
rural i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, amb
el suport de la UAB i la Comissió per a la Sostenibilitat de les TE van organitzar unes jornades de
prevenció i control de la invasió del musclo zebrat al
tram final de l’Ebre a l’Observatori de l’Ebre. Les
jornades van estar adreçades a ajuntaments, comunitats de regants, responsables d’entitats gestores
d’activitats de navegació i infraestructures de les
Terres de l’Ebre.
A més més, es va presentar una exposició itinerant
destinada al públic en general sobre les espècies invasores aquàtiques i, en particular, el musclo zebrat.
L’exposició es va poder veure fins al 16 de maig.
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Roquetes contra els transvasaments
Mentre el maig deixava pluges com feia temps que no passava, el govern de la Generalitat continuava insistint que la
sequera ens mantenia en una situació greu ‘d’alerta nacional’. Realment, qui estava en alerta eren els ciutadans i ciutadanes de les Terres de l’Ebre, entre els quals, per suposat,
estàvem els roquetencs i roquetenques. Ho va deixar clar
l’Ajuntament en el ple de maig que, per majoria, va declarar-se en contra de qualsevol tipus d’interconnexió de xarxes i, evidentment, de transvasaments.

I també van fer-ho els ebrencs quan, una vegada més, vam
sortir al carrer per defensar el territori. Va ser diumenge 18
de maig que vam recórrer els carrers d’Amposta (veure
imatges) en la manifestació més multitudinària de les que
s’han fet a les Terres de l’Ebre en aquesta lluita pels recursos naturals que sembla que no s’acaba.
Actualment, però, el govern ha derogat la llei que permetia allargar el minitransvasament de l’Ebre de Tarragona
fins a Barcelona.

Un dels fundadors de la Nova
Cultura de l’Aigua, a Roquetes
El catedràtic d’Hidrogeologia de la Universitat de Saragossa
i membre fundador de l’associació Nova Cultura de l’Aigua,
Javier Martínez Gil, va visitar Roquetes el dia 9 de maig amb
motiu de les primeres jornades mediambientals organitzades
per l’IES Roquetes. Al gimnàs del centre, ple a vessar, va dictar la conferència titulada El monument al nus, la pedagogia
d’un símbol, adreçada especialment a un públic jove. Martínez va explicar que els rius no són només aigua, sinó que
són sentiments i identitat, història i vida, i que el símbol de
la lluita per l’Ebre, el nus, és un sentiment i un valor per als
ebrencs.
El doctor Martínez va oferir més tard una altra conferència a
la seu del Parc natural dels Ports. Aquesta vegada, però, centrada en el pensament hidrològic social condicionat pels tòpics. Martínez va tenir paraules molt dures contra tots els
que pretenen fer negoci amb l’aigua; uns pocs que esperen
omplir-se les butxaques en detriment dels territoris i de la degradació dels rius.
L’IES I EL MEDI AMBIENT

Del 5 al 9 de maig, l’IES Roquetes va celebrar les primeres
jornades mediambientals, centrades en la polèmica de l’aigua. Durant aquests dies es van realitzar tallers de reciclatge,
pàgina 4

un videofòrum a partir del documental El Ebro, el último gran
río de Europa, i es va mostrar el treball fet durant el curs al
voltant del coneixement de l’entorn natural i la gestió de l’aigua i l’energia.
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el 2007. Les inversions més remarcables són:

Pressupostos 2008

Nom partida

Els pressupostos municipals són el reflex tant de la voluntat
política de l’equip de govern com de la gestió prevista dels
fons de l’Ajuntament; per tant, la seva importància fa que el
seu tràmit sigui cabdal en l’exercici d’aquest.

El pressupost agrupat per tipus és:
INGRESSOS
Denominació

Import

A. OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
B. OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació d’inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Total ingressos

2.626.968,96
587.989,80
2.200.295,09
1.965.218,55
43.031,01
444.500,00
1.4 63.923,81
3.000,00
0,00
9.334.927,22

DESPESES
Denominació
A. OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal
2 Béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
B. OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Total despeses

Import
2.4 48.795,28
2.476.930,98
225.204,31

pressup. 2008

Conveni urbanístic Sector A
Adquisició terrenys cessió IES
Urb. antigues instal. IMSA-TAMSA
Urbanització carrer de Montcaro
Millores pont de Lloret
Mobiliari Casal Joventut
Arbrat passeig del Canal
Arranjament Cova Avellanes
Pavim. i serveis vial r. Cristo i Eix Ebre
Obres i millores urbanes
Sala especejament ‘jabalí’
Addicionals carrer de Barcelona
Parc infantil plaça de la Raval Nova
Aportació projecte urb. Pilans 3A F
Arranjament de camins
Adquisició sòl habitatge protegit
Urbanització UA 3 raval de la Mercè
Pavelló poliesportiu
Millora abastiment aigua potable

84.141,69
47.152,00
652.348,69
99.005,4 4
38.513,16
12.000,00
15.000,00
15.370,75
21.161,20
25.000,00
25.000,00
30.000,00
47.054,66
60.000,00
165.000,00
292.500,00
616.124,67
857.470,00
931.4 41,55

Subvencions

7.685,37

16.326,89
507.470,00
931.4 41,55

Cal destacar també altres partides que afecten el dia a dia
dels ciutadans, com ara la de ‘béns i serveis’, que inclou la
conservació i reparació, l’arranjament de camins, obres i millores urbanes o la reforma del clavegueram. Aquestes partides, a més, es veuran incrementades durant l’any per mig de
la incorporació de romanents un cop liquidat l’exercici. Destaca en aquesta partida el soterrament dels contenidors de
brossa i també la 1a anualitat de la quota de la concessió d’obra pública de la piscina climatitzada, que és de 377.000
per a enguany.
Quant a despeses socials i culturals, cal destacar que, a
banda de les partides habituals, se n’han incorporat de noves
com ara ‘premis, exposició i cinema’ (17.000 ); la restauració i classificació del fons pictòric (6.000 ); o el Pla local de
política de dones, amb un total de 2.000 .
Estem, doncs, davant d’un pressupost realista i ajustat a les
necessitats de la ciutat que representa la bona sintonia i esforç de gestió de l’equip de govern, amb una planificació per
a obres, infraestructures i equipaments necessaris per a Roquetes, i que contempla un seguit d’inversions molt importants per als propers anys com ara la urbanització
IMSSA-TAMSA, la millora de l’abastiment d’aigua potable o
el nou pavelló poliesportiu sense cap increment en l’endeutament municipal.

489.964,23
3.120.704,42
326.100,00
3.000,00
244.228,00
9.334.927,22

Aquest article no pretén fer una anàlisi exhaustiva i detallada
de totes les partides del pressupost. Si en teniu interès, podeu
consultar més informació a la web municipal o a la web d’Antena Caro. Tot i així, és important que els ciutadans coneguin
un dels apartats més importants, el que fa referència a les inversions (amb un total de 3.121.000 euros), que determinen
de manera més clara l’acció de govern i les grans inversions
al municipi. Així com les subvencions finalistes d’obres que
rebem d’altres administracions (Generalitat, Diputació, Agència Catalana de l’Aigua...), que sumen un total de 1.4 64.000
, la qual cosa significa un 210% d’augment sobre l’executat

anunci

Si ets jove, vols trobar feina i no saps
per on començar... T’INTERESSA!!

ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LABORAL
CARNET DE PODA. CARRETILLA.
Dirigit a joves de 16 a 21 anys
Lloc: casal de joves Horari: 10-13h Inici: juny
Per a més informació i inscripcions:
Ajuntament de Roquetes Tel. 977 501 511
Pagesos Solidaris c/ Ausias Marc 14, Tortosa
Tel. 977 588 055
pàgina 5
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Dia del joc al Centre Obert
Més de cent persones, entre pares, mares i infants, van aplegar-se, dimecres 28 de maig, per celebrar el Dia mundial
del joc al Centre Obert. Durant la tarda, el pati del Plataners i la sala multiusos del Centre Cívic es van omplir de xiquets i xiquetes que van participar a les activitats
organitzades per a l’ocasió; unes activitats que van estar
preparades per les monitores del Centre Obert, amb l’ajut
d’un grup de joves voluntaris, la Llar de Jubilats, l’Associació de Dones i el Grup de bitlles, entre d’altres. Els xiquets
van poder gaudir dels jocs de corda, bitlles, parxís i oca gegants, escacs, cartes, dianes, llençols gegants... A més a
més, van poder escoltar el timbal marroquí i ballar la dansa
del ventre.
Uns pocs afortunats van endur-se algun joc a casa seva després de sortir premiats en el sorteig que es va celebrar.
Per acabar la tarda es va servir una exquisida xocolata ca-

anunci

lenta, preparada per Àngels Buj i Pepita Albarran, de la Llar
de Jubilats.

Concurs de fer punyetes

Coincidint amb el XVè Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre, que se celebrarà el darrer cap de setmana d’agost,
dissabte dia 30 hi haurà la Trobada de Puntaires en la qual, a més a més, tindrà lloc el concurs de punyetes. Pot
participar-hi tothom, independentment de l’edat, sexe o lloc de procedència. El tema és la punyeta, representada
amb un parell de puntes coixí iguals, adients per poder anar als dos punys d’un vestit de festa.
Cada participant podrà presentar d’un a tres parells de punys com a màxim, de creació pròpia i de, com a mínim,
25 cm de llargada per 3 cm d’amplada. Els treballs hauran d’estar teixits amb punta de coixí.
Premis: general de 300 ; local de 300 ; obsequi per a la dona o l’home més gran i també per als més joves.
Inscripcions abans del 10 d’agost: Ajuntament de Roquetes. Av. Diputació s/n. 43520 Roquetes.
T. 977 501 511 / Fax 977 500 524 / qualitatdevida@roquetes.cat
Cal fer constar ‘Trobada de Puntaires’
pàgina 6
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L’IES Roquetes guanya el concurs ‘Digues COM’
fants que el proper curs cursaran P3 a l’escola. Els més petits de l’escola els van oferir l’obra de teatre Coloraines,
basada en el llibre del mateix nom, que narra la histèria
d’un nen cec que no pot observar el colors. A causa del
mal temps, l’obra va ser representada a l’aula de psicomotricitat. Tot seguit es va fer una visita al nou parvulari del
centre.

Les Terres de l’Ebre, a
l’Himàlaia

presentacions

Un grup de cinc alumnes de primer de batxillerat de l’IES
Roquetes (Anna Arnal, Cristina Cardona, Alba Solé, Romina Solé i Ramon Vicient) va endur-se el primer premi
del concurs radiofònic Digues COM, organitzat per COM
Ràdio, en la categoria de reportatge. El treball va ser seleccionat -d’un total de 27 d’arreu de Catalunya- per la qualitat general de l’enregistrament, la correcció lingüística i la
dicció, per la diversitat de gèneres periodístics i pel tractament del tema de la immigració. Cada alumne s’ha endut
com a premi un ordinador portàtil.
L’entrega de premis va tenir lloc el 24 de maig a la sala
Marquès de Comillas del Museu marítim de Barcelona; un
acte que va reunir centenars d’alumnes dels diferents centres educatius (tant de primària com de secundària) que
havien quedat finalistes, entre ells el CEIP Marcel·lí Domingo en la categoria de notícia.
L’IES Roquetes vol agrair la col·laboració de les religioses
de Sant Vicent de Paül, que van obrir les portes de la Casa
d’acollida de Tortosa, i també a l’emissora Antena Caro,
que va oferir un ajut inestimable a l’hora de dur a terme la
gravació i fer-ne publicitat.
Per escoltar el treball guanyador, consulteu les webs
www.xtec.cat/iesroquetes i www.diguescom.cat.

Divendres 16 de maig va tenir lloc, a la sala de plens
de l’ajuntament, la presentació de la pel·lícula sobre
l’expedició de les Terres de l’Ebre al Cho-Oyu (Himàlaia) encapçalada pel roquetenc Gabriel Gutiérrez. En l’acte, els membres de l’expedició van
recordar l’alpinista de Masdenverge desaparegut recentment, Rafa Guillén, i van voler agrair el suport
rebut de l’Ajuntament de Roquetes i les empreses
roquetenques Assegurances MAPRHE i Ambulàncies Baix Ebre.

EL CEIP MARCEL·LÍ DOMINGO, FINALISTA

En el mateix concurs però, tal com hem dit abans, en la categoria de notícia, el CEIP M. Domingo va quedar finalista.
Per participar-hi, un grup de divuit alumnes de 6è van elaborar cinc notícies sobre el Vòlei Roquetes, el restaurant
Amaré, la visita que el fill del president d’Egipte va fer a les
Terres de l’Ebre, les eleccions i la consulta sobre el parc
eòlic que es va dur a terme a Horta de Sant Joan. Les notícies es poden trobar a la web www.diguescom.cat sota el
nom d’un vent: Mestral, Ponent, Xaloc, Vent de dalt i Garbí.
D’altra banda, dimarts dia 27 de maig va tenir lloc una jornada de portes obertes adreçada als pares i mares dels inpàgina 7
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Deu anys de grallers
Enguany els Grallers de Roquetes compleixen 10 anys i, per
celebrar-ho, el dia 31 de maig van preparar una gran festa en
què van participar, a més dels amfitrions, diverses colles de
grallers del territori: Ulldecona, Aldover, Bot, el Pinell, el
grup 4+1, els dolçainers de Ferreries, els grallers de Jesús i un
nou grup, Va de Vent, del Montsià.
La intensa pluja d’aquella tarda va provocar algun canvi al
programa d’actes. Van fer una cercavila de colles de grallers
i dolçainers pel carrers de la ciutat i, a continuació, el concert
que s’havia de celebrar a la plaça de la Lira es va fer a la sala
de plens de l’ajuntament. En acabar el concert es va inaugurar l’exposició de tot el material que els Grallers de Roquetes han anat recollint en els seu deu anys de vida. Cal
assenyalar que l’exposició va estar allotjada en una de les
noves sales de la Lira, inaugurada per a l’ocasió.
A la nit es van haver de suspendre la cercavila nocturna i
l’espectacle pirotècnic. El concert, però, a la sala de ball de
la Lira, va estar del tot animat i va comptar amb l’actuació
dels grups Xarop de Canya, Grafort i las Jotas.

parc n. dels Ports

(A les imatges, els Grallers de Roquetes, l’entrega de records commemoratius a les diferents colles, l’exposició i el ball de la nit amb el grup
Xarop de Canya)

Alumnes i professors
francesos visiten Roquetes
A finals d’abril, un grup de professors i alumnes de
l’institut Félix le Dantec de Lannion, a la Bretanya, van
visitar Geoports, l’exposició permanent del Parc natural dels Ports, en un viatge programat per conèixer la
conca del riu Ebre i el seu entorn. Mentre la meitat del
grup gaudia de la projecció del vol virtual pels Ports i
les explicacions de l’hidrogeòleg Carlos Loaso, l’altra
meitat va rebre les explicacions de membres de Gu-
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biana dels Ports sobre el funcionament hidrològic dels
Ports i la seva aportació al sistema fluvial de l’Ebre.
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El Patronat de Festes
recupera la festa del patró
El Patronat de Festes de Roquetes va celebrar, per segon any
consecutiu, la festa de Sant Gregori, patró de la ciutat, el dia
8 de maig. Una festa que va començar a les 12 de la nit amb
els coets anunciadors. Al vespre, les campanes al vol van
anunciar la missa de celebració, que va comptar amb la presència de les autoritats, les pubilles i membres del Patronat.
Durant la celebració es van repartir estampes amb la figura
del sant i una espiga de blat. La diada va acabar amb una
gran traca davant de l’església.

A les 22h del mateix dia de Sant Gregori, l’església va acollir
un concert de música clàssica a càrrec de l’Orquestra Camera
Musicae (OCM) del Camp de Tarragona. Aquesta orquestra
va ser fundada l’any 2006 en el marc d’una companyia d’òpera que porta el mateix nom, per participar a les representacions operístiques. Des d’aleshores l’OCM ha gaudit d’una

La Coral, a Calahorra
El dies 17 i 18 de maig, la coral Preludi a Caro va viatjar fins
a la localitat de Calahorra (la Rioja) amb motiu d’un intercanvi de corals. Cal recordar que l’Orfeón Calagurritano
Pedro Gutiérrez va visitar Roquetes l’any 2007 durant les
festes majors.
La coral Preludi a Caro va actuar dissabte al teatre Ideal de
Calahorra, i va aprofitar la resta del temps per fer turisme per
la zona. Va visitar, a banda de Calahorra, el monestir de San
Millan de la Cogolla, el museu de Yuso i el museu del vi, a
Briones. En el viatge, els membres de la coral van estar acompanyats per l’Orfeón Calagurritano, que els va obsequiar
amb un esplèndit sopar. Val a dir que també hi va viatjar el
regidor Gerard Gas com a representant de l’Ajuntament.

gran rebuda del públic català, el mateix que va rebre a Roquetes ja que un públic entregat va omplir l’església per deixar-se encisar per les notes del Concert de Brandenburg núm.
3, de J. S. Bach, el Divertiment en re major de Mozart i la Serenata per a cordes en mi major d’Anton Dvorák.
L’orquestra OCM està formada per 21 músics professionals
catalans, la majoria d’ells de la província de Tarragona, i està
dirigida per Tomàs Grau.

minut de silenci

MÚSICA DE CAMBRA

A les 12h del dijous 15 de maig es va fer una concentració silenciosa davant de l’ajuntament com
a condemna per l’atemptat d’ETA el dia abans
contra la caserna de la Guàrdia Civil de Legutiano
(Àlava), en què va morir l’agent Juan M. Piñuel.
pàgina 9
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entitats

Presentació oficial de l’associació AMITE

D

celona; i el president de Cocemfe-Vinaròs, Manolo Celma.
La temàtica de la conferència pretenia conscienciar la gent,
entre d’altres coses, de la importància de normalitzar la vida
d’un discapacitat dintre de la societat, de suprimir les barreres arquitectòniques de les ciutats, de tenir bones polítiques
socials o de tenir un bon pla integral d’accessibilitat quan es
fan noves construccions. Malgrat tot, del que es tracta, però,
és que la societat integri els discapacitats ja que, encara que
totes les mesures esmentades abans es duguin a terme, la
integració no pot ser completa si la vida i la convivència no
es desenvolupen amb normalitat entre tots els ciutadans.
Constitució 16 T. 636 371 738 Roquetes info@amite.cat

sortides

ivendres 23 de maig va tenir lloc, a l’hotel
Corona de Tortosa, la presentació oficial de
l’associació AMITE (Associació de minusvàlids de les Terres de l’Ebre). L’acte, presidit pel director territorial d’Acció Social i
Ciutadania, Adam Tomàs, i el president de l’associació, Jesús
Barceló, va comptar també amb la presència de l’alcalde de
Roquetes, Paco Gas, i d’altres autoritats tant de Tortosa com
de la nostra ciutat.
Després dels parlaments oficials es va realitzar una conferència sobre la inclusió dels discapacitats a la societat en el
segle XXI, que va anar a càrrec d’Emili Figueres, president
de l’Associació de paraplègics i grans minusvàlids de Catalunya (Aspaym); Jordi Torné, de l’institut Guttmann de Bar-

Romeria als Ports
La romeria dels Ports, una festa organitzada per la
Congregació Mariana, se celebra cada any l’1 de maig.
La festivitat va començar a les 11 del matí tot resant el
rosari des de la cruïlla entre la font del Mascar i l’ermita. Una vegada a l’ermita es va celebrar una missa,
que enguany va estar presidida per mossèn Tomàs Mur
junt amb set capellans més. En acabar la missa, qui va
voler es va quedar a dinar (cadascú es portava el seu)
amb els capellans i els membres de la Congregació Mariana a la casa de colònies del Port. Durant el dia, la
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El mes de maig a la Llar
de Jubilats i pensionistes
L’activitat a la Llar de Jubilats i pensionistes de Roquetes
aquest mes de maig passat es va centrar, principalment, en
dos actes. D’una banda, diumenge 4 de maig es va celebrar
la festa del Dia de la mare. A la mitja part del ball de tots els
diumenges -que va comptar amb l’assistència de gairebé 100
persones- es va obsequiar totes les dones amb un petit peluix de regal. També al descans del ball, que va estar amenitzat pel músic Xavi Planas, va haver coc i cava per a tothom.
D’altra banda, la tarda del dijous dia 15 va tenir lloc una conferència audiovisual sobre hàbits cardiosaludables a càrrec
de tres estudiants de l’Escola universitària d’infermeria del
campus Terres de l’Ebre: Marta Rodríguez, M. Jesús Tomàs i
Cristina Tomàs. Les tres van donar a conèixer a la gent gran
com és d’important dur una dieta equilibrada i variada, rica
en llegums, cereals, verdures i fruites, i fer l’exercici físic com
ara caminar, ballar i practicar natació, ioga o tai-txí. Cal, a
més, revisar sovint els nivells de tensió arterial, colesterol i
glucosa a la sang.

La intel· ligència emocional

Associació de Dones

Sortida al Matarranya

L’Associació de Dones de Roquetes va fer l’excursió del trimestre el dia 14 de maig; ara, a la comarca
del Matarranya. Una vegada a la capital, Vall-deroures, van visitar un assecador de pernils i, en acabar, van anar fins a Fontdespatlla, on van visitar la
plaça major, l’església, un cementeri mudèjar i l’antiga presó, a més a més de degustar els productes
típics de la comarca. Després van desplaçar-se fins
al santuari de la verge de la Font, a Penaroja de Tastavins, i al migdia van dinar a Vall-de-roures. A la
tarda no van poder visitar el castell de la capital,
però sí les poblacions de Cretes i Calaceit.

Organitzada per l’AMPA del CEIP M. M. Domingo, dimecres 8 de maig va tenir lloc una conferència sobre intel·ligència emocional a càrrec de la psicòloga Rosa M. Balsells. A
l’acte, que va aplegar gairebé trenta mares d’alumnes, es va
parlar de com conèixer les emocions i aprendre a regular-les.
L’objectiu de la conferència va ser arribar a descobrir i gestionar les emocions de pares i fills d’una manera constructiva, positiva i creativa per treballar la intel·ligència
emocional tots el dies, reduint l’estrès i augmentant i millorant la relació amb els fills. Aquests coneixements comporten l’assoliment de la felicitat, la comunicació eficaç amb els
altres, l’estímul per aconseguir els objectius marcats i l’adaptació a les circumstàncies de la vida.
pàgina 11
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Cicle de teatre a la Lira

i, a més...

Diversos han estat els grups de teatre amateur que durant
el mes de maig han aixafat les taules de l’escenari de la
Lira Roquetense. Així, dissabte 10 de maig, el grup de teatre del Centre cultural i recreatiu d’Ulldecona, dirigit per
Pere Sans, va representar l’obra L’estudiant ros, d’Anton
Santos Antolí; una farsa còmica que aconsegueix que el
públic s’ho passi d’allò més bé. L’autor busca la metàfora
tot parodiaant les formes d’expressió d’allò que vol semblar una cosa i no ho és.
La setmana següent, en concret diumenge 18 de maig i
amb una sala d’actes plena de gom a gom, va tenir lloc la
representació teatral de l’obra Arlequí, criat de dos amos,
del dramaturg venecià Carlo Goldoni, a càrrec del grup de
teatre de l’IES J. Bau de Tortosa, sota la direcció de Manolita Nadal i Ferran Buera. Es tracta d’una obra del segle
XVIII que pretén trencar amb la famosa ‘comèdia de l’art’;
un joc d’embolics en què els personatges juguen amb l’engany i la picardia de l’època, interpretat en aquest cas per
vint-i-tres joves actors.
El grup escènic de la SCER de l’Ametlla de Mar, dirigit per

Nit de rock
No només va haver teatre a la Lira aquest mes de maig
passat ja que la nit de dissabte dia 17 li va arribar el
torn a la música; en aquest cas, al rock and roll. Cinc
grups de les nostres terres van anar desfilant per l’escenari per a goig dels seus seguidors. For some reason va obrir la nit tot presentant el seu darrer treball:
Die dreaming. Els van seguir Hateful joker que, com
els primers, treballen la música hardcore. Els metall
Sickroom, Jackaeeab (punk-rock) i Ead my lips (hardcore) van tancar el concert ja ben entrada la matinada.
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Josep T. Margalef i Joan P. Brull, va posar punt i final a un
mes teatral. Dissabte 24 de maig van representar l’obra Nit
de noces, en què quatre parelles amb personalitats ben diferents passen la nit de noces en una habitació d’hotel. Cadascuna ofereix uns aspectes determinats de la vida i el
món actual, sempre des d’una perspectiva còmica. Les situacions reflecteixen la realitat... entre homes i dones. La
diversió està assegurada.
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esports
El temps no atura els ‘motards’

L

a pluja no aturar els ‘motards’ que van participar a la 5a Concentració de motos RoquetesTerres de l’Ebre organitzada pel Moto Club
Roquetes. En aquesta cinquena edició, l’activitat va tornar a ser un èxit ja que, tot i les inclemències del temps, va aplegar més de 150 persones vingudes
de les Terres de l’Ebre i d’arreu del nostre país i l’Estat. El recinte que el Montepio de Conductors té a la carretera dels Reguers, punt central de la concentració, va haver de ser adaptat
perquè la pluja no fes suspendre cap dels actes programats
en aquesta nova cita per als amants de la moto.
La concentració va començar a les set de la tarda de divendres 30 de maig, quan es va obrir el recinte per rebre els motoristes que van decidir acampar durant la trobada. El plat
fort d’aquesta, però, va ser dissabte amb l’obertura de les
inscripcions. Després d’un bon àpat a base de paella i musclos, els participants van agafar les motos per fer una ruta turística pel Delta d’un total de seixanta quilòmetres. Van
sortir de Roquetes fins arribar a Amposta, la Ràpita i Masdenverge, on l’Ajuntament de la població els va preparar un
berenar esplèndit. La jornada de dissabte va acabar amb un
sopar popular i un concert a càrrec del grup Drack pop.
El darrer dia de la concentració, diumenge 1 de juny, es va
optar per fer un espectacular esmorzar al restaurant Pous de
la neu, als Ports, i contemplar el preciós entorn natural que
ens ofereix el Parc natural dels Ports. La 5a Concentració de
motos Roquetes-Terres de l’Ebre va acabar amb un dinar a la
Lira de Roquetes, des d’on es va seguir, a través d’una pantalla gegant, el Campionat del món de motociclisme al circuit
italià de Mugello.
En aquesta edició tampoc no van faltar els premis. Es va obsequiar el club més nombrós, el Moto Club Mussols de Martorell, amb sis integrants; el primer inscrit de la concentració,
Antoni Pasqual, de Tarragona; el pilot masculí vingut de més
lluny, José A. Fernández, de San Lúcar de Barrameda (Cadis);
la pilot femenina vinguda de més lluny, Eva Sàez, d’Andorra;
la inscrita més jove, Abril Clemente, de 2 anys; l’inscrit més
veterà, Constantino Sanz, de 76 anys; i la moto més antiga,
una BMW R80GS de l’any 1979, propietat del roquetenc
Tòfol Arinyo. El premi especial del Moto Club Roquetes va
ser per a Juanjo Pilar per la fidelitat a la concentració, ja que
ha participat a les cinc edicions.
Més informació: www.tecnocat.com/mcroquetes
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La pluja del maig
comporta una intensa
activitat esportiva
Els aficionats al descens de barrancs de les
nostres terres van estar de sort aquest mes
de maig ja que van poder desenvolupar
aquest esport a casa nostra. Un mes de maig
intensament plujós va provocar que barrancs
i rierols baixessin amb força, la qual cosa fa
que encara sigui més atractiu posar-s’hi a
dintre.
Així, la Joca Club Alpí, en una sortida no
prevista pel calendari d’activitats, va organitzar un diumenge ‘barranquer’ l’11 de
maig, i la Paridora va ser-ne l’escenari. Salts i ràpels en
un dels barrancs més bonics i singulars dels nostres Ports,
amb grans tolls d’aigua i salts d’aigua a causa de les fortes pluges caigudes. A aquesta activitat pertanyen les
dues imatges que podeu contemplar.

escacs
El Peó Vuit, al Campionat
de Catalunya
per equips mixtos
Durant aquest mes de maig passat va jugar-se el Campionat de Catalunya per equips mixtos de sub-10 fins a
sub-16. El club d’escacs Peó
Vuit de Roquetes va participarhi en la categoria sub-14 amb
els jugadors Aleix Pérez, Xavier
Bautista, Cristina Camacho,
Sergi Fernández i Anna Carbó.
Aquest campionat va tenir lloc
a l’hotel Palas Pineda, a Vilaseca, els dies 17 i 18 de maig.
La classificació final va ser:
Peona i Peó-A, la Colmena, Balaguer, Cerdanyola, Vallès-A,
Figueres, Sant Andreu, l’Espluga de Francolí, Cerdanyola,
Mataró, Mollet, Peó Vuit, Tarragona, Vilafranca, Cerdanyola
Vallès-B, Peona i Peó-B.
pàgina 14

A més a més, diversos membres de la Joca van participar
a la trobada internacional de descens de barrancs, Gorgs
08, que es va dur a terme a Arnes aquest mes de maig.
Conferències i activitats diverses al
voltant d’aquest esport en què es van
tractar temes com ara la seguretat a
l’hora de realitzar aquesta pràctica
esportiva arriscada però emocionant.
D’altra banda, el temps també va
permetre dur a terme la sortida en
BTT prevista per al diumenge 4 de
maig en què es va recórrer la via
verda de la Terra Alta, des de la
Fontcalda fins a Horta de Sant Joan;
i l’excursió del dia 18, que va conduir
els participants al Toscar, la font del
Bosc negre, el coll de Carabasses,
punta Serena, les rases de Maraco i
la font dels Adells, per tornar finalment al punt de sortida: el Toscar.
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L’infantil del CV Roquetes, desens al Campionat d’Espanya
L’equip infantil del Vòlei Roquetes, 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 entrenat per Benjamín Cuevas, ha fet
història aquesta temporada. Després de proclamar-se
campions de Catalunya, va disputar el Campionat d’Espanya, junt amb 23 equips més, a les localitats asturianes de Cangas de Onís i Arriondas el darrer cap de
setmana de maig.
El Vòlei Roquetes va acabar la primera fase del Campionat en primera posició del Grup E havent guanyat el San
Roque i el Leganés, ambdós per 2 a 0. Els infantils van
accedir a la fase següent, però aquí la sort no va estar de
cara. Van perdre contra el Manacor i el Càceres LR (ambdós partits per 3 a 0), la qual cosa els va deixar fora de
lluita pel títol, havent-se de jugar del novè al dotzè lloc.
La fase final, de nou contra el San Roque de las Palmas
i el CV Conqueridor, va situar els roquetencs en la des-

ena posició d’aquest Campionat estatal.
D’altra banda, el mateix equip infantil del CV Roquetes
està inscrit als campionats escolars com a IES Roquetes.
I així és com també va proclamar-se campió de Tarragona en els campionats provincials celebrats a Salou el
17 de maig. Així, doncs, en el moment de tancar aquesta
edició de la revista Roquetes, els roquetencs havien de
disputar les finals de vòlei escolar de Catalunya a Santa
Susanna, al Maresme.
L’ASCENS DEL SÈNIOR MASCULÍ

L’equip sènior masculí del Club Vòlei Roquetes ha acabat la temporada en segon lloc, empatat a punts amb el
Barberà del Vallès. Aquesta posició final li dóna dret a
competir, la temporada vinent 2008-2009, a Segona Catalana. Una nova categoria superior que l’equip afrontarà amb tota tranquil·litat si desplega la mateixa qualitat
de joc que ha demostrat fins ara. L’enhorabona, roquetencs!
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Tarda de cloendes i presentacions
El darrer partit de la temporada a la Tercera regional va enfrontar el Roquetenc B i el Godall dissabte 31 de maig, durant el qual va tenir lloc la presentació de la pubilla i la
pubilleta que representaran l’entitat esportiva a les festes
majors d’enguany. Acompanyada del president del CD Roquetenc, Joan Alegret, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament,
Gerard Gas, la pubilla del 2007, Maria Gisbert, va passar el
pàgina 16

relleu a la seva successora, Meritxell Marín Buznego, i també
a la pubilleta Fanny Rodríguez Garcia.
D’altra banda, a la mitja part del partit es va celebrar la festa
de cloenda de la temporada 2007-2008 de l’escola de futbol
del club. Els més petits van rebre un trofeu com a obsequi i
van poder degustar una deliciosa xocolatada, preparada pels
membres de la junta.
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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.

‘Premis Roquetenc de l’any 2007’
Un programa especial, resum dels actes de celebració de
la Festa del 14 d’abril. Vam ressaltar el sopar de germanor
que es va fer dissabte 12 d’abril, acte central de la Festa
que va commemorar els 158 anys de la independència de
Roquetes. Durant el sopar es va entregar el premi ‘Roquetenc de l’any 2007’ a la Lira Roquetense i una menció honorífica a Joan Amaré Gisbert.

‘La tertúlia’
Dos tertúlies van tractar la problemàtica de la sequera. En
la primera, diferents representants de partits polítics de
les Terres de l’Ebre van parlar-ne de la gestió. D’esquerra
a dreta de la imatge: Jordi Gaseni, membre de la permanent d’ERC a les TE; Antoni Sabaté, 1r. secretari del PSC
de les TE; Jaume Forcadell, president d’ICV de les TE; Joan
Martí, portaveu de CiU al Consell C. del Montsià; i Antoni
Faura, regidor del PP a l’Ajuntament de Tortosa.

La segona va tractar també el tema de la gestió de la sequera i del decret llei que volia portar l’aigua de l’Ebre a
Barcelona, amb representants de la societat civil de les Terres de l’Ebre. Van participar-hi, d’esquerra a dreta de la
imatge: Josep Ll. Mora, president de la Cambra de Comerç
de Tortosa; Emili Castellà, president de l’Ass. d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre; Joan Montesó, coordinador
territorial d’UP; Ramon Carles, membre de l’Ass. de productors de mol·lusc de la badia del Fangar; i Manolo
Tomàs, portaveu de la PDE.
Amb la música també s’educa; i la prova és l’èxit de l’orquestra STOP de l’IES Roquetes. Vam comentar-ho amb
alguns components de l’orquestra. D’esquerra a dreta:
Édgar Martínez, Fredo Borràs, professor de matemàtiques;
Guillem Enri, director de l’orquestra i professor de música;
Marina Escosa, Marta Castell i Mari Pau Medina.
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

grama radiofònic als estudis d’Antena Caro i amb aquest
programa van guanyar el primer premi, en la categoria de
reportatges, del concurs organitzat per COM Ràdio, Digues
COM, d’un total de 150 centres de tot Catalunya. Els alumnes van guanyar un ordinador portàtil per a cadascun.
D’esquerra a dreta de la foto: els alumnes Ramon Vicient,
Alba Soler, Romina Soler, Cristina Cardona i Anna Arnal,
i el professor Carles Castellà.

Els joves periodistes del CEIP M. Marcel·lí Domingo
La directora del CEIP M. Marcel·lí Domingo de Roquetes,
Dorita Sànchez, i els alumnes participants ens van explicar
la bona notícia d’haver quedat finalistes al concurs Digues
COM que va organitzar COM Ràdio per a tot Catalunya.
IES Roquetes, guanyadors del concurs de COM Ràdio
Cinc alumnes de l’IES Roquetes van enregistrar un pro-

DILLUNS

DIMARTS

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

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

el maig en xifres
FONS
A LA BIBLIOTECA TROBAREU...

USUARIS/ES AMB CARNET
DE LA BIBLIOTECA...

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

Llibres

9.952

Adults

1.397

Revistes

1.980

Infants

739

DVD

2.027

Entitats

CD-R

207

CD
TOTAL

11

(Us fem el carnet de manera
immediata i gratuïta)

2.982
17.148

Llibres

1.371

Gener

3.681

286

Febrer

3.815

DVD

1.617

Març

3.796

CD-R

61

Abril

4.393

377

Maig

3.630

Revistes

CD
TOTAL

2.147

VISITES

TOTAL

3.712

TOTAL (5 mesos) 19.315

Servei d’Internet a la biblioteca
816 persones heu utilitzat el servei d’Internet a la biblioteca,
tant des dels ordinadors fixos com des dels vostres portàtils amb la connexió WI-FI.

Cicle contes del mar
Dimecres 11 de juny, a les 18h
La sireneta (Dinamarca)

agenda del juny

Dimecres 18 de juny, a les 18h
Per què el mar és salat (Finlàndia)
Dimecres 25 de juny, a les 18h
Sindbad el marí (Aràbia)

+ info...

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

Àrea infantil

Contes
Chambers, Mark; Els millors amics
Drachman, Eric; Ellison, l’elefant que desitjava
Revol, Valérie; Jo també decoro
Martín Roig, Gabriel; Art per a nens
Albertí, Núria; Poemes i cançons de bressol
Mur i Cervelló, Laura; La cova del silur
Erne, Andrea; Tot sobre els vaquers
DVD - Cinema
Mulan 2: la leyenda continúa
Cenicienta, ¿qué
pasaría si...?; Walt
Disney

Àrea
d’adults
Llibres
Cultura gai, lèsbica i transsexual: bibliografia
selectiva
Cela, Jaume; Va de mestres: carta als mestres que comencen
Sa nllorente,
Jaume; Somriures
de
Bombay: el
viatge que va
canviar
el
meu destí
Solé i Barjau,
Queralt; El
secret
del
Valle de los
Caídos
Galofré
i
Mora, Francesca;
La
flauta dolça: mètode d’iniciació per a infants
Conde, Patricia; Sé lo que
hicísteis...: (lo más divertido del exitoso programa
de televisión)
López
Monné, Rafael; A peu per
les carenes atlàntiques de
l’Aran: 16 passejades i excursions
de Pedrolo, Manuel; Mecanoscrit del segon origen
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Glowacki, Janusz; Antígona a Nova York
CD-R
Talk to
Talk to
Talk to
Talk to
Talk to

me: alemany
me: anglès
me: francès
me: italià
me: espanyol

DVD - Cinema
Un buen día lo
tiene cualquiera
El club de los
suicidas
Las fieras Fútbol Club: ¡La
trilogía
más
gamberra!
Un funeral de
muerte
Llanura roja
Mujeres desesperadas
(1a
temporada)
Mujeres desesperadas
(2a
temporada)
Mujeres desesperadas
(3a
temporada)
CD musicals
Iglesias, Enrique; Enrique
Iglesias 95-08
Freixas, Cesk;
Venim del nord, venim del sud
Ecos del Rocío
Jackson, Michael; Thriller, special edition
25th anniversary
Madonna; Hard candy
Superventas 2008
Angy; Angy
Bustamante, David; Al
filo de la irrealidad

El Canto del Loco; Personas
Chenoa; Absurda Cenicienta
Duffy; Rockferry
Facto Delafé y las Flo-

res azules; La
luz de la mañana
García, Manolo;
Saldremos a la
lluvia
Gossos; Oxigen
Kenzazpi; Kenzazpi
Lewis, Leona;
Spirit
Mago de Oz;
La ciudad de
los árboles
Marlango;
The electrical
morning
Merche; Cal y
arena
Mojinos Escozios;
Pa
pito el mío
M o r ch e e b a ;
Dive deep
Pastora; Circuitos de lujo
Pignoise;
Cuestión de
gustos
RBD; Nuestro
amor
RBD; Rebels
R.E.M.; Accelérate
Rosario; Parte
de mí
Serrat & Sabina; Dos pájaros de un tiro
Springs te en,
Bruce; Magic
Winehouse,
Amy; Back to
black
Pinto, Antonio;
Banda sonora
original de la
pel·lícula
El amor en los
tiempos del
cólera
Fama:
A bailar
Fama: Classic
Macedònia; Bla, bla, bla...
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activem la biblioteca
durant el maig hem fet...
Vam encetar un nou cicle de contes; aquesta vegada,
amb els ninots com a protagonistes. Uns ninots que
viuen a la biblioteca i que cada dimecres ens van explicar un conte fantàstic.
Dimecres 7 de
maig: Les fades
Dimecres 14 de
maig: Pell d’ase
Dimecres 21 de
maig: De com
l’ornitorinc va
esdevenir el rei
dels animals
Dimecres 28 de
maig: El millor
pretendent del
món

Dimarts 13 de maig
Els alumnes de la ZER
Riu i Serra (Benifallet,
Paüls i Aldover) van
visitar la biblioteca.

Dimecres 31 de
maig
Presentació de
la
col·lecció
C a M B U L E TA
de contes infantils en pallarès,
amb les contes
Cantallops i Un
dia amb l’Àssua.
Vam comptar amb l’assistència de Cinta Ramos, il·lustradora de Cantallops.
La presentació de l’acte va anar a càrrec del regidor de Cultura de lrAjuntament de Roquetes, Sisco Ollé.
Tot seguit els joves del grup Lo Carriscle ens van presentar els contes i van
fer-ne una lectura, acompanyada de la
projecció de les il·lustracions del conte.
En finalitzar la presentació i la lectura
dels dos contes, tots els interessats van
poder aconseguir un exemplar dels
contes signat.

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.
pàgina 21
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seguretat
Primer programa d’educació per a la mobilitat segura
als centre educatius de Roquetes

LES IMATGES CORRESPONEN, A L’ESQUERRA, AL CEIP M. MARCEL·LÍ DOMINGO I A LA DRETA, AL CEIP LA RAVALETA.

L

a Policia local de Roquetes va dur a terme la
primera programació sobre l’educació per a
la mobilitat segura als CEIP del municipi. Es
tracta de diferents programes adaptats a cadascun dels cicles formatius que van tenir
lloc els dies 14, 15 i 16 de maig al CEIP M. Domingo i el
dia 21 de maig, al CEIP la Ravaleta. Aquestes jornades,
que es van desenvolupar amb tota normalitat i van despertar molt d’interès entre l’alumnat, van estar conduïdes
pels agents M. Mar Lapeira i Ramon Arasa, ambdós formadors d’educació per la mobilitat segura.
Per al Cicle inicial, és a dir, per a xiquets i xiquetes de 7 i
8 anys, es va realitzar el programa La cadireta segura. Al
CEIP M. Marcel·lí Domingo es van fer tres grups i van assistir-hi uns 22 alumnes, mentre que al CEIP la Ravaleta va
haver un grup de 9 alumnes.
Quant al Cicle mitjà, els programes foren El cinturó, La bicicleta i La influenciabilitat, adreçats a nens i nenes de 9 i
10 anys. En aquest cas, al M. Domingo també van assistir-hi tres grups i el mateix nombre d’alumnes que en Cicle
inicial. Aquesta vegada, a la Ravaleta també va haver-hi
un sol grup, però amb l’assistència de 17 alumnes.
pàgina 22

I respecte al Cicle superior (alumnes d’onze i dotze anys)
els programes duts a terme van ser els mateixos que per
al Cicle mitjà. Al M. Domingo també hi van assistir tres
grups i un total de 22 alumnes, i a la Ravaleta, un grup
amb també 22 alumnes.
En acabar les jornades es va obsequiar tots els alumnes i
professors amb un petit objecte, Fes clac, relacionat amb
la campanya que va organitzar el Servei Català de Trànsit
per promoure la importància d’utilitzar els sistemes de retenció infantil i el cinturó de seguretat a tots els ocupants
del vehicle.
IES ROQUETES

D’altra banda, els dies 2 i 4 d’abril es van dur dues sessions
a l’IES Roquetes, també adreçades a la mobilitat segura
però impartides en aquest cas per dos agents dels Mossos
d’Esquadra de l’ART Terres de l’Ebre junt amb una formadora d’aquesta Policia local.
Les dues sessions esmentades van estar adreçades a cadascun dels cinc grups de 2n d’ESO. La primera va tractar
sobre les normes de circulació, titulada El pas, i la segona
va plantejar un dilema moral en referència a l’ús del casc.
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Revetlles amb precaució!!
Just quan acaba el crus escolar, tots els anys se’ns presenta
la festivitat de Sant Joan, coincidint amb el solstici d’estiu
(el dia més llarg de l’any) i que és tradició de bona celebració a tot el territori català.
Famílies, grups d’amics, joves, grans... tots plegats deixen
enrera la primavera i passen la nit més curta de l‘any envoltats de les tradicionals menjades de cargols, de coca de
Sant Joan i, com no, de la celebració dels actes típics al
voltant del foc com ara les fogueres a la mitja nit.
Paral·lelament, abans, durant i després del dia de Sant Joan
(també el dia de Sant Pere) hi ha
un costum ben arrelat de fer
petar coets i artefactes pirotècnics, amb el quals s’ha de tenir
molta cura en manipular-los a
causa de la seva perillositat.
La Generalitat de Catalunya impulsa, any rere any, la campanya Revetlles amb precaució a
través del departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació, amb la col·laboració dels altres departaments,
institucions i, fins i tot, d’empreses del sector pirotècnic.
L'o bjectiu de la campanya no és
restringir l’ús del material pirotècnic ni la celebració de les revetlles, sinó minimitzar els
riscos que comporta l’ús d’aquests materials pirotècnics, riscos davant dels quals són
vulnerables tant les persones
com el medi natural. Amb
aquesta finalitat, s’editen i divulguen un tríptics molt entenedors de consells de seguretat i
de conscienciació dels riscos potencials que es presenten.
Els riscos a què pretén fer front
aquesta campanya són dos:
 D’una banda, els accidents
causats per la manipulació incorrecta dels productes pirotècnics, que són els quadres clínics
més habituals en una nit de revetlla. A Catalunya són, bàsicament, cremades, lesions als ulls
i a l’oïda i amputacions diverses.
 I, de l’altra, l’increment po-

Roquetes

tencial del risc de focs de vegetació a causa de les fogueres, i també per la ignició que poden provocar els petards.
L’adreça electrònica que permet consultar aquesta documentació és www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_revetlles.htm, on també trobareu tots els productes de la
campanya d’enguany que descriuen els consells d’autoprotecció per a la ciutadania.
La Policia local de Roquetes recomana tenir molta cura i
especial atenció en la manipulació de petards, adequats
per a cada grup d’edat. I també recordar que per poder organitzar una foguera cal sol·licitar l’oportuna autorització
municipal.
Policia local de Roquetes
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registre civil
ABRIL
Naixements
Guillem Cid Castellà, 26/03/08
Izan Valls Herrero , 28/03/08
Joel Francesc Beltran Ginovart, 02/04/08
Manel Tomàs Bayo, 05/04/08
Àlex Valverde Trullén, 09/04/08
Albert Príncep Rodríguez, 15/04/08
Marta Torres Llatge, 18/04/08
Èric Albesa Vidal, 19/04/08
Judit Cañis Comí, 23/04/08
Anna Garcia Calvo, 23/04/08
Ieeman Muhammad, 23/04/08
Oriol Tafalla Barberà, 30/4/2008

MAIG
Naixements
Shània Sas Rosa, 05/05/08
Xavier Rodríguez Ferreres, 05/05/08
Bernat Termens Comellas, 26/05/08
Aroa Rodríguez Favà, 27/05/08
Matrimonis
José Sogues López i Isabel Domato Carles,
01/05/08
José F. Gombau Montesó i Ngtuka Marie-Luce
Kiona Pfluger, 13/05/08
José M. Martínez López i
Montserrat Monedero Sànchez, 23/05/08

Matrimonis
José D. Pàfila Favà i Rosenda Curto Solé,
12/04/08
José L. Zaragoza Estupiñà i M. René Méndez
Pérez, 12/04/08

Defuncions
Rosa Baiges Valldepérez, 04/05/08 (97 anys)
Juan Sabaté Queralt, 05/05/08 (83 anys)
Cinta Talarn Vallés, 08/05/08 (90 anys)

Defuncions
Alberto Castell Borràs, 02/04/08 (80 anys)

(Només apareixen les defuncions produïdes al municipi
de Roquetes)

IBI Urbana
30/04/08 - 30/06/08
IBI Rústega
30/04/08 - 30/06/08
Guarderia rural
30/04/08 - 30/06/08
Taxa d’escombraries
27/06/08 - 29/08/08
Ocupació domini públic
27/06/08 - 29/08/08
Cons. cementiri
27/06/08 - 29/08/08
IAE
30/07/08 - 30/09/08

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 d’abril de 2008
Temperatura mitjana màximes 23.6 C
Temperatura mitjana mínimes 10.9 C
Temperatura màxima absoluta 29.0 C el dia 3
Temperatura mínima absoluta 6.3 C el dia 13
Pluja
Precipitació mensual: 21.6 mm
Precipitació màxima en un dia: 16.2 mm el dia 20
Vent
Ratxa màxima: 73 km/h WSW el dia 18
Humitat relativa mitjana a 07 hores: 70%
Humitat relativa mitjana a 13 hores: 44%
Humitat relativa mitjana a 18 hores: 53%
Humitat relativa mitjana horària: 61%
Pressió màxima absoluta: 1022.7 hPa el dia 25
Pressió mínima absoluta: 980.8 hPa el dia 20
Pressió mitjana: 1011.3 hPa

taulell

Roquetes

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

Concurs
‘Drets
humans
al carrer’

El 10 de desembre del 2008 es compliran 60 anys des que
es va proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans, text que recull els 30 drets fonamentals que tots i
totes hauríem de gaudir. Però, coneixeu aquests drets?
Creieu que, de veritat, es gaudeixen a tot el món?
Per celebrar aquest 60 aniversari, l’Institut de Drets Humans de Catalunya convoca un concurs de contes infantils
sobre cadascun dels 30 articles de la Declaració. Els relats
guanyadors es publicaran en un llibre i s’utilitzaran per a
sessions de contecontes sobre la Declaració.
Consulteu-ne les bases. Data de lliurament: 10/12/2008
Més informació: Institut de Drets Humans de Catalunya
Pau Claris, 92 entl. 1a 08010 Barcelona T. 933 017 710
institut@idhc.org

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.

pàgina 25

Roquetes

Núm. 255 maig 2008

l’agenda cultura l
CURSOS
Català. Dimecres de 17.30 a
19h al Centre Cívic. Organitza: Associació de Dones.

bar de la Lira Roquetense (no
cal inscriure’s per parelles).
Telèfons: 977 500 960 (La
Lira) i 653 606 466 (Masha).

Informàtica. Dijous i divendres de 17.30 a 19.30h. Llar de
jubilats i pensionistes.

Aeròbic, batuka i manteniment. Dijous de 21 a 21.45h.
Casal de la Ravaleta. Inscripcions a l’estanc de Marita.
Preu: 7 els socis i 10 els no
socis. Organitza: A. de Veïns
la Ravaleta.

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.
Balls de saló. Dijous de 18 a
19h, nivell principiant infantil.
De 19 a 20h, nivell principiant
per a adults. Inscripcions al

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: A. de
Veïns la Ravaleta.
DIVERSOS
Berenar gratuït per a totes les
sòcies. Dia 21 de juny a les
18.30h. Organitza: A. de
Dones.
ESPORTS DE MUNTANYA
Descens de barrancs al Port:
el Canaleta. Dia 29 de juny.
Organitza: la Joca Club Alpí
(T. 977 503 933, dijous a partir de les 22.30h).
Descens de barrancs al Port:
racó de la Gralla. Dia 12 de

juliol. Organitza: la Joca C.A.
MÚSICA
Concert de la Banda de música
de la Lira. Dia 29 de juny. Auditori de Barcelona. Reserva de
places fins al 22 de juny a la
Lira. Entrada: 6 . Autocar +
entrada: 20 .

TEATRE
A càrrec del grup de teatre
Planer, de Santa Bàrbara, amb
l’obra Blat d’Orió, basada en
el llibre L’exiliada, d’Artur
Bladé i Desumvila. Dia 28 de
juny a les 22.30h. La Lira Roquetense.

23 de juny
Revetlles de Sant Joan
Flama del Canigó, actuació del
grup de diables Lucifers i els Grallers de Roquetes.
Sopar a la fresca: gratuït (cal
apuntar-se a l’Ajuntament).
Sopar al Casal: cal encarregar-lo
al bar Casal (977 503 616).
Música en viu a càrrec del grup
Armònic’s.
Hort de Cruells.
Organitza: Ajuntament de Roquetes.
A la Llar de jubilats, sopar i ball a
càrrec de Javi Planas. Preu: 25 .
Organitza: Associació de Jubilats
i Pensionistes de Roquetes.

1A FIRA D’ENTITATS. Tarda del 28 de juny.
Hort de Cruells.
Organitza: Ajuntament de Roquetes.

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.

col·laboracio n s
Els gegants
A Roquetes, els gegants
estan molt abandonats
i de posar-los al dia
voluntaris s’han cuidat.
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Se’ls ha fet la roba nova,
s’ha canviat de pentinat,
la cara neta i llustrosa
i de tot ben arreglats.
Però ara ve el problema,
s’han de batejar

i ningú es fica d’acord
del nom que s’ha de posar.
Si Joan i la Mercè,
si Isabel i Gregori,
s’està fent un referèndum
i s’ha armat gran rebombori.
No sabem què en sortirà
després de fer la consulta,
quin nom se’ls haurà triat,
esta és la gran pregunta.

Per a mi, Roquet i Punyetes
és un nom molt adient
pos fa referència al poble
i costums de la seva gent.
Sigue quin sigue el nom
Roquetes hi guanyarà,
pos tindrà dos bons gegants
que la representaran.
Joan Antoni Bonavida

Roquetes
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col·laboracio n s
poesia
Rosa de maig

ELS GEGANTS AL CARRER DEL CANAL L’ANY

1949. D’ESQUERRA

A DRETA,

ENTRE D’ALTRES: ANTONYITO PÉREZ, GUILLERMO ARASA, PAQUITO BOLUÑA, SERAFÍN FRANCH, JOAQUÍN SERRET, EL GAITER SANGRES (PORTADOR DEL GEGANT),
MANOLITO ROÉ, LACRUZ ( PORTADOR DE LA GEGANTA), TABALER, CABEZA ( MUNICIPAL), JUANITO CHAVARRIA I JOAN ZARAGOZA.

Ells, els gegants de Roquetes
A finals dels anys 1948 o 1949, l’Ajuntament de Roquetes va
comprar els gegants i els capgrossos. Van ser presentats a tota
la població amb motiu de les festes patronals, fet que va despertar gran expectació entre tota la gent, però sobretot entre
els més menuts.
La inauguració oficial dels gegants i els capgrossos no va arribar fins a l’any 1950, amb motiu del centenari de la independència de la ciutat. L’Ajuntament d’aleshores, presidit per
José M. Alegret, havia adquirit dos gegants i sis capgrossos,
tots de fabricació seriada. Tant el Consistori com la Comissió
de Festes feien tot el que podien per cuidar tots aquests personatges. Per a l’any del centenari, la família Roé Beltran de
Roquetes va confeccionar-los un anell de pedreria i un medalló per a ell, i per a ella, arrecades amb brillants i pedra roja
central, collaret de perles i collar a joc amb les arrecades. Els
anells van ser adaptats per als seus dits pels tallers Cronos de
Roquetes. El pergamí que portava el gegant va ser confeccionat pel sr. Suàrez, i el mocador de ganxet que portava la geganta a la mà esquerra va ser obsequi de les germanes Lola i
Pepita Beltran. Aquests personatges sempre eren pentinats
per perruqueres locals en anys alterns.
Com portaven la corona cenyida als seus caps i tenien un semblant majestuós, molta gent quan els veia desfilar deia:
“mireu, ja passen Isabel i Alfonso”, com a reconeixement
pels favors rebuts pels reis els anys 1850 i 1880.
Durant molt temps, els gegants i els capgrossos van patir unes
llargues vacances i no va ser fins a l’any 1986 quan el Consistori, presidit per Mariano Gil, va restaurar-los.
Fins ara se’ls ha conegut com als gegants de Roquetes. Crec
que ja seria hora que tinguessin el seu nom propi, ja que a
l’edat de 60 anys no és massa normal que encara no estiguin
batejats.
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Roquetes, bonica i fresca com una rosa de maig,
et voldria dir mil coses i no sé com començar.
Tens una eixerida església i un alegre campanar,
coronat per un rellotge que les hores va marcant.
El canal et besa la cara al pas per aquesta ciutat.
Quantes coses et vull dir, xiqueta,
i tu no me les vols contar.
Ets bonica i salamera, i ens tens enamorats.
A l’entrar a Roquetes, l’hort de Cruells ens saluda,
que a l’agost la jota és reina, les rondalles i cançons
i la Lira allà amagada és com la casa de tots,
s’ensenya i es fa teatre i es toca flauta i tambor,
mentre l’ajuntament l’escolta allà, a l’altre cantó.
Les escoles són l’orgull de tots els que allí han anat
a aprendre tot allò que els mestres han ensenyat.
Raval de Cristo, raval Nova i raval de la Mercè,
els teus carrers són bonics del més menut al més gran.
Carrer Major que t’enfiles del canal fins a l’estanc,
el mercat per tu vigila, presumit i en molts anys.
Carrer Major que et vesteixes de banderes i mil colors
quan per allí diuen: ja són les festes majors!
Desfilant per allí van les carrosses i el confeti
que a tots agraden tant,
pasacalles, processó, alegria i sardanes, tot cap al carrer gran.
De Roquetes vinc, de Roquetes baixo, així és la nostra cançó
que s’ha fet tan famosa que es passeja ja pel món.
Els Quicos en tenen la culpa,
això no ho podem negar
però per als roqueteros dins del cor ja fa que hi està.
Així és la nostra Roquetes, terra de festa i treball,
de pagesos i oliveres, d’hortes i garroferals,
de pastissets i punyetes,
de barrancs que hi corre aigua quan del cel ella ens cau,
de rondalles i de jotes, de muntanyes envoltada
amb olors de farigola i perfum de bon romer,
de gent bona i de gran cor que mira sempre al cel
des del seu Observatori que allà dalt de la muntanya,
rodejat de pins i arbres, vigila quan surt el sol.
Si fa vent, si fa calor, si els núvols porten aigua,
si el cel és blanc o roig i la terra ja tremola
i la lluna surt a córrer al costat de les estrelles
que a Roquetes vol besar.
Perquè ets tan guapa, Roquetes, com una rosa de maig.

Amada Puig, membre de Poetes de l’Ebre
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1 de març del 2005.
Neu al camp de futbol.
JOSEP M. PIÑOL

D’esquerra a dreta:
I. de la Cruz (entrenador), Manolo,
S. Rodríguez, Carles Estrada, Ferré,
Fortuño, Bernat, Santi,
Miquel Fernàndez, Lluís Forner,
Curto, Cubells, Jesús Basterra,
Josep Estrada, Celso, J. Ramon Cid,
Joan Cid, David Cubells (‘mascota’),
Josemari Garica i Lamarca.
I. DE LA CRUZ

Any 1980.
Col•legi M. Marcel•lí Domingo vist
des de la raval Nova.
SALVADOR SALES ANDREU

