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T

l’editorial

Tot i que en aquest número de la revista encara no en trobareu les imatges, ja han passat
les festes majors de Roquetes; aquests deu
dies de festa en què la participació ciutadana
ha estat excel·lent i hem pogut deixar de
banda, per uns dies, el neguit i la feina del dia a dia. Com un
ciutadà més, però també com a alcalde, he de dir-vos que, una
vegada més, els roquetencs i les roquetenques hem demostrat
que les nostres festes majors són referència a la comarca i que,
quan es hi posem, sabem viure-les amb intensitat. I dintre de
pocs dies tindrem una nova oportunitat de demostrar-ho tot participant a les festes majors de la Ravaleta; unes festes preparades, amb molta feina i il·lusió, per la jove Comissió de Festes
del raval de Cristo. D’aquestes festes i de les de Roquetes en podreu gaudir al proper número de la revista Roquetes.
Aquesta que ara teniu a les mans, però, conté una de les informacions més esperades i desitjades: la que fa referència al
nou equipament de què Roquetes disposarà a finals d’aquesta legislatura, el nou pavelló d’esports. És per a mi, i per a l’equip de
govern roquetenc, una gran satisfacció el fet de poder mostrarvos-el, ja que es tracta d’un edifici que cobrirà les necessitats
que fa anys que arrossega el municipi quant a equipaments esportius o, simplement, per poder organitzar esdeveniments diversos. El nou pavelló d’esports serà un edifici avantguardista,
sostenible, versàtil, útil i, el que és més important, assequible a
les arques municipals. No ens calen construccions faraòniques
que després no puguem assumir; el pavelló podrà ser utilitzat
amb total garantia per tots els usuaris de la ciutat que practiquen esports diversos i cobrirà totes les necessitats que es desprenen d’aquesta activitat, així com les socials i lúdiques. Així
doncs, tal com podreu veure a les pàgines següents, podem ja
felicitar-nos tots ja que us puc garantir que aquesta nova infraestructura serà del gust i la necessitat de tots els ciutadans i les
ciutadanes.
En un altre ordre de coses, també estic molt satisfet de la participació ciutadana a dos actes lúdics que han estat organitzats
aquest mes de juny: la revetlla de Sant Joan, que va aplegar més
de 300 persones a l’Hort de Cruells en aquesta nit màgica, i la
primera Fira d’Entitats de Roquetes. En aquest segon esdeveniment, he de felicitar tothom per l’èxit d’aquesta primera mostra
de l’associacionisme que viu la ciutat, tant les entitats com el
nombrós públic assistent, però d’una manera especial a Pepita
Bosch per la seva idea de donar a conèixer la gran activitat que
duen a terme les entitats roquetenques i per la seva dedicació a
l’organització d’aquesta nova convocatòria firal que ve a engrandir l’agenda festiva i cultural de Roquetes.
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El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
pàgina 2

Núm. 256 juny/juliol 2008

Roquetes

notícies
El futur pavelló d’esports
de Roquetes

R

oquetes disposarà, a finals d’aquesta
legislatura, d’una de les infraestructures més esperades per la població, tant
pels que practiquen esports diversos
com pel públic en general, ja que el municipi gaudirà un edifici multiusos per a la celebració
d’actes diversos. Es tracta del pavelló municipal que,
emplaçat al solar adjacent a la piscina coberta, donarà
servei a tota la població.
Per primera vegada, l’Ajuntament va convocar un concurs perquè poguessin optar-hi els professionals de
l’arquitectura que així ho consideressin, amb un pressupost de redacció del projecte de 350.000 euros. Les
condicions que va posar-hi per poder-s’hi presentar
van ser la presentació de documentació administrativa i les referències de l’empresa, una proposta econòmica que no superés els 2.900.000 euros i que la
superfície mínima construïda fos de 2.500 m2, l’avant(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

projecte i l’equip i les referències tècniques.
Una vegada acabat el termini de presentació, tres van ser
les empreses d’arquitectura que hi van optar: Millet i
Biosca Associats, de Barcelona; Ferran i Òscar Arquitectes
Associats, d’Amposta; i Joaquim Balaguer Ariño, també
de Barcelona. Totes tres propostes van ser admeses, però
l’Ajuntament va decidir sol·licitar un informe als serveis
tècnics competents per poder considerar els avantatges
majors o menors de cadascuna de les propostes i, així,
poder posteriorment adjudicar-ne l’execució.
MILLET I BIOSCA ASSOCIATS

Una vegada els serveis tècnics van valorar cadascuna de
les opcions presentades (considerant diversos criteris com
ara les propostes econòmiques o el termini d’execució), la
pàgina 4
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Mesa de contractació de l’Ajuntament va acordar adjudicar
l’elaboració del projecte a l’empresa de Barcelona Millet i
Biosca Associats en valorar que el seu projecte era el que
presentava més puntuació respecte a factors com la utilitat, la funció, la integració, la identitat i la versabilitat del
futur edifici.
Així, doncs aquest gabinet d’arquitectura serà l’encarregat de la redacció del projecte definitiu, del projecte de
seguretat i salut, la direcció facultativa de l’obra, la direcció tècnica de l’execució, i la coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra; per un import
final de 315.000 euros.

juntament s’estalvia finalment molts diners respecte al
projecte encarregat per l’equip de govern anterior ja que,
si bé el pressupost inicial era de 2.4 82.544,66 el 2006;
el febrer del 2007 s’havia incrementat fins als 3.227.308 ;
i, finalment, el maig del 2007 era de 4.412.343,79 .
Així doncs, Roquetes disposarà d’un nou equipament que
resoldrà totes les mancances actuals (com a pavelló d’esports i com a edifici multiusos) amb un estalvi de gairebé
1,5 milions d’euros, ja que la construcció del nou pavelló
ha estat pressupostada amb un import de 2.585.000 .
UN EDIFICI VERSÀTIL I AVANTGUARDISTA

El nou pavelló d’esports de Roquetes, com podeu veure a
REDUCCIÓ DE COSTOS

Elaborant aquest concurs i adjudicant aquest projecte, l’A-

(continua a la pàgina següent)
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les imatges, disposarà de tres pistes (una de gran i dues de
més petites), una capacitat per a 300 persones assegudes
a les grades, que es multiplicaran quan s’utilitze la pista per

a esdeveniments determinats; vestidors, vestíbuls i accessos rodats.
Finalment, l’edifici tindrà 2.627,74 m2 de superfície construïda, de la
qual 2.524,06 m2 serà
utilitzable.
Quant als criteris de sostenibilitat, el nou equipament disposarà d’un
sistema de captació
d’aire exterior, extracció
i renovació d’aire amb
ventiladors accionats per
cèl·lules fotovoltaiques,
dos patis per garantir la
ventilació i la il·luminació natural dels vestidors, i enjardinament
exterior amb vegetació
autòctona per consumir
menys aigua de reg. A
més a més, cal destacar que les parets exteriors de l’edifici
també seran de vidre, amb la qual cosa la il·luminació de
les pistes serà amb llum natural durant tot el dia.

anunci
Devolucions de les multes resultants de la poda d’arbres
L’any 2005, l’Ajuntament va dictar un ban per requerir als propietaris de les finques contígües a la via pública
que tallessin les branques més baixes dels arbres que envaïen els camins municipals. A més, el ban advertia que
si no ho feien, ho faria l’Ajuntament (a través d’una empresa) i els propietaris en pagarien les despeses.
A resultes d’aquesta actuació, molts propietaris van presentar reclamacions tot al·legant que o bé ja n’havien fet
la poda o que l’empresa encarregada de fer-la no l’havia fet de manera correcta.
L’actual Ajuntament, en considerar que aquesta ordre d’execució presentava diversos defectes de forma
(manca de terminis, manca de notificació individual als propietaris, manca de sol·licitud de pressupostos...),
ha conclòs que:
1. S’està davant un acte administratiu que presenta un defecte de forma que en determina l’anul·labilitat.
2. Han passat gairebé tres anys des que es va dictar el ban, durant els quals hi ha persones que han pagat i
altres que no, i s’han presentat moltes reclamacions que encara estan pendents de resolució.
Per tant:
L’AJUNTAMENT REVOCA L’ACTE ADMINISTRATIU I ACORDA, A LA VEGADA, LA DEVOLUCIÓ
DELS PAGAMENTS REALITZATS PELS PROPIETARIS.
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La regidora de Medi Ambient
deixa l’equip de govern
Feia ja mesos que M. Teresa Ferré, regidora de
Medi Ambient de l’Ajuntament, havia anunciat a l’alcalde la seva
intenció de deixar l’equip de govern. Les
seves responsabilitats
laborals no la deixaven
dedicar el temps que ella hagués volgut a la seva regidoria.
Finalment, gairebé quan es complia el primer any de govern
del nou Ajuntament, Ferré va presentar la seva renúncia, que
va ser acceptada pel ple ordinari celebrat el 27 de maig passat.
Així, la seva substitució corresponia a la candidata següent de
la llista d’ERC a les municipals del maig del 2007. Aquesta
persona és Maribel Belmonte. Amb la seva entrada, s’ha produït un canvi de competències ja que Medi Ambient passa a
mans de l’alcalde, Paco Gas, i Governació, Règim Interior i
Turisme, a càrrec de la nova regidora.

Comiat
de Tere Ferré

Q

uan vaig presentar-me, la meva situació laboral era molt diferent a l’actual;
només treballava tres hores i tenia
molta disponibilitat, molta il·lusió i
moltes ganes de treballar. M’estava
preparant unes oposicions i, per sort, vaig aprovar-les.
Ara, la meva condició ha canviat totalment i no puc dedicar-m’hi tot el que voldria, per la qual cosa he presentat aquesta renúncia.
Voldria donar les gràcies per la confiança i el suport rebut
al senyor alcalde, a tot el Consistori, regidores i regidors
tant de l’equip de govern com de l’oposició i a totes les
persones que treballen en aquest ajuntament (personal
administratiu, personal tècnic, Policia Local, guarda
rural, conserge, personal de la brigada...). Espero no deixar-me ningú. Moltes gràcies per tota la confiança i el
suport que m’han donat durant aquest any.

Maribel Belmonte, nova
regidora de l’Ajuntament
Maribel Belmonte Rodríguez té 39 anys i treballa al Punt d’Informació Juvenil del Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquesta
jesusenca que, tal com diu ella, només dorm al seu poble, fa
uns vint anys que està lligada a Roquetes ja que va regentar dos
negocis propis a la ciutat, tots dos del sector de l’hostaleria.
Amb una filla petita al seu càrrec, Belmonte és la nova regidora de Governació, Règim Interior i Turisme.
Pregunta: El fet d’estar al capdavant d’un local mític com el
Folk 3 et va lligar de ple a la vida roquetenca...
Resposta: Per suposat, tant a la gent a partir del local com a
les associacions de la ciutat com ara el Comerç Agrupat o
Arjub, fent exposicions, col·laborant amb les festes majors... i
també a la vida política.
P: Des de quan la teva implicació amb ERC?
R: Tot i que la meva implicació amb la gent del partit ha estat
de sempre, el meu marit i jo vam començar a militar-hi fa sis
anys. Finalment, vaig anar a la llista d’Esquerra, com a número
5, a les passades eleccions municipals.
P: Et va costar decidir-te a formar part de la llista?
R: No, perquè Roquetes és la meva ciutat. Conscient que, com
a número 5, podia sortir elegida, vaig decidir treballar per la
ciutat. Al final ens van mancar 70 vots perquè jo sortís ele-

gida, però sí que hi van entrar i els meus companys Tere, Sisco,
Paco i Jordi.
P: Ara sí que et tocarà assumir responsabilitats de govern...
R: Doncs, ara sí. Per motius laborals, Tere ha hagut de deixar
l’equip de govern i, clar, la següent a la llista era jo. Me’n van
informar, m’ho vaig pensar i vaig acceptar. M’agrada la política i, a més, crec que calia una altra dona a l’equip de govern.
P: Pel que fa a les diferents àrees, quina serà la teva feina?
R: Quant a Governació, intentaré que sigui una àrea més propera als ciutadans del que ho ha estat fins ara, que arribi tota
la informació. Amb la Policia Local, per exemple, col·laborar
amb ells perquè la ciutat sigui, si cap, encara més cívica. I respecte a Turisme, aquesta és una àrea amb molt potencial ja
que Roquetes és la porta dels Ports, té un terme municipal preciós i, a més, estem a un pas de la costa i del Delta.
pàgina 7
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Obres diverses a carrers i
camins del municipi
L’arranjament de carrers i camins és una de les principals apostes de l’equip de govern actual. Tant és així, que
els pressupostos per al 2008 ja contemplen (tal com vau
poder veure a la revista anterior) un apartat específic
força dotat econòmicament.
Doncs posant a la pràctica aquestes intencions, han començat ja les obres d’arranjament als carrers més necessitats del municipi. Així, tal com mostren les imatges,
s’ha començat els carrers del Pi i de Sant Pere. A tots dos
se’ls ha aplicat una capa nova d’asfalt i l’import de les
obres ha estat de 15.000 euros.
També podreu veure obres diverses per la ciutat de Roquetes i el raval de Cristo; obres de millora de clots i desper fectes diversos, a més de les obres d’obertura de
carrers per enllaçar l’avinguda del Pare Romanyà amb la
del Metge Cid.
ELS CAMINS

Algunes d’aquestes imatges pertanyen al camí del Lloron, que ha estat arranjat recentment. Al camí, fins ara de
terra i molt utilitzat pels usuaris que disposen de finques
a prop, se li han aplicat dos tractaments asfàltics que
l’han deixat com nou.
D’altra banda, cal ressaltar que l’Ajuntament ha aprovat
l’arranjament dels clots existents a tots els camins asfaltats, amb un pressupost de 30.000 euros. Aquestes obres
de millora es duran a terme de forma immediata.
I amb un pressupost de 77.000 euros, també s’ha aprovat l’arranjament de tots els camins malmesos pels aiguats del setembre del 2006; uns camins que van quedar
en molt estat i als què fins ara no s’ha fet cap treball d’arranjament. D’aquesta manera, l’Ajuntament destinarà
gran part del pressupost d’enguany a obres de millora
(continua a la pàgina següent)
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d’aquestes vies rurals tan transitades.
Uns altres treballs que ja estan en marxa són els que pertanyen a la carretera de Roquetes a Jesús. Aquestes obres engegades per la Mancomunitat
Roquetes-Tortosa, l’acabament de les quals està previst per a finals d’any,
contemplen també l’enllumenat públic i la construcció de voreres i mobiliari urbà.
NOU MOBILIARI URBÀ A ROQUETES

I ja que parlem de mobiliari urbà, haureu pogut comprovar que els bancs
de l’avinguda del Pare Romanyà -n’hi havia dos que eren d’obra- han estat
substituïts per altres de fusta i se n’han afegit més. També és el cas de l’avinguda del Metge Cid.
Aquesta quinzena de bancs han estat col·locats gràcies a la subvenció que
el departament de Governació de la Generalitat va atorgar per a l’adquisisció de material per a l’adequació del casal Llar de Jubilats i Pensionistes de
Roquetes que en són, de fet, els principals usuaris. Aquesta subvenció va
tenir un import final de gairebé 27.000 euros.

i, a més...

Treballs
habituals de la
Brigada

Molta és la feia diària que du a
terme la Brigada municipal; una
feina que de vegades no és prou
valorada però sense la qual tant
la ciutat de Roquetes com el
raval de Cristo estarien bruts i
deteriorats.
Al treball habitual de neteja de
carrers, places, papereres i pipicans, els mesos de març, abril i
maig s’han dut a terme feines
tan diverses com l’arranjament
de rampes d’accés per a minusvàlids a la Torre d’en Gil, la neteja de desguassos diversos,
reparacions als lavabos i a les
portes del Centre Cívic i del
mercat municipal, la pintura dels
bancs de la Raval Nova, el trasllat de materials trencats i d’olis
usats a la deixalleria, la recollida
de la runa de les obres que es
duen a terme arreu, la col·locació de la figura de Sant Josep a
la Llar de Jubilats, reparacions
diverses al casal del raval de
Cristo, la pintura de diversos
passos de vianants, l’arranjament de les calderes del CEIP la
Ravaleta...
Tot això sense comptar amb la
feina que comporta la preparació i la recollida de cadascuna
de les celebracions festives que
es produeixen, com ara la festa
del 14 d’abril, la trobada de
motos, la calçotada a l’Hort de
Cruells, les actuacions a la Lira,
exposicions, les festes majors o,
simplement, la fira ambulant de
cada divendres. Una feina sense
la qual no seria possible tenir-ho
tot a punt per a la celebració
(llums, tanques, lavabos...) i tot
enllestit quan les festes acaben.
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Reunions periòdiques de seguiment de les obres
del CEIP M. Marcel· lí Domingo
A petició expressa de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament
de Roquetes, des del setembre del 2007 es vénen mantenint unes trobades informatives per poder fer el seguiment
de l’estat d’obres que s’estan duent a terme al CEIP M.
Marcel·lí Domingo. D’aquesta manera, l’Ajuntament sap
en quin moment es troben les obres i com va l’execució
d’aquestes.A les reunions són presents diversos responsables del departament d’Educació de la Generalitat, les em-

preses constructores, empreses de gestió d’infraestructures, equips tècnics de l’Ajuntament, la directiva del centre
i membres de l’AMPA, el regidor d’Educació, diversos regidors de l’equip de govern i regidors de l’oposició. A més
a més, aquesta darrera reunió, mantinguda el dia 17 de
juny, va estar presidida per l’alcalde, Paco Gas.
La propera reunió tindrà lloc el dia 2 de setembre, tan aviat
com acabin les vacances escolars.

Buidat sanitari
al barranc de Lloret
Els representants del Govern a les Terres de l’Ebre, juntament amb els de l’Ajuntament de Roquetes, i acompanyats
de propietari de l’explotació vaquí-brau del barranc de Lloret, Pedro Fumadó, ‘el Xarnego’, van visitar l’explotació després que el departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural (DAR) en fes un buidat sanitari. Cal assenyalar que
aquesta explotació que Fumadó té al barranc de Lloret feia
molts anys que arrossegava un alt percentatge de positivitat de la tuberculosi bovina.
En aquest sentit, l’àrea veterinària del DAR va procedir al
buidat sanitari de l’explotació, al terme municipal de Roquetes. L’actuació va comptar amb la col·laboració de Fumadó, que va sacrificar 113 caps de bestiar per evitar la
propagació d’aquesta malaltia.
D’altra banda, el departament de Medi Ambient continua
els treballs de control de la tuberculosi als senglars de la
zona i duu a terme batudes controlades per evitar-ne el contagi a altres animals i a altres zones de la Reserva de caça
dels Ports. També es fan controls periòdics a la resta d’anipàgina 10

mals per analitzar les malalties contagioses que es puguin
trobar i, si cal, sacrificar-los com a mesura de prevenció.
El departament de Salut i l’Ajuntament de Roquetes vetllen
per mantenir el control sanitari dels animals de la zona del
barranc de Lloret. L’Ajuntament ha aprovat l’habilitació d’un
escorxador específic que donarà servei a les societats de caçadors, on Salut posarà veterinaris que certificaran l’estat
sanitari de les carns provinents de l’activitat de caça de la
Reserva dels Ports.
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Sant Joan: foc, coets, cava i
música a l’Hort de Cruells
Les flames de la foguera van il·luminar una de les nits més
curtes de l’any a l’Hort de Cruells. Dilluns 23 de juny, revetlla de Sant Joan, més de tres-centes persones van aplegar-se al parc del casal municipal per donar la benvinguda
a l’estiu i celebrar una de les festes més concorregudes i esperades de l’any.
Va encetar la vetllada, organitzada per l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament, un sopar de germanor al què cada colla i família va dur tota mena de menges. Cal destacar, però, que
van abundar les més tradicionals, és a dir, cargols, pernil,
pa amb tomàquet, truites de tota mena i, com no, la coca
de Sant Joan i el cava.
Mentrestant, fustes, mobles i cartrons esperaven amuntegats que el foc els consumís tot composant la foguera que
mai no pot faltar en aquesta festa, també anomenada la nit
del foc. I és que la creença popular diu que les flames
allunyen i espanten els éssers imaginaris que només campen durant aquesta nit i que el fet de saltar la foguera duu
sort per a tota la resta de l’any.
D’altra banda, la nit de Sant Joan se celebra la festa dels
Països Catalans i el seu símbol, la flama del Canigó -anomenada així en honor al cim més alt de tots els territoris
de parla catalana-, és l’encarregada d’encendre les fogueres de totes les poblacions catalanes que ho demanen. La
flama es reparteix arreu a través de determinades ciutats
i, en aquest cas, Roquetes va anar a buscar-la a la més propera. A la mitjanit, la flama va entrar al recinte, custodiada
per diversos xiquets i el regidor de Cultura, Sisco Ollé, que
en va llegir el manifest. En acabar, una traca i el ball de
diables a càrrec dels Lucifers de Roquetes, que van calar
foc a la foguera al ritme de la música dels Grallers de Roquetes.
Quan el foc va haver consumit la major part de la foguera,
el grup Armònic’s va començar a posar música a la revetlla; una festa en què la coca i el cava no van faltar i que va
acabar ja ben entrada la matinada.
(Veieu-ne més imatges a la pàgina següent)
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L’àrea de Qualitat de Vida
engega la 1a Fira d’Entitats
La tarda de dissabte 28 de juny, l’Hort de Cruells va ser
l’escenari de la primera Fira d’Entitats de Roquetes, en la
qual va participar un total de trenta associacions roquetenques distribuïdes en 26 carpes, entre elles AHIDA-TTE,
AMITE, Arjub, ASIFTE, Amics de la Capella del Port,
Casal Cultural andaluz Terres de l’Ebre, l’associació cultural Asserm Amazigh, l’Associació de Dones, l’Associació
de Dones Equatorianes residents a Espanya Terres de l’Ebre, Ball de diables Lucifers, La Vianda, grup pel consum,
conscient i ecològic, BTT Terres de l’Ebre, el Centre Obert,
el Centre Parroquial, Club de bitlles Roquetes, CD Roquetenc, club d’escacs Peó Vuit, Club Futbol Sala Roquetes,
Club Ràdio Control de l’Ebre, Club Voleibol Roquetes, Comerç Agrupat de Roquetes, la coral Preludi a Caro, la delegació de la Lliga contra el Càncer a Roquetes, Grainart,
la Joca Club Alpí, la Lira Roquetense, el Moto club Engrassar i Donar vent, el Moto Club Roquetes, el Patronat de
Festes i la Penya barcelonista Mont Caro.
Al llarg de la tarda, a moltes carpes es van realitzar demostracions de les activitats que cada entitat du a terme

durant l’any. El públic va poder jugar a escacs, fer alguna
tirada de bitlles, degustar dolços amazighs, veure un partit de vòlei per televisió i també aprendre a jugar-hi, tocar
alguns instruments, comprovar què se sent quan es va amb
una cadira de rodes, aprendre a fer puntes de coixí... I els
més menuts també van poder pintar, dibuixar i jugar.
A l’escenari preparat per a l’ocasió es van poder escoltar
les veus de la coral Preludi a Caro, veure els balls del grup
de sevillanes, escoltar música amazigh i també la dels Grallers de Roquetes. En acabar l’acte, el Patronat de Festes va
(continua a la pàgina següent)
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aprofitar l’ocasió per fer el sorteig de les taules del ball
per a les festes majors.
Aquesta primera Fira d’Entitats de Roquetes és una iniciativa sense precedents de l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament davant la necessitat que la ciutadania de
Roquetes, i també de les Terres de l’Ebre, conegués totes
i cadascuna de les associacions que hi ha avui en dia a la
ciutat i la important tasca que aquestes desenvolupen,
moltes d’elles a nivell del territori, com és el cas d’AHIDATE (Associació per a l’ajut als trastorns hiperactius i dèficit d’atenció) o AMITE (Associació de Minusvàlids de les
Terres de l’Ebre).
Cal assenyalar que en aquesta mostra cívica també hi va
estar involucrades les àrees de Cultura, Esports i Dinamització Econòmica de l’Ajuntament.
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Pepita Bosch, regidora de Qualitat de Vida
“Calia donar a conèixer les entitats roquetenques”
Pregunta: Per què una fira d’entitats a Roquetes?
Resposta: Se’m va acudir la idea ja fa temps que seria bo que
les entitats i associacions de la ciutat es coneguessin entre
elles, donessin a conèixer a tothom quines activitats duen a
terme, poguessin captar nous socis i la gent s’assabentés de la
vida associativa roquetenca.
P: Quin ha estat el resultat d’aquesta primera edició de la Fira?
R: La Fira va ser un èxit. En un principi no estava massa segura
del resultat però la veritat és que va estar molt bé. Tot i ser la
primera vegada que es feia, el conjunt del parc del casal feia
molt goig, amb un seguit de carpes iguals i amb una organització professional i gairebé perfecta.
A més, una part molt important de l’èxit de la Fira va ser la
gran participació de les entitats ja que sense elles no hagués
tingut massa sentit. En van haver que van compartir carpa,
com ara el Centre Parroquial, els Amics de la Capella del Port
i Càritas, i d’altres amb carpa per a elles soles.
P: I quins han estat els comentaris de les entitats participants?
R: Doncs tothom va quedar molt content i amb ganes de repetir la propera edició.
P: La Fira no va ser només per contemplar els estands sinó que
també van haver-hi activitats...
R: Sí. El Centre Obert, per exemple, que fa poc temps que l’hem
engegat, va donar a conèixer els seus serveis perquè tothom el
tingui a l’abast el proper curs. L’Associació de Dones va mos-

trar com es fan les puntes de coixí, cistells... O el Club de Vòlei,
que va fer demostracions de joc.
P: Quant a la participació del públic?
R: Doncs jo crec que, al llarg de la tarda, van passar per la Fira
gairebé mil persones. Un referent que tenim és que l’empresa
que va col·laborar amb la Fira, Maheso-Iceberg, ens va servir
600 polos, i resulta que es van esgotar i vam fer curt. Va haver
molt moviment de gent durant tota la tarda.
P: Es van poder veure diverses actuacions...
R: També en van haver. La coral Preludi a Caro va cantar diversos temes, el grup de sevillanes va fer una demostració d’aquest ball típic andalús, l’associació Asserm Amazigh va tocar
i ballar les seves dances, i també els Grallers de Roquetes van
amenitzar la tarda. Els que no van poder actuar, però, van ser
els diables Lucifers, que volien fer un petit correfoc i com que
hi havia tant públic i el recinte és limitat vam tenir por que no
prengués mal ningú.
P: I per a l’any vinent?
R: Per a l’any que ve, una segona edició de la Fira i, tot i el gran
èxit de la d’enguany, intentarem millorar-la encara més. Vull
agrair, a més a més, la col·laboració que la meva àrea ha tingut de les àrees de Cultura i Dinamització Econòmica i Esports, en les persones de Sisco Ollé i Gerard Gas, que m’han
ajudat en tot moment en l’organització d’aquesta primera Fira
d’Entitats.
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El fi de curs didàctic del Centre Obert
Durant aquest mes de juny passat, el Centre Obert ha
continuat treballant en la línia que es va marcar des de
bon començament: berenar, jocs, deures, reforç i tallers.
A més a més, també es van dur a terme un seguit d’activitats variades. Algunes d’elles buscaven com a objectiu
el fet que els xiquets i les xiquetes coneguessin diferents
serveis, espais i activitats que hi ha al municipi.
Així, divendres 6 de juny, les monitores van dur una
quinzena de xiquetes i xiquets a visitar l’Observatori, que
tan a prop està i que de vegades tan desconegut resulta.
Van fer la visita acompanyats del pare Sanclemente, que
els va ensenyar els pavellons que actualment es poden
visitar mentre els anava explicant el treball que es fa a
l’Observatori.
D’altra banda, un parell de tardes Paco Tafalla, director
d’Antena Caro, els va ensenyar les instal·lacions de la
ràdio i tots els xiquets i xiquetes van poder saber què se
sent tenint un micròfon al davant. També van poder desenvolupar un joc que va consistir en que mentre tot el

grup estava a la sala d’audició, els infants anaven passant d’un en un per cantar una cançó que la resta havia
d’endevinar. S’ho van passar la mar de bé!
Cada dimecres, els infants van voler escoltar els diferents
contes que Marc i Mentxu van explicar a la Biblioteca municipal. I, a més a més, les xiquetes i els xiquets també
van poder elaborar un calidoscopi, és a dir, una joguina
que consisteix en un cilindre en el fons del qual hi ha
fragments de vidre de color i miralls, disposats de manera que apareix a la vista una figura de simetria radiada
de múltiples colors que varia de forma il·limitada quan
se l’agita. Una forma de veure la vida en colors!
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El dia 26 de juny, les monitores del Centre Obert van tornar a fer un cafè amb tots els pares i les mares que van
inscriure-hi els seus fills i filles. El fet de mantenir aquestes converses periòdiques de forma distesa pot ser un
bon espai d’intercanvi que paga la pena de fomentar.
Finalment i per tancar el curs, divendres 27 de juny es va
organitzar una sortida de tot el dia al delta de l’Ebre. Al
(continua a la pàgina següent)

i, a més...

Tornem al setembre

El proper dia 1 de setembre, el Centre Obert tornarà a obrir les inscripcions. S’atendran, per ordre
d’arribada, a la primera planta del Centre Cívic.
Recordeu que aquest és un servei gratuït, per a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys, que ofereix l’Ajuntament de Roquetes (àrea de Qualitat de Vida) de
17 a 20 h i de dilluns a divendres.
El principal objectiu del Centre Obert és que els
infants ocupin el seu temps lliure educativament,
donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i el desenvolupament de la seva personalitat.
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els més menudets

matí, els infants van visitar el Deltàrium, on es va realitzar un taller sobre aus amb una part de treball a l’Aula
de Natura i l’altra part, una visita a les instal·lacions, on
es van poder observar, tocar i alimentar alguns exemplars d’aus (ànecs, oques, estruços, gallines...). Per a l’hora de dinar es va escollir la zona de pic-nic que hi ha
allí mateix i, després d’haver fet la digestió, tots van desplaçar-se fins a la platja de Riumar per jugar i prendre un
banyet. Una jornada en què tots van aprendre moltes
coses i van xalar molt.

Dia de la música a la llar d’infants Patufets

Amb motiu del dia de la música (21 de juny), la llar
d’infants Patufets va voler celebrar-lo amb el públic
de la ciutat. Així, el matí del dia 19 va oferinr un petit
concert de veuetes al mercat municipal. Tots els alum-

Més espai
per als nadons i les
seves mares
La sala polivalent del Casal de Joves ha
estat cedida perquè s’hi puguin fer les
pràctiques de prepart i de postpart que
porta a terme la llevadora.
L’Ajuntament ho ha volgut així atès el poc
espai físic de què disposa el CAP de Roquetes. D’aquesta manera, les dones embarassades i les que han tingut la criatura
recentment poden gaudir d’un espai amb
les millors condicions posssibles.
pàgina 18

nes de la llar junt amb les seves monitores i, com no,
amb la seva mestra de música, van cantar unes cançons populars que van ser molt aplaudides per la gent
que en aquell moment estava comprant al mercat.
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Presentació del programa de
les festes majors 2008
El bateig dels gegants, un dels actes
destacats de la festa d’enguany
Just estrenat l’estiu, les festes majors de Roquetes ja són
a la cantonada i, dimecres 25 de juny, se’n va presentar
la programació; un seguit d’actes que s’estendran del 4 al
13 de juliol i en què no faltaran, com sempre, els actes
més tradicionals com ara l’ofrena, la presentació de les
pubilles o la processó en honor al patró, i també els més
lúdics com ara el concorregut cós iris, les menjades populars, els bous i els balls d’orquestra.
En l’acte de presentació del programa, celebrat al saló de
plens de l’ajuntament, el regidor de Festes, Sisco Ollé, va
voler remarcar la feina que durant tot un any duu a terme
el Patronat de Festes per organitzar aquests actes festius
i també que enguany el pregoner de les festes serà un
pagès, Josep Olivas, tot recordant els orígens d’una ciutat que es va fer gran a partir del conreu de l’olivera. Ollé
també va voler assenyalar que el ball de les nits de festes tindrà lloc -tot i que l’espai és més reduït de l’habitual- al pati de l’IES Roquetes ja que les obres que es
duen a terme al CEIP M. Marcel·lí Domingo n’impedeixen la celebració a la pista de sempre.
En la presentació del programa, la portada del qual ha
estat elaborada per l’artista local Ignasi Blanch, també
hi eren presents l’alcalde de la ciutat, Paco Gas; el president del Patronat de Festes, Salvador Sales; i Conrad
Duran, coordinador de l’edició del programa.
ISABEL I GREGORI, ELS GEGANTS DE ROQUETES

Aviat farà seixanta anys que es van presentar els dos gegants de Roquetes; sis dècades, però, en què els gegants
han representat la ciutat sense nom propi. Per poder atorgar-los un nom, l’àrea de Cultura va engegar, fa dos
mesos, una consulta popular perquè els ciutadans i ciutadanes proposessin els que creguessin convenients. Finalment, en un escrutini que va tenir lloc dissabte 20 de
juny a l’ajuntament, els noms escollits han estat Isabel
per a la geganta, en record d’Isabel II, la reina que va atorgar la independència a Roquetes; i Gregori per al gegant,
en honor a un dels patrons de la ciutat.
Un dels actes destacats de les festes 2008 serà, doncs, el
bateig popular dels gegants. L’acte se celebrarà dissabte
12 de juliol, i els gegants roquetencs estaran apadrinats
per Mustafà i Elisenda, els gegants del Pi de Barcelona,
els més antics de Catalunya, i per Rubí i Rufo, gegants
de Tortosa que van ser construïts a Roquetes.
pàgina 19
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Fi de curs als centres escolars del municipi
molts pares i mares va fer que la sala de psicomotricitat es
quedés petita.
MOSTRA DE PRODUCCIONS AUDIOVISUALS

D’altra banda, i després de l’experiència de quedar finalistes al concurs Digues COM, el centre va participar a la
Mostra de produccions audiovisuals 2008 convocada pel
departament d’Educació. Els alumnes van participar-hi en
la categoria de ràdio, i el treball va consistir en l’elaboració d’un noticiari radiofònic a partir de les notícies més rellevants esdevingudes al centre. Finalment, el jurat de la
Mostra va atorgar a l’escola un dels 16 premis de ràdio que
va donar a nivell de Catalunya, que va consistir en 1.200
euros per al centre educatiu.

ceip la ravaleta

Enguany, a causa de les obres que es duen a terme al centre, el CEIP M. Marcel·lí Domingo va haver de canviar les
activitats que habitualment realitza per fi de curs. Així, el
dia 4 de juny el grup de flautes i el grup de cant coral de
l’escola van oferir un recital a la sala de psicomotricitat. Dimecres 18, el grup de danses de l’escola va desplaçar-se
fins al col·legi Sant Jordi de Jesús, on van fer l’habitual visita de cada any quan acaba el curs escolar. L’últim dia de
classe es va celebrar un concert a la sala de psicomotricitat i també danses al pati de l’escola. En acabar, un bon
esmorzar col·lectiu, preparat per les mestres, que va consistir en entrepans, patates i sucs de fruita. A la tarda va
tenir lloc l’acte d’entrega de les orles a tots els alumnes
del centre que aquest any han acabat 6è. L’assistència de

Dijous 19 de juny, amb motiu de l’últim dia de classe,
el matí va transcorre de manera diferent a l’habitual.
A primera hora, la sala multiusos del centre va acollir l’entrega de les orles als alumnes que enguany
han acabat 6è. Com a regal se’ls va obsequiar amb un
llibre.
En lloc de fer un festival amb ball i cançons com tots
pàgina 20

els anys, enguany el fi de curs va ser difierent. L’AMPA
va col·laborar en que els infants s’ho passessin molt bé
aquest darrer dia, i per això es va instal·lar un parc infantil al pati de l’escola. També van haver tallers de
plastilina, maquillatge i dibuix, i no va faltar un bon esmorzar a mig matí per a alumnes i mestres, que va
consistir en croissants, xocolatines i sucs per a tots.
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ies roquetes
Música, premis i orles en la
cloenda del curs 2007-08

D

ivendres 13 de juny, l’IES Roquetes va celebrar l’acte de cloenda del curs acadèmic
2007-08; un acte que, com cada any, va
comptar amb la col·laboració de l’AMPA
del centre. La tarda va arrencar amb el concert de l’orquestra Stop, que va presentar el seu CD (podeu
comprar-lo a l’IES al preu de 3,95 ). Després, diverses
alumnes d’ESO van protagonitzar actuacions gimnàstiques.
L’acte de cloenda també va servir per fer l’entrega de la
beca de batxillerat destinada als alumnes amb millor expedient acadèmic. Enguany, la beca, valorada en 1.750 , ha
sigut per a Àlex Favà, de Roquetes.
ALTRES PREMIS

Per primera vegada es va atorgar el premi de cicle formatiu,
que va recaure en Sara Aguas, de l’Aldea, del cicle de perruqueria, que va consistir en una jornada a l’Institut Llongueres. També es van atorgar el premis cangurs als alumnes
que van participar al concurs de rapidesa mental entre Catalunya, les Balerars i València. En acabar es van entregar les
orles als alumnes que han acabat batxillerat i als que han
acabat 4t d’ESO. Com a cloenda, un petit refrigeri per a tothom.
CAMPUS DE L’ORQUESTRA STOP

Abans, però, els dies 6, 7 i 8 de juny, els membres de l’orquestra Stop van dur a terme un campus musical al càmping
l’Aube, a Deltebre. Els joves músics junt amb el seu director, Guillem Enri, van aprofitar l’estada al càmping per as-

sajar les peces musicals que han enregistrat al seu CD. Cal
destacar que per a l’enregistrament del CD van comptar
amb l’ajut del pare d’una alumna del centre.
Diumenge a la tarda van oferir un concert als familiars que
van desplaçar-se fins al càmping; un concert en què van
sonar temes de Pirates del Carib, Braveheart, El que quiera entender que entienda, de Mago de Oz; Nothing else matters, de
Metallica; el Senyor dels anells i Auon.
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Alumnes de l’IES Roquetes,
a l’Expo de Saragossa
El 25 de juny, 25 alumnes de l’IES Roquetes, acompanyats
per quatre professors, van fer una estada de dos dies a l’Expo
de Saragossa com a resultat d’haver participat al projecte
Foro jove, Rius per viure’ls. Un fòrum que els alumnes van treballar durant el curs acadèmic i que està promogut per la
Universitat de Saragossa i la Fundació Nova Cultura de l’Aigua per a joves d’ESO de tota la conca de l’Ebre.
Els alumnes de Roquetes van participar a l’elaboració d’un
decàleg per l’Ebre junt amb alumnes de la conca, francesos
i portuguesos. Un total de 1.500 alumnes que van debatre
sobre l’estat del riu i van presentar possibles solucions per
preservar-lo de les agressions a què està sotmès.
L’exposició dels alumnes va començar amb una jota típica de
les nostres terres com a salutació i va continuar amb un preàmbul en què l’alumna Duna Fontanet va recordar la Directiva Marc de l’Aigua. Tot seguit, l’alumna Mayte Targa va

demanar a la CHE que el riu porti el cabal suficient per poder
transportar els sediments i nutrients fins al mar, bàsics per
a l’existència de les platges, el delta i la riquesa pesquera. Per
acabar la intervenció de l’IES Roquetes, l’alumne Llorenç
Solé va proposar als Governs central i autonòmics la paralització de la construcció de nous regs, així com el desenvolupament de polítiques d’estalvi més rigoroses que limitin el
creixement urbanístic i el malbaratament de l’aigua.

L’IES guanya el concurs
‘El gust per la lectura’
Un grup de 2n B de batxillerat (Cristina Gabriel, Sara Sebastià, Judit Ralda, Atenea Chevillote, Meritxell Marín i Selene
Alberich) va participar al concurs El gust per la lectura que organitza el departament d’Educació. Aquest concurs consistia
en fer una presentació digital de la novel·la K.L. Reich, de Joaquim Amat, en què s’havia de mostrar què van significar els
camps de concentració nazi amb fragments extrets del llibre
acompanyant-los d’imatges.
Les alumnes van guanyar el concurs i el dia 5 de juny van
rebre cadascuna un diploma acreditatiu i una càmera digital
en un acte que es va celebrar a l’INEFC, a Barcelona, i que va
comptar amb la presència de personalitats del món de l’educació i la cultura catalanes.
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Premis de la URV

El Campus Terres de l’Ebre de la URV va convocar
per primera vegada els Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat i Projectes Empresarials del
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i
Finances, corresponents al curs 2007-08, elaborats
per alumnes de secundària de les TE.
En aquests premis, l’alumne de l’IES Roquetes Joan
C. López va quedar segon amb el seu treball La deslocalització empresarial a Catalunya. L’alume, que
és de Jesús, va aconseguir aquest segon premi als
Treballs de Recerca en Ciències Socials per l’anàlisi
profunda i rigorosa d’un fenomen de difícil i múltiple explicació, així com per l’estructuració del material consultat i les seves conclusions.
Una altra alumna de Roquetes van ser preseleccionada pel professors per presentar el seu treball de
recerca a aquest premi: Meritxell Guinart, de l’IES
J. Bau, amb el treball Disseny d'una campanya publicitària Grupo Acerosa.
D’altra banda, per als premis Cicles formatius: Projectes empresarials també van haver alumnes de
Roquetes que van estar preseleccionats. És el cas
de Soraya Valle, de l’IES de l'Ebre, amb el treball
Social centre geriatric; i Cinta Martí, també de l’IES
de l'Ebre, amb el treball Kàrting Ebre SL. Cal assenyalar que ambdós treballs van estar elaborats conjuntament amb diverses companyes del centre.
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entitats
Els jubilats i pensionistes
celebren el dia
de la seva patrona

D

iumenge 15 de juny, la Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes va celebrar la festivitat de la seva patrona, santa Maria Rosa
Molas. El seguit d’actes que l’Associació
tenia preparats per celebrar la diada va començar a les 10.30 hores del matí amb la inauguració de la
imatge de Sant Josep al pati del Til·lers. L’esmentada imatge
ja presidia antigament aquest pati, aleshores anomenat pati
de Sant Josep. Desapareguda durant la Guerra Civil, la
imatge ha estat restaurada i col·locada al seu lloc d’origen. El
Sant Josep del pati dels Til·lers va ser beneït pel pare Alberca
i la regidora de Qualitat de Vida, Pepita Bosch, va ser l’encarregada de destapar la placa que commemora la seva nova
col·locació.
Tot seguit, el mateix pare Alberca va oficiar una missa, que
va comptar amb la presència de diverses monges de la Consolació ja que enguany celebren el 150è aniversari de la seva
comunitat religiosa. En acabar la missa es va fer la imposició de les bandes a les pubilles de les festes d’enguany, Raquel Accensi Benaiges i Cinta Iñíguez Tomàs. A continuació,
el grup coral dels Cantaires de l’Ebre Delta, dirigit per Jordi
Angelats, va oferir un concert d’havaneres i cançons populars.
Per cloure la festivitat, Jordi Curto i la seva colla van prepa(continua a la pàgina següent)
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rar una paella monumental per a 200 persones. I ja a la tarda,
pastes i cava per a tothom, i ball per a tots els assistents.
LA REVETLLA DE SANT JOAN

Com cada any, l’Associació va organitzar el sopar de la revetlla de Sant Joan; un sopar que va tenir lloc al pati dels
Til·lers del Centre Cívic i al qual va assistir gairebé un centenar de persones, que van poder degustar un menú a base de
picadetes de la casa, conill amb cargols, gelat, cava i coca.
Per acabar la nit, ball amb la música de Xavi Planas.

Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes

Centre Cívic (urb. Torre d’en Gil s/n)

T. 977 503 681

Més de 200 persones, al sopar de la Lliga contra el Càncer
El pati dels Til·lers va acollir, la nit de divendres 6 de juny,
el sopar en benefici de la lluita contra el càncer que cada
any organitza la delegació a Roquetes de la Lliga contra el
Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre. La convocatòria va comptar, com sempre, amb força
afluència de participants, reunint-s’hi enguany més de
dues-centes persones.
La recaptació econòmica del sopar és destinada íntegrapàgina 24

ment a la recerca científica d’aquesta malaltia i al suport
als malalts que la pateixen. De fet, durant el sopar es va
donar a conèixer la quantitat recaptada l’any anterior, que
va ser de 4.770 .
L’acte, durant el qual va actuar la coral Preludi a Caro, va
estar presidit per autoritats locals i territorials, i també pel
president de la Lliga contra el Càncer a les Terres de l’Ebre,
Francesc Vallespí.
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El juny va marcar el punt i final del curs 2007-2008 per a
l’Associació de Dones ja que l’arribada de l’estiu en paralitza les activitats fins al setembre. Així, el curs de català
que s’ha realitzat enguany organitzat per l’Ajuntament de
Roquetes, va cloure dimecres 18 de juny amb un berenar
de cloenda que va tenir lloc al local de l’Associació. El
berenar va comptar amb l’assistència de totes les alumnes, la professora i la regidora de Qualitat de Vida, Pepita
Bosch.
D’altra banda, dissabte 21 de juny va tenir lloc, al pati
dels Til·lers del Centre Cívic, el tradicional berenar de germanor que l’Associació de Dones ofereix a les seves sòcies en acabar el curs, durant el qual va tenir lloc la
presentació de la pubilleta de l’entitat per a les festes d’enguany, Júlia Queralt Maureso.
Al llarg de la tarda, les dones van poder gaudir d’un espectacle de sevillanes a càrrec del grup roquetenc Capricho andaluz i, en acabar el berenar, les alumnes del curs
de dansa del ventre van oferir una demostració d’aquest
ball i les de gimnàstica, una demostració d’aeròbic.

i, a més...

Cloenda del curs 2007-08 de
l’Associació de Dones

Roquetes

Abans de la cloenda del curs, però, dimecres 4 de
juny va tenir lloc un taller sobre la relaxació i els
seus beneficis que va ser impartit per tres estudiants de 3r d’Infermeria del Campus Terres de
l’Ebre de la URV.
La relaxació és l’estat natural de l’ésser humà quan
no sent dolor i les seves necessitats bàsiques estan
cobertes, però aquest estat no sol ser habitual a
mesura que ens fem grans. Alguns del beneficis
que la relaxació aporta al nostre organisme són
la disminució de l’ansietat i la tensió arterial,
l’augment de la concentració, la memòria i l’autoconfiança, i la millora la circulació sanguínia.
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Juny d’activitat intensa
a la Lira Roquetense
El mes de juny va comportar un ampli calendari d’activitats a la Lira Roquetense. Ja dissabte 14 de juny es va celebrar un concert de cant coral, a càrrec de la coral
infantil de la Sénia i del cor líric Elements de la Lira, que
va tenir lloc a la sala de ball de la Lira. La coral infantil
de la Sénia, sota la direcció de Cinta Ollé i acompanyats
al piano per Josep Ollé, va interpretar cançons populars
catalanes. Per la seva banda, Elements, sota la direcció de
Mireia Sànchez i acompanyats al piano també per Josep
Ollé, van interpretar cançons tradicionals d’arreu del
món. Per acabar, les dues formacions van interpretar
dues cançons de forma conjunta: Do-re-mi i Los chicos
del coro.
La jornada va continuar amb el tradicional concert de primavera a càrrec dels grallers de Roquetes i la Banda de
música de la Lira, a la mitja part del qual es va aprofitar
per imposar la banda a la pubilleta de l’entitat per a les
festes d’enguany: Jana Torres Llatje.
I a la mitjanit, la Lira va organitzar el també tradicional
ball de pinyata i de pubilles; un ball que antigament se
celebrava per Sant Josep i que ara s’ha incorporat a les
festes de primavera. En aquest ball col·laboren molts dels
comerços de la ciutat perquè la gent que hi participa
pugui endur-se algun regal.
CANTATA I AUDICIÓ FINAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Els alumnes més petits de l’Escola de música de la Lira
van oferir una cantata dimecres 18 en la què van representar la vida d’un petit follet que vivia en un bosc. En
aquesta cantata van participar també el grup de cant
coral i el grup instrumental de la Lira.
L’endemà, la sala de ball de la Lira va acollir l’audició
d’instruments de final de curs de l’Escola de música.
(continua a la pàgina següent)
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Amb la sala plena de gom a gom, es van poder escoltar,
entre d’altres instruments, violins, guitarres, clarinets,
flautes dolces i travesseres, saxos i piano, de la mà d’alumnes d’edats molt diverses. La sala, plena d’un públic
molt entregat i força nombrós, va gaudir d’aquesta audició tan amena.
ROCK I TEATRE PER ACABAR EL JUNY

Les notes del rock and roll van omplir la Lira la nit de divendres 20 de juny. Els responsables, el grup Albert i la
Banda, que van fer les delícies d’una audiència no massa
nombrosa. ELs que sí que van assistir-hi, però, van gaudir de la divertida música d’aquest grup.
D’altra banda, Blat d’Orió és el nom amb què s’ha batejat el recull d’històries extretes de L’exiliada, de l’autor
de Benissanet Artur Bladé i Desumvila. L’obra, interpretada dissabte 28 de juny pel grup de teatre Planer de
Santa Bàrbara sota la direcció de Xavier Aragó, narra al-

gunes de les experiències viscudes per Bladé durant el
seu exili a causa de la Guerra Civil espanyola i la posterior dictadura el 1939.

Els tallers de l’AMPA del CEIP M. Marcel· lí Domingo
Per primera vegada, el juny del 2008 s’ha dut a terme un seguit de tallers organitzats per l’AMPA del CEIP M. Marcel·lí
Domingo (de 15 a 17h) a les aules de l’escola. A aquestes
activitats, que estaven adreçades a tots els alumnes del centre, s’hi va inscriure un centenar de xiquets i xiquetes de
totes les edats. En els tallers, impartits per les monitores
del menjador, van haver activitats de cuina, manualitats, dibuix, treballs amb guix... També s’ha realitzat un taller de
pessebres a càrrec del pessebrista roquetenc Enric Escriba,
que va explicar als alumnes com fer el seu propi pessebre
per a les properes festes nadalenques.
DINAR DE FI DE CURS

D’altra banda, dimecres 18 de juny, l’AMPA va celebrar la fi

del curs tot oferint un dinar molt especial als 400 xiquetsi
xiquetes que s’hi van quedar. Els més petits van celebrar-lo
al menjador de l’escola i la resta, a l’ombra d’un tendal que
l’Ajuntament els va proporcionar per a l’ocasió. Mentre dinaven els més menuts, un grup d’alumnes de 6è van oferir
un petit repertori de cançons.
ACAMPADA A ARNES

El cap de setmana del 14 i 15 de juny, l’AMPA va organitzar
una estada al càmping d’Arnes. Dissabte van desplaçar-se
fins a Horta de Sant Joan per dinar al mas de la Franqueta
i veure el mas de Quiquet i la cova de Picasso. A la nit, sopar
de germanor al càmping amb rostida de carn, concurs d’allioli i jocs. Diumenge van anar d’excursió fins al riu Estrets.
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Assemblea del CD Roquetenc

AV La Ravaleta

La nit del dimecres 18 de juny va tenir lloc l’assemblea general ordinària del CD Roquetenc al casal Hort de Cruells a
la qual van assistir uns 50 socis.
Durant l’assemblea es va destacar el lleuger increment del
nombre de socis i de jugadors del futbol base i l’escola de
futbol. Quant a l’aspecte esportiu, aquesta temporada ha
estat marcada per l’excel·lent resultat del primer equip a la Territorial Preferent i pels també bons resultats de l’escola de
futbol. Tot i això, en el futbol base no s’han aconseguit els
resultats esperats i destaca, malauradament, el descens de
categoria de l’equip aleví.
Tretze xiquets han format part del baby futbol; i els prebenjamins han estat integrats per un total de 31 jugadors, amb
dos equips: el Roquetenc B, amb jugadors de primer any, i
el Roquetenc A, format per jugadors de segon any.
Amb els 21 jugadors de categoria benjamí s’han format
també dos equips, els Panteres i els Taurons. L’equip aleví ha
estat format per un total de 24 jugadors i l’infantil, per 25;
lL’equip cadet, per 14 jugadors i el juvenil, per 21.
L’entitat també compta amb l’equip amateur Roquetenc B.

L’Associació de Veïns la Ravaleta va celebrar, divendres dia 20 al casal del raval de Cristo, l’assemblea general de socis que du a terme cada any. En aquesta
assemblea es va tractar les diferents problemàtiques
existents al nucli de la Ravaleta i es va aprofitar l’ocasió per fer la presentació de la pubilla de les festes
2008, Judit Ralda. El president de la Comissió de Festes, Issaíes Sánchez, va imposar la banda a la futura
pubilla, que va estar acompanyada per les pubilles sortints Joana Forés, pubilla de la Comissió de Festes la
Ravaleta 2007, i Raquel Rodríguez, pubilla de l’Asso-
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música i danses andaluses

La ‘Feria de Abril’ es
trasllada al juny

Un any més, a l’Hort de Cruells es va celebrar la
Feria de Abril; enguany al juny, ja que les pluges
de la primavera en van retardar l’organització.
La festa va començar amb els coets anunciadors
i durant la tarda va haver actuacions dels grups de
ball Capricho andaluz, de Roquetes; A su aire, de
l’Associació de Veïns Ferreries-Sant Vicent, de Tortosa; i Els diables, de Roquetes, al ritme de sevillanes, fandangos i bulerías. També va haver-hi
degustació de productes típics andalusos i una
baldanada popular. Per acabar, una rifa de productes alimentaris, gentilesa de diversos comerciants.
La Feria de Abril, que va ser gratuïta i oberta a tothom, va comptar amb la presència d’un públic
nombrós.

ciació de Veïns 2007.
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esports
Antolí Ortiz, director del
programa ‘Esports 96’
“Calen moltes hores de
feina per fer mitja hora
de programa”
Antolí Ortiz, company i periodista d’esports, és el director del
programa radiofònic Esports 96 que tots els dies de la setmana
emet l’emissora local Antena Caro. Un altre mitjà de comunicació de les Terres de l’Ebre, Imagina ràdio, va atorgar-li el reconeixement al millor treball periodístic de la temporada en el
món de l’esport al nostre territori.
Pregunta: En què consisteix aquest premi?
Resposta: En un principi, aquests premis d’Imagina ràdio estaven enfocats a reconèixer la tasca dels protagonistes del cap
de setmana, majoritàriament del món del futbol, però també
d’altres esports. I, en el cas del futbol, perquè aquests esportistes puguin jugar cal la feina de molta gent, que la fa de manera desinteressada, com ara els directius. I sé de què parlo
perquè vaig estar 6 anys a la directiva del Roquetenc, i són
moltes les hores que s’hi dediquen. Per això aplaudeixo aquests
premis, per reconèixer l’esforç de moltíssima gent, inclosos els
que fem possible la difusió dels esports.
P: T’omple d’orgull aquest reconeixement?
R: Sí, perquè t’anima a continuar. Són moltes hores de feina per
elaborar mitja hora de programa, i està bé que se’t reconegui
aquest treball al què s’hi dedica tant temps. A banda, he de dir
que una de les coses més gratificants de la meva feina és quan
entro a un camp de futbol, per exemple, i tothom em coneix i
m’explica més coses que fins i tot quan els faig una entrevista.
P: Per què la necessitat d’un programa d’esports?
R: Quan estava al Roquetenc i part de la meva feina al club
consistia en passar informació als mitjans, vaig adonar-me que
calia fer més difusió dels esdeveniments esportius que hi havia
a Roquetes. I aprofitant que ja estava a la ràdio, gestionava
aquesta informació. Vaig començar donant informació del Roquetenc un dia a la setmana, després quatre dies i, finalment,
de dilluns a divendres; i ja amb informació de tots els esports
de les Terres de l’Ebre.

P: Perquè fins aleshores, la teva feina a la ràdio era només la
part musical...
R: Sí, i hem tingut la sort que l’emissora ha anat creixent junt
amb les persones que hi hem treballat, a nivell de programació i de continguts. Primer era una ràdio que oferia música diferent a la que sonava a altres emissores i després també s’ha
diferenciat pels programes d’informació diversa.
P: Com és la relació d’Esports 96 amb la resta de mitjans esportius del territori?
R: És bona. De fet, al principi, quan no existien les EMUTE, la
informació només s’emetia per Antena Caro i la resta d’emissores volia connectar amb nosaltres. Ara, com que estan els
informatius de les EMUTE, els continguts arriben a tot el territori. Aquesta informació esportiva, però, només la gestiono
jo, no hi ha ningú que em doni prioritats perquè entrevisti un
o altre; i, per a mi, la prioritat ve marcada per les diferents categories esportives.
P: El teu lligam amb l’esport no és només a nivell radiofònic...
R: No, també a nivell fotogràfic. Aquest treball d’imatge esportiva va néixer ‘per culpa’ de la web d’Antena Caro, per il·lustrar les notícies d’esports. I així va començar la meva afició
per la fotografia, primer esportiva i després en general.
P: Així doncs, el teu futur professional contempla una càmera
o un micro?
R: Un micro, segur. Estic molt satisfet d’Antena Caro; és una
emissora diferent i continuarà marcant diferències. A nivell d’afició, doncs la càmera, tot i que estic deixant una mica de
banda la fotografia esportiva i m’atreu més fer altres coses. És
tot un món, això de la fotografia!
(I segur que ho haureu comprovat, ja que Antolí és l’autor de la major part de
les portades d’aquesta publicació)
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Tòfol Arinyo, premi a la
moto més antiga
“La meva afició
per les motos arrenca
de ben menudet”
El roquetenc Tòfol Arinyo va rebre el premi a la moto més antiga de les que es van presentar a la 5a Trobada motera de les
Terres de l’Ebre que organitza el Moto Club Roquetes. Cal dir,
però, que el premi corresponia al vehicle més antic arribat de
fora, és a dir, que no pertanyés a cap membre del Moto Club.
A la propera edició de la Trobada, Tòfol, que treballa de guaita
forestal i té 34 anys, ja no serà premiat ja que, poc després de
rebre el premi, va donar-se d’alta com a soci de l’entitat.
Pregunta: Quan comença la teva afició per les motos?
Resposta: De ben menudet ja m’agradaven, però vaig començar a conduir-ne cap als 16 o 17 anys; ciclomotors, és clar. A
més a més, en una ciutat com Roquetes, un ciclomotor o una
moto a l’estiu són els vehicles ideals per moure’t. I més abans,
quan els cotxes no duien aire condicionat!
P: Aquesta és la primera moto que tens?
R: No. La primera va ser una Suzuki DR 650 que em va durar
quatre anys. Bé, de fet la primera va ser una Vespa, quan tenia
18 anys. Així que aquesta és la tercera, una BMW del 1983, de
segona mà, que me l’he arreglat i ajustat al meu gust i a les
meves necessitats.
P: Quin ús li dones?
R: És el meu vehicle per anar a treballar i per a tot... si no
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plou, que llavors tinc una furgoneta.
P: I va resultar ser el model de moto més antic de les que van
acudir a la 5a Trobada motera...
R: N’hi havia de més antigues, però eren de socis del Moto
Club. El premi que em van donar va ser a la moto més antiga
vinguda de fora, tot i que sóc d’aquí; havia de ser d’algú que
no en fos soci.
P: Quan arrenca la teva relació amb el Moto Club Roquetes?
R: Conec els seus socis de sempre, però la relació amb el club
va començar quan ja vaig tenir una moto de certa cilindrada,
abans no calia, clar.
P: I ara ja n’ets soci...
R: Sí, ara ja sí. Vaig fer-me’n soci just després de la Trobada.
P: Quins avantatges té ser soci d’un club
de motards?
R: Doncs, la gent que en forma part. És
un grup molt bo, molt cohesionat, i amb
ells aprens molt i vius moltes experiències. Més avantatges..., les sortides amb
moto i les trobades com la darrera, a partir de la qual he conegut gent diversa amb
la què comparteixo la mateixa afició.
P: Per acabar, com veus l’afició per la
moto a Roquetes?
R: Jo la veig amb futur perquè hi ha
molta gent aficionada a la moto; gent
gran que manté el gust per la moto i
gent més jove que està desitjant tenir l’edat permesa, els 21 anys, per comprarse’n una.
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Excursió a la fageda
del Retaule
El barranc del Retaule (terme municipal de la Sénia) acull
una de les moltes meravelles naturals dels nostres Ports, el
bosc de faig més meridional de la península Ibèrica.
Dissabte 28 de juny, l’empresa Gubiana dels Ports va durhi els participants en una sortida que havia estat ajornada
a causa de les pluges de la primavera. Durant el recorregut,
els excursionistes van rebre informació sobre les característiques del faig i de la comunitat que porta el seu nom, i
també van poder gaudir de la visió de tres dels arbres monumentals dels Parc natural dels Ports: el faig Pare, el pi
Gros i la carrasca Grossa.
El faig (Fagus sylvatica) creix relativament de pressa i pot
arribar a assolir grans proporcions. Té un tronc recte, amb
l’escorça llisa de color gris clar, generalment coberta de lí-

quens. Les seves branques es disposen en angle força
obert, de les quals neixen fulles en posició horitzontal, la
qual cosa fa que les fagedes siguin molt denses. Les inflorescències masculines són allargades i els fruits tenen dues
núcules anomenades fages.

L’aigua, protagonista de l’activitat
de la Joca Club Alpí
El mes de juny, l’activitat esportiva de la Joca va estar dominada
pel descens de barrancs gràcies a les pluges caigudes durant el
mes de maig. La primera d’elles, realitzada diumenge 29 de juny,
va ser el descens del riu Canaleta, als Ports. Van participar-hi quatre esportistes, que van gaudir de tots els salts i ràpels d’un dels
descensos més divertits de les nostres muntanyes.
El mateix cap de setmana, en una sortida que no estava prevista
al calendari, quatre membres de la Joca van desplaçar-se fins a la
serra de Guara (Osca) per baixar dos barrancs, el de les Gorges
Negres i el de Formiga. El primer és un dels més nombrats i practicats de la zona, tot i que presenta un cert nivell de dificultat (el
seu descens dura unes dotze hores); mentre que el segon és més
petit i la seva pràctica dura unes tres hores.
Tota l’activitat del mes, però, no es va centrar només en els barrancs ja que els dies 1, 14 i 15 de juny es va dur a terme un curs
d’iniciació a l’escalada en roca, que va estar dirigit per Gabriel Gutiérrez. Al curs, que es va realitzar als Estrets d’Arnes, s’hi van
inscriure vuit escaladors.

escacs
Memorial Josep M. Calbet
Del 19 d’abril fins al 7 de juny va celebrar-se el Campionat obert territorial de la província Memorial Josep M. Calbet; un campionat itinerant en el qual van participar, entre

d’altres, els clubs Peó vuit, Móra d’Ebre, Valls, Gandesa,
Flix, Alcanar, Tarragona, l’Ampolla, Constantí i la Selva.
Del Peó Vuit de Roquetes van participar-hi els jugadors
Aleix Pérez (campió absolut del grup B, amb 6,5 punts),
Xavier Bautista, Willy Moser, Miquel Piñol, Marc Bautista,
Cristina Camacho, Sergi Fernàndez, Robert Mascarell i
Anna Carbó.
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biblioteca municipal de Roquetes
el juny en xifres
El mes de juny, han visitat la Biblioteca 2.665 persones.
S’han realitzat 2.995 préstecs (1.015 llibres, 261 números
solts de revista, 299 CD, 59 CD-R i 1.361 DVD).
El servei d’informàtica i internet ha estat consultat per
628 usuaris.
Actualment, a la Biblioteca trobareu un total de 17.630
documents; 2.175 persones tenen carnet d’usuari; el
nostre web ha rebut un total de 12.730 visites i el nostre bloc, 16.075.

Comenceu les vacances a la Biblioteca!
Posem a la vostra disposició un apartat especial perquè
prepareu les vostres vacances còmodament i des d’aquí.
Compteu amb guies de ciutats, regions i països, llibres
pràctics per trobar solucions diverses, revistes especialitzades i recursos web. Busqueu aquest símbol
als lloms:

Disposem de guies d’... Alemanya, Argentina, Bèlgica,

activem la biblioteca
Durant el juny hen escoltat el cicle Contes del mar. Així,
dimecres 4 de juny, el cicle ens va dur fins a Escòcia
amb el conte La dona foca.
Dimecres 11 de juny, fins a Dinamarca, d’on és el conte
de La sireneta.
Dimecres 18 de juny vam anar fins a Finlàndia, on ens
vam assabentar de Per què el mar és salat.
I dimecres 25 de juny, la meravellosa Aràbia ens va deixar el conte de Sindbad el marí.

l’agenda
del juliol
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Canadà, Catalunya, Costa Rica, Croàcia, Dinamarca,
Egipte, Escòcia, Espanya, Estats Units, Estònia, Grècia,
Hongria, l’Índia, Irlanda, Kènia, Marroc, Mèxic, Moldàvia,
Noruega, País Basc, Països Baixos, Perú, Romania, Suïssa,
Tanzània, Xina.
Amsterdam, Barcelona, Berlín, Bilbao, Budapest, Buenos
Aires, Cadis, Donòstia, Estocolm, Florència, Girona, Lisboa, Londres, Madrid, Màlaga, Milà, Nàpols, Nova York,
París, Praga, Roma, Saragossa, Venècia, Viena.
Els Alps, Amèrica central, Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella-La Manxa, Eivissa, Escandinàvia, Extremadura, Galícia, l’Himàlaia, Mallorca, Menorca, Navarra, Pics d’Europa.
Trobareu el trípic amb recursos web i més informació a la
Biblioteca i al nostre bloc.

CONTES A LA FRESCA (18.00h)
Dimecres 23: El somriure de Daniela
Un conte molt bonic que ens ensenya com un somriure pot canviar la vida de qui el
rep. Buscarem un somriure?
Dimecres 30: La gallineta roja
El conte de la gallineta roja és una història que ens ensenya a col·laborar uns amb els
altres per aconseguir bons resultats per compartir.
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novetats
Llibres
Moody, Glyn: Codi rebel: la història del Linux i de la revolució del
programari lliure
Bettelheim, Bruno: Psicoanálisis
de los cuentos de hadas
Ford, Richard: Acció de gràcies
McCarthy, Cormac: No és país
per a vells
Schulze, Ingo: Noves vides: els
anys de joventut d'Enrico Türmer
en cartes i proses
Hofmann, Corinne: La masai
blanca
Slanka, Cécile: Com dir-li adéu
Martínez Inglés, Txema: L’arrel i
la pluja
Coll, Pep: Les senyoretes de Lourdes
Farrés, M. Dolors: El monestir de
l’amor secret
Frontera, Guillem: La mort i la
pluja
Murakami, Haruki: El salze cec i
la dona adormida
DVD - documentals
Tierra: la película de nuestro planeta
El viaje del emperador: érase una
vez en la Antártida
DVD - cinema
!Cásate conmigo!
¡Esto es ritmo!
¿Qué fue de Baby Jane?
Los 4 fantásticos y Silver Surfer
8 1/2
The adventures of Sharkboy and
Lavagirl in 3-D
Alien vs Predator
Amar en tiempos revueltos: cap. 1
a 100
Amar la vida: (Wit)
American pie: fraternidad beta
American psycho

Un americano en París
Amigos con dinero
Amor en conserva
Anatomia de un asesinato
Atrapado en el tiempo
Los ángeles de Charlie
Banderas de nuestros padres
Bee movie
Beowulf
El bosque
Bratz: la película
Braveheart
El buen alemán
Caillou
La camarera del Titánic
Cautiva
Cielo amarillo
Cinema Paradiso
La ciudad de los niños perdidos
Closer
El club de la
lucha
Collateral
El crisol
Dark Water
Desafío a la
muerte
Descubriendo a
Forrester
Dinosaurio
Dinotopía: el país de los dinosaurios
El día de mañana
Donkey Xote
Dragon Wars: D-War
Dreamer: camino hacia la victoria
Echoes of innocence
En el punto de mira
En la ciudad de Sylvia
En tierra de nadie
Encantada: la historia de Giselle
Enemigo público
Erin Brockovich
The fast and the furious: la trilogía
definitiva

Fawlty Towers
Fracture
La fuerza del cariño
Ghost rider
La habitación
del pánico
Hansel y Gretel:
el cuento
Hasta que la ley nos separe
Hermano oso
Hospital Kingdom (la sèrie)
Hostel
Huida desesperada
Interview
La intérprete
The italian job
Ladykillers
Leones por corderos
La leyenda del zorro
Lucky you
Marea roja
La máscara del zorro
Memento: algunos recuerdos
es mejor olvidarlos
El mito de Bourne
The Nanny diaries
La Niñera: desearás no haber
nacido
Noche en el museo
El Orfanato: ed. especial 2 discos
Un paseo por las nubes
Pequeño pero matón
Perdidos
Un plan brillante
Platoon
A por todas: vamos a triunfar
El regreso a la cabaña del lago
Resident evil 2
El sastre de Panamá
Scary movie, 2 i 4
El secreto de la isla de las Focas
El secreto de los hermanos
Grimm
Siete años en el Tíbet
Silencio desde el mal

Simbad: la leyenda de los 7 mares
Los Simpson: la película
Solaris
Soy leyenda
Spy game
El sueño de Casandra
Superman returns: el regreso
La terminal
Tigre y dragón
Todos los
hombres
del presidente
La
tormenta
Tristram
Shandy: a
cock and
bull story
Turistas
El último rey de Escocia
Aida: cuarta temporada
Batuka junior

Àrea infantil
Cutbill, Andy: La vaca que va
pondre un ou
Ganges, Montse: Petit Papu
Lluvich i Segarra, Eva: Un dia
amb l’Àssua
Ordi Gomà, Joan: Cantallops
Cucchiarini, Ferruccio: La vida al
voltant d’un riu
Mulet, Cinta: Aigua dolça: poesies per a xiquets
Schwindt, Peter: Guideón y el camino a Camelot

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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registre civil
JUNY
Naixements
René Lara Pla, 27/05/08
Pol Rodríguez Ariño, 30/05/08
Joudia i Yasmina Ez Zahyry, 08/06/08
Bader Akessass, 08/06/08
Fàtima El Mousaouy, 10/06/08
Èdgar Martínez Sangres, 16/06/08
Biel Palmeiro Cervera, 18/06/08
Ainhoa Ber Escudé, 28/06/08

Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre corresponents als
mesos de maig i juny de 2008
Temperatura mitjana màximes 23.5 C
Temperatura mitjana mínimes 13.7 C
Temp. màx. absoluta 31.5 C el dia 5
Temp. mín. absoluta 10.2 C el dia 11
Precipitació mensual: 229.3 mm
Precipitació màxima en un dia: 71.5
mm el dia 10
Ratxa màxima: 61 km/h E el dia 10

Matrimonis
Daniel Gallego Quiros i
Mercedes Navarro Andreu, 07/06/08
Modesto Rubio Jaén i Júlia Rioja Cid, 14/06/08
Pere Beltran Arasa i Vanesa Solé Vidal, 14/06/08
Eugen Cornel Tatu i Sònia Montene Sánchez,
21/06/08
Saül López Meléndez i Sílvia Liberal Hierro,
21/06/08

Humitat relativa mitjana a 07 h: 84%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 65%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 70%
Humitat relativa mitjana horària: 77%
Pressió màx. absol.: 1015.7 hPa el dia 3
Pressió mín. abs.: 994.6 hPa el dia 10
Pressió mitjana: 1011.1 hPa

JUNY
Temperatura mitjana màximes 29.3 C
Temperatura mitjana mínimes 17.1 C
Temp. màx. absoluta 34.0 C el dia 28
Temp. mín. absoluta 13.0 C el dia 1
Precipitació mensual: 13.9 mm
Precipitació màx. en un dia: 7.8 mm el
dia 16
Ratxa màxima: 64 km/h W el dia 12
Humitat relativa mitjana a 07 h: 69%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 51%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 57%
Humitat relativa mitjana horària: 63%
Pressió màx. absol.: 1014.2 hPa els dies
20 i 27
Pressió mín. abs.: 997.7 hPa el dia 16
Pressió mitjana: 1015.2 hPa

Cap defunció
(Recordeu que 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

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

Roquetes
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l’agenda cultura l
CURSOS
Taller de jota cantada.
Professor: Artur Gaya.
Dies 30 de juliol i 13, 20 i
26 d’agost. Al Casal de Joventut de Roquetes. Inscripcions fins al 29 de
juliol (gratuïtes). Més informació: 977 501 511.
DIVERSOS
10a Pujada als Ports per a
motos clàssiques. Dia 17
d’agost. Concentració: Hort
de Cruells a les 09h. Organitza: Moto Club Roquetes.

ESPORTS
DE MUNTANYA
Sortida als Alps.
Del 2 al 10 d’agost. Organitza: la Joca Club Alpí (T.
977 503 933, dijous a partir de les 22.30h).
El riu Ulldemó i les gúbies
del Regatxol. Excursió cíclica des dels masets de
Lino a la canal del Rito.
Durada 6-7 h. Cal portar
menjar i aigua. Dia 24 d’agost, a les 09h.
Informació: Parc Natural
dels Ports (Tel. 977 500
845).

Dia 22 d’agost, concert de guitarra clàssica amb el grup Formato A4.

FESTES MAJORS
Festes majors del raval de
Cristo. Del 30 de juliol fins al
4 d’agost.
MÚSICA
Divendres musicals a l’Hort de
Cruells. A les 23.30h (gratuïts). Organitza: àrea de Cultura de l’Ajuntament.
Dia 1 d’agost, concert de rock
a càrrec de Nanook (Móra d’Ebre) i Iba andando (Castelló).
Dia 8 d’agost, Djokoto. Concert de música africana a càrrec de diferents músics
africans que viuen a Catalunya.

Dies 29, 30 i 31 d’agost, XVè
Tradicionàrius de les Terres de
l’Ebre. Hort de Cruells.

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
Les obres
El dia 25 d’abril ens vam traslladar al col·legi nou de l’escola
Mestre Marcel·lí Domingo (Roquetes), que feia temps que estava en obres; però jo no vull parlar de l’escola nova, sinó del
col·legi vell. Era roig i estava lligat per un petit passadís al
menjador. En fi, allí havíem començat el curs i tothom volia
estrenar l’altre col·legi i avui, 30 de maig de 2008, l’estan
enderrocant i nosaltres, aquí; a hora de naturals,
el nostre mestre Guillem Blanch ens ha dit que
sortíssim al pati fent fila. Hem sortit al carrer i
ens hem quedat, escrivint i dibuixant el col·legi
que hem rigut i après tantes coses! Ara, a les
16.15 hores la màquina està enderrocant la part
del darrera, és a dir les classes de sisè, els lavabos i la zona de calderes. Encara que tan sols
sigui un simple edifici, no sé, em causa molta
sensació i em posa una mica trista.
Adéu escola, t’estimem molt!

Sara Ferré,
5è A. CEIP M. Marcel·lí Domingo
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Any 1979
El carrer de la Pau engalanat
Josep Sales, Sergio Cid, el senyor Fàbregues
(Marquet), Joan Cid i Jordi Sales
SALVADOR SALES

Any 1991
Plaça de la raval Nova
Fina ‘la Batana’ i Lidieta
MARIA CINTA CARLES

Any 1987
Ofrena de festes al raval de Cristo
D’esquerra a dreta: mossèn Samuel,
Mariano Gil i mossèn Domingo
RAMON BONFILL

