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E

n aquesta edició de la revista Roquetes
us presentem, entre moltes altres notícies, un recull de fotografies de l’esdeveniment més important i esperat del
mes de juliol: les festes de Roquetes.

Com tots els anys, aquestes han estat unes festes en què la par-

l’editorial

ticipació ha estat destacable i en les què hem pogut gaudir d’uns
dies de festa i gresca aprofitant al màxim tots els actes que es
van dur a terme. Com tots els anys, he d’agrair també la col·laboració de totes les persones que, d’una manera o d’una altra,
han contribuït a que tot hagi anat bé i també el civisme demostrat, una vegada més, per totes les roqueteres i roqueteros, així
com a les pubilles i pubilletes per la seva implicació i esforç.
Ara, però, les festes ja s’han acabat i toca continuar amb la

nostra activitat diària i quotidiana. Afortunadament, podrem
complementar aquesta activitat amb una de més lúdica: la nova
piscina coberta, que inaugurarem el proper dia 30 d’agost. Sé
que era una obra llargament esperada per tots vosaltres, però
una successió de diversos esdeveniments aliens al nou equip de
govern (que us detallem a l’interior) han fet que no haguem
pogut confirmar-ne l’obertura fins finals d’aquest mes. És, sense
dubte, una molt bona notícia que permetrà que els ciutadans i
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les ciutadanes gaudeixin d’aquestes instal·lacions i dels serveis
que ofereixen.
Als que hi esteu abonats, se us comunicarà personalment
quan i com heu de fer el registre. Als que no hi esteu abonats encara us encoratjo a que ho feu i que gaudiu d’aquestes magnífiques instal·lacions.
Espero, com tots els mesos, que aquesta nova edició de la revista Roquetes sigui del vostre gust.

DLT: 2.253-84
IMPRIMEIX: IMPREMTA QUEROL SL
3.300 EXEMPLARS

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies
Les piscines municipals cobertes, a punt
d’obrir les portes al públic

L

es piscines municipals cobertes de Roquetes
seran inaugurades de manera oficial dissabte
dia 30 d’agost, tot i que les seves portes seran
obertes des de dilluns 25 d’agost. Les activitats dirigides no començaran, però, fins al dilluns 1 de setembre.
Les noves instal·lacions esportives de què gaudiran els ciutadans i les ciutadanes de Roquetes iniciaran així la seva
activitat adreçada a tots els públics, com ara els cursos de

natació per a nadons, infants i adults o activitats dirigides
com aquagim, step o aeròbic. Les instal·lacions també disposen de servei de sauna i bany de vapor, una sala de fitness i dues sales més per a les activitats dirigides
esmentades abans.
Tot el públic que ja s’hi havia inscrit rebrà la informació necessària de manera personalitzada i qui vulgui apuntar-s’hi
i encara no ho hagi fet podrà gaudir d’un descompte del
50% en la matrícula si ho fa abans del dia 30 de setembre.
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Resum de les obres i gestions d’acabament de les piscines
municipals cobertes
L’Ajuntament, conscient del malestar que el retard en l’obertura d’aquest servei ha creat entre la població durant
tant temps, us vol oferir la cronologia de com han anat les
obres d’acabament i de com l’equip de govern ha insistit
perquè aquestes quedessin finalment enllestides, així com
de les dificultats amb què va trobar-se perquè el municipi
pogués gaudir finalment d’aquesta nova infraestructura.
Any 2007
Dia 24 de maig: es presenta el projecte d’obres complementàries al projecte de la piscina coberta a Roquetes amb un
import que puja a 481.484,4 4 . Posteriorment es dóna un
altre import de les obres que puja a 506.333,87 .
Dia 27 de juliol: l’empresa ARC sol·licita l’aprovació de les
obres complementàries, que pugen a un import final de
622.829,96 .
Dia 21 d’agost: es reuneix l’empresa ARC amb l’equip de govern per parlar dels terrenys referents a la hipoteca, el motiu
de les obres complementàries i la probable obertura de les
instal·lacions a finals d’any.
Dia 28 d’agost: es reuneix el director facultatiu i l’equip de
govern per parlar de les obres complementàries de la piscina
coberta. Cal tenir en compte que es tracta de millores, però
moltes d’elles són perquè la zona esportiva es va dividir en
dues fases, en la primera s’havia de construir el pavelló i en
una segona fase la piscina coberta. La realitat, però, va ser
invertida i, per tant, moltes obres que s’havien de fer en el
moment de la construcció del pavelló s’han hagut de fer ara;
obres imprevistes que han comportat també un retard en la
realització.
Dia 25 setembre: conveni entre l’Ajuntament i FECSA de cessió en ús exclusiu de cel·les d’entrada i sortida de centre de
transformació.
Dia 27 desembre: autorització a ARC, l’empresa constructora, per constituir una hipoteca sobre la concessió d’obra
pública mitjançant ple de data 27 de desembre de 2007.
Any 2008
Dia 5 de febrer: Ple en què s’aprova:
Primer: modificar la clàusula tercera del contracte, signat en
data 17 de febrer de 2006, entre l’Ajuntament de Roquetes i
ARC, empresa constructora, per tal d’unificar en una escriptura les finques ocupades per l’obra de les piscines.
Segon: aprovar la modificació del projecte tècnic d’acord
amb el projecte d’obres complementàries per un import de
622.829,96 .
Tercer: adjudicar les obres complementàries a l’empresa
ARC.
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Quart: aprovar la millora de les condicions econòmiques determinades en el contracte de 17 de febrer de 2006.
Dia 9 de maig: ARC comunica a l’Ajuntament que per tal de
registrar l’escriptura caldrà donar llicència urbanística.
Dia 10 de maig: signatura escriptura notaria de la modificació del contracte.
Dia 20 de maig: la Junta de Govern local atorga la llicència
urbanística.
Dia 29 de maig: sol·licitud d’ARC per demanar la llicència de
primera ocupació.
Dia 4 de juny: conversa de l’Ajuntament amb l’arquitecte
d’ARC referent a la necessitat de presentar el certificat de
final d’obra per tal de fer la llicència de primera ocupació.
Dia 5 de juny: conversa amb l’arquitecte d’ARC tot indicant
que la setmana vinent presentaran el certificat de final d’obra perquè l’Ajuntament concedeixi la llicència de primera
ocupació.
Dia 16 de juny: l’alcalde signa la presa de raó de la formalització de la hipoteca.
Dia 25 de juny: reunió entre l’alcalde, l’arquitecte d’ARC i
IGE, l’empresa gestora de les piscines, referent a la possible
data d’obertura de la piscina coberta per a 15 dies.
Dia 26 de juny: registre d’entrada del certificat de final d’obra de la piscina coberta.
Dia 2 de juliol: reunió amb ARC i IGE referent a la connexió
de FECSA i el període de proves.
La Junta de Govern Local concedeix la llicència de primera
ocupació perquè FECSA en faci la connexió.
Dia 3 de juliol: FECSA realitza la connexió a la piscina.
Dia 4 de juliol: l’Ajuntament presenta personalment el certificat de llicència de primera ocupació a FECSA.
Dia 9 de juliol: reunió entre l’Ajuntament, ARC i IGE per signar l’acta de comprovació; acta que l’Ajuntament no signa
per defectes administratius, i inspecció tècnica de les
instal·lacions.
Reunió a l’Ajuntament per parlar de la possible obertura. Es
proposa per al setembre.
FECSA comunica que provablement farà la connexió el dia 14
de juliol, però que caldrà confirmar-ho des de Barcelona.
Dia 15 de juliol: trucada d’IGE a l’Ajuntament referent a que
encara no s’ha fet la connexió de la llum.
Dia 22 de juliol: es connecta el gas.
Dia 25 de juliol: reunió a l’Ajuntament i signatura de l’acta
de comprovació de les obres.
Dia 31 de juliol: reunió amb IGE per marcar l’inici de la campanya de promoció de la piscina, els cartells, la publicitat i la
data prevista d’obertura.
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Primera reunió de la Policia Local amb la nova regidora
de Governació
Maribel Belmonte, nova regidora de Governació de l’Ajuntament, va encetar les funcions del seu càrrec tot mantenint
una reunió amb la major part de la plantilla de la Policia
Local per acostar impressions i fer més efectiva la feina del
cos policial, així com perquè els ciutadans i les ciutadanes
coneguin més de prop quines són les funcions d’aquests
funcionaris. Comença així un període de treball conjunt que
va ser molt destacat pels membres de la Policia, ja que és la
primera reunió d’aquest tipus que es desenvolupa a Roquetes.
Durant la trobada, duta a terme el 29 de juliol passat a les
dependències policials, també es va parlar del nou Pacte de
condicions laborals de la Policia Local i, finalment, es va

aprofitar per presentar el nou vehicle de patrulla de què disposa el cos de la Policia de Roquetes.

Adhesió del Parc Natural dels Ports a la Carta europea
de turisme sostenible
El Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística
de les Terres de l'Ebre està impulsant la candidatura del Parc
Natural dels Ports a la Carta europea de turisme sostenible
(CETS), una iniciativa impulsada per la Federació de parcs
d’Europa amb l’objectiu de promoure el desenvolupament del
turisme en clau de sostenibilitat. La CETS és un mètode i un
compromís voluntari per aplicar els principis de turisme sostenible, orientant els gestors dels espais naturals protegits i les
empreses per definir les estratègies de forma participada.
No cal dir que els espais naturals protegits són zones on un
turisme sostenible pot tenir una incidència molt important,
però què significa un turisme sostenible?
Segons l’Organització Mundial de Turisme (OMT), el turisme
sostenible atén les necessitats dels turistes actuals i de les
zones receptores i al mateix temps protegeix i fomenta les
oportunitats per al futur. Es concep com una via cap a la gestió de tots els recursos de forma que es puguin satisfer les
necessitats econòmiques, socials i estètiques tot respectant
alhora la integritat cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes que sostenen la vida.
ELS PROS I ELS CONTRES

La problemàtica del turisme està molt vinculada a la del consum responsable ja que per fer turisme i viatjar cal consumir.
Per poder gaudir de la biodiversitat, per exemple, ens hem de
desplaçar i consumir energia. Significa això que hem de renunciar al turisme per ser una activitat consumista?
No hi ha dubte que el turisme és un exemple de les paradoxes actuals. És una de les majors indústries mundials, amb

gran incidència en el medi ambient, però també una de les
vies d’intercanvi cultural.
Les dades sobre les conseqüències del turisme són contradictòries. D’una banda, hi ha clares repercussions positives:
creació de llocs de treball, increment d’ingressos econòmics,
fre a les migracions per manca de treball, més obertura, millora del nivell cultural de la població local i intercanvis culturals en tots dos sentits, sensibilització de turistes i població
local envers el medi ambient, etc... D’altra banda hi ha les
conseqüències negatives igualment importants: increment en
el consum d’aigua, energia, terreny, destrucció de paisatges,
increment de la producció de residus i aigües residuals, alteració dels ecosistemes, introducció d’espècies exòtiques d’animals i plantes, inducció de fluxos de població cap a
poblacions turístiques, increment d’incendis forestals... I els
efectes negatius són conseqüència d’haver buscat beneficis
immediats tot impulsant la massificació i la destrucció de recursos.
En tot cas, està clar que el turisme massificat no és sostenible, i l’adhesió del nostre Parc Natural a la Carta europea de
turisme sostenible servirà de guia per definir com cooperar,
protegir i valoritzar el nostre patrimoni, per satisfer les necessitats dels visitants amb una experiència de qualitat, per mantenir la informació del Parc i la sensibilització continuada, per
crear productes turístics relacionats amb el Parc i formar com
cal les persones implicades, mantenir la qualitat de vida del
municipi amb beneficis per a l’economia local i gestionar els
fluxos de visitants. I tot això dins d’aquest valor natural que
tenim a casa nostra: el Parc Natural dels Ports.
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El taller de jota cantada, acte
previ al XV Tradicionàrius

a ritme de jazz

El regidor de Cultura de l’Ajuntament, Sisco Ollé, i Artur
Gaya, músic i periodista, van presentar, dimecres 23 de juliol, al saló de plens de l’ajuntament, el primer taller de jota
cantada que s’organitza al nostre territori. El taller, impartit per Gaya, és gratuït i se celebra els dies 30 de juliol, i 13,
20 i 26 d’agost a la sala polivalent del Casal de Joventut.
La celebració d’aquest primer curs de jota cantada té l’objectiu de recuperar el cant tradicional a casa nostra; un art
improvisat del què fa més de 150 anys que se’n té constància i que era present a totes i cadascuna de les festes que
s‘organitzaven a les comarques del sud de les Terres de l’Ebre. Segon Artur Gaya, i rememorant una frase del desaparegut Canalero, “no s’ensenya a cantar; s’aprèn cantant i
xalant amb els amics”. Tot i això, Gaya va assenyalar que els
temps han canviat i que gairebé s’ha perdut el costum de
cantar a l’hora de treballar o de fer festa. És per aquest
motiu que s’ha cregut convenient la necessitat d’organitzar
un curs d’aquesta mena, per recuperar la jota tortosina i el
cant improvisat, i per encoratjar nous cantadors perquè s’hi
dediquin; noves veus que donin continuïtat a la feina feta
per cantadors com Perot, Boca de Bou, Caragol, el Noro o
el Canalero.
El taller no només tractarà el vers cantat i la jota a les Terres
de l’Ebre, sinó que també parlarà de les diverses variants
d’aquest art a la resta dels Països Catalans. Els alumnes que
s’inscriguin podran participar al primer Concurs nacional
de jota Pepe Garcia ‘Canalero’. Aquest primer Concurs nacional de jota serà l’acte de cloenda del Taller de jota i
també del XVè Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre, que tindrà lloc els dies 29, 30 i 31 d’agost a l’Hort de Cruells.
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La XV Mostra de jazz de
Tortosa es desplaça a
Roquetes
Enguany, Roquetes també va estar escenari de la XV
Mostra de jazz de Tortosa. Dimarts 1 de juliol, al carrer Tirso de Molina va tenir lloc l’actuació del grup
Waste, un conjunt format per quatre músics (Raynald
Colom a la trompeta, Marc Ayza a la bateria, Abel
Boquera als teclats i Tito Bonacera al baix elèctric)
que va delectar els amants d’aques ritmes de culte.

El concert comptava amb la col·laboració del pub Da
Vinci.
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L’estiu, temps d’aprendre
tot gaudint de les vacances
Un any més, el Casal d’estiu de Roquetes ha obert les
portes els mesos de vacances escolars perquè els nens i
nenes del municipi, però també de les rodalies, puguin
gaudir d’un servei que celebra ja el seu onzè any en funcionament i que continua creixent cada any. Enguany,
passaran pel Casal cent seixanta xiquetes i xiquets repartits entre les tres quinzenes en què està programat. A
aquest gran nombre de participants se suma tot l’equip
de monitoratge, amb un total de vint-i-nou membres
entre monitors titulats, monitors en pràctiques i voluntaris.
El Casal està estructurat en tres grups d’edat: els petits,
de 3 a 5 anys; els mitjans, de 5 a 7 anys; i els grans, de
8 anys en endavant. Es desenvolupa al Centre Cívic i s’utilitzen la planta baixa i la primera planta com a aules
polivalents, els dos parcs com a llocs d’esbarjo, i les instal·lacions esportives per realitzar les activitats de natació i d’altres també esportives.
Les activitats que es duen a terme al Casal són del tot diverses i, tot i que n’hi ha de generals, cada grup compta
amb una planificació especialitzada per tal d’assolir els
objectius marcats pel Casal, que sempre estan relacionats amb el món del lleure. Hi ha tallers diversos, amb
tot tipus de material, manualitats de tota mena, fins i tot
amb reciclatge, jocs tradicionals, musicals, esportius i
d’altres que estan enfocats a que els infants puguin disfrutar d’allò més durant la seva estada al Casal.
Com a gran novetat, enguany s’ha creat un blog a Internet on tothom que vulgui pot veure totes les activitats
que es fan durant l’estiu i moltes fotografies per plasmar
la diversió dels participants. L’adreça web és www.esplairoquetes.blogspot.com.
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festes majors
de roquetes 2008

L

es festes majors 2008 van deixar actes i celebracions adreçades a tots els públics. Els més
tradicionals, com ara l’ofrena, la missa en
honor al patró, Sant Gregori, l’homenatge a la
vellesa o la proclamació de les pubilles; i els lúdics com ara balls, menjades populars, bous, teatre, esport
o el sempre concorregut cós iris. En aquestes setze pàgines
que ara us presentem trobareu un recull fotogràfic de tots
ells. Esperem que siguin del vostre gust.
Començarem per la proclamació de les pubilles, un dels actes
més entranyables. Les de l’edició anterior van donar pas a
les pubilles d’enguany a l’Hort de Cruells el primer dia de
festes. Així, Arantxa Ribes com a pubilla major i Roser Sànchez com a pubilleta major van prendre possessió del seu
càrrec en un acte en què el Patronat de Festes va voler celebrar el seu 35è aniversari tot retent homenatge als presidents
que ha tingut el Patronat, així com als alcaldes i regidors de
Festes d’aquests 35 anys.
A més a més, el Patronat també va voler homenatjar totes
les seves pubilles en el 25è aniversari de la creació d’aquest
càrrec. Aquest homenatge, però, va tenir lloc a la nit, a la terrassa d’estiu, just després de l’entrega dels mocadors de festes a davant de l’ajuntament i de l’espectacle de foc que fan
oferir els diables Lucifers.
Van començar així deu dies de festa que ja formen part del
record.
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A DALT, EL REPARTIMENT DE PANOLI AL RAVAL DE CRISTO A CÀRREC
DE LES PUBILLES

2007 I MEMBRES DEL PATRONAT, ACOMPANYATS

DELS GRALLERS DE ROQUETES. EL PANOLI A ROQUETES VA ARRIBAR DISSABTE
DIA

5 DE LA MÀ DE LES PUBILLES 2008 AMB EL VESTIT DE PAGESA.

LA COLLA DE GRALLERS DE EOQUETES, ELS LLAMPEC NOIS I LA XARANGA XINO
XANO VAN ACOMPANYAR LA COMITIVA. LES ALTRES IMATGES CORRESPONEN A
L’ENTREGA DELS MOCADORS DE LES FESTES.
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JORDI BOSCH, SECRETARI
DE TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ DE LA
GENERALITAT, QUE JA HAVIA VISITAT
ROQUETES A FINALS DE L’ABRIL
PASSAT PER CONÈIXER LES
INSTAL·LACIONS DEL FUTUR
TELECENTRE I ELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ LOCALS,
VA PRESIDIR L’OFRENA DE FLORS I
FRUITS AL PATRÓ
LA TARDA DE DISSABTE DIA

5.

LA LIRA ROQUETENSE, ROQUETENC
DE L’ANY

2008, VA PORTAR

LA BANDERA DE LA CIUTAT
I JOAN A. BAUTISTA VA DUR
LA DEL PATRONAT DE FESTES.
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MOLTES ENTITATS
VAN PARTICIPAR
A L’OFRENA, TANTES QUE
HAGUESSIN CALGUT
MOLTES MÉS PÀGINES PER
PODER POSAR-LES TOTES.
A BAIX, LA MISSA MAJOR
EN HONOR
A SANT GREGORI I
LA PROCESSÓ.
EL SANT VA SER DUT
ENGUANY PELS VEÏNS
DE LA RAVAL NOVA I ELS
DEL CARRER DE LA GAIA.
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el pregó de festes
Josep Olivas, pagès de Roquetes, va ser l’encarregat
de pronunciar el pregó de les festes. Qui millor que
un pagès per parlar dels orígens d’una ciutat que va
fer-se gran a partir del conreu de l’olivera. Olivas va
pronunciar un pregó carregat de coneixements i sabiduria popular. Foto: Boluña Imagte

COM ÉS TRADICIONAL, LES AUTORITATS I LES PUBILLES VAN VISITAR ELS AVIS I
LES ÀVIES DE L’HOSPITAL DE JESÚS I LA RESIDÈNCIA SANT MIQUEL
DE TORTOSA, I TAMBÉ LES INSTAL·LACIONS DE L’OBSERVATORI DE L’EBRE.
LA GRAN GRAN TAMBÉ VA SER LA PROTAGONISTA DE L’HOMENATGE
A LA VELLESA QUE NO FALTA EN CADA EDICIÓ DE LES FESTES. L’ACTE
VA CELEBRAR-SE A L’ESGLÉSIA DE LA RAVAL NOVA I VA CLOURE
AMB UN APERITIU I L’ACTUACIÓ DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA LIRA.
A DALT D’AQUESTES LÍNIES, LA BENEDICCIÓ DE VEHICLES AMB MOTIU DE SANT
CRISTÒFOL I UNA MOSTRA DE LES SAMARRETES QUE HI HAVIA A LA VENDA EN
LA JORNADA ‘MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE’, QUE VA TENIR LLOC A LES
PISCINES EL DARRER DIA DE LES FESTES.
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COM SEMPRE, EL MULTITUDINARI
CÓS IRIS VA INUNDAR DE
CONFETI EL CARRER MAJOR I
L’AVINGUDA DELS PORTS
DE CARO.
ENGUANY, EL PRIMER PREMI
VA CORRESPONDRE
A LA CARROSSA
QUE REPRESENTAVA
LA NAU ‘INTERPRISE’; EL SEGON,
PER A LA CASETA TRADICIONAL
XINESA; I EL TERCER, PER A
‘ELS GALS’, INSPIRADA EN ELS
CÒMICS D’ASTÈRIX I OBÈLIX.
LA BANDA DE MÚSICA DE LA LIRA

tardes de bous

VA OBRIR LA DESFILADA.

Enguany, la plaça de bous va canviar d’ubicació i
va ser instal·lada, el matí del dia 8, darrera de l’Hort de Cruells. Tres van ser les tardes de festa
taurina a Roquetes.
pàgina 14
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COM TAMBÉ VAN SER MULTITUDINÀRIES LES CONVOCATÒRIES
GASTRONÒMIQUES DE LES FESTES. LA PAELLA, LA FIDEUADA,
LA SARDINADA A L’HORT DE CRUELLS, EL SOPAR DE LA CABRA
O LA DIADA DE LES PAELLES A L’OBSERVATORI, TOTES VAN
COMPTAR AMB MOLTA ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC
AMB GANES DE PASSAR-HO BÉ.
LES IMATGES MOSTREN TAMBÉ EL SOPAR A LA FRESCA
A L’HORT DE CRUELLS (LA MATEIXA NIT QUE SE CELEBRAVA
EL SOPAR JOVE A LA TERRASSA D’ESTIU), L’ELECCIÓ
DE LA PUBILLA DEL DIA DEL DINAR DE LA DONA (CONXITA FOS)
AL CENTRE CÍVIC, I EL BERENAR DE GERMANOR QUE VA
ORGANITZAR LA LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES, DURANT
EL QUAL ES VAN REPARTIR ELS PREMIS CORRESPONENTS AL
CONCURS DE GUINYOT I AL TORNEIG DE BILLAR QUE L’ENTITAT
VA CELEBRAR DURANT LES FESTES.
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ELS MÉS MENUTS TAMBÉ VAN TENIR ESPAI PROPI
DINS EL PROGRAMA FESTIU, AMB LES ATRACCIONS
DE FIRA UBICADES A L’AVINGUDA DEL PARE ALBERCA I
AMB EL PARC INFANTIL DEL CARRER DE LA MASIA.
EL MATÍ DE DIMARTS DIA

8, ELS XIQUETS I LES XIQUETES

VAN PARTICIPAR A LA DIADA DEL DIBUIX AL CARRER
DEL CANAL I, UNA MICA MÉS TARD,
A DIVERSOS JOCS D’ALLÒ MÉS DIVERTITS.
TAL COM MOSTREN LES IMATGES, LA DIVERSIÓ VA SER
LA NOTA MÉS DESTACADA.
LA FESTA INFANTIL DE L’ENDEMÀ A L’HORT DE CRUELLS
TAMBÉ VA COMPTAR AMB MOLTA PARTICIPACIÓ.
ELS PETITS VAN PODER BALLAR, CANTAR I DIVERTIR-SE
AMB EL GRUP D’ANIMACIÓ LA TROCA.
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QUANT A CONCURSOS I TORNEJOS, VAN HAVER-NE PER A TOTS ELS
GUSTOS I AFICIONS. ELS AMANTS DELS ESCACS VAN DISPUTAR EL CAM-

5 AL CENTRE CÍVIC. VAN
23 JUGADORS I ELS GUANYADORS VAN SER SANTI AÑÓ,
JOSEP M. COLOMÉ (2N) I ABRAHAM PLA (3R).
42 PARELLES VAN INSCRIURE’S AL CAMPIONAT DE GUINYOT, ELS
GUANYADORS DEL QUAL VAN SER MIQUEL CASTELLÓ I JOSEP BONFILL.
L’HORT DE CRUELLS VA ACOLLIR ELS JOCS MOTERS DEL DIA 7,
ORGANITZATS PEL MOTO CLUB ENGRASSAR I DONAR VENT.
EL CFS VA ORGANITZAR DOS TORNEJOS DE FUTBOL SALA. LA FINAL DEL
MASCULÍ, QUE VA GUANYAR EL CONJUNT DE LA GELA, VA CELEBRAR-SE
LA NIT DE DIUMENGE 6, MENTRE QUE EL FEMENÍ VA DISPUTAR-SE DIMARTS 8.
I ELS AFICIONATS A LES BITLLES TRADICIONALS VAN PARTICIPAR A LA TIRADA AMISTOSA DE DILLUNS 7. VA COMPTAR AMB LA PARTICIPACIÓ DE
16 EQUIPS DE LES TERRES DE L’EBRE, I ELS GUANYADORS PER EQUIPS
VAN SER SANTA BÀRBARA (3R), ROQUETES (2N) I ELS VALENTINS (1R).
EN INDIVIUDALS X. BERTOMEU (3R), J. RODA (2N) I ÀNGEL GIL (1R). I
EN FÈMINES A. BORDES (3A), E. FOLIA (2A) I E. CONDE (1A).
PIONAT DE PARTIDES RÀPIDES DEL DISSABTE

PARTICIPAR-HI
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I MÉS CONCURSOS, EN AQUEST CAS
ELS QUE VAN CELEBRAR-SE DURANT LA FESTA DELS PAGESOS
DIJOUS DIA

19 A L’HORT DE CRUELLS: D’HABILITAT FENT ANAR

EL TRACTOR, LA MOTOSSERRA O LA MÀ DE MORTER
A L’HORA DE FER ALLIOLI.
28A FESTA DE LA BICICLETA VA CONGREGAR
UN BON NOMBRE DE PARTICIPANTS, QUE VAN RECÓRRER ELS
PRINCIPALS CARRERS DE LA CIUTAT.
I A LA TARDA,EL VÒLEI VA SER L’ESPORT ESCOLLIT
EN EL PRIMER OPEN 4X4, EN QUÈ LA DIVERSIÓ VA SER
LA PROTAGONISTA, AMB DISFRESSES INCLOSES.

EL MATEIX MATÍ, LA

TAMBÉ VA HAVER ESPAI PER A LES EXHIBICIONS
DE COTXES TELEDIRIGITS DE GASOLINA (HORT DE CRUELLS) I
AEROMOBILÍSTICA (CAMP DE FUTBOL).
D’ALTRA BANDA, LA XVI CURSA DEL LLOP CARO

2008 VA SORTIR
6.

DE ROQUETES EL MATÍ DE DIUMENGE DIA

pàgina 18

Roquetes

Núm. 257 agost 2008

L’HORT DE CRUELLS HAVIA DEL SER EL MARC
EN QUÈ ELS GEGANTS DE ROQUETES FOSSIN
BATEJATS DISSABTE DIA

12. LA PLUJA, PERÒ,

VA IMPEDIR-HO I, FINALMENT, L’ACTE
VA CELEBRAR-SE AL SALÓ D’ACTES DE LA LIRA.
NO CAL DIR QUE LA SALA VA QUEDAR PETITA
PER A UNA CELEBRACIÓ QUE ES PREVEIA MOLT
CONCORREGUDA A CAUSA DE L’EXPECTACIÓ
QUE EL BATEIG HAVIA AIXECAT -SOBRETOT
ENTRE ELS MÉS PETITS- DESPRÉS
QUE ES TRIESSIN ELS SEUS NOMS
EN REFERÈNDUM POPULAR.
AIXÍ, ISABEL I GREGORI VAN SER BATEJATS
OFICIALMENT ENTRE CARAMELS, MÚSICA I
CONFETI, I APADRINATS PEL MUSTAFÀ I
L’ELISENDA (ELS GEGANTS DEL PI DE BARCELONA) I RUFO I RUBÍ, DOS DELS GEGANTS DE
TORTOSA (A L’ESQUERRA D’AQUESTES LÍNIES).
LES COLLES GEGANTERES DELS PADRINS VAN
REBRE UNA RÈPLICA EN MINIATURA DELS
NOSTRES GEGANTS, AIXÍ COM TOTES
LES PERSONES QUE HAN AJUDAT
A RESTAURAR-LOS I N’HAN TINGUT CURA.
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DUES VAN SER LES EXPOSICIONS QUE ES VAN PODER VEURE DURANT TOTES
LES FESTES A ROQUETES. LA PRIMERA, LA INAUGURACIÓ DE LA QUAL VA TENIR
LLOC EL PRIMER DIA DE FESTES, VA MOSTRAR ELS TREBALLS DE L’ARTISTA
CINTA RAMOS A LA SALA D’EXPOSICIONS DE L’HORT DE CRUELLS.
LA SEGONA VA CONSISTIR EN UN RECULL DE MANUALITATS REALITZADES PER
LES SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE ROQUETES. AQUESTA, PERÒ, VA
ESTAR EMMARCADA ENTRE PLAFONS SOBRE LA VIDA I L’OBRA DE L’ESCRIPTORA
MERCÈ RODOREDA, AMB MOTIU DEL SEU CENTENARI.

5 AL CENTRE CÍVIC.

balls i danses

L’EXPOSICIÓ VA SER INAUGURADA DISSABTE DIA

Els alumnes de balls de saló de la Lira van oferir una
mostra dels seus coneixements la tarda de dimarts dia
8 a l’Hort de Cruells. Van estar acompanyats d’alumnes
de Vinallop i també d’altres participants que practipàgina 20

quen aquesta modalitat de ball. Les danses també van
tenir capiguda al programa festiu ja que la tarda de divendres dia 11, el grup de danses del CEIP M. M. Domingo va actuar a la mateixa pista de l’Hort de Cruells.
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A MÉS A MÉS D’EXPOSICIONS I DANSA, L’APARTAT CULTURAL DEL PROGRAMA DE FESTES VA INCLOURE DIVERSES SESSIONS DE TEATRE I CINEMA. LA PRIMERA, UNA
COMÈDIA TITULADA ‘ET CASES ALS

60... I QUÈ?’, A CÀRREC DE LA COMPANYIA FERRAN RIGUAL, DE BARCELONA. L’OBRA, VA SER REPRESENTADA A LA TERRASSA D’ESTIU
9 A L’HORT DE CRUELLS, DESPRÉS
DEL SOPAR A LA FRESCA. MÀGIA, HUMOR I MÚSICA PER A UN PÚBLIC DISPOSAT A PARTICIPAR A L’ESPECTACLE. I LA DARRERA REPRESENTACIÓ TEATRAL VA ANAR
A CÀRREC DEL GRUP DE TEATRE L’ESPURNA, DE LA LIRA, QUE VA POSAR EN ESCENA L’OBRA ‘SPOT’ L’ÚLTIMA TARDA DE FESTES A L’HORT DE CRUELLS.
QUANT AL CINEMA, EL MULTICINES ÒSCAR VA INCLOURE AL PROGRAMA FESTIU UNA MATINAL DE CINEMA INFANTIL DIJOUS DIA 10, AMB PETITS OBSEQUIS PER A TOTHOM.
EVIDENTMENT, L’ART QUE NO POT FALTAR EN CAP EDICIÓ DE FESTES ÉS LA MÚSICA, I VA HAVER-NE DE TOTA MENA. A BAIX D’AQUESTES LÍNIES, LA BANDA DE MÚSICA DE
LA LIRA QUE, SOTA LA DIRECCIÓ DE SERGI COSTES, VA OFERIR EL SEU CONCERT DE FESTES LA TARDA DEL PRIMER DIUMENGE.
LA NIT DE DILLUNS DIA 7. LA SEGONA, UNA MENA DE REVISTA EN PETIT FORMAT, VA DIVERTIR ELS ASSISTENTS LA NIT DE DIMECRES
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I MÉS MÚSICA. LA CORAL PRELUDI A CARO I L’ORFEÓ
D’ULLDECONA VAN OFERIR UN CONCERT A L’ESGLÉSIA
DISSABTE DIA 12. ALTRES CONCERTS, EN AQUEST CAS
DE ROCK, VAN SER ELS OFERTS PEL GRUP UTOPIA EN
LA NIT DE MÚSICA JOVE A L’HORT DE CRUELLS, I
L’ORQUESTRA STOP, DE L’IES ROQUETES, AMB LES
SEVES VERSIONS DE GRUPS COM METALLICA.
LES ORQUESTRES VAN OMPLIR DE MÚSICA LA MAJOR
PART DE LES NITS: PENSYLVÀNIA, CIMARRON,
AMARCORD, ESMERALDA, CENTAURO... AQUESTES
DARRERES VAN SER LES QUE VAN FER BALLAR
UN PÚBLIC ENTREGAT FINS A LES

9.30H DEL MATÍ

DEL DARRER DIUMENGE.
LES IMATGES DEL MIG PERTANYEN A LA SESSIÓ
DE KARAOKE A L’HORT DE CRUELLS, QUI SAP SI
D’ALGUNA FUTURA ESTRELLA DE LA MÚSICA.
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EL FOC VA PROTAGONITZAR L’INICI I
LA CLOENDA DE LES FESTES.
LA PRIMERA NIT, DESPRÉS DE L’ENTREGA
DE MOCADORS, LA COLLA DE DIABLES
LUCIFERS VA FER UN ESPECTACLE
PIROTÈCNIC PLE DE LLUM I COLOR.
I DE LLUMS I COLORS ES VA VESTIR EL CEL
DE LA CIUTAT LA DARRERA NIT,
LA DE DIUMENGE DIA

13.

COM ÉS TRADICIONAL, EL CASTELL DE
FOCS D’ARTIFICI SE CELEBRA LA NIT DEL
DARRER DISSABTE, PERÒ LA PLUJA QUE VA
CAURE INTENSAMENT DURANT GAIREBÉ
TOTA LA TARDA VA FER QUE L’ESPECTACLE
DE FOC FOS AJORNAT FINS A L’ENDEMÀ I
QUE LA

22A EDICIÓ DEL CORREFOC CIUTAT

DE ROQUETES FOS ANUL·LADA.
AIXÍ, EL CASTELL DE FOCS VA POSAR PUNT I
FINAL A LES FESTES MAJORS

2008.

LA DARRERA D’AQUESTES IMATGES
MOSTRA L’ESTAT EN QUÈ VAN QUEDAR
ALGUNS CARRERS DE ROQUETES LA TARDA
DE DISSABTE DIA

12 A CAUSA DE LA PLUJA.
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festes
a la capella
del carme

E

ls veïns de la capella del Carme, a Roquetes,
celebren cada any les seves festes en honor a
la Mare de Déu, que enguany van tenir lloc
els dies 19 i 20 de juliol. Així, la festa va
arrencar, la tarda de dissabte dia 19, al so de
la campana de la capella i dels coets anunciadors. Tot seguit van celebrar-se, de manera simultània, dos actes ben
diferents: el rosari en honor a la Mare de Déu del Carme i
la primera part del concurs de guinyot, ja que les finals
van tenir lloc diumenge. A partir de les sis de la tarda, la
festa va estar adreçada als més menuts, amb inflables, curses de cintes, trencada d’olles i la batalla amb globus d’aigua. Les guanyadores de les curses de cintes van ser
Marian Cid, 1r premi; i Alba Sales, segon. De premis, però,
va haver-ne per a tothom, ja que tots els xiquets i xiquetes
van ser obsequiats amb una bossa de llaminadures.
Ja enllestida la festa infantil, per segon any consecutiu va
celebrar-se la Trobada de grallers i dolçainers Capella del
Carme, que enguany va comptar amb les actuacions de la
Colla de l’Aguilot de Tortosa i els dolçainers de FerreriesSant Vicent. En acabar l’acte va tenir lloc la imposició de
la banda a la pubilleta de les festes 2008, Cinta Subirats.
I ja a la nit, musclada popular. Cal destacar que tota la
tarda va estar amenitzada per la xaranga Xino Xano.
ELS ACTES MÉS RELIGIOSOS

Els actes festius del diumenge van començar a les 12 del
migdia amb la missa en honor a Mare de Déu, que va estar
dedicada als veïns i familiars difunts durant aquest any. A
continuació, processó per l’entorn de l’ermita amb disparada de coets i traca. Per acabar la festa d’enguany, Jordi
Curto i la seva colla van cuinar una paella per a tots els assistents.
Tot seguit us oferim un recull d’imatges dels millors moments de les festes 2008.
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MÚSICA DE GRALLA I DOLÇAINA A
LA

2A TROBADA DE GRALLERS I

DOLÇAINERS DE LA CAPELLA DEL
CARME. LA RESTA DE LA TARDA
VA ESTAR AMENITZADA PER LA
XARANGA XINO XANO.
LES ACTIVITATS INFANTILS VAN
SER D’ALLÒ MÉS DIVERTIDES,
AMB PREMIS I OBSEQUIS PER A
LA CANALLA. EN UNA DE LES
IMATGES, LES GUANYADORES DE
LA CURSA DE CINTES.
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ELS MÉS MENUTS VAN GAUDIR
DE DIVERSOS JOCS, EL MÉS
REFRESCANT DE TOTS: LA BATALLA
AMB GLOBUS D’AIGUA.
EN ACABAR, BERENAR AMB
XOCOLATA DESFETA.
L’OMBRA DE LES MORERES VA
ACOLLIR EL CONCURS
DE GUINYOT, LES FINALS DEL QUAL
VAN TENIR LLOC DIUMENGE.
EL DARRER DIA, LA MISSA
I LA PROCESSÓ EN HONOR
A LA MARE DE DÉU DEL CARME
VAN PROTAGONITZAR LA JORNADA.
I PER CLOURE EL CAP DE SETMANA
FESTIU, PAELLA POPULAR PER A
TOTHOM.
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esports

Activitats del Campus esportiu municipal
El Campus esportiu de Roquetes és l’activitat que complementa l’oferta del Casal d’estiu organitzat per l’Ajuntament. En aquesta nova edició del Campus, l’augment dels
inscrits ha estat la nota a ressaltar, amb un total de 57 participants a les tres quinzenes en què està estructurat. Cada
quinzena està dividida, per edats, en dos grups i els alumnes estan acompanyats per sis monitors, quatre d’oficials
i dos en pràctiques. En el grup dels més grans, les activitats estan enfocades bàsicament al coneixement de nous
esports col·lectius, mentre que el grup dels petits relaciona
el món de l’esport amb jocs per tal d’introduir nous coneixements a través del joc.

Els esports que s’hi duen a terme són futbol, tennis, natació
i dues adaptacions de rugby i bèisbol per a infants, anomenades flag-rugby i pixi. Com a novetat, aquest any el Campus ha introduït el korfball, un esport d’origen europeu
similar al bàsquet en alguns aspectes. D’aquesta manera s’intenta potenciar els esports minoritaris per tenir un coneixement més ampli del món de l’esport.
CURSOS DE NATACIÓ

D’altra banda, les piscines municipals acullen, els mesos de
juliol i agost (matí i tarda), diversos cursos de natació, adreçats tant a grans com a petits, que organitza l’Ajuntament.
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Joan Alcoba o l’elit
mundial del tir al plat
“Mentre pugui,
sempre practicaré
aquest esport”
Tant de manera individual com a component
dels equips català i espanyol de tir al plat, aquest
roquetenc de 47 anys, gruïsta de professió, acumula un palmarès impressionant de títols i medalles. Campió absolut del món el 2003 en la
modalitat de fossat universal, Joan Alcoba ha
aconseguit recentment la medalla de plata en la
classificació general i també en la categoria sènior del Campionat d’Europa celebrat a Portu-

gal. Aquest mes de juliol passat va participar al Campionat del Món, a Ychoux (França), en què va conseguir
la medalla de plata com a membre de l’equip espanyol.

Pregunta: Quants anys fa que practiques el tir al plat?
Resposta: De jovenet, als 15 anys, en una tirada a festes de Roquetes, vaig provar-ho i em va agradar. Dedicar-m’hi, a nivell
professional, des que vaig tornar del servei militar. Llavors vaig començar a participar a campionats i tirades de puntuació,
per poder participar a l’equip nacional i al de Catalunya. De totes maneres, vaig començar a fer currículum a partir de 1991,
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quan vaig guanyar el primer Campionat d’Espanya en la modalitat de fossat olímpic.
P: Es tracta, però, d’un esport car...
R: Caríssim, i aquest és problema principal perquè la gent
jove s’hi dediqui. El meu fill mateix, a qui també li agrada el
tir al plat, ve amb mi i el practica; ell té aquesta sort, però
d’altra gent jove no pot perquè, a banda de ser car, és un esport que no et dóna cap compensació econòmica, només és
la satisfacció personal.
P: I aquí cal sumar els desplaçaments...
R: Sí, perquè només per poder entrenar ja t’has de desplaçar
fins a Ulldecona o Ascó,
Tarragona, l’Hospitalet...
Quant a la competició, els
campionats sempre són
fora, com en el cas dels
dos darrers, a França i a
Portugal.
P: En el teu cas, però, tens
uns patrocinadors...
R: Jo sóc un dels afortunats en aquest esport. A
banda dels ajuts de l’empresa per a la qual treballo
o l’Ajuntament, tinc patrocinadors que són actualment J&G en cartutxeria i
la firma alemanya Blaser
amb l’escopeta, per a la
qual he firmat un contracte de quatre anys.
Pensa que, quant a cartutxos, entre entrenaments i
tirades pots arribar a tirar
entre 15.000 i 20.000 tirs
a l’any, i això resulta caríssim. El problema per al jovent, però, és que per
arribar fins aquí cal que
abans hagis aconseguit títols. Quan vaig començar, encara es feien campionats amb
premis en metàl·lic que et permetien anar fent. Avui en dia
no és el cas.
P: Cada quant temps cal canviar d’escopeta?
R: Si és bona, tens escopeta per a tota la vida. En el meu cas,
es tracta d’una arma de competició que costa al mercat sobre
uns 6.000 . Una Perazzi, una Blaser... són escopetes que
estan preparades per a l’alta competició.
P: El tir al plat és un esport amb molts esportistes que el
practiquen però sense massa ressò mediàtic i amb poc públic...
R: La nostra federació és la que compta amb el major nombre de federats del món. Només com a exemple, en el darrer
Campionat del Món érem 600 participants i quan el vaig

Roquetes
guanyar n’érem 800. Això fa que guanyar sigui encara més
difícil que, per exemple, en un partit de tennis en què només
juguen dues persones... I la contrapartida a tanta participació és que no hi ha públic. El públic sempre són els familiars
i amics dels tiradors i, clar, això no ven. No hi ha retransmissions televisives ni grans notícies a la premsa.
P: Abans, els programes de les festes majors dels pobles
sempre incloïen alguna tirada al plat... S’han anat perdent?
R: Sí, perquè cada vegada hi ha més burocràcia per complimentar. Per poder tenir un camp de tir s’han de tenir uns
permisos, uns terrenys d’unes mides determinades... i això
ha fet que es vagin perdent. Mira, i també hi té a
veure amb el nombre d’aficionats! Abans, en una
tirada de festes podia iniciar-se gent jove, provar de
tirar i comprovar si li agradava.
Encara queda algun poblet que n’organitza per
festes, com ara Xerta o
Sant Jaume d’Enveja. Als
dos pobles hi vaig participar, per fer una mica d’espectacle i, a més a més, a
la de Sant Jaume perquè
era una tirada en memòria
d’un bon amic que va
morir l’any passat a causa
d’un accident d’escopeta.
P: Com veus el futur d’aquest esport a les Terres
de l’Ebre?
R: Doncs, com sempre. Va
sortint gent..., gent jove; sí
que apareixen tiradors
però, el que dèiem abans,
comencen amb ajuts institucionals -no per guanyar
diners però sí per no tenir despeses- en júnior. El problema
ve quan arriben als 20 anys, que passen a la categoria sènior
i llavors les despeses van al seu càrrec.
P: I futur de Joan Alcoba en el tir al plat?
R: Dona, jo ja em faig vell! Fa molts anys que estic amb l’equip de Catalunya i amb l’equip nacional i ja he aconseguit
tot el que havia d’aconseguir. Tot i això, és un esport que
m’agrada i suposo que, mentre pugui, sempre el practicaré.
P: I, si no, sempre quedarà la caça...
R: Tot i que és diferent, també m’agrada molt caçar el tord.
Pertanyo a diverses societats de caça (Roquetes, Jesús, Mas
de Barberans...) però només la practico els dos primers
mesos de la temporada ja que després comencen les competicions oficials del tir al plat.
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biblioteca municipal de Roquetes
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,
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.

el juliol en xifres
El mes de juliol, han visitat la Biblioteca 1.943 persones. S’han realitzat 3.016 préstecs (996 llibres, 289 números solts de revista, 351 CD, 58 CD-R i 1.322 DVD).
El servei d’informàtica i internet ha estat consultat per
553 usuaris.
Actualment, les 2.203 persones que tenen carnet d’usuari trobaran un total de 18.271 documents a la Biblioteca.

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.

activem la biblioteca
Durant el juliol hem escoltat nous contes per refrescarnos l’estiu amb títols ben divertits: Els micos, cosa que
veuen, cosa que fan (dimecres 2 de juliol, L’arbre vell
(dimecres 9 de juliol, Puceta (dimecres 16 de juliol, El
somriure de Daniela (dimecres 23 de juliol) i La gallineta roja (dimecres 30 de juliol).

CONTES A LA FRESCA (18.00h): tots els dimecres, més contes fresquets!

l’agenda
de l’agost

VISITA DE L’ESPLAI DE ROQUETES: els dimecres 6, 13 i 20 d’agost, al matí,
els xiquets i xiquetes del Casal d’estiu de Roquetes visiten la Biblioteca i participen
a diverses activitats adaptades a les seves edats: contes, gimcanes...
EXPOSICIÓ DE MANS UNIDES: amb el títol L’objectiu de desenvolupament del
mil·lenni. Segona quinzena d’agost en horari de la Biblioteca.
AVÍS ALS USUARIS: els dissabtes del mes d’agost, la Biblioteca estarà tancada.
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novetats
Àrea infantil
Llibres
Balada, Montserrat; L’home més
valent del món
Bingham, Caroline; Buzz. El llibre
dels insectes
Bliesener, Klaus; Les aventures
dels detectius del far
Canals, Mireia; El conte de les joguines endreçades
Cole, Steve; Los secuestradores de
mentes
Coll, Pep; L’habitació de ma germana
Cousins, Lucy; La Maisy va al
camp
Davies, Nicola; Caca. Una història natural de l’innombrable
Francotte, Pascale; Quin embolic
de família!
Garcia i Cornellà, Dolors; Marvin,
l’enllustrador de sabates
Heidelbach, Nikolaus; La reina
Gisela
Jenkins, Steve; Gossos i gats
Juanmiquel, M. Àngels; Vet aquí
un pèl
Kinney, Jeff; Diari del Greg. Un
pringat total
Le Thanh, Taï-Marc; La germaneta carnívora o la malaltia de l’ovella boja
Masini, Beatrice; El mundo del
ballet
Michel, François; L’aigua al teu
abast
Muhammad, Saleem; Hamza i el
gegant Herkel
Peix Cruz,
Susana; El
secret de la
lluna
Ramon, Estrella; La bugada del cel

Sierra i Fabra, Jordi; Els focs de la
memòria
Tello, Antonio; El gran llibre del
misteri. 13 històries amb un final
que no t’esperes...
DVD cinema
¡Qué vida tan dulce la de Hannah
Montana!
Los Aristogatos
H. Montana.
La estrella
del pop
La lámpara
maravillosa
y otras historias
Mr. Magorium y su tienda màgica
Peter Pan en regreso al país de
Nunca Jamás
La princesa prometida
Shrek tercero

Àrea d’adults
Llibres
Amirrezvani, Anita; La sang de
les flors
Balcells, Albert; Llocs de memòria dels catalans
Barbal, Maria; Emma
Bennett, Alan; Una lectora poc
corrent
Berengueras, Joan R.; La crida
del bosc
Calderón, Emilio; El judío de
Shanghai
Camilleri, Andrea; La pensió Eva
Dahl, Kjell Ola; Un mort a l’aparador
Dewar, Isla; The Woman who
painted her dreams
Dickens, Charles; El casalot
Escott, John; Little women
Espinosa, Albert; El món groc
Fernàndez, Rosa; Maurice o la ca-

bana del pescador
Ferrandis, Sílvia; Les dones del
Shisha
Filiu, Jean-Pierre; Les fronteres de
la Jihad
Follett, Ken; Vuelo final
Forrellad, Luisa; Retorn amarg
Fuster, Valentí; La ciència i la vida
Garcia Llorca, Antoni; El fantasma de Canterville
Giono, Jean; L’home que plantava
arbres
Kluun, Ray; Una dona va al
metge
Kremser, Stefanie; Postal de Copacabana
Lara, Jordi; Una màquina d’espavilar ocells de nit
Legrais, Hélène; Los niños de Elisabeth
Llucià, de Samòsata; Converses
de meuques
Loo, Tessa de; Gemelas
Mas, Miquel; El cel dins la memòria
McEwan, Ian; A la platja de Chesil
Miller, Frank; El dur adéu
Moriel, Enrique; El candidato de
Dios
Olivares, Joan; Pell de pruna
Pamuk, Orhan; Em dic vermell
Puerta, Adolfo; Si tú me dices
ven, lo dejo todo
Rodoreda, Mercè; Aloma, El carrer de les Camèlies, Jardí vora el
mar, La mort i la primavera, La
plaça del Diamant, Tots els contes
Ruiz Zafón, Carlos; El joc de l’àngel
Salvadó, Roc; Les terres ferides.
Espais i història de la Batalla de
l’Ebre
Sebold, Alice; Afortunada
Simó, Isabel-Clara; El meu germà
Pol

Smith, Betty; Un árbol crece en
Brooklyn
Stanisic, Sasa; Com el soldat repara el gramòfon
Steel, Danielle; Un puerto seguro
Vázquez-Figueroa, Alberto; Coltan
DVD cinema
8 de diamantes
Amadeus
Así es mi tierra
La brújula dorada
La ciencia del sueño
Los crímenes de Oxford
Deseo, peligro
El espía. Breach
La habitación de Fermat
Misión imposible 3
Misterios del Titanic
Monstruoso
No es país para viejos
Once. Una vez
Saw III
El secuestro de Elizabeth
La sombra
del cazador
La torre de
Suso
El triunfo
de
un
sueño
Música
Las 101 canciones de oro
Amaral; Gato negro, dragon rojo
Bon Jovi; Lost highway
BSO Tú la letra, yo la música
Los Chicos del barrio; Un tributo
a Hombres G
Coldplay; Viva la vida or death
and all his friends
Muchachito Bombo Infierno;
Vamos que nos vamos
Sexy Sadie; The Best
Tokio Hotel; Zimmer 483

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

Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents al mes de juliol de 2008

JULIOL.

Temperatura mitjana màximes 31.8 C

Naixements
Pere Garcia Tafalla, 20/06/08
Alba Moreso Tomàs, 05/07/08
Pep Nuez Beltran, 06/07/08
Ferran Curto Espuny, 15/07/08
Lorena Ramírez Caro, 22/07/08
Pau De la Iglesia Puerta, 22/07/08

Temperatura mitjana mínimes 20.3 C
Temperatura màxima absoluta 35.5 C els dies 26 i 31
Temperatura mínima absoluta 16.6 C els dies 12 i 15
Precipitació mensual: 44.4 mm
Precipitació màxima en un dia: 43.5 mm el dia 12
Ratxa màxima: 63 km/h W el dia 13

Matrimonis
Modesto Miguel Cid Cabré i
Noèlia Mengual Llombart, 19/07/08

Humitat relativa mitjana a 07 h: 70%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 52%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 60%
Humitat relativa mitjana horària: 68%

Defuncions
Elvira Escudé Lleixà, 28/07/08

Pressió màxima absoluta: 1018.9 hPa el dia 15
Pressió mínima absoluta: 1001.7 hPa el dia 12

(Recordeu que només apareixen les defuncions produïdes
al municipi de Roquetes)

Pressió mitjana: 1014.6 hPa

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
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treball
Ajuts per a la creació d’empreses
S’obre la convocatòria per a l’any 2008-2009 per presentar
les sol·licituds per a la concessió de subvencions de suport
als programes dels ens locals de foment i assessorament a
la creació d’empreses, als projectes singulars de suport a la
creació d’empreses i als projectes experimentals de suport
a la creació d’empreses per als programes següents:
Línia A: Programes dels ens locals de foment i assessorament a la creació d’empreses.
Línia B: Projectes singulars de suport a la creació d’empreses (la creació i consolidació de projectes empresarials d’autònoms i empreses d’economia cooperativa i la creació
d’empreses per part de joves fins als 30 anys, aquests inclosos, dones i col·lectius específics.
Línia C: Projectes experimentals de suport a la creació
d’empreses.
L’import total màxim destinat a la concessió de les subvencions per a la Línia A és de 5.016.000 euros, amb la distribució següent: 1.425.000 euros per al 2008, 2.812.000 euros
per al 2009 i 779.000 euros per al 2010.

L’import total màxim destinat a la concessió de les subvencions per a la Línia B és de 1.320.000 euros.
L’import total màxim destinat a la concessió de subvencions per a la Línia C és de 264.000 euros,
Beneficiaris
Podran ser beneficiaris dels ajuts els ajuntaments i ens vinculats o dependents, consells comarcals, consorcis locals,
diputacions, ens de gestió locals, entitats metropolitanes,
entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, i societats públiques locals de Catalunya; les entitats sense
afany de lucre, les universitats o entitats que en depenguin;
i les cambres de comerç.
Termini
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció de
les subvencions finalitzarà el 5 de setembre de 2008. Les
sol·licituds s’hauran de presentar als Serveis territorials del
departament de Treball a les Terres de l’Ebre (c. Rosa 9,
43500 Tortosa).

Serveis de la deixalleria de Roquetes
s’hi pot portar...
Nou horari:
dimarts, dimecres, dijous i
divendres
de maig a setembre, de 17 a 21h.
d’octubre a abril, de 16 a 20h
Dissabtes, de 10 a 14h
durant tot l’any

telèfon

606 553 081
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l’agenda cultura l
DIVERSOS
10a Pujada als Ports per a
motos clàssiques. Dia 17 d’agost. Concentració: Hort de
Cruells a les 09h. Organitza:
Moto Club Roquetes.
Inauguració de les piscines
municipals cobertes. Dia 30 a
les 20.30 h.
ESPORTS
DE MUNTANYA
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).
MÚSICA
Divendres musicals a l’Hort de
Cruells. A les 23.30h (gratuïts). Organitza: àrea de Cultura de l’Ajuntament.
Dia 22 d’agost, concert de
guitarra clàssica amb el grup
Formato A4.
XV TRADICIONÀRIUS A LES
TERRES DE L’EBRE
Hort de Cruells.
Divendres 29: l’Hortet de la
dansa i el cant
18.00 h Festival de cloenda
Esplai 2008 amb danses tradicionals.
19.00 h Espectacle tradicional
infantil.
20.00 h Inauguració de l’exposició Per a punyetes, a Roquetes!, on s’exposaran totes les
punyetes presentades al 1r
Concurs de punyetes Ciutat de
Roquetes.
22.00 h Sopar musical.
23.00 h Lliçó col·lectiva de
jota amb Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries. Invitats: Pep Gimeno ‘Botifarra’
i el Quartet del Bar- Músi-

pàgina 34

ques tabernícoles (ball).
Dissabte 30: Marató de música popular (hi haurà servei
de menjar i begudes)
17.00 h Trobada de puntaires i
lliurament dels premis del I
Concurs de punyetes Ciutat de
Roquetes.
18.00 h Inauguració de la 5a
Fira artesanal amb la presència de Xavier Vega, director
dels Serveis territorials de Cultura a les TE.
Actuació de Juanito Aragonés
i la rondalla, i els Grallers de
Roquetes.
22.00 h Concert amb:
Grallers de Roquetes (animació); Joseret i la rondalla (animació i concert); Oskorri
(concert), amb la col·laboració
de la Banda de Música de la
Lira Roquetense; Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries (concert); El Pont
d’Arcalís i les Violines (ball); i
amanida folk (ball).
Diumenge 31: els tallers en
pràctica
18.30 h I Concurs nacional de
jota Pepe Garcia ‘Canalero’.
Actuació de la Rondalla de
Joseret.
19.30 h Balls i danses tradicionals a càrrec de Pas a Pas 4+1
i actuació de Ramon Cardona
amb el grup Sants&Fot.
21.30 h Tancament de la Fira
d’artesania.
Activitats paral·leles
Taller de jota cantada impartit per Artur Gaya els dies 30
de juliol i 13, 20 i 26 d’agost,
de 19 a 22h, al Casal de Joves.
Curs de danses tradicionals a
càrrec del grup Pas a Pas 4+1
del 25 al 28 d’agost, de 20.30
a 22h, al Casal de Joves.
5a Fira d’artesania i mostra
d’oficis. Dies 30 i 31 a partir
de les 18h. Hort de Cruells.
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Agraïment

col·laboracions

del Patronat de Festes en les festes majors 2008 a...
Pirotècnia Tomàs (BENICARLÓ)
Polica Local de Roquetes
Pots Pintures i Decoració (ROQUETES)
Procimer SL (ROQUETES)
Procuan Promocions Immobiliàries (ROQUETES)
Recanvis Cimo (ROQUETES)
Rellotgeria Rollan (ROQUETES)
Restaurant Campo - Jomar SL (S. C. DE LA RÀPITA)
Societat de Caçadors (ROQUETES)
Societat La Lira Roquetense (ROQUETES)
Soldebre SCCL (ROQUETES)
Tabac i Regals (ROQUETES)
Toni Bautista (ROQUETES)
Transgrues de l’Ebre (ROQUETES)
Transports Martí Gauxachs (ROQUETES)
Treballs agrícoles Fatsini (ROQUETES)
Xarcuteria Sílvia (ROQUETES)
TV Tortosa
La Veu de l’Ebre
Revista Roquetes
Restaurant Els Ullals (AMPOSTA)
Bar Restaurant El Triangle (ROQUETES)
Diables Lucifers de Roquetes
Grallers de Roquetes
Orquestra STOP de l’IES Roquetes
Decopincer Òscar Diéguez (ROQUETES)
Ramon Ferré Capellades (ROQUETES)
Ambulàncies Baix Ebre (ROQUETES)
Gestió d’emergències SERCAT (EL MORELL)
Centre Obert de ROQUETES
Moto Club Engrassar i donar vent (ROQUETES)
Perruqueria Sa&An (ROQUETES)
Roba íntima SEMAOS (ROQUETES)
Comercial Comar (ROQUETES)

La lluita
Evocar els cedres bellíssims del Líban
o els semàfors tricolors de Badalona.
Sadollar-se d’esbarzers florits de flama
o jeure badoc a l’ull televisiu.
Tant és.
Exiliats els uns com els altres,
s’enfronten al món sense saber res més
que el seu pas errant testimoni de l’aigua,
mentre raja l’oblit i s’amara d’absència.
Abu Bakr At-Turtuixi diu a la rotllana
com l’ús sagrat de la pedra pot fermar
l’instint de resistència contra l’armat.
El meu avi construeix un hortet, es distreu
amb poca cosa: cull un tomàquet verd,
amaneix un enciam amb oli cru d’oliva
i aixafa les bledes, tan desganat,
que menjar-se l’orgull per amor als fills
ha estat l’àpat de cada dia, l’herència
d’una victòria sense motiu aparent.
Jordi Valls

‘Recuerdo’
d’Enrique Cazalla (poesia en record de Francisco A. Barado
Quiero dedicar un canto
al compañero Barado
para que se sepa cuanto
sentimos que haya marchado.

Se muere algo que es bueno
y que escasea en la vida,
algo que ayuda a la gente
a desinfectar su herida.

Un compañero se fué
y nos dejó en su lugar
lo que supo y yo sé
que nunca más volverá.

Cuando se muere un poeta
se muere un verso y su rima,
se muere el canto y la copla
y la tristeza domina.

Se muere un ser especial
que es difícil relevar,
ya que su decir y hacer
es algo que Dios le da.

Pero su recuerdo queda
y con eso nos quedamos,
Alfonso, tú ya lo sabes…
a ti siempre te aguardamos.
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Any 1970
Diumenge de Rams.
Carrer Major de Roquetes.
Tere Moreso.
TERE MORESO

Any 1962
Festes al carrer de la Gaia.
Maribel Gimeno i
Josep Gisbert.
JOSEP GISBERT

Any 1965
Melilla.
Joan Gisbert Moragrega i
Juan Fernández Torrón.
JOAN GISBERT

Any 1965
Diumenge de Rams.
M. Carmen Monllaó i
Juan José Arasa.
ASUNCION TRULLENQUE

