Roquetes estrena
la piscina coberta
Les nits musicals Festes del raval Els millors moments El CD Roquetenc
del mes d’agost de Cristo 2008 del XV Tradicionàrius presenta el 1r equip
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T

radicionalment, l’estiu és una època de festes, balls i concerts per tal d’aprofitar la
bonança de les nits i també les vacances
de la gent més jove estudiant. A Roquetes,
aquest mes d’agost n’hi ha hagut dues de

destacades: les festes del raval de Cristo i el Tradicionàrius.
Pel que fa a les festes del raval de Cristo, no puc més que fe-

l’editorial

licitar tots els veïns i veïnes pel seu esperit de participació, ganes
de xalar i alegria que, com cada any, han demostrat durant
aquests dies de festa. I, especialment, tota la gent que les organitza i les fa possibles, que ens ha donat, una altra vegada, una
lliçó de voluntat i esforç francament envejable. És per això que
jo, personalment, com a alcalde, i tot l’equip de govern, ja vam
iniciar l’any passat la tasca de donar més suport econòmic i augmentar la col·laboració amb l’organització per tal de mantenir i
millorar al màxim aquestes festes tan especials.
I referent al Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre, que enguany

ha arribat als 15 anys i continua amb el mateix esperit de treballar per conèixer la música d’arrel tradicional del nostre país, un
altre any ha estat un èxit d’assistència i participació, gràcies en
part a la qualitat dels grups que hi assistiren (com Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries, Oskorri, Pepe Gimeno ‘Botifarra’, El
Pont d’Arcalís o Les Violines, entre d’altres) i també al fet que,
per segon any consecutiu, la seva entrada ha estat gratuïta per
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a tothom.
No obstant això, el que més vull destacar d’aquesta edició és
la recuperació de la jota, ja que es va realitzar un taller per ensenyar-ne als alumnes la pràctica i la improvisació del vers cantat i que, posteriorment, va concloure amb el primer Concurs
nacional de jota Pepe Garcia ‘Canalero’ l’últim dia del Tradicionàrius. Tots dos actes van tenir una important participació que
permet esperançar-nos en la continuació de la tradició de la jota
cantada i les rondalles.
L’estiu ja s’acaba i a Roquetes ho fem amb un balanç d’activitats culturals i lúdiques molt positiu que des de l’Ajuntament
mantindrem i millorarem, si és possible, els propers anys.

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies

En marxa la piscina
municipal coberta

L

’alcalde de Roquetes, Paco Gas, va inaugurar oficialment les instal·lacions municipals
de la piscina coberta dissabte 30 d’agost en
un acte públic que va comptar amb la presència del regidor d’Esports, Gerard Gas, i
Magda Janés, directora de projectes d’IGE, l’empresa gestora del nou equipament esportiu; així com de la resta del
govern municipal, regidors i regidores, responsables d’ARC
(empresa constructora de les piscines) i uns dos-cents ciutadans i ciutadanes que van acudir a l’acte.
Abans de començar els parlaments oficials, els Grallers de
Roquetes van posar la nota musical a la inauguració, que va
tenir lloc davant la porta principal del complex. En paraules de l’alcalde, el 30 d’agost va ser una data històrica per
al municipi ja que, amb la inauguració de la piscina climatitzada, “anem cobrint aquells dèficits que teníem en in-

fraestructures, ara amb la piscina i prompte amb el pavelló”; un equipament que “donarà servei al municipi i a ciutats veïnes, i que no només és important quant a l’aspecte
esportiu sinó que també ho és quant a salut ja que podran fer-la servir totes aquelles persones que ho necessi(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

tin també per prescripció mèdica”, va manifestar l’alcalde.
Per la seva banda, Magda Janés, de l’empresa IGE, va felicitar el municipi per aquest nou equipament i va convidar
tothom a veure les instal·lacions i els serveis que aquestes
ofereixen. A més a més, en declaracions per a la revista Roquetes i Antena Caro, va voler sortir al pas d’algunes veus
crítiques que ja parlaven de saturació tot dient que “sí que
inicialment sembla que hi hagi molta gent. Hem de pensar, però, que tothom que s’hi apunta vol venir els primers dies, a demanar informació, a inscriure’s a cursets...
però la nostra experiència en el sector ens demostra que
aquesta situació es regularitzarà en un parell o tres de
setmanes, quan els inscrits hagin escollit els serveis i els
horaris en què hi poden acudir i s’hagin programat la seva
activitat”. Janés va manifestar, a més, que “aquesta
instal·lació té capacitat per al doble de les persones que
ara mateix hi ha inscrites”.
Després que l’alcalde descobrís la placa que en commemora la inauguració, es va fer diversos grups de públic perquè aquest veiés les noves instal·lacions.

Arranjats els camins de les
Parellades i la Caramella
Tant el camí de les Parellades com el de la Caramella han
estat, des que les empreses dedicades a l’extracció d’àrids
van començar la seva activitat, dues vies sovint molt malmeses. El continuat trànsit de camions feia que les reparacions parcials duressin molt poc i es creessin desperfectes
i esvorancs molt perillosos tant per a aquests mateixos vehicles com per als dels veïns i usuaris que diàriament hi
circulen.
Aquest greuge tan antic com arrelat ha quedat solucionat
amb l’arranjament total d’ambdós camins, amb un doble
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tractament asfàltic que els ha deixat com a nous. Aquesta
obra ha estat possible gràcies a les gestions i al posterior
conveni entre l’Ajuntament i les empreses Kanars, Aricemex i Aritosa perquè aquestes es fessin càrrec de les despeses econòmiques de l’arranjament d’aquestes vies, tant
del material com de l’execució de l’obra.
L’Ajuntament, per la seva banda, va posar-hi l’assessorament tècnic i els mitjans necessaris perquè l’obra es dugués a terme, com ara la regulació del trànsit, l’habilitació
d’un pas alternatiu i tota la logística dels treballs d’execució.
Quant al cost de l’obra, segons la valoració del servei tècnic municipal, ha estat de 145.580 , i s’han arranjat 13.4 00
m2 al camí de les Parellades (imatge de l’esquerra) i de
7.200 m2 al de la Caramella (imatge de la dreta).
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Nits d’agost amb música
a l’Hort de Cruells
Tres van estar els caps de setmana d’agost en què la música
d’arrel ben diversa va omplir les nits dels divendres a l’Hort
de Cruells. De fet, quatre si tenim en compte que el darrer
va celebrar-se el XV Tradicionarius a les Terres de l’Ebre.
Així, dissabte dia 2 (va canviar-se la data per motius d’agenda dels grups participants), el calendari musical va començar de la mà de Nanook, de Móra d’Ebre, i Iba andando,
de Castelló; dues formacions que van fer ballar el públic a
ritme de pop-rock.
La música africana va protagonitzar la nit de divendres dia
8. El grup Djokoto, format a Barcelona l’any 2004 per diferents músics africans que viuen a Catalunya, va oferir el seu
espectacle de percussió i dansa africana inspirat en els ritmes càlids de diverses zones de l’Àfrica occidental. Els ballarins del grup van fer que fins i tot part del públic ballés

El dia 16 d’agost es va dur a terme, al Casal de Joves de
Roquetes, un taller de constel·lacions familiars organitzat per l’associació ‘Sirga, camins per créixer’.
El taller, al què van participar una dotzena de persones,
va desenvolupar un treball que desafia qualsevol descripció i que ha de ser experimentat, per això cada vegada més psicòlegs, psiquiatres, metges, educadors,
terapeutes, empresaris... s’hi interessen. El mètode d’aquest treball tracta de reestablir l’ordre i l’harmonia fa-

cursos i tallers

El Casal de Joves acull un
taller de constel·lacions
familiars

aquests ritmes a dalt de l’escenari.
Finalment, la pluja va impedir que el grup Formato A4 oferís el seu concert divendres 22. Va ser l’endemà dissabte
quan aquest quartet de guitarra i percussió va delectar els
assistents amb un ampli repertori musical.

miliar que ha estat trencat per causes tan diverses com
ara la mort prematura de fills o pares, divorcis, accidents tràgics, avortaments naturals i provocats, violacions, adopcions... Fets que deixen petjada i que poden
marcar el destí de diverses generacions familiars.
pàgina 5
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Fi d’un estiu ple d’activitats
El Casal d’Estiu de Roquetes va tancar les portes el dia 29
d’agost després d’un estiu intens i farcit d’activitats. Un
total de 170 xiquets i xiquetes, dividits en diversos grups,
han participat en aquesta activitat programada cada estiu
per l’Ajuntament i que cada any compleix les expectatives
amb escreix de mares, pares i infants.
Entre les activitats que s’hi han dut a terme, cal destacar
els actes conjunts de tots els grups en la participació a la
VII Trobada d’Esplais del Baix Ebre, en què Casal d’Estiu
de Roquetes va ser el centre de lleure amb major nombre
de nens i nenes d’entre tots els casals participants. I continuant amb les activitats conjuntes, va haver un dia dedicat al cinema que va comptar amb la col·laboració dels
Òscars Roquetes ja que va obrir les portes per fer una sessió matinal a tots els participants al Casal.
Quant a les activitats per grups, cal destacar, entre d’altres, les manualitats, els tallers de titelles i de cuina, teatre, mímica, danses, jocs musicals, gimcanes, la visita a
la piscina gairebé cada dia, les visites a l’ajuntament, al
mercat municipal, biblioteca, una granja de cavalls, un
centre eqüestre, la Festa del Renaixement... Un ampli ventall que ha fet que els xiquets i xiquetes del nostre municipi hagin passat un estiu d’allò més entretingut.
L’acte de cloenda del Casal d’Estiu es va dur a terme tot
coincidint amb la celebració de la quinzena edició del Tradicionàrius, la tarda de divendres dia 29; un acte que va
ser seguit per nombrosos pares, mares i familiars. La
tarda va començar amb l’actuació de dansa de cada grup
que havia participat a l’última quinzena, una dansa dels
monitors i, per acabar l’acte, el ja típic ball en què cada
any participen pares, mares, avis, familiars i tothom que
s’hi vol afegir. Finalment, l’alcalde, regidors i regidores
de l’equip de govern i membres del Casal van entregar el
diploma de participant i l’obsequi d’una bossa de llaminadures a cadascun dels xiquets i xiquetes. (Veure imatges de
la cloenda a les pàgines del Tradicionàrius)
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festes majors
del raval de Cristo
2008

D

el dia 30 de juliol fins al 4 d’agost, el
raval de Cristo es va vestir de festa per
celebrar les seves festes majors 2008,
organitzades, un any més, per la Comissió de Festes, una colla de joves que han
demostrat que saben fer sortir de casa i xalar moltíssim
a tota la gent de la Ravaleta.
El programa de les festes d’enguany, atapeït d’actes per
a tots els públics i tots els gustos, no va deixar ningú indiferent ja que va omplir d’activitats gairebé totes les
hores del dia i de tots els dies. Cal destacar, a més a més,
que les festes van durar més dies que de costum, la qual

cosa significa que la Comissió va haver de fer un gran esforç per pensar i organitzar tots els actes festius.
Així, a banda dels tradicionals actes com ara el pregó de
festes, l’ofrena o el cós iris; els concursos, les menjades
populars i els balls van fer gaudir d’allò més els veïns del
raval de Cristo i els foranis que hi van acudir.
En aquest seguit de pàgines que vénen a continuació hem
fet un recull de les millors imatges de les festes; fotografies que reflecteixen allò que abans hem assenyalat: que
han estat unes de les festes majors més divertides i participatives que es recorden. L’enhorabona, Comissió de
Festes, i endavant!
pàgina 7
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NOMBROSES ENTITATS
DE ROQUETES I
DEL RAVAL DE CRISTO
VAN PARTICIPAR A L’OFRENA DE
FLORS I FRUITS
DE DISSABTE

2 D’AGOST.

LA DESFILADA PELS CARRERS
PRINCIPALS DE LA RAVALETA
VA ESTAR ACOMPANYADA
DE LA BANDA DE MÚSICA DE
LA LIRA ROQUETENSE.

pàgina 8

Roquetes

Núm. 258 setembre 2008

EN ACABAR L’OFRENA,
VA CELEBRAR-SE EL TRADICIONAL
PREGÓ DE LES FESTES,
ENGUANY A CÀRREC DE
JUAN ENRIQUE CODORNIU
I FELIPE PRÍNCEP.
LA COMISSIÓ DE FESTES
VA VOLER ATORGAR-LOS L’HONOR
DE FER EL PREGÓ EN RECONEIXEMENT I
AGRAÏMENT A LA SEVA FEINA
EN L’ORGANITZACIÓ DE LES FESTES JA
QUE ELLS SÓN ELS RESPONSABLES
DE LA MAJOR PART DELS ÀPATS
QUE SE SERVEIXEN
EN LES MENJADES POPULARS.
A LA IMATGE DE BAIX D’AQUESTES LÍNIES,
ELS PREGONERS, L’ALCALDE PACO GAS I
ISSAÏES SÁNCHEZ, PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ DE FESTES.

repartiment del panoli

La jove Comissió de Festes va repartir el típic panoli per cadascuna de les cases de la Ravaleta,
per a la qual cosa va comptar amb l’ajut de la seva
pubilla d’enguany: Judit Ralda Subirats.
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DIUMENGE

3 D’AGOST,

MOSSÈN MEMBRADO, RECTOR
DE LA PARRÒQUIA DE LA RAVALETA,
VA OFICIAR LA MISSA EN HONOR
AL PATRÓ, SANT MATEU.
EN ACABAR L’OFICI,
EL CASAL VA ACOLLIR L’APERITIU
DEDICAT A LA GENT GRAN,
QUE VA COMPTAR AMB LA MÚSICA I
L’ANIMACIÓ DE

festa de la bicicleta

JOSERET I LA SEVA RONDALLA.

La tarda del primer dia de festes, un bon nombre de
participants van recórrer els carrers en la bicicletada
popular, a la fi de la qual van haver premis per al
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COM SEMPRE, UN DELS ACTES MÉS CONCORREGUTS I DIVERTITS, EL CÓS IRIS,
VA TORNAR A SER UN ÈXIT, TANT DE CARROSSES PARTICIPANTS COM DE PÚBLIC
PER VEURE-LES I GAUDIR DE LA GUERRA DE CONFETI.
EL CARRER MAJOR VA SER EL LLOC DE CONCENTRACIÓ
DE LES DESFILADES DE LES DUES TARDES: LA DE DIUMENGE
I LA DE DILLUNS DIA

3 D’AGOST

4.

CARROSSES ELABORADES I MULTICOLORS, I D’ALTRES QUE NO TANT,
FENT AL·LUSIÓ ALS TEMPS QUE CORREN
I A CRISI ECONÒMICA DE LA QUÈ TANT SE’N PARLA.
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ELS MÉS PETITS
VAN PASSAR-S’HO D’ALLÒ MÉS BÉ
EN LES ACTIVITATS
QUE ES VAN ORGANITZAR PER A
ELLS, TANT ALS
JOCS TRADICIONALS (CORDA,
GOMA, TELLO...)
COM AL PARC INFANTIL
AMB INFLABLES, TALLERS
DE PINTURES, CURSES O JOCS DE
PESCA, ENTRE D’ALTRES.
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ELS JOVES VAN SER ELS VERITABLES PROTAGONISTES DE LA FESTA: CURSES
DE LLITS, EL CIRCUIT DE PENYES, LA FESTA DEL FANG O JUGAR A VÒLEI
ENFANGATS... REPTES I COMPETICIONS DIVERTIDÍSSIMES PER A UN PÚBLIC AMB
MOLTES GANES DE XALAR.
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EL PROGRAMA FESTIU
TAMBÉ VA CONTEMPLAR
DIFERENTS TIPUS
DE CONCURSOS.
LES PRIMERES IMATGES
MOSTREN EL DE GUINYOT I
EL DE TENNIS TAULA, MENTRE
QUE A LES DE BAIX D’AQUESTES
LÍNIES APAREIXEN EL DE COCS

(LA FOTOGRAFIA DE LA DRETA
MOSTRA EL COC GUANYADOR
EN L’APARTAT DE MILLOR
ORNAMENTAT)
I EL DE PAELLES (A LES
IMATGES, DUES CONCURSANTS
EN EL MOMENT
DE L’ELABORACIÓ).

pàgina 14

Roquetes

Núm. 258 setembre 2008

I MÉS CONCURSOS GASTRONÒMICS,
EN AQUEST CAS D’ALLIOLI I DE MENJADORS
DE BALDANES.
AQUEST DARRER VA TENIR LLOC
JUST DESPRÉS QUE SE CELEBRÉS
LA BALDANADA POPULAR, LA TARDA
DE DIVENDRES

1 D’AGOST, A LA QUAL

PERTANYEN LES FOTOGRAFIES DE BAIX.
DE FET, LES MENJADES POPULARS
VAN TORNAR A OCUPAR UN LLOC DESTACAT
DINTRE DE LES FESTES I, COM SEMPRE,
VAN GAUDIR DE MOLTA ACCEPTACIÓ
ENTRE EL PÚBLIC.
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MUSCLOS, FIDEUADA,
SARDINES, BALDANES,
LLONGANISSES...
ESMORZARS, DINARS,
BERENARS I SOPARS POPULARS
QUE NO PODEN FALTAR EN UNA
FESTA MAJOR.
I COM NO PODIA SER D’ALTRA
MANERA, EN LA FESTA MAJOR
DEL RAVAL DE CRISTO TAMPOC

carrers guarnits

NO HI VAN FALTAR.

Un any més hem celebrat les festes majors de la Ravaleta i uns quants veïns
del carrer de Lleida vam participar en
l’ornamentació del carrer, per la qual
vam rebre com a premi un gustós pernil, atorgat per la Comissió de Festes, i
que tots junts vam poder menjar.
Esperem que l’any vinent es pugui repetir l’experiència, que serveix per
crear més relació entre persones que
viuen gairebé juntes i escasses vegades
s’aturen a parlar. Com es dia antigament, s’ha de fer poble!
M. Lluïsa Pérez
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XV Tradicionàrius
a les Terres
de l’Ebre

D

ues són les paraules que podem utilitzar
per parlar de la 15a edició del Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre: quantitat i qualitat. La primera, per la nombrosa
quantitat de gent que va acudir a l’Hort de
Cruells tant la nit de divendres com la de dissabte, i fins i
tot diumenge, ja que el públic, estoicament, va romandrehi amb els paraigües a les mans a causa de la pluja. I qualitat perquè la cartellera d’enguany parlava per ella sola: el
reconegut mestre valencià Pepe Gimeno ‘Botifarra’, fill i
nét de cantadors; la música tradicional d’Euskal Herria
amb el grup Oskorri, que enguany compleix 35 anys de
vida i que, per celebrar-ho, organitza concerts conjuntament amb orquestres com la Nacional d’Euskadi, la Nacional de Catalunya o la Banda de Berriozar (a Roquetes, va
ser la Banda de música de la Lira la que en va tenir l’honor);
el Pont d’Arcalís, una formació de prestigi dedicada a recuperar la música tradicional dels Pirineus i que fa un any
que fa un espectacle conjunt amb Les Violines, que enguany també celebren els seus quinze anys de vida, els
mateixos que el nostre Tradicionàrius... Els Quicos, com
sempre estimats i esperats pel públic fidel al festival de
Roquetes, que aquesta vegada van presentar el seu darrer
(continua a la pàgina 20)

IMATGES DE LA CLOENDA DEL CASAL D’ESTIU, QUE VA TENIR LLOC LA TARDA DE DIVENDRES

29 D’AGOST. DANSES, ENTREGA DE DIPLOMES I ESPECTACLE INFANTIL.
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LA TARDA DE DIVENDRES

29, LA REGIDORA

DE QUALITAT DE VIDA, PEPITA BOSCH,
VA INAUGURAR L’EXPOSICIÓ ‘PER A
PUNYETES, A ROQUETES’

; UNES PETITES

OBRES D’ART QUE HAVIEN ESTAT
PRESENTADES AL PRIMER CONCURS
DE PUNYETES QUE CONVOCA L’AJUNTAMENT
I QUE ES VAN PODER VEURE ELS DIES
DEL TRADICIONÀRIUS. MÉS TARD,
L’HORTET DEL CANT VA ARRENCAR AMB UNA
LLIÇÓ DE JOTA DE LA MÀ DE QUICO EL CÉLIO,
EL NOI I EL MUT DE FERRERIES.
AMB UNA TERRASSA DEL CASAL A VESSAR,
ELS QUICOS VAN FER QUE FINS I TOT
EL PÚBLIC S’ATREVÍS AMB LA JOTA
IMPROVISADA. LA NIT, A MÉS, VA COMPTAR
AMB UN CONVIDAT DE LUXE:
PEPE ‘BOTIFARRA’, TOT UN MESTRE DEL
CANT DEL PAÍS VALENCIÀ, I AMB L’ACTUACIÓ
DEL QUARTET DEL BAR.

Pepe Ginemo
‘Botifarra’
“Les bones
vibracions i
el bon ambient
m’han
impressionat”
“No coneixia el Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre,
només el de Barcelona. De fet, la primera vegada que en
vaig sentir parlar va ser fa tres mesos, quan Artur Gaya
em va dir de vindre a actuar. M’ha sorprès la quantitat de
gent que hi ha a l’Hort de Cruells, tanta que em pensava
que eren festes majors! I m’han impressionat les bones vibracions que noten a l’ambient. A la meua terra no es fa
cap festa com aquesta i em sap greu marxar i no quedar-me la nit de dissabte, però tinc una altra actuació.
Tampoc no coneixia Roquetes, tot i que fa 10 anys vaig
tindre l’oportunitat de conèixer el Canalero en una actuació a Valls i em va impressionar molt”.
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SISCO OLLÉ,
REGIDOR DE CULTURA

Quinze anys de Tradicionàrius!

S

embla que sigui ahir quan quatre persones
(Artur Gaya, Paco Gas, Vicky Curto i jo mateix)
vam reunir-nos a la Pica per escoltar la proposta de l’empresa Túbal d’organitzar un festival de música tradicional a Roquetes. La idea ens va
agradar, de manera que vam decidir traslladar-la a l’Ajuntament tot esperant que als governants municipals també
els fes il·lusió que a la ciutat tinguéssim un esdeveniment
d’aquestes característiques. De fet, esperàvem la mateixa
il·lusió que ens havia provocat als tres membres d’Arjub
que vam escoltar-la de la veu de Gaya. Doncs va ser que
sí, i així han anat passant els anys, quinze!
Arribats a aquesta quinzena edició, el Tradicionàrius a les
Terres de l’Ebre ha anat guanyant en prestigi, en qualitat
i en assistència de públic; un públic fidel que, provinent
d’arreu de les nostres comarques, espera el darrer cap de
setmana d’agost per deixar-se seduir per la música d’arrel, tant per la nostra, l’ebrenca, com per la d’arreu dels
Països Catalans. I fins i tot la de més allà de les nostres
fronteres, ja que enguany, per exemple, també ens ha
acompanyat la música tradicional d’Euskal Herria.
Com a regidor de Cultura de Roquetes, però també com
a nét del cantador que va ser l’amfitrió de totes les edicions del Tradicionàrius fins al 2004, any en què ens va
deixar, només puc expressar la meva enorme satisfacció
en haver comprovar que aquest festival està més viu que
mai. Satisfacció en escoltar els comentaris d’aquest públic
agraït que elogiava la qualitat de la cartellera, variada i
amb noms de pes com Oskorri, El Pont d’Arcalís i Les
Violines o Pepe Gimeno ‘Botifarra’. Satisfacció per la magnífica assistència de gent que -n’estic convençut- és gràcies, en part, al fet que l’Ajuntament n’hagi assumit els
costos i l’entrada sigui del tot gratuïta. I satisfacció perquè
tinc l’esperança, cada vegada més fonamentada, que la
nostra jota també està viva ja que l’èxit de participació al
taller de jota cantada del mes d’agost i al primer Concurs
nacional de jota Pepe Garcia ‘Canalero’ va superar totes
les expectatives. Tal com va cantar ma mare després del
concurs, si mon iaio ho hagués vist n’hagués estat orgullós ja que, tot i que hagués mantingut que la jota no s’ensenya, que es porta a dins, hagués comprovat que hi ha
gent jove amb ganes de treballar i d’aprendre i, sobretot,
de mantenir una tradició nostra que ja és centenària.
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treball Oco!, a més d’oferir una lliçó magistral de jota la nit
de divendres a l’Hortet del cant.
D’altra banda, els dos actes previs al Tradicionàrius van
tornar a ser un èxit. El primer, el curs de danses, que es va
celebrar la mateixa setmana gaudeix sempre de bona salut;
així ho demostra el fet que cada any són més les persones
que coneixen els balls tradicionals i que gaudeixen plenament de les músiques dels grups de ball del festival. En
aquesta quinzena edició, van ser el Quartet del Bar i Amanida Folk les formacions encarregades de fer moure el públic fins ben entrada la matinada.
El segon acte, el taller de jota cantada impartit per Artur
Gaya al Casal de Joves durant el mes d’agost, que va comptar amb quinze alumnes. Tot un èxit per a aquest petit
curs, organitzat per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament amb
l’objectiu de recuperar el cant tradicional a casa nostra; un
art improvisat del què fa més de 150 anys que se’n té cons-

EL DIRECTOR DELS SERVEIS
TERRITORIALS DE CULTURA I MITJANS DE
COMUNICACIÓ A LES TERRES DE L’EBRE,
XAVIER VEGA, VA SER L’ENCARREGAT
D’INAUGURAR LA FIRA D’ARTESANIA,
QUE VA ROMANDRE OBERTA
FINS DIUMENGE A LA TARDA.
D’ALTRA BANDA, MÉS DE CENT
PERSONES VAN PARTICIPAR A LA
TROBADA DE PUNTAIRES DE DISSABTE A
LA TARDA, PROVINENTS DE POBLACIONS
TAN DIVERSES COM L’ALDEA,
CABASSERS, VINYOLS, TRAIGUERA,
MÓRA LA NOVA, REUS, L’AMETLLA
DE MAR, TIVENYS, SANT RAFEL DEL RIU,
ALCANAR, LES CASES D’ALCANAR,
LA RÀPITA, RASQUERA I TORTOSA, I
TAMBÉ DE LA NOSTRA CIUTAT.
LA TROBADA VA ESTAR AMENITZADA PER
JUANITO ARAGONÉS I LA RONDALLA I
PELS GRALLERS DE ROQUETES.
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tància 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.
A Roquetes n’hem tingut tot un mestre, el Canalero, i el seu
nom porta el primer Concurs de jota cantada que es va celebrar la tarda de diumenge, al qual s’hi van inscriure dotze
participants, dos dels quals havien estat alumnes del taller
esmentat.
Cal destacar també l’èxit de la Trobada de puntaires de les
Terres de l’Ebre i la gran participació al primer Concurs de
punyetes, així com de la Fira d’artesania, que sempre
compta amb la resposta del públic, amant dels bons productes gastronòmics i de decoració.
En resum, una quinzena edició que es recordarà per aquests
motius i per altres com l’emotivitat o l’afluència d’un públic
cada vegada més jove, i que en té garantida la continuïtat.
Veieu-ne, doncs, les millors imatges.
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DURANT LA TARDA ES VAN ENTREGAR ELS
PREMIS DEL PRIMER CONCURS DE PUNYETES
CIUTAT DE ROQUETES, AL QUAL ES VAN
PRESENTAR
ROQUETES I
I

11 CONCURSANTS (8 DE
3 DE DIFERENTS POBLES)

18 PECES.

LES GUANYADORES VAN SER
JOANA LLAMBRICH, DE L’AMETLLA DE MAR,

(PREMIA LA PARTICIPANT DE FORA
DE ROQUETES) I M. CINTA MARTÍ (PREMI
LOCAL), ELS PREMIS DE LES QUALS VAN
CONSISTIR EN UN TROFEU I

300 EUROS.

TAMBÉ ES VAN ATORGAR ELS PREMIS A LA
PARTICIPANT MÉS JOVE, QUE VA SER PER A
FINA CASTELLVÍ, DE ROQUETES, I PER A LA
PARTICIPANT MÉS GRAN, QUE VA RECAURE EN
TRINI ALEGRIA, TAMBÉ DE TOQUETES.

A LES

22H,

EL REGIDOR DE CULTURA,
SISCO OLLÉ,
I L’ALCALDE DE LA CIUTAT, PACO GAS,
VAN DONAR EL TRET DE SORTIDA
A LA MARATÓ MUSICAL
DE LA NIT DE DISSABTE.
ELS ENCARREGATS DE POSAR-HI
LES PRIMERES NOTES VAN SER
JOSERET I LA SEVA RONDALLA.
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A LES IMATGES D’AQUESTA PÀGINA,
L’ANIMACIÓ DE JOSERET I LA RONDALLA
TANT ENTRE EL PÚBLIC ASSEGUT
A LES CADIRES DE LA PISTA
COM ENTRE EL QUE SOPAVA
A LA TERRASSA DEL CASAL;
DIFERENTS MOMENTS DE L’ACTUACIÓ
D’OSKORRI AMB LA BANDA
DE LA LIRA I LA SEMPRE DIVERTIDA
I EMOTIVA PRESÈNCIA
DE QUICO EL CÉLIO, EL NOI
I EL MUT DE FERRERIES.
A LA PÀGINA DEL COSTAT,
EL PONT D’ARCALÍS I LES VIOLINES,
I EL CONCORREGUT BALL DE FI
DE FESTA DE LA MÀ
DEL GRUP AMANIDA FOLK.
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Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
“Amb la música tradicional també
es pot xalar”
“El Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre ha jugat un paper
molt important en la normalització de la música d’arrel,
tant de la nostra com la d’arreu dels Països Catalans. Ha
estat un dels primers festivals a Catalunya i ha fet possible que els grups de música tradicional tinguen, avui en
dia, cabuda a qualsevol celebració o festa major.
A més a més, el fet que sigue el segon any amb entrada
lliure ha portat més gent al Tradicionàrius, públic més divers, gent més jove que s’ha adonat que amb aquesta
música també es pot xalar, la qual cosa en garanteix la
continuïtat ”.

Anna, David i Anna, de la Lira Roquetense
“Tocar amb Oskorri ha sigut molt xulo”
“No havíem escoltat mai música tradicional i ens ha agradat molt; l’hem trobat diferent i molt divertida.
Quant al fet de tocar juntament amb Oskorri, ha estat
una experiència molt positiva. Hem tocat obres molt diferents a les que toquem habitualment i, per a nosaltres,
ha sigut molt xulo. Havíem actuat amb altres bandes de
música però no amb un grup així. Ens ha agradat moltíssim tocar amb ells; són gent molt simpàtica i agradable”.
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EL XÀFEC QUE VA CAURE LA TARDA DE
DIUMENGE VA FER TÉMER EL PITJOR, PERÒ QUAN
LA PLUJA JA NO VA SER TAN INTENSA ES VAN INSTAL·LAR UNES PETITES CARPES A DALT DE
L’ESCENARI I EL CONCURS NACIONAL
DE JOTA PEPE GARCIA ‘CANALERO’
VA TIRAR ENDAVANT. CAL DESTACAR L’ÈXIT
DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS, PERÒ TAMBÉ
L’ACTITUD DEL PÚBLIC, QUE VA ROMANDRE
PACIENT SOTA LA PLUJA.
EL JURAT, FORMAT PEL REGIDOR DE CULTURA,
SISCO OLLÉ; SALVADOR BALAGUÉ, NÉT DEL
CANTADOR BOCA DE BOU, D’ALCANAR;
EL CANTADOR JOSERET I ARTUR GAYA,
PROFESSOR DEL TALLER DE JOTA CANTADA, VAN
DECIDIR QUE ELS TRES PREMIS FOSSIN PER A:
JORDI PRATS,

1R PREMI (300 € I TROFEU),
2N PREMI (200€ I TROFEU) I
EMILIO MIRALLES, 3R PREMI (100€ I TROFEU).
GEMMA ORTEGA,

Joseret, cantador des dels 18 anys
“Amb voluntat, la jota tirarà endavant”
“Aquesta edició ha estat un èxit total, dels músics, de la
gent, de la fira... No havia vist mai tanta gent com ahir a
la nit (dissabte) al Tradicionàrius.
Quant al concurs, també ha sigut un èxit. Si tothom té
paciència i els joves cantadors, voluntat i sacrifici per cantar, la jota tirarà endavant. La jota és un do que s’ha d’aprofitar, però també calen ganes de treballar, i aquesta
tarda, els participants han demostrat que en tenen moltes. Això és molt important”.
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Emilio
Miralles
Amposta

1r premi del concurs
Des de quan cantes jota improvisada?
Vaig començar fa uns anys, quan vaig
començar a assistir a les classes de
l’Aula de Música Tradicional i Popular
a Tortosa. La primera vegada que en
vaig cantar en públic va ser per la comunió de ma germana. Després he
continuat amb les classes de l’Aula de
Música a Barcelona i cantant amb algunes amigues a les què també els
agrada.
Quina valoració en fas, del concurs
nacional de jota?
M’ha semblat bastant encertat. El fet
de tenir temps per pensar els versos
que cantaríem i el fet que es pogués
cantar amb papers ha fet que hi hagués més gent que hi participés, que
és del que es tractava.
D’altra banda, tenen molt mèrit els
companys que, sense haver cantat mai
abans en públic a dalt d’un escenari i

Gemma
Ortega
Els
Guiamets
2n premi del concurs
Què et va impulsar a apuntar-te al
curs de jota cantada de Roquetes?
L’Artur Gaya em va donar a conèixer
el curs, ell em fa de professor de cant
a l’Aula de Música de Tortosa. Al
curs vaig xalar molt i vam decidir, la
major part d’alumnes, inscriure’ns al
concurs perquè em semblava una
molt bona idea continuar amb la tradició dels cantadors i, tot s’ha de dir,
l’Artur s’hi va entregar amb cos i
ànima i ens va fer prendre molt seriosament el tema, tan seriosament que
m’he passat l’estiu versant i cantant.
Al Priorat també era una tradició i es
va perdre ja fa molts anys, però la
meva iaia de 97 anys encara m’ho recorda. Poca gent més ho recorda (ella

Jordi Prats, Tortosa
amb tanta gent, s’han atrevit a cantar.
No és fàcil la primera vegada! I, a més,
en general les lletres dels versos han
sigut de bona qualitat en general.
Què ha significat per a tu el fet d'haver guanyat el concurs?
Primer que res, m’ha fet molta il·lusió
guanyar un concurs que porta el nom
d’un cantador tan gran com va ser el
Canalero. I, a més, és un al·licient per
continuar pel camí de cantar jotes i
poder ser algun dia un dels que en continue la tradició... perquè espero que
d’aquí a uns anys en siguem uns quants
més!

és la més vella dels Guiamets).
Quina valoració en fas, del curs i del
concurs?
Del curs, excel·lent. El professor ha
estat un gran dinamitzador i ens ha
engrescat molt. Els companys han
estat fabulosos i l’ambient, maquíssim.
El concurs ha estat una molt bona iniciativa perquè és un bon final de curs
i, a més, és una forma de potenciar un
art en extinció.
Què ha significat per a tu el fet d’haver quedat segona al concurs?
Per a mi ha estat una gran i bona experiència; mai hagués somniat una
cosa així. Va sortir de l’espontaneïtat,
d’una forma de solidaritzar-me amb la
iniciativa de la recuperació d’aquesta
tradició i xalant, que és del que es
tracta.
Et dedicaràs a cantar a partir d’ara?
Si et refereixes a si m’hi dedicaré com
a professió, ja et dic ara que no; sóc
infermera i la meva feina m’agrada.
Però continuaré cantant fins que em
mori. M’ho passo bé, m’agrada i em
carrega d’energia.

3r premi del concurs
Què et va impulsar a apuntar-te el
curs de jota cantada de Roquetes?
La gent de les Terres de l'Ebre ha fet
un esforç per aprendre a ballar la jota
de rondalla en un moment en què els
cantadors no abunden. Quan vas a
trobades és trist haver de ballar amb
la música d’un cassette enregistrat fa
25 anys. Una de les característiques
dels temes tractats a les coples de la
jota de rondalla és que han d’estar
d’actualitat. Això vol dir que l’ofici de
cantador ha d’estar viu i com que a
cantar s’aprén cantant i escoltant cantar, cal aprofitar i participar activament a les oportunitats que es creen.
Quina valoració en fas, del curs de
jota i del concurs?
No és fàcil posar-se davant d’un grup
de gent i cantar en veu alta. Cal véncer moltes temors i vergonyes. El
caliu aconseguit, tant al curs com al
concurs, ha fet possible que gent com
jo s’atrevís a expressar en públic el
que només diria a la dutxa, quan
ningú et pot escoltar. És una magníficica iniciativa que el grup Paracota,
al qual pertanyo, ha volgut recolzar
assistint en massa, però no l’única. El
cant ha d’estar present a molts més
àmbits de la vida i de manera natural.
Què ha significat per a tu el fet d’haver quedat tercer al concurs?
Un fet del tot inesperat al què no cal
donar més trascendència. Els cantadors de veritat no han aparegut en
aquesta edició, però estic segur que
davant l’èxit de la iniciativa ho faran,
com així havia estat anys enrera.
Et dedicaràs a cantar a partir d'ara?
No cal abusar de la paciència de la
bona gent! Paracota està interessat a
incorporar el cant de rondalla a les
seves intervencions, però cal oferir un
producte amb una mínima qualitat
abans de llençar les campanes al vol.
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TAMBÉ EL JURAT,
A L’IGUAL QUE EL PÚBLIC I
LES DIFERENTS PARADETES
DE LA FIRA,
VA HAVER D’AIXOPLUGAR-SE.
LA SORPRESA DE LA TARDA
LA VA DONAR CARME GARCIA,
LA FILLA DEL CANALERO,
QUAN VA DECIDIR CANTAR UNES
JOTES ACOMPANYADA
DE LA RONDALLA DE JOSERET.
A LA IMATGE DEL COSTAT,
ELS TRES GUANYADORS
DEL CONCURS JUNT
AMB LA MATEIXA CARME GARCIA,
EL REGIDOR DE CULTURA, SISCO

activitats paral·leles

OLLÉ, I ARTUR GAYA.

Com a actes previs a la celebració del XV Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre, es van dur a terme a Roquetes un taller de jota cantada, que, impartit pel
músic Artur Gaya (Quico el Célio), va tenir lloc els
dies 30 de juliol i 13, 20 i 26 d’agost al Casal de
Joves. Al curs s’hi van inscriure quinze persones d’a-
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rreu de les Terres de l’Ebre i el Priorat, que van tenir
l’opció de participar al primer Concurs nacional de
jota Pepe Garcia ‘Canalero’.
D’altra banda, del 25 al 28 d’agost, el Casal de Joves
també va acollir un curs de danses tradicionals a càrrec del grup de danses Pas a Pas 4 + 1.
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esports

Presentació del primer equip del CD Roquetenc

D

iumenge 31 d’agost, el Club Deportiu Roquetenc va fer la presentació oficial del
seu primer equip, que va comptar amb la
presència del regidor d’Esports, Gerard
Gas.
El Roquetenc, que aquesta temporada jugarà de nou a la
categoria Preferent Territorial, compta amb la incorporació
de cinc jugadors nous: Jordi Adell, Josep Vilanova, Josep
De la Torre i Àlex Accensi, procedents del CD Tortosa; i
Manel Sol, que prové de la Unió Esportiva Rapitenca. D’altra banda, l’equip estarà dirigit pel roquetenc Xavi Cid, extècnic de l’Amposta i del Tortosa que afronta aquesta
temporada amb l’objectiu primordial de mantenir la categoria. Cid comptarà amb l’ajut de Josep Curto com a segon
entrenador.
Continuaran a les files del Roquetenc els jugadors Marc
Alegre, Javier Asín, Àlex Borrull, Ramon Castells, David
Cid, Fernando Crespo, Moisés Cuevas, Àlex Gallego, David
Garcia, Josep Otero, Julio Pardo, Alfonso Povill, Sergi Se-

gura i Joan Trullén; mentre que Eros Esquerré, Joan Martínez, William Da Costa, Lluís Fornés, Eugeni Del Cerro i
Jorge Navarro deixaran de portar la samarreta vermella i
groga.
CALENDARI

2008-09

El primer equip del CD Roquetenc va començar els seus
entrenaments dijous 4 de setembre, però no va iniciar la
competició fins al diumenge dia 14 en que va enfrontar-se
a la UE Guissona en la primera jornada. La tornada d’aquest partit es disputarà el 24 de gener del 2009 (18a jornada) a les instal·lacions esportives de Roquetes.
La resta de partits que haurà d’afrontar l’equip són:
CD Roquetenc – FC Sanfeliuenc (20-09-08 / 01-02-09)
UE Sant Ildefons – CD Roquetenc (28-09-08 / 07-02-09)
CD Roquetenc – CF Barceloneta (04-10-08 / 15-02-09)
CE El Catllar – CD Roquetenc (12-10-08 / 28-02-09)
(continua a la pàgina següent)
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CD Roquetenc – UE Sitges (18-10-08 / 08-03-09)
UE S. Joan Despí – CD Roquetenc (26-10-08 / 14-03-09)
CD Roquetenc – UD Vista Alegre (01-11-08 / 22-03-09)
CDC Torreforta – CD Roquetenc (09-11-08 / 28-03-09)
CD Roquetenc – CE Almacelles (15-11-08 / 05-04-09)
FC Alcarràs – CD Roquetenc (22-11-08 / 18-04-09)
CD Roquetenc – UD Viladecans (29-11-08 / 26-04-09)
CD Roquetenc – CF Cambrils (06-12-08 / 03-05-09)
UE Sants – CD Roquetenc (14-12-08 / 09-05-09)
CD Roquetenc – UA Horta (20-12-08 / 17-05-09)
Gimnàstica Iberiana – CD Roquetenc (11-01-09 / 23-05-09)
CD Roquetenc – CE Canyelles (17-01-09 / 31-05-09)

GERARD GAS, REGIDOR D’ESPORTS, I JOAN ALEGRET, PRESIDENT DEL CD ROQUETENC,
SALUDANT EL COS TÈCNIC I ELS JUGADORS DEL PRIMER EQUIP.

Cloenda del Campus esportiu i dels cursos de natació
El desè Campus esportiu municipal, organitzat per l’Ajuntament, va cloure les seves activitats el 29 d’agost passat,
com també va fer-ho el Casal d’Estiu.
En el Campus, que ha comptat amb un total de 57 participants (una xifra notablement més alta que la d’anys anteriors), les activitats esportives han marcat el programa
d’activitats dutes a terme al llarg de l’estiu, tot i que també
hi han tingut cabuda els jocs tradicionals de sempre i altres activitats lúdiques no relacionades directament amb
l’esport però sí amb el món del lleure i l’entorn dels xiquets i xiquetes. Dintre d’aquestes activitats esportives,
cal destacar, per exemple, les competicions ‘casolanes’
que s’organitzaven cada final de quinzena en cadascun
dels esports que es practicaven al Campus. D’altra banda,
també van haver-hi excursions, com ara la sortida en bicicleta per la Via Verda que va servir, a més a més, perquè
els participants poguessin descobrir indrets nous del nostre territori.
Com a cloenda, l’últim dia del Campus es va fer l’entrega
dels diplomes, juntament amb una bossa de llaminadures
per a cadascun dels infants. Un record oficial i un altre de
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dolcet per recordar un estiu ple d’activitats ben divertides.
FI DELS CURSOS DE NATACIÓ

El 29 d’agost també va ser l’últim dia dels cursos de natació que han tingut lloc a les piscines municipals. Com a
cloenda, diplomes per a tots els alumnes i curses a l’aigua
organitzades pels monitors David, Marta i Benjamín.
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Desè aniversari de la Pujada als Ports per a motos clàssiques
Diumenge 17 d’agost, el Moto Club Roquetes va celebrar la
desena edició de la Pujada als Ports per a motos clàssiques, en què van participar 85 motoristes d’arreu de les
Terres de l’Ebre. En aquesta convocatòria es van poder contemplar vehicles de marques com ara Montesa, MotoVespa,
BMW, Ducati, Bultaco, Jawa, Iso, Guzzi, Sanglas, Ossa o
Derbi.
En la Pujada, que estava dividida en dos trams (fins a la
font del Caragol el primer i des d’allí fins al restaurant Pous
de la Neu el segon), només va tenir problemes una Guzzi
Hispania de l’any 1954, però amb l’assistència del cotxe
escombra totes van ser capaces de finalitzar el repte que
representaven els 16 km de recorregut i el desnivell de
1.100 metres.
ELS PREMIS

El premi a la moto més antiga va recaure en una Ossa Fuelles 125 cc de l’any 1952, propietat de Jesús Buj, de Tortosa.
El premi al pilot arribat de més lluny va ser per a Narcís Falguera, de Sant Pere de Ribes, amb una Bultaco Sherpa 238
de l’any 1982.
El premi al pilot ‘més clàssic’ va recaure en Josep Roig, de
Tortosa, nascut l’any 1944; i el premi especial del desè aniversari va ser per a Irene Gas i Miquel Leonardo, ja que
van ser ells els precursors d’aquesta trobada de clàssiques.
D’altra banda, el Moto Club Roquetes està pensant ja en
la propera trobada de motos clàssiques, que tindrà el dia
8 de desembre, coincidint amb la festivitat de la Immaculada. Així doncs, aquelles persones que disposin d’alguna

moto clàssica en desús tenen temps de restaurar-la i assistir a la propera convocatòria. Per poder fer-ho, poden
posar-se en contacte amb el Moto Club, ja que ofereix assessorament sense cap mena de compromís.

futbol sala

Després de la bona campanya realitzada la temporada
passada pel CFS Roquetes femení, en què l’equip va quedar sotscampió de la Copa Catalunya, quatre jugadores
de l’equip han estat preseleccionades per jugar amb la
Selecció Catalana i preparar el Mundial de futbol sala

femení, que enguany es disputarà a Reus la primera
setmana d’octubre. Aquestes jugadores són Sheila Miguel, Laia Tomàs, Raquel Curto i Àngels Benaiges. Les
dos últimes han deixat l’equip per jugar aquesta propera temporada amb el CFF Tortosa-Ebre. El mes de
setembre, les jugadores estan concentrades al CAR de
Sant Cugat tot esperant formar part de les 12 jugadores de la plantilla de la Selecció Catalana que disputarà el Mundial.
Aquesta temporada, el Club ha canviat de Federació i
ha perdut jugadores importants com les abans esmentades, però s’ha reforçat i ara mateix disposa de 16 jugadores que lluitaran per quedar campiones de la
Primera Territorial de futbol salal femení.
A la fotografia, Laia Tomàs, portera (amb la samarreta
verda), i Sheila Miguel, les dos jugadores que continuen amb el CFS Roquetes.
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biblioteca municipal de Roquetes
activem la biblioteca
Dimecres 27 d’agost, en l’espai dels Contes a la fresca
vam contar el conte Puceta.
D’altra banda, els dies 6, 13 i 20 d’agost vam rebre diverses visites dels alumnes de l’Esplai. I també ens va
visitar el Casal d’estiu de Jesús el dia 20 d’agost.
Finalment, del 12 al 27 d’agost, la sala polivalent de la
biblioteca va acollir l’exposició de Mans Unides O.D.M.
(Objectius de Desenvolupament de Mil·leni).

l’agenda del setembre
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l’agost en xifres
El mes d’agost, han visitat la Biblioteca 2.211 persones.
S’han realitzat 2.824 préstecs (954 llibres, 228 números
solts de revista, 296 CD, 54 CD-R i 1.283 DVD).
El servei d’informàtica i internet ha estat consultat per
523 usuaris.
Actualment, les 2.236 persones que tenen carnet d’usuari trobaran un total de 18.565 documents a la Biblioteca.

Tots els dimecres de setembre
explicarem contes per anar
posant-nos en marxa
de cara al nou curs.
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novetats
Àrea d’adults
Llibres
Albom, Mitch; Las cinco personas que encontrarás en el
cielo
A l fa r o,
Txumari;
Un
cuerpo
para toda
la vida:
salud integral
Anglada,
Martí; Afers (no tan) estrangers. Les claus del nou mapa
polític mundial
Barbero, J. Manuel; El treball
social en acció. Mètode i autogestió en la pràctica professional
Batllori, Jordi; A moure el cervell!
Cardona, Victòria; Som avis.
La veu de l’experiència ens
ajuda a educar els nostres fills
CAT. Tot Catalunya i Andorra
Catalunya. Tota la nostra cultura. Ciència i història
Cerrillo i Martínez, Agustí;
Qualitat i responsabilitat en la
difusió d'informació pública a
internet
Escamilla,
David; La
Trinca.
20
anys
cantant les
40
Farnós i
Pa llarés,
Joan; Caminant per
la serra de
Cardó
Els formatges de Catalunya

Fuster, Joan; Nosaltres, els valencians
González, Carlos; Omple’m de
petons: com criar els vostres
fills amb amor
Harris, Robert; El poder en la
sombra
Hornbacher, Marya; Días perdidos
Igual, Josep; Faules mamíferes
Kawashima,
Ry u t a;
Brain
trainer.
Desenvolupa
la teva
ment
en 60 dies
Muiño, Luis; Perder el miedo al
miedo
Panareda i Clopés, Josep M.;
Plantes de muntanya
Paraules d’amor i refranys catalans
Pastor, Marc; La mala dona
Poetes de l’Ebre; Antologia
2007
Pombo, Antón; El Camino de
Santiago. Guía del peregrino
Quick, Amanda; Al llegar la
media noche
Richardson, C. S.; El final de
l’alfabet
Sebold, Alice; Quasi la lluna
Sender de gran recorregut:
GR 99 Mequinensa - Delta
de l’Ebre
Sexe jove
Sierra, José Ignacio; Les
al·lèrgies alimentàries en la
infància
Trojanow, Ilija; El col·leccionista de móns
Tugores Ques, Juan; I després

de
la
globalizació?
Viatge
per l’Ebre: setembre
de 1849

CD-R
Mercè
Rodoreda. Joc
de miralls
Los misterios de
la selva
DVD Cinema
Aliens vs. predator 2. Requiem
Cocodrilo. Un asesino en serie
Expiación
Hacia rutas salvajes. Into the
wild
Halloween. El origen
Los hermanos Donnelly
El hijo del mal (Joshua)

Invisibles
Michael Clayton

Supersalidos. Superbad
Sweeney Tood. El barbero
diabólico de la calle Fleet
This is England

CD Música
Barenboim on Beethoven.
Masterclass
Hannah Montana 2. Meet
Miley Cyrus
Los Secretos; Los Secretos 30
años
Usher; Here I stand

La huella. Obedece las reglas
El internado. 2a temporada

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
AGOST

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

Naixements
Noha Gas Buera, 13/08/08
Hicham Rafi, 15/08/08

Temperatura mitjana mínimes 20.3 C

Temperatura mitjana màximes 33.1 C
Temperatura màxima absoluta 38.1 C el dia 12

Matrimonis
Ivan Vladimir Escolar Caro i Andrea Victòria
Hernández Rodríguez, 02/08/08
Josep M. Garcia Curto i Íngrid Vidiella Piñol,
13/08/08
Gerard Benaiges Llop i M. Josep Cervera Royo,
15/08/08
Adnan Ahmad Sandhu i Elena M. Blasco Blasco,
20/08/08
Antonio Marín Rojo i Lídia Benaiges Morales,
24/08/08

Temperatura mínima absoluta 14.4 C el dia 16
Precipitació mensual: 18.1 mm
Precipitació màxima en un dia: 9.6 mm el dia 31
Ratxa màxima: 65 km/h NW el dia 15
Humitat relativa mitjana a 07 h: 71%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 49%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 66%
Humitat relativa mitjana horària: 67%

Defuncions
Lourdes Forment Nolla, 06/08/08
Cándido Mari Miravet, 19/08/08
Teresa Roca Gasol, 20/08/08

Pressió màxima absoluta: 1014.9 hPa el dia 26
Pressió mínima absoluta: 997.5 hPa el dia 12

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

Pressió mitjana: 1014.0 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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cursos i borsa de treball
Curs de monitor de futbol sala
La superació d’aquest curs comporta l’obtenció del títol de
Monitor de futbol sala expedit per la RFEF. El títol és vàlid
per a tot l’Estat espanyol. Convalidacions en les titulacions
d’entrenador de futbol, MEF i INEF.
Dates: del 13 d’octubre al 15 de novembre
Horari: divendres, de 19 a 23h, i dissabte, de 9 a 13h.
Lloc: Casal de Joves de Roquetes
Inscripcions al telèfon 687 858 623 (David)
Preu: 150
Curs de formació d'agents de prevenció
a les Terres de l’Ebre
Curs adreçat a joves d’entre 21 i 29 anys amb la voluntat de
formar part d’una xarxa d’agents educatius per a la prevenció de les relacions abusives. Cal que tinguin experiència en
l’àmbit de la joventut i/o estiguin vinculades a l’associacionisme edutaciu i juvenil.
Lloc: Escola Universitària d’Infermeria. Hospital Verge de la
Cinta. Tortosa
Dates: del 26 de setembre fins al 18 d’octubre
Informació i inscripcions: www.gencat.cat/joventut
Curs d’especialització en recursos territorials, turisme cultural i gastronomia de les Terres de l’Ebre
Lloc: Consell Comarcal del Baix Ebre
Durada: 20 hores
Horari: de 17.00 a 19.30h
Dates: 1-3-8-10-15-17-22-24 d’octubre de 2008

Curs impartit per tècnics experts en turisme i territori i adreçat a empresaris i tècnics del sector turístic.
Preu d’inscripció: 250
Informació: enpe@baixebre.cat o al tel. 977 445 308 (demanar per Josep Miralles).
OFERTES DE FEINA (Tortosa)
Ocupació: cuiner / planxista
Contracte indefinit amb 2 mesos de prova.
Sou: mitja jornada des de 580 bruts
Horari: mitja jornada (de divendres a diumenge).
Experiència a valorar, però no imprescindible. Edat entre 18
i 35 anys, preferiblement. Català i castellà parlats.
Feina: preparació d’entrepans freds i calents, amanides i
postres. Caldrà fer anar bikineres, fregidores i planxes per
fer els diferents productes.
Data prevista d’incorporació: a partir del 29 de setembre.
Ocupació: cambrer de barra (contracte indefinit)
Sou: mitja jornada des de 580 bruts
Horari: mitja jornada (de divendres a diumenge).
Experiència a valorar, però no imprescindible. Edat entre 18
i 35, anys preferiblement. Català i castellà parlats.
Feina: atenció als clients a la barra, preparació i cobrament
de les comandes i servei a la barra.
Data prevista d’incorporació: a partir del 29 de setembre.
Per a les dues feines, cal adreçar-se a: Ajuntament de Roquetes. Tel. 977 501 511 (demanar per Àngels).

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
CURSOS
Atansament al món dels bolets. VI Jornades sobre els
rovellons. Classes teòriques
(de 19.30 a 21.30h) i sortides
pràctiques de recollida i identificació d’espècies.
Del 23 al 26 d’octubre. Centre d’Informació del Parc Natural. Inscripció prèvia.
Més informació: tel. 977 500
845.
ESPORTS DE MUNTANYA
Roques Benet i els Estrets
d’Arnes. Inscripció prèvia.
Dia 21 de setembre, 09h.
Centre d’informació del Parc
Natural. Més informació: tel.
977 500 845.
FESTES
Festes de la raval Nova.
Dies 27 i 28 de setembre.
Dia 27: fideuada (14h), concurs d’allioli (19.30h), baldanada (20.30h), ball (a la nit).
Dia 28: missa i processó en
honor a Sant Miquel (11h),
vermut (13h), espectacle infantil (17h), pa amb tomàquet
i pernil, ball i traca de fi de
festa (20h).
MÚSICA
Festival Roquetes Sound.
Dies 3 i 4 d’octubre.
Organitza: CFS Roquetes.
TROBADES
18a Trobada de BTT Ciutat
de Roquetes. Dia 5 d’octubre
a les 08h (concentració) i a
les 09h (sortida des de la
zona esportiva de Roquetes).
Organitza: BTT Terres de l’Ebre.
Per publicar els vostres
actes culturals a l’agenda,
envieu la informació a
comunicacio@roquetes.cat
o truqueu al
telèfon 977 580 108.
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col·laboracions
Hola, gegants de Roquetes!
En primer lloc, la més cordial enhorabona pel vostre
bateig. Ja era hora que després de 60 anys tingueu un
nom propi, molt encertat per la història de Roquetes.
Aquest que us saluda -ja amb molts cabells blancsus va veure nàixer i us ha seguit la major part de les
vostres passes. Per cert, després de diversos anys de
restar abandonats en una habitació del 3r pis de l’antic ajuntament amb un estat molt lamentable a causa
de la desídia d’algú, algunes persones es van preocupar per vosaltres i per tota la troupe de nanos.
Uns quants membres de la junta directiva de la Lira
van suggerir a la regidora de Cultura de l’època, Imma
Fabregat, que també formava part de la junta de la
Lira, que averigüés on estàveu. Després de la recerca,
us van trobar tristos i abandonats. L’Ajuntament d’aleshores va insinuar a la Lira que us acollís a la seu de
l’entitat, i així va ser. La junta va accedir-hi de bon
gust i, una vegada arranjats i posats al dia, vàreu tornar a tenir casa i vàreu tornar a passejar-vos per la ciutat amb els clàssics vestits de sèrie. Uns anys més tard vàreu canviar de look,
vàreu estrenar vestuari i les vostres figures van adquirir un posat magestuós.
Les Festes Majors del 2008 passaran a la història local pel vostre bateig. Fins i tot el cel va
voler sumar-se a la festa plorant d’alegria de forma abundant, la qual cosa va provocar que
s’hagués de suprimir la desfilada pels carrers de la ciutat. Així que, una altra vegada, la centenària Lira Roquetense us va acollir amb alegria per celebrar la cerimònia.
A les 7 hores de la tarda, i amb una sala plena d’un públic plural, acompanyats pels gegants
del Pi de Barcelona (padrins), per Rufo i Rubí de Tortosa (co-padrins) i per altres col·legues,
es va procedir a la lectura del resultat de la consulta popular en què els noms triats van ser
ISABEL i GREGORI. El nombrós públic assistent va fer un aplaudiment llarg i calorós. Una
pluja de confeti multicolor i de caramels va inundar el local, mentre una gran quantitat de
càmeres disparaven els seus flaixos per perpetuar l’esdeveniment. Els grallers locals van interpretar una peça del seu repertori que feia al·lusió a l’acte, i van ser molt aplaudits per
autoritats, convidats, pubilles de festes i públic en general.
El 12 de juliol de 2008 passarà a la història d’aquesta ciutat com el bateig dels
gegants. Per molts anys, Isabel i Gregori de Roquetes!
Manolo Roé Beltran
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col·laboracions
A causa d’una errada en la revista anterior (número 257), només va sortir una part del llistat de col·laboradors en
les Festes Majors de Roquetes 2008 als què el Patronat de Festes volia mostrar el seu agraïment, per la qual cosa
en publiquem en aquest número la relació completa:. Així, doncs, el Patronat de Festes vol fer públic el seu...

agraïment a...
Aircalgàs Instal·lacions (ROQUETES)
Amaré Restaurant (ROQUETES)
Ambulàncies Baix Ebre (ROQUETES)
Àngels - Bar Llar de Jubilats
(ROQUETES)
Antena Caro (ROQUETES)
Assessoria consultoria Abelló
(ROQUETES)
Assessoria tècnica Vericat
(ROQUETES)
Auto Elèctric Roquetes
Auto Mestre (ROQUETES)
Autoscoles Roquetes
Bar Casal Hort de Cruells
(ROQUETES)
Bar restaurant El Triangle
(ROQUETES)
Bar restaurant La Barana
(ROQUETES)
Bar restaurant La Tasqueta
(ROQUETES)
Bar La Trobada (ROQUETES)
Brigada municipal Ajuntament de
Roquetes
Caixa Sabadell (ROQUETES)
Caixa Tarragona (ROQUETES)
Càritas (ROQUETES)
Carlos Tal (ROQUETES)
Carnes Ros (ROQUETES)
Carnisseria Marisa (ROQUETES)
Carnisseria Montserrat Sebastià
(ROQUETES)
Carns Carme (ROQUETES)
Casa la Fustereta (ROQUETES)
Casa Toríbia (ROQUETES)
CEIP M. Marcel•lí Domingo
(ROQUETES)
Centre Cívic ROQUETES
Centre Obert de ROQUETES
Centre Parroquial ROQUETES
Comercial Comar (ROQUETES)
Comerç Agrupat de Roquetes
Comerco (TORTOSA)
Construccions Dertusa SL

(TORTOSA)
Construccions V. Royo SL
(ROQUETES)
Corporació Alimentícia Guissona SA
(TORTOSA)
Cunicultura Elvira Font (ROQUETES)
Decopincer Òscar Diéguez
(ROQUETES)
Diables Lucifers de Roquetes
Drogueria Armengol (ROQUETES)
Elèctrica Bernat CB (ROQUETES)
Estanc la Ravaleta
(RAVAL DE CRISTO)
Farmàcia Adolfo Segarra
(ROQUETES)
Floristeria Boix Verd (ROQUETES)
Folk 3 (ROQUETES)
Forn Perolada SL (ROQUETES)
Fotovídeo DX SL, Boluña
(ROQUETES)
Fruites de la Terra (ROQUETES)
Fruites Lourdes i Gerardo (JESÚS)
Funcionàries oficines Ajuntament
de ROQUETES
Gaicurt SL (ROQUETES)
Gestió d’emergències SERCAT
(EL MORELL)
Grallers de Roquetes
Herba Nutrición SLU
HIFE SA (TORTOSA)
Iceberg 33 Congelats Maheso
(ROQUETES)
IES Roquetes
Impremta Monllau (ROQUETES)
Joan Codorniu (ROQUETES)
Josifer Construccions (ROQUETES)
La Flor de la Llar (ROQUETES)
La Veu de l’Ebre
Llar d'infants Mare Natura
(TORTOSA)
Lleixà Organitzacions artístiques
(ROQUETES)
Llibreria Valldepérez (ROQUETES)
Llum Verd (ROQUETES)

Lo Cau (ROQUETES)
M. Carmen Carnisseria (ROQUETES)
Montepio Conductors Sant Cristòfol
(TORTOSA)
Moto Club Engrassar i donar vent
(ROQUETES)
Nomen, Productos Alimenticios SA
(TORTOSA)
Orquestra STOP
Òscar Multicines (ROQUETES)
Padesa (ROQUETES)
Pagesos de Roquetes
Peixateria Anna (ROQUETES)
Perruqueria Sa&An (ROQUETES)
Pirotècnia Tomàs (BENICARLÓ)
Policia Local de Roquetes
Pots Pintures i Decoració
(ROQUETES)
Procimer SL (ROQUETES)
Procuan Promocions Immobiliàries
(ROQUETES)
Ramon Ferré Capellades
(ROQUETES)
Recanvis Cimo (ROQUETES)
Rellotgeria Rollan (ROQUETES)
Restaurant Campo - Jomar SL
(SANT CARLES DE LA RÀPITA)
Restaurant Els Ullals (AMPOSTA)
Revista Roquetes
Roba íntima SEMAOS (ROQUETES)
Serralleria RO.GE. (ROQUETES)
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)
TV Tortosa
Xarcuteria Sílvia (ROQUETES)

pàgina 35

Any 1960
D’esquerra a dreta: Juanito Ginovart,
José Aguilar, Juanito Ferreres,
José M. Favà i Carlos Bel,
entre d’altres.
JOSÉ M. FAVÀ

Dècada dels 60
Raval Nova.
Javier ‘Matabacons’, Enrique ‘Bajoca’,
Sebastianet, Sisco ‘Matabacons’
i la ‘tia Bajoca’.
GEMMA LAPUERTA

Any 1952
Excursió al Port.
D’esquerra a dreta: Josep Blanch,
Pepita Bonfill, Josep Gisbert, Pepita Povill i
Ramon Bonet.
JOSEP GISBERT

Any 1971
Festes de la raval Nova.
Entre d’altres: Francisco Fontcuberta, Estrella,
José Escoda, M. Victòria Cid, Eusebio Estrada,
Pili Montserrat, Bernabé Hierro, Joan Balagué,
Montse de ‘Molinet’, Pepita de ‘Pere d’Ànima’,
M. Victòria Sánchez, Contxita Estrada i Elvira
la ‘Xacalda’.
EUSEBIO ESTRADA

