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A

l’igual que a la resta de Catalunya,
dilluns 15 de setembre va començar
el curs escolar per a tots els xiquets i
xiquetes de Roquetes i altres poblacions veïnes que es formen als tres

centres educatius de la nostra ciutat. Com veureu a l’article central d’aquest mes, els primers dies de classes solen ser un mal-

l’editorial

decap per a molts pares, mares i alumnes, ja que, principalment
els infants, s’han d’adaptar als nous horaris després de les vacances de l’estiu.
No vull deixar passar aquesta ocasió sense referir-me a la

gran tasca que estan duent a terme els professionals de l’ensenyament en l’educació dels nostres fills, no només quant a les
matèries pròpies impartides, sinó també transmetent i inculcant
valors de la nostra societat. Sovint ens costa comprendre la dificultat i l’esforç que comporta aquesta feina, i la importància
que té com a complement de l’educació rebuda dins l’entorn familiar per fer dels nostres fills i filles persones que creixin amb
valors com ara el respecte, la convivència o el civisme, començant des de ben petits fins que acaben l’educació obligatòria.
També en el mateix sentit, el dia 15 va iniciar la seva activitat
per a aquest curs el Centre Obert, ubicat en un nou local del
Centre Cívic, on els petits, una vegada han sortit de l’escola,
poden aprendre, jugant, valors com ara el respecte al medi ambient, la lectura o conèixer de primera mà les activitats de les di-
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ferents associacions i entitats de Roquetes. Aquest és un altre
cas de com és d’important l’educació en la nostra societat.
Per a l’equip de govern de l’Ajuntament, l’educació i la cultura
són dues de les prioritats més importants, per la qual cosa continuarem fent tots els esforços necessaris per donar suport a
aquests professionals que fan la tasca social tan important de
formar els nostres fills i preparar-los per a la societat en què
vivim.

3.300 EXEMPLARS

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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RAMON MIRAVALL VA SIGNAR EL LLIBRE D’HONOR DE L’AJUNTAMENT I VA REBRE
COM A OBSEQUI EL LLIBRE ‘ROQUETES’, DE RAMON BARBERÀ.

La Diada Nacional de
Catalunya a Roquetes

D

imecres 10 de setembre a les 13.30 hores,
l’Ajuntament va organitzar els actes institucionals per celebrar la Diada Nacional
de Catalunya de l’11 de setembre. Enguany, la celebració de la Diada va consistir en una conferència, titulada 1708-2008. 300 anys de la
Guerra de Successió a l’Ebre, a càrrec de Ramon Miravall,
doctor en Filosofia i Lletres, exdelegat dels serveis territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre i actual delegat d’Òmnium Cultural al Baix Ebre. La conferència va comptar amb
l’assistència de l’equip de govern de la ciutat i de gran part
dels funcionaris i treballadors de l’Ajuntament.
Miravall va remuntar-se fins a l’època dels romans i els
grecs per explicar el tarannà d’un territori, el nostre, que
ha estat clau al llarg de la història. La conquesta de Tortosa, la capital natural de les Terres de l’Ebre, i el seu te-

rritori ha estat cabdal per a qui ha volgut dominar gran
part de la Mediterrània i el seu comerç. Fent un repàs històric centrat en casa nostra, Miravall va arribar fins a la
Guerra de Successió, quan, gràcies a l’aliança amb els francesos, els castellans van acabar amb els drets de què disposàvem els catalans des de temps ancestrals i de com,
més tard (el 1812), van liquidar definitivament la independència social i política de Catalunya.
Ramon Miravall va cloure la seva conferència, però, amb
un alè d’esperança vers els catalans i la nostra pretensió de
total autogovern ja que -va dir- tots els imperis tenen data
de caducitat, posant l’exemple del desmembrament de la
URSS.
Després de la conferència de Miravall, el quartet de corda
Euterpe va posar la nota musical a la celebració. Entre el
repertori, evidentment, el Cant dels Segadors.
pàgina 3
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Obres i arranjaments
diversos

i, a més...

Les imatges mostren l’estat de les obres que la Mancomunitat Tortosa-Roquetes està duent a terme a la carretera de
Roquetes a Jesús, que està previst que quedin enllestides
a finals d’any.
També podeu veure la pista de futbol sala, que ha estat
pintada a finals d’aquest estiu passat, i les obres de conducció del gas a la Torre d’en Gil, a hores d’ara gairebé acabades. I la brigada, sempre activa, fent treballs de pintura
al vestíbul del Centre Cívic.

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament ha posat en
marxa la instal·lació de diversos aparcaments per a bicicletes. Aquests nous equipaments són la resposta a
les peticions de molts usuaris ja que, malgrat que la
bicicleta és un mitjà de transport força utilitzat a Roquetes, la ciutat encara no disposava de llocs adients
on deixar-les. A hores d’ara ja estan instal·lats els aparcaments de la façana principal de les piscines coberpàgina 4

tes i els de l’entrada de la biblioteca municipal. L’Ajuntament també preveu col·locar-ne davant del mercat municipal, davant de l’ajuntament i al casal municipal de
l’Hort de Cruells.
D’altra banda, al Centre Cívic ha estat instal·lada una
porta de reixa per acabar de tancar el recinte del parc
infantil dels plataners. A les imatges de dalt, la porta i
els aparcaments col·locats a la façana de les piscines.
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Conferència sobre els tolls
del barranc de Sant Antoni
Amb motiu de la 3a Setmana de custòdia del territori, l’empresa roquetenca Graellsia, grup d’estudis i comunicació ambiental, va organitzar una conferència sobre els tolls del
barranc de Sant Antoni divendres 26 de setembre.
La conferència va anar a càrrec de Vicky Carles i va versar
sobre l’esmentat barranc, que naix a les cotes més altes del
Port, té una superfície de 69 km2 i un recorregut de 8,4 km, i
està alimentat pels brolladors de Lloret, Covalta i la Caramella. Als seus tolls, on hi ha aigua durant tot l’any, hi conviu
una gran diversitat de fauna i flora.
Actualment, els problemes més greus que afecten el barranc
de Sant Antoni són la brossa que s’hi llença, els animals
morts i la proliferació de la canya. Davant d’això, i amb l’objectiu de recuperar els valors naturals i socials d’aquest barranc, l’Agenda 21 de Roquetes hi ha fet diversos treballs com

ara prendre’n mostres d’aigua, estudiar-ne la vegetació, netejar-lo, identificar-ne espècies, recollir dades i restaurar-ne
l’espai fluvial.
La Setmana de custòdia del territori, que va dur-se a terme del
26 setembre al 5 d’octubre, és una invitació a descobrir i enamorar-se de la terra, i a conèixer la tasca que duen a terme
les entitats que vetllen per la salut de la natura a casa nostra.

‘Geoports’, l’exposició
permanent del Parc Natural
Geoports, l’exposició permanent sobre geologia, hidrogeologia i paleontologia del Centre d’Interpretació del Parc
Natural dels Ports a Roquetes, obre les seves portes a tota
mena de visitants i incorpora tallers i activitats adreçades
als més menuts, que, a més a més, fan una visita guiada
per les diferents temàtiques de l’exposició i acaben la jornada amb un vol virtual per diferents llocs d’interès del
Parc Natural.

La sala de ball de la Llar de Jubilats i Pensionistes
de Roquetes, al Centre Cívic, va acollir, dissabte
20 de setembre, una festa per celebrar l’aniversari
de tots els roquetencs i roquetenques que van nàixer el 1968.
Malgrat que no hi eren tots, trenta-nou persones
van acudir per celebrar els seus 40 anys amb un
sopar que ells mateixos havien organitzat i que va
ser preparat per la cuinera del CEIP M. Marcel·lí
Domingo, Victòria Sánchez.

celebracions

Festa dels 40 anys
al Centre Cívic

Els participants a la festa van gaudir del sopar i de ball fins
a la matinada.
pàgina 5
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inici del curs
2008-09

U

n tràfec de pares, mares, xiquets, xiquetes, adolescents, bosses, motxilles i llibres van fer bullir els carrers de Roquetes
i el raval de Cristo el matí del dilluns 15
de setembre. El motiu: els centres educatius del nostre municipi, i els de tot Catalunya, van obrir
les portes per començar un nou curs escolar. En aquestes
pàgines que segueixen, repassarem cadascun dels centres
escolars en el seu primer dia; una jornada que sempre es
presenta amb plors entre els més petits i amb emoció i
curiositat entre els alumnes ja més grandets a causa de la
trobada amb els amics, l’estrena de llibres i material didàctic i el canvi de professors. I és que és aixó: un nou
curs, noves sensacions i noves experiències. No oblidem,
a més a més, els alumnes de l’IES, sobretot els que comencen aquesta aventura anomenada ESO, ja que el canvi
que pateixen és més important, en especial per a aquells
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alumnes que (com és el cas dels que vénen dels pobles
veïns), per primera vegada a les seves vides, s’han de desplaçar a una altra ciutat i faran noves coneixences i amistats.
Comencen, doncs, amb el repàs fotogràfic a la primera
jornada del curs 2008-2009, en què també trobareu informació dels tres centres.
CEIP M. MARCEL·LÍ DOMINGO

El CEIP Mestre Marcel·lí Domingo és un centre al què
cada any assisteixen més xiquets i xiquetes que no sempre són de la nostra ciutat sinó que de vegades també són
de poblacions de les rodalies. Aquest curs que ha començat, el nombre d’alumnes inscrits aquest mes de setembre
ha augmentat lleugerament respecte a l’any anterior ja
que, mentre que el curs 2007-08 el nombre d’alumnes era
de 570, enguany és de 593.

Roquetes
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L’escola ofereix tres línies, és a dir, tres classes per a cada
curs, tot i això, el centre ha notat l’augment d’alumnes
nouvinguts, molts d’ells a causa del reagrupament familiar. Cal ressaltar, a més, que el percentatge d’immigració
a l’escola és, aproximadament, d’un 14% i que per atendre aquest alumnat nouvingut l’escola disposa d’una aula
d’acollida.
L’equip docent del Marcel·lí Domingo consta de 48 professors, dos mestres d’educació especial, un d’audició i
llenguatge i un professor d’USEE (Unitat de Suport Educatiu Especial), professionals que s’ocupen d’atendre xiquets i xiquetes amb greus dificultats d’aprenentatge.
El centre ofereix diversos serveis que el doten d’un valor
afegit, entre els quals cal destacar el programa de reutilització de llibres de text i material didàctic; un servei que
enguany és el tercer any que funciona i que està totalment
consolidat. Aquest programa garanteix que els alumnes
de primària puguin gaudir d’uns llibres i d’uns diccionaris
adquirits per l’escola i que són cedits en préstec, amb la
qual cosa els seus pares no han de fer la despesa econò(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

mica que aquest material comporta.
Una novetat d’aquest curs és que l’escola ha posat en
marxa un bloc del centre amb l’objectiu de penjar-hi informacions i fotos relacionades amb les activitats escolars. L’adreça és: http:// blocs.xtec.cat/ceiproquetes.
D’altra banda, el problema més greu que pateix el CEIP M.
Marcel·lí Domingo és la disponibilitat d’espai: molts
alumnes ocupen aules prefabricades, el menjador també
és provisional, els patis de les aules noves dels més petits
no tenen ombra i gairebé no hi ha pati per poder-hi jugar
els xiquets i xiquetes, i el pitjor de tot que les obres que
s’hi duen a terme estan encara molt endarrerides. Davant
d’això, hi ha un grup de seguiment de l’estat de les obres
que es reuneix periòdicament a petició expressa de l’àrea
d’Educació de l’Ajuntament de Roquetes, al capdavant de
la qual hi ha el regidor Sisco Ollé. En aquestes reunions
són presents diversos responsables del departament d’Educació de la Generalitat, les empreses constructores, em-

preses de gestió d’infraestructures, equips tècnics de l’Ajuntament, la directiva del centre i membres de l’AMPA,
el regidor d’Educació, diversos regidors de l’equip de govern i regidors de l’oposició.
La darrera reunió de seguiment va tenir lloc el dia 2 de setembre, abans que els escolars tornessin a les aules. En
aquesta reunió es va constatar que els desperfectes que
s’havien produït en la primera fase de les obres no havien
estat arranjats, malgrat que es va demanar que ho fossin,
i que de la segona fase de les obres gairebé no s’ha fet
res. De fet, en tots els mesos d’estiu només va ser enderrocat un edifici i ni tan sols es van fer les obres de fonamentació de l’edifici nou. Per solucionar aquests
despropòsits, l’àrea d’Educació ha fet un requeriment a
GISA, empresa gestoria de les obres que depèn de la Generalitat, perquè pressioni l’empresa encarregada d’aquestes i també el departament d’Ensenyament del govern
català.

CEIP RAVAL DE CRISTO

El CEIP Raval de Cristo és una escola petita, acollidora i
familiar que pertany a una ZER (Zona Escolar Rural) juntament amb les poblacions d’Alfara de Carles i els Reguers.
Al contrari que al CEIP M. Marcel·lí Domingo, al centre
educatiu de la Ravaleta hi ha hagut enguany una davallada en el nombre d’alumnes inscrits, que ha passat de
80 a 65, la qual cosa també ha influït en el nombre de
professors, que també ha minvat en dos. Aquesta davallada ha estat provocada per la marxa de moltes famílies,
que han anat a viure a altres llocs. Un exemple: una colònia d’anglesos formada per diverses famílies, que han
canviat de municipi.
Quant al nombre d’aules, el centre en disposa d’una per
a tot el cicle infantil, d’una altra per al cicle inicial i d’una
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

tercera per al cicle mitjà. El cicle superior, però, disposa
de dues classes, a cadascuna de les quals hi estudia un
nombre d’entre quinze i setze alumnes. El fet que hi hagi
alumnes de diferents cursos a la mateixa classe, però,
no els afecta a l’hora d’estudiar ja que, sovint, l’atenció
a un curs serveix de repàs de les matèries per als altres
alumnes.
Malgrat que el CEIP Raval de Cristo sigui un centre petit,
disposa de tota mena de serveis: sala multiusos, sala
d’ordinadors i servei de menjador.
(continua a la pàgina següent)
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IES ROQUETES

L’IES Roquetes és un centre al què assisteixen un total
de 720 alumes de les Terres de l’Ebre. L’equip docent
està format per setanta-set professors, tres conserges i
dues administratives. Al centre s’imparteix ESO, els batxillerats biosanitari, científic, tecnològic, humanístic,
ciències socials i mixt, i un cicle formatiu de grau mitjà
de perruqueria.
Enguany es duran a terme diversos projectes al centre,
entre els quals cal destacar la continuació del Projecte
d’Innovació de Medi Ambient i del Projecte d’Innovació
de Biblioteca, PuntEdu. Com a novetat, s’engega el Pla
d’Autonomia de Centre (un projecte de quatre anys de
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treball), dissenyat i planificat el curs anterior i també es
posa en marxa el segon Pla Experimental de Llengües
estrangeres, amb un projecte anomenat L’efecte papallona.
Aquest curs també els ha estat concedit el programa de
treball cooperatiu internacional i intercanvi COMENIUS,
a l’igual que el curs passat. A més a més, el centre celebrarà les Jornades interculturals.
Cal assenyalar que també té continuïtat el projecte de
reutilització de llibres per a l’ESO (de moment, ciències
naturals i ciències socials).
En el quadre superior de la pàgina del costat podeu comprovar el nombre d’alumnes matriculats als cursos de
l’IES i les seves poblacions de procedència, i al de sota,
els alumnes per cursos i per sexes.
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CURS 2008-2009. ALUMNES PER POBLACIÓ DE PROCEDÈNCIA
ESO
POBLACIÓ

3r

4t

Total

Total

Amposta

4

1

5

5

Alcanar

2

1

3

3

Aldea, L’

1

1

1

10

5

9

6

30

3

1

1

1

6

2

3

8

8

6

2n

1

Total

3

33
6

Ampolla, L’
Benifallet *

1r

TOTALS

2n

Alfara de Carles *

2n

BTX

1r

Aldover *

1r

CFM

25

Camarles

2

2

1

1

2

2

2
3
1

3

29

1

3

Campredó

1

1

2

2

Deltebre

1

1

2

2

El Perelló

1

1

2

2

El Pinell de Brai

1

1

1

Els Reguers *

3

6

4

2

15

Gandesa
Godall

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

Horta de Sant Joan
Jesús *

1

35

35

30

28

128

Mas de Barberans

1

Masdenverge

1

Paüls *

2

3

3

3

11

Raval de Cristo *

6

19

12

8

45

65

71

62

52

250

4

16

2

12

6

28

22

158

1

1

1

1
1

1

2

13

1

5

6

11

57

4

4

20

18

38

292

La Sénia

1

1

1

Sant Jaume d’Enveja

1

1

1

St. Carles de la Ràpita

1

1

2

2

4

3

7

Roquetes

Tortosa

4

5

6

1

16

Ulldecona

1

5

2

2

4

5

27
5

Xerta *

11

11

5

8

35

1

1

2

9

2

11

48

TOTAL

142

164

140

115

561

30

22

52

62

45

107

720

NOTA: les poblacions amb asterisc significa que els seus alumnes són transportats.

CURS 2008-2009. ALUMNES PER SEXES
ESO

Dona
Home
TOTAL

CFM

BTX

TOTALS

1r

2n

3r

4t

Total

1r

2n

Total

1r

2n

Total

63
79

80
84

63
77

63
52

269
292

28
2

21
1

49
3

28
34

19
26

47
60

365
355

142

164

140

115

561

30

22

52

62

45

107

720
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A LA IMATGE, NURI SALAMÓ, DIRECTORA DEL CENTRE OBERT, AMB DIVERSOS ALUMNES EN AQUEST PRINCIPI DE CURS.

El Centre Obert també
engega la seva activitat
El període d’inscripcions per a aquest curs que ja ha començat al Centre Obert de Roquetes va començar el dia
1 de setembre. En el moment de tancar aquesta edició
de la revista Roquetes, trenta-tres xiquets i xiquetes havien fet efectiva la seva inscripció i tots aquests infants
van començar les activitats al Centre Obert el dia 15 de
setembre, el mateix dia d’inici de curs que els centres
educatius del municipi. Poc més del 50% dels xiquets i xiquetes que assisteixen al Centre Obert aquest nou curs ja
hi havien estat el curs passat, i la resta són nous usuaris
d’aquest servei que ofereix, de forma gratuïta, l’Ajuntament de Roquetes.
UN NOU CURS

Quant a les novetats al Centre, el nou curs ha arrencat
amb una millora de les instal·lacions on està ubicat, al
primer pis del Centre Cívic, ja que han estat pintades les
dues sales i també s’ha comprat nou mobiliari (armaris,
pissarres, taules, cadires…). I respecte a les novetats en
el personal, el Centre Obert compta amb una nova monitora, que estarà realitzant-hi les seves pràctiques durant
uns mesos.
pàgina 12
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Entre d’altres activitats, durant la primera setmana del
nou curs els infants van participar a jocs de coneixement
(Buscant a algú que..., Fem paquets, Que s’aixequi...) i
també en l’elaboració d’un tren amb diferents vagons, als
què van enganxar les fotografies de tots els participants
a aquest nou curs.
Durant la quinzena següent, els xiquets i xiquetes van
estar realitzant diferents activitats entorn al món del reciclatge. Així, van personalitzar una capsa per recollir
paper i cartró, van fer enganxines amb escrits que provoquin que es recicli més i millor, van construir jocs a
partir de la reutilització de diferents materials de rebuig
(ampolles de plàstic, taps, botons…), van fer el joc del cel

Roquetes

i l’infern amb papiroflèxia i amb qüestions al voltant del
reciclatge...
I continuant amb aquest tema, el Centre Obert té prevista
una visita a la deixalleria de Roquetes per conèixer aquest
servei de primera mà i saber com funciona. Aquesta activitat forma part, a més a més, dels objectius de la direcció del Centre Obert de donar a conèixer a totes les
xiquetes i xiquets els diferents recursos, serveis, associacions o activitats que es realitzen al municipi.
Durant aquest mes de setembre passat, els infants també
van poder jugar a jocs com ara el fantasma, la muralla, els
gats siamesos, bombes fora, X15...
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

ACTIVITATS DEL CENTRE OBERT

A banda de jocs i activitats com les abans esmentades,
en dimecres cada quinze dies, els infants del Centre
Obert pugen fins a la Biblioteca per escoltar els diferents
contes que s’hi expliquen i participen de manera activa en
aquesta activitat.
Tal com vam explicar quan el Centre Obert va engegar la
seva activitat el curs passat, en sortir de l’escola, els xiquets i xiquetes acudeixen al Centre, berenen i s’esbargeixen jugant al pati del Centre Cívic. En acabar, pugen a les
dues sales de què disposa aquest servei de les àrees de
Qualitat de Vida i Educació de l’Ajuntament i fan els deures o alguna tasca de reforç. És l’última part de la tarda
la que dediquen a participar als diferents tallers i jocs que
la direcció té programats.

IMATGES DE DIVERSES ACTIVITATS, SORTIDES I JOCS QUE ES VAN DUR A TERME EL CURS ANTERIOR AL CENTRE OBERT I TAMBÉ A LES FESTES MAJORS DE ROQUETES.

pàgina 14

Núm. 259 octubre 2008

Roquetes

entitats

L

a sala polivalent de la biblioteca va acollir la
conferència Comunicació i llenguatge en la discapacitat, organitzada per l’Associació de Suport i Intervenció Familiar de les Terres de
l’Ebre (ASIFTE), que va anar a càrrec del doctor Emili Soro, professor de la UB, i va comptar amb l’assistència de més de setanta persones.
En la conferència, Soro va explicar com s’aprèn el llenguatge
de manera natural i la diferència entre parla i llenguatge. Va
parlar de com l’adult, durant els primers anys de vida d’un
nen, s’ajusta al seu desenvolupament, però quan es tracta de
nens amb discapacitats aquest no sap com actuar. Cal
saber, doncs, que cal seguir les mateixes pautes i que és
molt important per a l’infant la forma de parlar de l’adult.

L’Associació de Dones
celebra la seva
assemblea general

i, a més...

Llenguatge i comunicació
amb els discapacitats

Dilluns 29 de setembre va tenir lloc l’assemblea general ordinària de l’Associació de Dones de Roquetes
durant la qual es va fer la renovació de membres de
la junta directiva. Han deixat de formar part de la
junta Pepita Montserrat, Carme Garcia i Enriqueta Fadurdo, i hi han entrat Neus Favà, Gemma Favà, Contxita Fos i Àngels Izquierdo.
Durant l’assemblea es van donar a conèixer totes les
activitats que l’Associació pretén durant a terme durant aquest curs lectiu; activitats com ara manualitats, tai-txí, dansa del ventre, aeròbic, cursos de
català i, com a novetats d’enguany, cursos d’anglès i
de fer cabassos. Aquest trimestre es farà una excursió a Balaguer, una conferència a càrrec membres del
cos policial dels Mossos d’Esquadra sobre la violència de gènere, un taller de risoteràpia i un taller de
cuina de Nadal.
Cal assenyalar, a més a més, que ja s’ha posat a la
venda la loteria de Nadal -enguany el número és el
74.902-, i tothom que vulgui comprar-ne podrà trobar-la als comerços de Roquetes i al local de l’Associació.

AHIDA-TE i els mestres
L’Associació d’ajuda a la Hiperactivitat i Dèficit d’Atenció
Terres de l’Ebre va organitzar un taller per a docents, dividit
en dos dissabtes al matí (27 de setembre i 4 d’octubre), en
què van intervenir professionals del món de la psicologia, la
pedagogia i la pediatria. L’objectiu del taller era desenvolupar competències docents per qualificar el procés d’aprenentatge, l’adquisició de coneixements acadèmics d’infants amb
TDAH i el maneig adequat de la seva conducta.
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sant mateu 08

F

eia uns quants anys ja que el raval de Cristo
no organitzava cap acte lúdic per celebrar la
diada de Sant Mateu, el seu patró. Enguany,
però, la jove Comissió de Festes de la Ravaleta, les penyes de les Festes Majors i el bar
la Plaça van voler que la jornada no passés de llarg i van
preparar, per al dissabte dia 20 de setembre, un seguit
d’actes festius perquè tots els veïns en gaudissin.
Així, per al migdia van organitzar un dinar al restaurant
del Toscar, a Alfara de Carles, i, en acabar l’àpat, vaquetes
a la plaça que allí hi ha instal·lada.
A la tarda, trenta parelles de jugadors van participar al
concurs de guinyot que va organitzar el bar la Plaça i, per
acabar la jornada festiva, el casal va acollir el ball popular a càrrec de l’orquestra Maram´s, a la mitja part del qual
va tenir lloc un bingo. La nit, però, va cloure amb la disco
mòbil per als més joves.
Aquesta iniciativa de celebrar el dia del patró Sant Mateu
va ser molt ben acollida pels veïns de la Ravaleta, que esperen que tingui continuïtat en els propers anys. Veiemne, doncs, algunes imatges.
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A LES FOTOGRAFIES,
LES VAQUETES
QUE ES VAN CELEBRAR DESPRÉS
DEL DINAR, A ALFARA DE CARLES;
ELS PARTICIPANTS
AL CONCURS DE GUINYOT
I EL BINGO POPULAR
QUE VA TENIR LLOC A LA MITJA
PART DEL BALL,
LA NIT DE DISSABTE AL CASAL.
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sant miquel
a la raval nova

S

ant Miquel se celebra el 29 de setembre i és el
patró de la raval Nova. Enguany, la diada va
caure en dilluns, per la qual cosa aquest barri
roquetenc va celebrar les seves festes durant
tot cap de setmana abans del 29. Amb els carrers engalanats amb banderoles i amb la plaça ben guarnida pel grup de veïns que cada any organitza les festes, la
raval Nova va viure un seguit d’actes festius adreçats tant a
la gent del barri com a la resta de ciutadans i ciutadanes de
Roquetes.
Dissabte al migdia, Jordi Curto i la seva colla de cuiners habitual van preparar una gran fideuada, de la qual se’n van
servir unes quatre-centes racions. A la tarda, i continuant
amb els actes gastronòmics, es va celebrar un concurs de fer
allioli i, per aprofitar tan gustós producte, després es van repartir llonganisses i baldanes rostides per a tots els assistents a la festa. Cal assenyalar que el guanyador del concurs
d’allioli va ser Àngel Cardona, veí de la raval Nova. Molt del
públic assistent va aprofitar per sopar a la plaça i acabar la
jornada festiva ballant al ritme del conjunt musical París la
nuit.
Diumenge va ser el dia dedicat al patró Sant Miquel, en
honor del qual es va celebrar una missa al matí oficiada pel
pare Alberca i mossèn Domingo, rector de la parròquia.
L’acte va comptar amb la música oferida per la coral roquetenca Preludi a Caro. Tot seguit, els carrers del barri van
veure desfilar en processó tots els assistents a la missa, en
aquest cas acompanyats per la música de la Banda de la Lira
Roquetense. En acabar la processó en honor del sant, una
monumental traca va ser encesa a la plaça, on la Banda de
la Lira va oferir un concert, després del qual es va servir un
vermut i un aperitiu per als assistents.
La tarda del diumenge va estar dedicada als més menuts,
amb actes divertits com ara les titelles a càrrec del grup
l’Arlequí, xocolatada desfeta i llaminadures. Finalment, la
festa va cloure amb un sopar a base de pa amb tomàquet i
pernil, i ball popular a càrrec del duet Dance. Una altra traca
monumental va posar el punt i final a les festes d’enguany.
Tot seguit us oferim un recull de les millors imatges de la
Santmiquelada 2008.
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LES IMATGES DE LA PÀGINA ANTERIOR CORRESPONEN
A LA FIDEUADA POPULAR QUE ES VA CELEBRAR DISSABTE
I ALS PREPARATIUS DE LA BALDANADA I BOTIFARRADA DE LA TARDA.
EN AQUESTA PÀGINA APAREIXEN DIVERSOS PARTICIPANTS
AL CONCURS D’ALLIOLI QUE TAMBÉ VA TENIR LLOC DISSABTE,
EL GUANYADOR DEL QUAL VA SER EL VEÍ DE LA RAVAL NOVA ÀNGEL CARDONA.
EL TINENT D’ALCALDE GERARD GAS VA ENTREGAR-LI EL PREMI.
TAMBÉ PODEU VEURE EN AQUESTA PÀGINA
UNA IMATGE DEL BALL DE LA NIT, A CÀRREC DEL CONJUNT MUSICAL
PARÍS LA NUIT.

(ALGUNES D’AQUESTES FOTOGRAFIES
HAN ESTAT CEDIDES PER VERÒNICA TORRES)
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COM ES POT VEURE
A LES FOTOGRAFIES, LA MISSA I LA
POSTERIOR PROCESSÓ EN HONOR
A SANT MIQUEL VAN COMPTAR AMB
FORÇA ASSISTÈNCIA.
EN ACABAR ELS ACTES
RELIGIOSOS, LA PLAÇA DE LA
RAVAL NOVA VA SER L’ESCENARI
DEL CONCERT QUE VA OFERIR LA
BANDA DE MÚSICA DE LA LIRA I DE
L’APERITIU I EL VERMUT POPULAR.
ELS MÉS MENUTS VAN SER ELS
PROTAGONISTES DE LA TARDA DE
DIUMENGE JA QUE VAN PODER
GAUDIR DEL TEATRE DE TITELLES A
CÀRREC DEL GRUP L’ARLEQUÍ I DE
LA DELICIOSA XOCOLATA DESFETA
QUE ELS VA PREPARAR
L’ORGANITZACIÓ.
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esports
El roquetenc
Sebastià Franco
posa fi a la seva
carrera esportiva

D

esprés de gairebé vint
anys de carrera esportiva, el ciclista Sebastià Franco ha
decidit dir adéu a les
competicions. Aquest roquetenc de 33
anys se’n va amb un gran palmarès,
entre el qual destaquen tres campionats
estatals en pista i nombroses victòries
en competicions catalanes, tant en carretera com en pista. La darrera, la primera posició a la XXIV Pujada a Cardó,
que va tenir lloc el dia 5 d’octubre.
Franco ha format part de les seleccions
catalana i espanyola de ciclisme i dels
equips Viveros Alcanar, Lotus, Cropusa
(Burgos), Sodexho (València), Nova
Gestió, Barça, Trujillo i Saunier DuvalConstruccions Franco, el seu darrer
equip.
Sebastià Franco ha dedicat gran part de
la seva vida al ciclisme, un esport al
què ha donat tot però que, tal com reconeix, “també m’ha ensenyat a caminar per la vida, ja que és un esport
que et fa estar despert, viu. Si no lluites no aconsegueixes res, i la vida
també és així”, diu Franco.
Entre d’altres motius, ha decidit retirarse perquè el ciclisme exigeix moltes
hores d’entrenament diari, un sacrifici
que -confessa- avui en dia és difícil de
compaginar amb la seva vida personal
i professional.
Des d’aquestes línies volem desitjar-li
tota la sort del món en aquesta nova
etapa de la seva vida.
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El futbol roquetenc, també
present a la Tercera Territorial
El mes passat us presentàvem el primer equip del CD Roquetenc. Ara és el torn del CD Roquetenc B; equip que milita al grup 20è de la Tercera Territorial.
Aquest conjunt, que va començar la competició a la Lliga el
13 de setembre passat, és entrenat pel tècnic Josep Curto, i
a les seves files juguen Rafael Adell, Laureà Alegret, Gerard Arasa, Víctor Bertomeu, Raimon Borrull, Édgar Chiconia, Dídac Cid, Jordi Cuevas, Ferran Faiges, Sergi Ferré,
Javier Galiana, Alfredo Gallego, David Gauxachs, Javier
Goldero, Àngel Guimerà, Jesús Lleixà, Juan R. Maza, Joan
A. Moreno, Bruno Pitarch, Jordi Rovira, Jordi Valls, Josep
Valls i Sergio Vázquez.
Tot i que la temporada, tal com hem dit abans, ja ha començat per al segon equip del CD Roquetenc, tot seguit us informem del calendari de partits que aquest equip afrontarà
la temporada 2008-09.
CD Roquetenc B - UD Campredó (13-09-08 / 29-11-08)
UE Aldeana B - CD Roquetenc B (20-09-08 / 06-12-08)
CD Roquetenc B - UE Remol.-Bítem B (27-09-08 / 13-12-08)

Ivan
Alcoba o
el futur del
tir al plat a
Roquetes
El futur del tir al plat a Roquetes té un nom: Ivan Alcoba
Subirats que, als seus setze anys, ja n’és un expert. Fill del
tirador d’elit Joan Alcoba, Ivan ha heretat l’afició del pare
per aquest esport; un esport gens comú entre els gustos del
jovent d’avui en dia, enfocats generalment a esports més majoritaris com ara el futbol.
Aquesta temporada passada, Ivan ha aconseguit importants
resultats en la seva categoria júnior, tant en la modalitat de
fossat universal (FU) com en la de fossat olímpic (FO). Us
n’oferim la relació:
En competicions internacionals, primer classificat en el Gran
Premi d’Andorra (FU), celebrat a la Rabassa els dies 13 i 14
de setembre.
En a competicions nacionals, vuitè classificat a la Copa d’Es-
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SCER L’Ametlla de Mar B - CD Roquetenc B (04-10-08 / 2012-08)
CD Roquetenc B - CD Alcanar B (11-10-08 / 10-01-09)
Venus Club Esportiu - CD Roquetenc B (19-10-08 / 17-01-09)
CD Roquetenc B - FC Godall (25-10-08 / 25-01-09)
CF Ulldecona B - CD Roquetenc B(01-11-08 / 31-01-09)
CD Roquetenc B - UE Tivenys (08-11-08 / 07-02-09)
CD Roquetenc B descansa (16-11-08 / 15-02-09)
CF Jesús Catalònia B - CD Roquetenc B (22-11-08 / 28-02-09)

panya (FU), que va tenir lloc a Toledo del 5 al 7 de setembre; i en segona posició en la primera tirada al plat Reino de
Sobarbe (també en FU), celebrada a Osca els dies 28 i 29 de
juny. Cal ressaltar, però, que al mes de maig, Ivan havia quedat quinzè a la classificació del Campionat d’Espanya absolut (FO), celebrat a Mollet del Vallès els dies 24 i 25, i quart
classificat per equips júnior com a membre de l’equip de tecnificació de Catalunya.
Quant a competicions catalanes en les dues modalitats, els
seus resultats van ser:
Sisè classificat i primer per equips (equip de tecnificació català) en el Trofeu Generalitat (FO), celebrat a Tarragona del
16 al 17 de febrer; segon lloc a la Copa President (FU) a Ulldecona els dies 15 il 16 de març; cinquè classificat júnior i
primer per equips al Gran Premi Mollet (FO), que va tenir
lloc a Mollet del Vallès el 26 i el 27 d’abril i primer lloc per
equips a la Copa Catalunya, també celebrada a Mollet del
Vallès el mes de juny (dies 14 i 15).
El mes d’agost passat, Ivan va ocupar el segon lloc a la classificació del Memorial Xavi Fumadó Gran Premi FO celebrat
a Tarragona el dia 2; i primer lloc a la Copa Tarraco (FO),
també a Tarragona del 3 al 5.
Respecte a la Lliga Territorial 2008 en les dues modalitats,
Ivan ocupa el segon lloc en categoria júnior, cinquè en Tercera i primer per equips com a membre de l’equip Armeria
Ferré-Excopesa. I quant a la Lliga Catalana per equips FU
2008, 1r classificat per equips també com a membre del mateix equip.
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D’excursió pels Ports amb
Gubiana
Diumenge 24 d’agost, l’empresa Gubiana dels Ports va organitzar una excusió a les gúbies del Regatxol; una sortida
sense gaire dificultat però amb l’al·licient de poder contemplar un dels paisatges més abruptes i espectaculars que ens
ofereixen els nostres Ports.
El matí va començar tot arrencant del Centre d’Informació
del Parc Natural a Roquetes i
fent cap al restaurant L’esquirol (al Port), des d’on, amb
vehicles tot terreny, els excursionistes van pujar a la mola
de Catí i als masets de Lino.
Aquest és el punt on arrenca
el sender que baixa fins a les
Pesqueres, al terme municipal de Beseit. Des d’allí, vint-i-tres excursionistes i tres guies
de l’empresa van remuntar el riu Ulldemó fins arribar a les
gúbies del Regatxol.
A la tarda, a última hora per evitar el calor del mes d’agost,
van tornar a pujar cap a la mola de Catí per la canal del Rito,
fins al punt d’inici de l’excursió.

Espectacular va ser també l’excursió que va tenir lloc diumenge 21 de setembre; aquesta vegada a les roques Benet
(Horta de Sant Joan) i al riu Estrets, a Arnes. Tant un indret
com l’altre ofereixen paisatges magnífics escolpits en roca.
Al matí, i després d’aturar-se al mirador del salt de Ferrassó
i començar a interpretar el paisatge geològic de la zona, els
participants a la sortida van pujar a la roca de Benet, la més
gran de tot el conjunt rocós (les altres, Cap de Gos i el Faralló, estan més separades i tenen un accés més díficil,
només apte per a escaladors). Des de dalt de la roca de

IX Torneig d’escacs
Ciutat de Roquetes

i, a més...

ROQUES BENET I ELS ESTRETS D’ARNES

Benet es pot contemplar l’embut de la Gronsa i tot el front
de conglomerats que va des de la Penyagalera fins a les roques de Benet, i també tota la vall del riu Canaleta i els
Montsagres, que van anar apareixent i desapareixent dins la
boira que hi va haver aquell matí.
Després del descens, els excursionistes van dinar al peu de
les roques i a la tarda van anar fins al riu Estrets, on van fer
tot el recorregut fins a l’última bassa, ja al terme municipal
d’Arnes.

Fins al 12 de desembre, el Club d’escacs Peó Vuit
du a terme la novena edició del Torneig d’escacs
Ciutat de Roquetes. Les competicions, que van començar el passat 17 d’octubre, se celebren al local
del club cada divendres a les 22h.
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biblioteca municipal de Roquetes
el setembre en xifres
El mes de setembre, han visitat la Biblioteca 2.541 persones. S’han realitzat 3.545 préstecs (1.112 llibres, 289
números solts de revista, 299 CD, 54 CD-R i 1.791 DVD).
El servei d’informàtica i internet ha estat consultat per
767 usuaris.
Actualment, les 2.284 persones que tenen carnet d’usuari trobaran un total de 18.913 documents a la Biblioteca.

activem la biblioteca
Durant el mes de setembre hem fet...
a l’Hora del conte:
Dimecres 10 de setembre, L’arbre vell
Dimecres 17 de setembre, El somriure de Daniela
Dimecres 24 de setembre, La cançó més melosa
D’altra banda, la sala polivalent va acollir dues conferències. La primera, a càrrec de l’empresa Graellsia,
grup d’estudis i comunicació ambiental. Va tenir lloc
divendres 26 de setembre sota el títol d’Els tolls de Sant
Antoni, i es va celebrar en el marc de la 3a Setmana de
la custòdia del territori.
La segona conferència va portar el títol Comunicació i
llenguatge en la discapacitat i va anar a càrrec del Dr.
en psicologia Emili Soro Camats, professor de la UB.
La conferència va ser organitzada per l’Associació de
Suport i Intervenció Familiar de les Terres de l’Ebre
(ASIFTE) i va comptar amb força públic.

l’agenda de l’octubre
Dissabtes 4, 11, 18 i 25, de les 10 a les 13.30h
Curs de gestió integral de petites associacions, a
càrrec de la Secretaria per a la Immigració - TE.
Dimecres 22, a les 18.00h
Espectacle infantil amb contes i danses del món,
a càrrec de Xavi Demelo i Sílvia Lezcano.
Divendres 24, a les 19.30h
Presentació del llibre Heydrich i
les agents del saló Kitty,
de Miquel Esteve, a càrrec de Cossetània Edicions.
En acabar se servirà un vi d’honor.
Dimecres 29, a les 18.00h
Contes d’òpera amb Hansel i Gretel. Adaptació
de l’òpera Hänsel & Gretel, d’E. Humperdinck,
a càrrec del personal de la biblioteca.
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novetats
Àrea infantil
Llibres
Abad, Mònica; Abraça'm, gat
Abad, Mònica; Abraça’m, ós
panda
Bampton, Bob; Poni
Bampton, Bob; Porc
Beck, Ian; Llibre de jocs
Beck, Ian; Llibre de la natura
Casado,
Dami;
Bebés de
la selva
Casado,
Dami;
Bebés del
bosc
Casado, Dami; Els sorolls de la
granja
Casado, Dami; Els sorolls del
bosc
Cervera, Ernest; En Pere sense
por
Clásicos para soñar
Conec els animals
Conillet
Denou, Violeta; Un dia al parvulari
Denou, Violeta; Ja no duc bolquers!
Didierjean, M. A.; La casa
Fabra, Joan Carles; Trompeta
Gallego Garcia, Laura; Finis
mundi
Gironi, Tiziana; Hipopòtam
Goldsack, Gaby; Pel món
Goldsack, Gaby; Per la ciutat
Guettier, Bénédicte; A la selva
Guettier, Bénédicte; El sol i la
lluna
Luna i Tomàs, Gonçal; Això és la
geologia
Moleón Viana, M. Ángel; El rey
Arturo cabalga de nuevo, más o
menos
Mompou, Frederic; L’ocell dau-

rat
Morales, Sílvia; Buba
Morales, Sílvia; Paraules
Morales, Sílvia; El Tito es diverteix a l’estiu
Morales, Sílvia; Toby
Mis primeros colores
Nuri, Matilde; Weby i el viatge
còsmic
Oates,
Joyce
Carol; Xerres massa
Ordi
Gomà,
Joan; Cantallops
El petit
pianista 1 i
2
Piett, Nadine; ¿Te has visto la
cara?
Serra, Màrius; Tres és massa
Sierra i Fabra, Jordi; Frontera
Smith, Kathryn; L’ambulància:
condueix per seguir la història
Smith, Kathryn; El petit bolquet
Trujillo, Eduardo; Animales del
zoo
Trujillo, Eduardo; Animales domésticos
Vilches, Gema; Les eines
Llibres Bebeteca
Animals de la masia: llibres de
bany
Animals de la selva: llibres de
bany
Animals del mar: llibres de bany
Animals del zoo: llibres de bany
Brilla, brilla, estrelleta
¡Buenas noches!
Doctor Et
El meu menjar
Els meus nombres
Les meves coses

Les meves joguines
L'Osset i les estrelles
Renta’t les dents
Viatge a l’espai
DVD i CD Bebeteca
Baby Mozart: una preciosa experiencia musical para tu bebé
Bob y sus amigos 2
Cheerful Baby
Peaceful Baby
Playful baby
Sleepy Baby

Àrea d’adults
Llibres
Árabe magrebí: guía esencial del
viajero
Benet i Jornet, Josep M.; Una
vella, coneguda olor; Revolta de
bruixes
Boada i Juncà, Martí; Boscos de
Catalunya: història i actualitat del
món forestal
Cid, Ramon; Termoaislamiento
tuberías
Consorci
Forestal
de Catalunya: 50
anys
d’història
Faletti,
Giorgio;
Yo mato
Fernández Villarroel, David; L’illa del tresor
FrançaisCard: Regles d’ús del
francès
Observar el cielo II: la guía de exploración del universo para el astrónomo
Mandarín para el viajero
Mestre i Noé, Francesc; Contalles crepusculars tortosines
Pedra seca a les comarques de

Tarragona:
patrimoni i
paisatge
Q u i ck,
A ma nda;
Al llegar la

medianoche
Robotham, Michael; Sospechoso
Rubio, M. Àngels; Les aventures
de Tom Sawyer
DVD
Aeon Flux
El ángel y el pistolero
Blueberry, la experiencia secreta
Buda explotó por vergüenza
Conversaciones con mi jardinero
Flecha
rota
Invicto
V e n ganza
ciega

El juego
del
amor
Porque
lo digo
yo (VO)

CD Música
La Nova Cançó: 1965-1982
Disco estrella: vol. 10
Khaled; Best of Khaled
Williams, John; Indiana Jones
and the kingdom of the crystal
skull (BSO)

Biblioteca municipal de Roquetes: Torre d’en Gil s/n. 43520 Roquetes. Tel. 977 501 904
http: //biblioteca.roquetes.es biblioteca@roquetes.cat http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16h a 20.30h. Dimecres i dissabte, de 10 a 13.15h

La Punyeta radiofònica: espai de ràdio setmanal al Magazine d’Antena Caro (96.0 FM). Cada
dimecres a partir de les 10.30h.
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Antena Caro

ANTENA CARO 96.0 FM
EDIFICI CENTRE CÍVIC,
T.

2N PIS 43520 ROQUETES
977 580 108 FAX 977 503 565

En aquest espai podreu trobar, en cada edició de la revista, detalls de la programació d’Antena Caro i notícies referents
a la seva activitat radiofònica. Podeu trobar totes les entrevistes i programes ja emesos a la web www.antenacaro.com
i escoltar-los o descarregar-los des de la secció Ràdio a la Carta. També podeu veure’ls a la secció Vídeos.

1

2

3

4

‘A micro obert’ (imatges 1 i 2)
Vam encetar la nova temporada del programa A micro obert
amb l’alcalde de Roquetes, Paco Gas (ERC), que va fer-nos
un balanç de les darreres actuacions realitzades al municipi
i ens va explicar els projectes de futur per a Roquetes. Tot
seguit, en una altra edició del programa, Lluís Salvadó, delegat de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, va explicar-nos
els temes d’actualitat del nostre territori i els projectes que
s’hi duran a terme en el futur.

5
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‘Lletres ebrenques’ (imatge 3)
L’escriptor Emigdi Subirats presenta cada divendres, a partir de les 10.30h del matí i dintre del Magazine, l’espai Lletres ebrenques. En l’edició que presentem, el programa va
comptar amb un convidat de luxe: el veterà poeta tortosí
Gerard Vergés. Un històric programa d’homenatge al màxim

Roquetes
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6

7
tats i Empresa.

baluard de la literatura catalana a les comarques centrals
dels Països catalans.

‘El món de la pagesia’ (imatge 5)
Josep Olivas va entrevistar Josep Borràs, administrador de
Frupinsa, empresa ubicada a Roquetes des l’any 1946 que
utilitza les garrofes i ametlles de les nostres terres com a
matèria primera.

‘La tertúlia’ (imatge 4)
Com afectarà la crisi econòmica a les Terres de l’Ebre?
Aquesta va ser la qüestió que van debatre a La tertúlia (d’esquerra a dreta) José Martín, director dels serveis territorials
de Treball a les TE; Josep Monllaó, membre de la junta de
govern de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de
l’Ebre (AECE); Francesc Minguell, gerent de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa; i Josep Felip Monclús, director dels serveis territorials d’Innovació, Universi-

DILLUNS

DIMARTS

‘Òmnium’ (imatges 6 i 7)
D’aquest mes, destaquem l’entrevista al ceramista jesusenc
Joan Panisello, amb motiu del títol i la insígnia de Mestre
artesà que li ha atorgat la Generalitat de Catalunya.

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

I N F O R M AT I U S A N T E N A C A R O

08.00 - 09.00H
F Ó R M U L A

09.00 - 10.00H

M U S I CA L

( M AT I N S

A L S

10.00 - 11.00H

EL MÓN DE LA
PAGESIA

FREQÜÈNCIA
VERDA

LA PUNYETA

MAGAZINE

LLETRES
EBRENQUES

11.00 - 12.00H

MAGAZINE

MAGAZINE

MAGAZINE

MAGAZINE

MAGAZINE

12.00 - 13.00H

A MICRO OBERT

LA TERTÚLIA

SAFARI CLUB

ÒMNIUM

FILA 96

13.00 - 13.30H

EL MÓN DE LA
PAGESIA

9 6 )

MAGAZINE
CLAM

SAFARI CLUB

FILA 96

LA TERTÚLIA

A MICRO OBERT

ÒMNIUM

I N F O R M AT I U S E M U T E

13.30 - 14.00H
14.00 - 14.30H

ESPORTS 96

14.30 - 15.00H
15.00 - 16.00H
16.00 - 17.00H

A MICRO OBERT

LA TERTÚLIA

17.00 - 18.00H

SAFARI CLUB

ÒMNIUM

F Ó R M U L A

FILA 96

M U S I CA L

18.00 - 19.00H
19.00 - 20.00H
20.00 - 20.30H
20.30 - 21.00H

25 SUD-HITS
I N F O R M AT I U S E M U T E
F Ó R M U L A

M U S I CA L

( J U K E

B O X )

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

ESPORTS 96
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registre civil

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

SETEMBRE
Naixements
Ivette Borrega Casanova, 01/09/08
Èric Ferrer Burjalés, 02/09/08
Laura Martínez Monedero, 02/09/08
Elvira Roig Torres, 06/09/08
Ezequiel Garrido Moreno, 10/09/08
Wassim Ahdadi, 19/09/08
Ivan De Biase Rodríguez, 21/09/08

Temperatura mitjana màximes 28.1 C
Temperatura mitjana mínimes 16.9 C
Temperatura màxima absoluta 34.5 C el dia 11
Temperatura mínima absoluta 10.5 C el dia 29
Precipitació mensual: 41.9 mm
Precipitació màxima en un dia: 20.8 mm el dia 22
Ratxa màxima: 92 km/h W el dia 12

Matrimonis
Delvis Nchengambah Eyong Nkongho i
Susana Espigares Geira,
06/09/08

Humitat relativa mitjana a 07 h: 78%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 52%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 66%
Humitat relativa mitjana horària: 70%

Defuncions
Rosa Baiges Cid, 22/09/08

Pressió màxima absoluta: 1017.7 hPa el dia 27

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

Pressió mínima absoluta: 997.9 hPa el dia 5
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
pàgina 28

977 501 511
977 501 244
977 501 600
977 503 685
977 449 731
977 503 494
977 501 904
977 580 080
977 503 616
977 503 965
977 501 139
977 503 008
977 501 794
606 553 081
600 471 951
977 504 222
977 503 681
977 580 306
977 504 012
977 580 108
977 502 956
977 503 054

mercat municipal
L'horari d’atenció al públic del mercat municipal de Roquetes és el següent:


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



Dissabtes, de 07.30h a les 14.30h



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

Roquetes
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estudis a distància
Obert el termini de matriculació
a la UNED de TORTOSA
S’ha iniciat el període de matriculació a la UNED per Internet per als estudiants d’estudis reglats -llicenciatures,
diplomatures i enginyeries superiors i tècniques-, del
Curs d’accés de majors de 25 anys i del Centre Universitari d’Idiomes a Distància (CUID). En tots tres casos, el
termini finalitzarà el 31 d’octubre.
Durant el curs acadèmic 2008-2009, la UNED de Tortosa
ofereix les següents titulacions:
Llicenciatures i Enginyeries: administració i direcció
d’empreses, ciències ambientals, ciències físiques, cièn-

cies matemàtiques, ciències polítiques i Sociologia (secció ciències polítiques), ciències polítiques i sociologia
(secció ciències sociologia), ciències químiques, dret, economia, filologies hispànica i anglesa, filosofia, història,
enginyeria industrial, pedagogia i psicologia.
Diplomatures i Enginyeries tècniques: ciències empresarials, educació social, enginyeria tècnica en informàtica
de gestió i en informàtica de sistemes, enginyeries tècniques industrials en electrònica industrial, mecànica i
electricitat, treball social i turisme.
Carreres de 2n cicle: antropologia social i cultural, enginyeria informàtica i psicopedagogia.
Idiomes: anglès (A1, A2), francès (A2) i espanyol per a
estrangers.

nota informativa
Perquè pogueu actualitzar les dades dels nínxols
del cementiri municipal (canvis de titularitat, domicili de notificació,
canvis de domiciliació bancària, etc...)
podeu passar per les oficines de l’ajuntament de Roquetes.
HORARI: de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores
telèfon 977 501 511

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
pàgina 29
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l ’ a g e n d a c u l t u ra 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.
Cursets de tennis a les pistes municipals. Nivells: mini
tennis, de 4 a 8 anys (dimecres de 17.15 a 18.05h), iniciació, de 8 a 12 anys
(dimecres de 18.05 a 19h i divendres de 17.15 a 18.05h) i
perfeccionament, a partir de
13 anys (ivendres de 18.05 a
19h).
Informació i inscripcions al
telèfon 657 308 241.
ESPORTS DE MUNTANYA
Sortida d’excursionisme al
Port. Dificultat baixa. Dia 19
d’octubre.
Sortida d’excursionisme al
Port: la fageda del Retaule.
Dificultat baixa. Dia 2 de novembre.
Organitza: La Joca club Alpí.
Més informació: tel. 977 503
933, dijous a partir de les
22.30h)
FESTES
Castanyada 2008.
Dia 24 d’octubre a les 19h,
rua amb els Grallers de Roquetes i castanyada popular.
Plaça del raval de Cristo.
Organitza: AV La Ravaleta.
Dia 31 d’octubre a les 24h,
ball amb el duet Gemma i
Manu, i castanyes i cremat
per a tothom. Sala de ball de
la Lira. Gratuït.
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Organitza: Ajuntament de
Roquetes.
Dia 31 d’octubre a les 21h,
sopar i ball. Preu 25 . Organitza: Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes.
JORNADES
Jornada de portes obertes a
l’Observatori de l’Ebre
Dia 16 de novembre a les
11h, conferència Volcanes:
naturaleza inquieta, a càrrec
de la dra. Alícia Garcia, del
Museu Nacional de Ciències
Naturals (Madrid). Després
de la conferència hi haurà
una visita guiada a l’Observatori.
AGENDA ENTITATS
ASSOCIACIÓ DE DONES
D’octubre a juny, al Centre
Cívic, activitats d’informàtica (dilluns i dimecres de
17.30 a 19.30h. Places limitades), tai-txí (dimarts de 20 a
21.30h. Preu 25 ), manualitats (dimarts de 16 a 19h),
aeròbic (dilluns i dijous de
21 a 22h), català (dimecres
de 17.30 a 19h), cabassos (dijous de 16 a 19h) i anglès (dijous de 19 a 20h).
Taller de risoteràpia els dies
6, 13 i 20 de novembre, de
17 a 19h. Gratuït.
Excursió a Balaguer. Visita a
Lleida i a Balaguer. Dinar i
visita a Vilanova de la Barca.
Preu 40 . Mes d’octubre.
SIRGA, CAMINS
PER CRÉIXER
Taller de seitai: dijous a les
20h, dirigit per Albino Tena
(666 259 983).
Taller de meditació: dimarts
a les 20:30h, dirigit per Jordi

Calverol (669 758 060).
Casal de Joves de Roquetes.
LLAR DE JUBILATS I
PENSIONISTES
DE ROQUETES
D’octubre a juny, activitats
de gimnàstica (dilluns i dijous a les 16.30h), ioga (dimarts a les 16.30h) i
manualitats (divendres a les
16h).
Del 16 al 19 d’octubre, Setmana cultural. Exposició de
manualitats, xocolatada, actuació de Joseret i la rondalla, actuació de la Rondalla
aragonesa de Calaceit, ball...
Assemblea general extraordinària. Dia 25 d’octubre a
les 18h.

Recull de contes de Pere
Calders narrats per l’actriu
Imma Colomer, amb l’acompanyament d’un acordionista. Dia 18 de novembre a
les 17h.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
LA RAVALETA
D’octubre a juny, aeròbic
(dilluns i dimecres de 21 a
22h). Casal del raval de
Cristo.
CENTRE PARROQUIAL
Ballada de sardanes. El
segon diumenge del mes a
les 13h. Davant de l’església
de Roquetes.
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
La guerra de les matèries primeres
Estem a la fi de la primera dècada del segle XXI, sobre la
qual, ara per ara, res no es pot augurar ni des de la perspectiva dels ciutadans ni de la dels especialistes.
Des que l’home va aparèixer a la Terra ha existit la guerra per
les matèries primeres (fam, economia, benestar...); això
forma part de la història, del passat, però avui en dia preocupen més les properes dècades, en què entrem amb una sobrecàrrega de problemes de tota mena de d’incomptables
incògnites sense desxifrar. Sempre, però, el principal conflicte és la possessió de les matèries primeres.
S’ha escrit molt sobre la delimitació de l’energia, i el cert és
que cada dia és més escassa i cara, per la qual cosa el nostre
món patirà greus transformacions. Així doncs, s’esperen
anys difícils a causa del major cost de totes les matèries i, en
conseqüència, un alt percentatge d’empobriment de la població.
Ara no és el moment ni el lloc apropiat per analitzar qui ha
estat el causant d’aquesta crisi ja que la resposta és molt
complexa; només sabem que la crisi del segle passat va durar
una dècada i que el pitjor van ser les dues guerres de les què
el nostre país se’n va lliurar, malgrat que vam patir la més
dura de totes, la Guerra Civil.
Els problemes del món actual no se centren només en el creixement de la població sinó que hi influeix la manca de matèries primeres i les inadequades estructures sociopolítiques
i aconòmiques (sobreencariment dels productes després dels
costos minsos de sortida del productor, la qual cosa enriqueix als intermediaris, i els polítics que no saben o no volen
posar-hi solucions intermitges). Totes aquestes circumstàncies obliguen el pagès a deixar els seus camps, el pescador a
desplaçar-se a altres mars, el miner a haver de tancar la mina
perquè ja no és rendible i a l’industrial a haver d’afegir beneficis per millorar les seves instal·lacions amb la finalitat de
reduir costos, amb la consegüent reducció de personal.
Els països rics han viscut i consumit el seu desenvolupament
en funció d’una realitat que avui es presenta problemàtica i
inadequada (només cal veure els alts i baixos de la borsa),
mentre que els països pobres, allunyats d’aquest desenvolupament, paguen avui la factura d’anys i anys d’oblit i sense
tenir cap clau per al futur.
Les grans potències (que poden comptar-se amb els dits
d’una mà) són les que poden fer front a la imminent situació
que es planteja, per la resta haurà de suportar un cop darrera
d’un altre fins al límit de la seva resistència. I en aquesta cojuntura podem incloure el nostre país, amb un futur prometedor per a uns i tràgic per als altres. Només podem confiar
en la capacitat d’adaptació que l’ésser humà ha demostrat al
llarg dels segles.

Cal afrontar el futur amb enginy i imaginació, i amb un gran
esforç comú. El nostre país necessita afrontar els seus rpopis problemes amb aquestes premisses, sense oblidar, però,
que cal que apareguin bons polítics (que n’hi ha) o triar-los
millor.
Aquest segle i els que vénen seran difícils políticament parlant, i també econòmicament, però ens en sortirem, malgrat
que en patirem les conseqüències, si cadascú hi posa el seu
granet de sorra. Tal com diuen els experts en la matèria, tot
això pot comportar una millora en el comportament humà
mitjançant un cultura cada dia més elevada i sense grans ambicions econòmiques, gràcies a la qual es podrà evitar que
només els més forts sobrevisquin a aquesta depredació.
Ramon Cid Miravalls,
enginyer tècnic industrial
Roquetes

Fe d’errades

A la pàgina 23 del número 258 de la revista Roquetes, corresponent al mes de setembre, va aparèixer, a causa d’una errada
d’impremta, una imatge repetida en lloc de la fotografia correcta, que és la que teniu a baix d’aquestes línies. Així doncs,
demanem disculpes als protagonistes de la imatge i de la breu
entrevista que els vam fer amb motiu del XV Tradicionàrius a
les Terres de l’Ebre i de la seva actuació amb Oskorri.

Anna, David i Anna, de la Lira Roquetense
“Tocar amb Oskorri ha sigut molt xulo”
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Any 1989. Plaça de la Raval Nova.
PEPITA MONTSERRAT

Any 1979. Dinar del CD Roquetenc després d’un
partit fora de casa. Drets, d'esquerra a dreta: Agustí
Antó 'Toríbio' (delegat), Tudó (massatgista), Antoni
Sabaté (president), Agustí Fontanet (entrenador),
Roger (jugador) i Àngel Rodríguez (directiu). A baix,
de cara, Mario Perolada (jugador).
ROSER RODRÍGUEZ

Any 1991. El Port. 2a Trobada de BTT de l’Espeleo Club
Tortosa. D’esquerra a dreta: Vicky Curto, Òscar Conesa, Ximo Garcia, Anna Gas, Paco Gas, Enric Blanch,
Carles Riera (d’esquena) i Jordi Nolla. VICKY CURTO
Any 1982. Festes majors de Roquetes.
M. Carmen Reverté i Jordi Itarte (alcalde). Xavi Ocaña
(xiquet vestit d’àrbitre) i Sandra i Elisabet (vestides
de jutges de línia). TERESA AMARÉ

Any 1982. Carrer de Sant Ramon engalanat
del Mundial de futbol. TERESA AMARÉ

