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A

quest mes d’octubre passat van començar -a Roquetes i al raval de Cristo- dos
cursos de català per a persones immigrades; una iniciativa que té l’objectiu,
no només que els nouvinguts apren-

guin la nostra llengua, sinó que, a més a més, a partir d’aquest
coneixement es relacionin amb altra gent i coneguin els nostres

l’editorial

costums i tradicions, i la nostra manera de viure.
Aquesta és la nostra premissa, que els nouvinguts coneguin

quins són els seus drets (en l’àmbit sanitari, social, laboral...),
però també els seus deures, que no són altres que conviure en
una societat que, moltes vegades, en res s’assembla a la que ells
han deixat. Que escolaritzin els seus fills, que s’empadronin, que
respectin el seu entorn... són objectius pels què cal treballar ja
que, o vulguem o no, avui en dia representen a Roquetes el 16,7%
de la població. Una feina que duen a terme tots els professionals que treballen en el camp de la immigració, però que també
és una responsabilitat que hem d’afrontar els polítics i la resta
de la ciutadania.
D’altra banda, aquest mes d’octubre s’ha produït el desplega-

ment dels Mossos d’Esquadra a les Terres de l’Ebre, amb la qual
cosa finalitza el desplegament del cos policial a tot Catalunya.
Perquè la ciutadania conegués de prop la feina que fa la policia
catalana i tingués clar que els Mossos assoleixen ara totes les
competències en matèria de seguretat, vam organitzar una sessió informativa a l’ajuntament en què els agents que ens van visitar van remarcar, per damunt de tot, que, si no existeix la
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col·laboració ciutadana, la seva feina no tindrà els resultats òptims. Per part de l’Ajuntament tindran tota la col·laboració necessària, amb la coordinació en diverses tasques policials que
du a terme la nostra Policia local i en les reunions periòdiques
de la Junta de Seguretat local que jo mateix presideixo. Es tracta,
tot plegat, d’unir esforços perquè la vida dels ciutadans i les ciutadanes sigui tranquil·la i guanyi en qualitat, i que, si mai hi ha
alguna mena d’ensurt, es posin en marxa les solucions més ràpides i eficaces possibles. Encoratgem, doncs, els Mossos d’Esquadra perquè la seva presència al territori sigui el més fructífera
possible ja que d’ells i d’elles en dependrà bona part de la nostra seguretat ciutadana.
El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies

Un esforç compartit per a una millor adaptació
als costums d’una nova societat

U

n dels punts de l’ordre del dia del ple de
l’Ajuntament celebrat el 27 de maig d’enguany era que s’havia de comunicar a
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) la
xifra de la població censada a Roquetes
a 1 de gener de 2008. Els serveis municipals van confeccionar els resums numèrics de la revisió del Padró municipal i, per ser elaborats, es van haver de tenir en compte
les variacions produïdes en el Padró i les xifres rebudes
de l’INE. Finalment, la dada de la què es va informar a
l’INE va ser que la població de Roquetes era de 8.4 68 habitants.
Veiem, doncs, que la xifra d’habitants a Roquetes supera
amb escreix l’oficial emesa l’1 de gener de 2007, quan el
nombre total d’habitants era de 7.689. Són diverses les
raons d’aquest augment en el nombre de ciutadans i ciutadanes que habiten al nostre municipi: gent provinent
de poblacions de les rodalies que tria Roquetes per viurehi, l’augment en la construcció de pisos dels darrers anys,
un lleuger augment també de la natalitat i l’allau de població que ha immigrat a Catalunya. I Roquetes no n’ha
estat una excepció.
Segons el quadre que apareix a la pàgina 5, el total de població immigrant a dia 14 de gener de 2008 era de 1.4 44

persones, és a dir, un 16,7% respecte de la població nadíua (anomenarem així els habitants nascuts a Roquetes,
a Catalunya i a l’Estat espanyol). Aquest fenomen humà
requereix un esforç per part de totes les administracions
perquè aquestes persones tinguin cabuda al nostre país
i comptin amb els mateixos deures i drets que la resta de
(continua a la pàgina següent)
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PROCEDÈNCIA
TOTAL

Alemanya
3
Algèria
7
Argentina
11
Àustria
1
Bolívia
19
Brasil
10
Bulgària
7
Canadà
2
Colòmbia
40
Cuba
4
Dinamarca
1
Eslovènia
1
Equador
125
Estat espanyol
7.168
Etiòpia
2
EUA
2
França
9
Gàmbia
8
Geòrgia
1
Grècia
1
Honduras
1
Irlanda
1
Itàlia
5
Letònia
2
Lituània
24
Marroc
679
Moldàvia
11
Nigèria
3
Països Baixos
12
Pakistan
52
Panamà
1
Perú
20
Portugal
13
República Dominicana
8
RUGBEIN (Regne Unit de
Gran Bretanya, Escòcia i
Irlanda del Nord)
113
Rumania
186
Rússia
4
Salvador, El
5
Senegal
2
Suïssa
3
Tuníssia
3
Txèquia i Eslovàquia
10
Ucraïna
14
Uruguai
4
Veneçuela
5
Xile
1
Xina
8
(DADES DE POBLACIÓ A DESEMBRE DE 2007)
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població.
També l’Administració local -en aquest cas, el nostre Ajuntament- treballa perquè així sigui. De fet, és la que es troba amb que ha de proporcionar les solucions
més immediates a aquesta allau poblacional que prové de països diversos, la
major part dels quals, amb costums ben diferents als nostres.
Una de les accions que realitza l’Ajuntament, en particular l’àrea de Qualitat de
Vida, és un acte de benvinguda que ofereix a tots els nous ciutadans, el darrer dels
quals va tenir lloc el passat dia 10 de novembre. La regidora de l’àrea, Pepita
Bosch, una tècnica d’immigració del Consell Comarcal i una agent d’immigració
van reunir-se amb més de cinquanta nouvinguts a la sala de plens de l’ajuntament.
En aquesta reunió -i en totes-, se’ls va parlar de la nostra llengua, dels nostres costums, de l’esforç d’integració a la nostra societat que tant han de fer els immigrants com els que ja hi són, a casa nostra...
PROCEDÈNCIA: EL MAGRIB

Si fem la valoració de la població nouvinguda per països de procedència (cal destacar que a Roquetes conviu gent provinent de 51 països diferents), tenim que el
tant per cent més elevat de persones provenen del Magrib i, en concret, del Marroc. Estem parlant d’un 47% de persones d’aquesta procedència respecte del
tant per cent de nouvinguts, gairebé la meitat. És normal, doncs, que en aquestes reunions periòdiques que es mantenen a l’ajuntament una de les llengües més
emprades sigui l’àrab. Així, l’agent d’immigració, Sònia Dridi, també de procedència àrab, és qui s’hi adreça i els explica la conveniència de fer l’esforç d’adaptarse a la nostra vida quotidiana, amb la llengua, amb l’acceptació dels costums,
amb la interelació
amb la resta d’habitants...
Perquè aquest esforç
sigui una mica més
lleuger (si més no pel
que fa a l’idioma), les
àrees de Qualitat de
Vida i Cultura i Ensenyament organitzen
diversos cursos de
català per a immigrants que tenen lloc
tant a Roquetes com
al raval de Cristo. Val
a dir que la major
part d’assistents a
aquests cursos són
dones, i de procedència magribina, tot i
que també n’hi ha
d’altres països. Ja fa
un temps que es
vénen
organitzant
aquests cursos, els
darrers dels quals van
començar aquest mes
d’octubre passat. A la CURSOS DE CATALÀ PER A IMMIGRANTS: A DAT, EL CURS A ROQUETES I, A BAIX,
AL RAVAL DE CRISTO.
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Ravaleta, les classes s’imparteixen dos dies a la setmana
al CEIP Raval de Cristo, i el curs compta amb l’assistència de dotze dones. Pel que fa a Roquetes, les classes
tenen lloc a l’Hort de Cruells de dimarts a divendres. Hi
assisteixen 45 dones i estan dividides en tres grups,
segon el seu nivell de català.
La conveniència o no d’organitzar aquestes classes de català ha quedat demostrada en el gran interès que hi posen
les nouvingudes, tant en el fet d’aprendre una nova llengua com en la relació amb les altres persones. Aquests
cursos compten amb subvencions del Consell Comarcal
del Baix Ebre i el Consorci de Normalització Lingüística.
ADAPTACIÓ A LA NOSTRA SOCIETAT

D’altra banda, el departament d’Acció Social i Ciutadania, a través de la Secretaria per a la Immigració, ha editat un nou material audiovisual perquè les persones
immigrades d’origen estranger s’adaptin millor i més ràpidament a la seva nova societat. L’objectiu principal és
promoure la informació i l’accessibilitat de la població
immigrada als diferents serveis de l’administració pública
de Catalunya. Es tracta d’un pack de sis DVD pensat per
facilitar la feina als professionals que fan tasques d’acollida, tant des d’estructures públiques (àmbit sanitari, social, d’atenció al ciutadà, escolar…) com des d’entitats
(associacions de persones immigrades, ONG…).
Els DVD estan traduïts a deu idiomes (català, castellà,
anglès, francès, romanès, rus, xinès, urdú, àrab i amazig)
i cadascun està centrat en una temàtica concreta: Catalunya (presentació del país, geografia, història, llengua,
cultura, tradicions...), treball (treballar per compte propi
o aliè, buscar feina, Seguretat Social, contractes de treball, organitzacions sindicals...), habitatge i convivència,
(continua a la pàgina següent)

PRINCIPALS PROCEDÈNCIES A 14/01/08
(sobre un total de 1.444 persones)

Marroc
Rumania
Equador
RUGBEIN
Pakistan
Colòmbia
Lituània
Perú
Bolívia
Ucraïna
Atres països

Dones

Homes

Total

% respecte
del total
de població
immigrada

177
89
63
49
6
21
14
9
11
6

502
97
62
64
46
19
10
11
8
8

679
186
125
113
52
40
24
20
19
14
172

47
12,8
8,6
7,8
3,6
2,7
1,6
1,4
1,3
0,96%

(LA POBLACIÓ IMMIGRADA REPRESENTA UN 16,7% RESPECTE DE LA POBLACIÓ NADÍUA)

PEPITA BOSCH,
REGIDORA DE QUALITAT DE VIDA

Treballem per una societat millor

E

l nom que rep l’àrea que dirigeixo resum perfectament quina és la feina dels professionals que hi
treballem: aconseguir, en la mesura de les nostres possibilitats, un major benestar en la vida
dels roquetencs i les roquetenques. Des dels avis fins als infants, tots mereixem que la nostra vida al municipi tingui
la qualitat que desitgem, evidentment, amb els mateixos
deures i drets.
En els darrers anys, Roquetes ha patit una allau humana
provinent d’altres països; població que s’ha sumat a l’autòctona a la recerca d’una millor qualitat de vida que la que podien aconseguir als seus llocs de procedència. Al nostre
municipi conviu gent que prové d’una cinquantena de països diversos, però el tant per cent més elevat és el que prové
del Marroc, seguit bastant de lluny pel col·lectiu provinent
de Rumania. Els marroquins i marroquines, però, representen el 47% de població respecte de totes les persones
immigrades a Roquetes.
L’àrea de Qualitat de Vida dedica un esforç especial a
aquesta població immigrada, amb accions com ara les sessions de benvinguda, on se’ls explica la necessitat d’adaptar-se als nostres costums i de parlar la nostra llengua,
l’escolarització dels seus fills, on s’han d’adreçar en cas de
malaltia o la importància del fet de pertànyer a alguna associació perquè aquestes contribueixen a la millor convivència i integració a la societat; o els cursos de català per a
immigrants, que tenen força acceptació i, alhora que ensenyen la nostra llengua, són llocs d’interrelació entre les
persones que hi acudeixen.
A més a més, l’àrea està preparant una guia d’acollida que
inclourà la història de Roquetes, la seva situació geogràfica, serveis de què disposen (salut, ensenyament, serveis
socials, l’agent d’immigració de l’Ajuntament...), deures i
drets dels ciutadans i tota mena de detalls bàsics per als
nouvinguts, perquè coneguin de prop quina és la nova societat en què han triat viure.
D’altra banda, i tal com he dit abans, Qualitat de Vida s’ocupa de tots els col·lectius humans de Roquetes. En aquest
sentit, estem a punt de presentar l’estudi local sobre política de dones; un estudi que conclourà quines són les necessitats i demandes de les dones de Roquetes. D’aquestes
conclusions en dependrà la futura política de dones que
regirà els propers quatre anys. Tot, de fet, per assolir una
millor qualitat de vida.
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salut, educació i serveis socials.
La Secretaria per a la Immigració ha distribuït aquests
DVD entre els professionals dels ens locals i de les entitats que fan tasques d’acollida, i Roquetes també en disposa.
GESTIÓ DE PETITES ASSOCIACIONS

Recentment, Roquetes va acollir un curs que també va
estar organitzat per la Secretaria per a la Immigració, el
acte de cloenda del qual va tenir lloc dissabte 25 d’octubre. El curs, titulat Curs de gestió integral de petites associacions, va tenir lloc els dissabtes del mes d’octubre a la
sala polivalent de la biblioteca i va estar adreçat, bàsicament, a responsables d’associacions de persones immigrades. L’acte va anar a càrrec de l’alcalde de Roquetes,
Paco Gas, i d’Adam Tomàs, director dels serveis territorials d’Acció Social i Ciutadania a les Terres de l’Ebre.
Al curs s’hi van inscriure dinou persones, que eren representants de sis associacions de les Terres de l’Ebre, a
més d’una agent d’acollida. Cal destacar que de les sis
associacions representades, dues eren de Roquetes: Associació de Dones Equatorianes residents a Espanya-Terres de l’Ebre i Sirga, camins per créixer. El temari del
curs va incloure qüestions com ara el paper de les associacions en la societat, requeriments legals i fiscals, i el
control econòmic i les fonts de finançament.
ACTE DE CLOENDA DEL CURS DE GESTIÓ INTEGRAL DE PETITES ASSOCIACIONS,

DES DE BEN MENUTS

imatges

Un sector de població immigrada que cal treballar amb
cura especial són els infants, amb més capacitat per
aprendre d’una forma més ràpida. En aquest sentit, tots

QUE VA TENIR LLOC ELS DISSABTES DEL MES D’OCTUBRE A LA BIBLIOTECA.

els dijous, de 17 a 18.30 hores, al CEIP la Ravaleta té lloc
un espai de ludoètnia adreçat a xiquets i xiquetes de 3 a
8 anys. Enguany, la ludoètnia del raval de Cristo, que té
la mateixa durada que el curs escolar, compta amb setze
alumnes, la major part dels quals són immigrants. L’objectiu d’aquest espai de joc i aprenentatge és aconseguir
la integració i la convivència entre tots els infants des de
petits.

El mes d’octubre ens va sorprendre en deixar-nos
una imatge tant magnífica com poc habitual: el Port
totalment nevat. Aquest era el seu aspecte vist des
de Roquetes.
UNA JORNADA DE TREBALL A LA LUDOÈTINA DEL RAVAL DE CRISTO.
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Informació a Roquetes sobre el desplegament dels Mossos
d’Esquadra a les Terres de l’Ebre
L’Ajuntament de Roquetes va organitzar, dilluns 13 d’octubre, una reunió informativa amb els Mossos d’Esquadra
davant el desplegament del cos policial a les Terres de l’Ebre divendres 1 de novembre, amb el què acabava el seu
desplegament a tot Catalunya. La convocatòria, a la què hi
van estar convidades totes les entitats del municipi, va
comptar amb l’assistència del sotsinspector Daniel Aleixendri, el sergent Salvador Fumadó, la responsable del
Grup d’Assistència a les Víctimes, Isabel Ormand, i Miquel Ayuso, agent de l’oficina de relació amb la comunitat.
En aquesta conferència informativa, els agents policials
van explicar quines són les competències del cos, la seva
distribució al Baix Ebre, el seu organigrama policial i fins
i tot els horaris d’atenció a la ciutadania.
LA COMARCA

Els Mossos d’Esquadra s’han distribuït a les Terres de l’Ebre a partir de tres àrees bàsiques policials: Baix Ebre, amb
una comissaria a Tortosa; Montsià, amb comissaria a Amposta; i Terra Alta-Ribera d’Ebre, amb una comissaria a
Gandesa i una oficina de districte a Móra d’Ebre. A la vegada, han dividit cada àrea bàsica en sectors, i la del Baix
Ebre en comprèn sis. El nostre municipi està inclòs en el
tercer secor, junt amb les poblacions dels Reguers, Alfara
de Carles, Vinallop i el Port.
Cent vuitanta efectius han arribat al nostre territori durant
el desplegament, però està previst que les Terres de l’Ebre
acullin fins a 432 agents (molts dels quals són de les Terres
de l’Ebre), 69 cotxes i tot terrenys i 18 motos així com la
construcció de quatre edificis nous, que són les comissaries abans esmentades. Cal assenyalar que, fins que no estiguin enllestides les obres de la nova comissaria de
Tortosa, els agents treballen i atenen la ciutadania en uns
mòduls adaptats al costat de l’actual comissaria de Trànsit de Tortosa, al davant del Sabeco.

els ciutadans, i cercar la prevenció de delictes i la resolució de conflictes de convivència a través d’una comunicació constant amb la comunitat.
Quant a la feina del grup d’assistència a les víctimes (GAV)
de violència masclista, consisteix en la rebuda i primera
assistència de la víctima, informació dels processos policial i judicial, recepció de denúncies, seguiment de les víctimes i informació dels recursos assistencials de què
disposen aquestes.

i, a més...
Horari d’atenció al ciutadà (tel. 977 503 685)
Denúncies greus: les 24 hores del dia, i els 365 dies de
l’any.
Altres denúncies: de dilluns a divendres, de 7 a 23h;
dissabtes i diumenges, de 9 a 21h.
Per a qualsevol urgència: telèfons 088 i 112

DEPARTAMENTS

L’àrea bàsica policial del Baix Ebre disposa d’una oficina
de relacions amb la comunitat (ORC), una oficina d’atenció al ciutadà (OAC) i un grup d’atenció a les víctimes
(GAV), amb agents especialitzats en violència de gènere;
tots aquests departaments estan inclosos en l’apartat de
seguretat ciutadana, junt amb les patrulles de reacció, les
de proximitat, les no uniformades i les patrulles de vigilància rural. A banda d’aquest apartat, els Mossos disposen del grup d’investigació i la policia científica.
L’oficina de relacions amb la comunitat (ORC) té l’objectiu de conèixer l’entorn i establir relacions directes amb

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT

D’altra banda, dijous 30 de novembre, a menys de trenta
hores del desplegament del cos policial, la sala de plens
de l’ajuntament de Roquetes va ser l’escenari de la signatura del Conveni de col·la boració i coordinació en matèria
de seguretat entre el departament d’Interior, Relacions institucionals i Participació i l’Ajuntament roquetenc.
L’acte va comptar amb l’assistència de Joan Delort, secretari de Seguretat pública de la Generalitat; Carles Sánchez,
(continua a la pàgina següent)
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El secretari de Seguretat pública va afegir que mai no hi
haurà hagut tanta policia a les Terres de l’Ebre i que a partir del juliol de 2009 n’hi haurà més. Un procés que culminarà l’any 2015, quan a Catalunya hi haurà un total de
18.000 agents dels Mossos d’Esquadra.

i, a més...

sotssecretari general de Coordinació de la Policia de Catalunya; l’alcalde i president de la Junta de Seguretat Local,
Paco Gas; la regidora de Governació, Maribel Belmonte; i
els dos caporals de la Policia local de Roquetes.
En la seva intervenció, Joan Delort va voler ressaltar que el
desplegament dels Mossos ha estat la culminació d’un projecte que va començar el 1994 perquè Catalunya tingués la
seva pròpia policia. En el cas de Roquetes, Delort va destacar la responsabilitat compartida de les dues administracions (Generalitat i Ajuntament) en matèria de seguretat
ciutadana i la suma d’esforços entre els dos cossos policials, l’automòmic i el local, les competències dels quals no
són sempre les mateixes; una suma que ha de fructificar en
més tranquil·litat en la vida dels ciutadans i les ciutadanes. “A partir del dia 1, amb molta complicitat i compromís entre les dues administracions i entre els dos cossos
policials, el resultat ha de ser més eficiència en l’atenció
a les diferents problemàtiques de la ciutadania”, va manifestar Delort.

La història de la policia
de Catalunya
Per commemorar els 25 anys de la restauració dels
Mossos d’Esquadra, el departament d’Interior, Relacions institucionals i Participació ha organitzat una
exposició itinerant que recorrerà tot Catalunya, titulada Mossos d’Esquadra, professionals al teu costat.
Divendres 31 d’octubre va ser inaugurada a Tortosa
pel conseller Joan Saura i es va poder visitar fins al
dia 9 de novembre, data a partir de la qual l’exposició va romandre a la ciutat de Tarragona.
L’exposició fa un recorregut per la història dels
Mossos, des dels antecedents històrics fins a l’actualitat; des dels orígens fins al 1982, quan va deipàgina 8

xar de dependre de la Diputació de Barcelona; la creació del cos i el seu desplegament territorial; i els
nous reptes de futur d’un cos policial consolidat, modern i eficaç.
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L’Ajuntament adequa l’espai
recreatiu de Cova Avellanes
Aquest mes de novembre començaran les obres de millora
de l’àrea recreativa de Cova Avellanes, espai natural dels
Ports que és propietat de l’Ajuntament de Roquetes.
Aquesta àrea està dotada avui en dia de diverses construccions i elements que seran substituïts o reconvertits amb
aquesta actuació de l’Ajuntament.
Les obres, que està previst que acabin a finals de desembre, es duran a terme en dues fases. En la primera es convertirà el rostidor que ocupa el mateix racó de Cova
Avellanes en una estructura que acollirà diversos plafons
informatius i també es clausurarà el cremador de brossa.
La bassa i les diverses taules que ara ocupen l’àrea es conservaran en el mateix estat actual. Per a aquesta primera
fase, l’Ajuntament disposa d’una subvenció de 5.840
euros, a càrrec de la Diputació de Tarragona.
Just acabades les obres començarà la segona fase, que consistirà en l’arranjament d’un espai per a l’estacionament
de vehicles, la instal·lació de tanques de fusta per delimitar-ne l’àrea i també la instal·lació de senyalització d’identificació de la zona amb recomanacions de comportament.
A més a més, es col·locaran plafons amb informació dels

itineraris i elements d’interès accessibles des de Cova Avellanes i plafons informatius temàtics, com ara els valors
naturals de l’entorn, patrimoni antropològic, etc. Aquesta
segona fase de les obres està subvencionada al 100% pel
Servei de Parcs de Catalunya, del departament de Medi
Ambient, amb un import de 25.167 euros.
Aquesta és una actuació de l’Ajuntament en aquest espai
dels Ports amb l’objectiu de millorar les condicions generals i d’oferta de serveis en aquest entorn. Cal recordar que
el 2007, l’Ajuntament ja va arranjar el refugi de Cova Avellanes, amb un valor d’obra total de 48.000 euros.

Licitada l’obra de desdoblament de la carretera a Tortosa
La Diputació de Tarragona ha tret a licitació les obres de desdoblament de la carretera T- 341 en el tram comprès entre Tortosa i Roquetes per un import d’1,7 MEUR. Es tracta d’una
obra llargament revindicada per les dues ciutats que en resoldrà la connexió i farà aquest trajecte més segur per a vianants
i vehicles. “Es tracta d’una obra que va més enllà de les típiques construccions que uneixen ciutats; preveu la cons-

trucció de voreres i un carril bici, la qual cosa millorarà tant
la mobilitat rodada com la dels vianants o ciclistes, i demostra el creixent interès per fomentar models de mobilitat més
saludables i ecològics”, va assenyalar l’alcalde, Paco Gas.
La Diputació preveu adjudicar les obres al desembre perquè
puguin començar el primer trimestre de 2009. El termini d’execució és de cinc mesos.
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Obres de
la Brigada
municipal
Com ja sabeu, de tant
en tant fem un repàs a
la feina habitual de la
Brigada
Municipal;
aquestes persones que
es dediquen a fer treballs de reparació, de
manteniment, de neteja... que cada dia
veiem als nostres carrers i que, amb la seva
feina, ajuden a fer una
ciutat més habitable.
N’és un exemple el Centre Cívic: la Brigada ha
pujat un envà a Antena
Caro, ha pintat l’emissora i hi ha col·locat un
nou logo; ha pintat
també el Centre Obert,
i els passadissos del
vestíbul...
O el mercat, on n’ha
arranjat els lavabos...
En resum, feina diària
per mantenir i millorar
els espais i edificis públics, el
mobil i a r i
urbà, carrers i
camins.
A
la
i m at ge,
la subst it ució
d e l s
llums de
la Torre
d’en Gil
(a b a n s
hi havia
globus
bla n cs)
per nous plafons.
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Les pluges de l’octubre no impedeixen
que es continuï arranjant els camins
El terme municipal de Roquetes conté
molts camins rurals. Quilòmetres de
rutes de muntanya que -seguint la nostra tradició pagesa- són utilitzats per
centenars d’usuaris: pagesos, caçadors,
habitants dels diversos disseminats...
Malgrat l’elevat cost de mantenir-los en
condicions, l’Ajuntament continua
arranjant camins: uns, amb asfalt, i
d’altres, aplanats i condicionats.
Aquest mes d’octubre els ha arribat el
torn als camí del Terrapico i a bona
part
del
camí dels
Bandejats.

Núm. 260 novembre 2008

Roquetes

Ignasi Blanch i Joan Portell,
premi Llibreter 2008
Fill de rojo, la darrera obra del roquetenc Ignasi Blanch i
Joan Portell, ha estat escollida guanyadora de la novena
edició dels premis Llibreter, en la categoria d’àlbum il·lustrat. El jurat, després de valorar les novel·les que van proposar les llibreries de Catalunya que pertanyen al Gremi de
Llibreters de Barcelona i Catalunya, va decidir atorgar-li el
primer premi en valorar el fet que, en un context de recuperació de la memòria històrica del nostre país, aparegui
un àlbum adreçat als joves que amb poques pàgines il·lustra, amb tota la cruesa, la Guerra Civil i les seves conseqüències, com ara la repressió i l’exili.
L’obra ha estat editada per Tantàgora Serveis Culturals i
ha comptat amb la col·laboració de la Direcció general de
la Memòria democràtica.
Joan Portell, autor del text, espera que el llibre serveixi
perquè “els més petits tinguin una visió més completa i
oberta de la Guerra Civil”, mentre que el seu il·lustrador,
Ignasi Blanch, valora el guardó ja que està convençut “que
els llibreters són uns dels més eficaços mediadors entre

‘Heydrich i les agents
del saló Kitty’, a la biblioteca

el llibre i el lector”.
L’acte de lliurament dels premis, presentat pel periodista
Xavier Graset, es va celebrar a l’Institut d’Estudis Catalans
a finals d’octubre. El premi Llibreter el concedeix anualment el Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya amb
el suport de la conselleria de Cultura, i té l’objectiu de promoure la venda i la lectura de títols en narrativa i àlbum
il·lustrat que, tot i haver estat publicats recentment, hagin
passat desapercebuts per al gran públic.

de l’Alemanya nazi i reflecteix l’impacte del testimoni
d’una agent, ensinistrada en un bordell berlinès, al servei
del Tercer Reich. Un llibre de lectura entenedora i, malgrat
la temàtica, apte per a tots els públics.
Miquel Esteve és de Móra la Nova i el seu palmarès també
inclou el XXè Premi Literari Vila d’Ascó 2008.

celebracions

Divendres 24 va tenir lloc, a la sala polivalent de la biblioteca municipal, la presentació del llibre Heydrich i les
agents del saló Kitty, de Miquel Esteve, XXV Premi de narrativa Ribera d’Ebre i editat per Cossetània Edicions.
L’acte va ser presentat per Emigdi Subirats, escriptor i activista cultural, i va comptar amb la presència de Sisco
Ollé, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes.
Aquesta obra recull alguns del episodis més estremidors

CEDIDA

El circ Fantasy va desplegar la seva carpa a l’Hort de
Cruells a finals del mes d’octubre. Durant un cap
de setmana, el circ va oferir al públic roquetenc la
seva màgia, amb pallassos i actuacions diverses,
adreçades a petits i grans.
pàgina 11
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‘L’efecte papallona’,
un pla experimental de l’IES
Roquetes

La Fundació J. García Siñeriz, en la seva 14a convocatòria de Premis de Geofísica, ha atorgat el premi al millor
treball de recerca tutelat realitzat en una universitat espanyola a Estefania Blanch Llosa, estudiant de Tercer
cicle de l’Observatori de l’Ebre, CSIC-Universitat Ramon
Llull. El treball d’investigació porta per títol Efectes a la
ionosfera de la tempesta geomagnètica del 20 de novembre de 2003 observats des de terra i amb dades de satèl·lit,
i el seu objectiu principal ha estat l’estudi dels efectes
produïts a la ionosfera per la segona tempesta geomagnètica més intensa ocorreguda des de 1957.
La ionosfera és una part de l’atmosfera (situada entre els
60 i els 2.000 km d’alçada) on hi ha una elevada concentració d’electrons i ions. Per la ionosfera es poden
propagar les ones de ràdio, la qual cosa permet la comunicació a llarga distància.
La novetat de l’estudi premiat en aquesta convocatòria
ha estat l’observació simultània del fenomen des de terra
i des de satèl·lit, fet que ha permès estudiar amb detall
com s’ha modificat l’estat de la ionosfera durant la tempesta geomagnètica a diferents punts d’Europa.
Si voleu obtenir-ne més informació, consulteu el web de
la Fundació J. García Siñeriz www.minas.upm.es/fundacion/jgs/ESP/index.

Un dels projectes en què treballarà l’IES Roquetes aquest
curs s’anomena Efecte papallona; nom que fa referència a l’afirmació dels científics que diuen
que el nostre món és tan petit i
tan interdependent que una papallona que bat les ales a
l’Amazònia pot generar una violenta tempesta a l’altre costat del món. Doncs precisament és aquest efecte el que vol
aconseguir aquest projecte: que el treball per la pau a l’IES
acabi derivant en la pau al món, per a la qual cosa es treballarà en dues llengües estrangeres com l’anglès i el francès, s’estudiaran personalitats i institucions relacionades
amb la lluita per la pau com ara els premis Nobel de la Pau
i ONG diverses (Nacions Unides, Metges sense fronteres,
Nelson Mandela, Teresa de Calcuta...). En resum, s’estrapolarà la feina de tots ells a nivell mundial a la vida quotidiana i es prendran com a model perquè els alumnes
comprenguin la importància que té el medi ambient, siguin conscients de la necessitat de respectar els drets humans, entenguin que cal estimar la nostra cultura i
respectar totes les altres, i reconeguin que l’esforç i l’alegria han de guiar el seu treball.

Parc Natural dels Ports

Premiat un treball
d’investigació realitzat
a l’Observatori de l’Ebre

Èxit de les sisenes
jornades sobre els bolets
Del 23 al 26 d’octubre, el centre d’informació del
Parc Natural dels Ports a Roquetes va acollir un curs
sobre bolets a càrrec del biòleg Juli Pascual i Manolo Arrufat, expert boletaire de les nostre terres.
El curs, al què s’hi van inscriure cinquanta persones
(el màxim admès), va constar d’una part teòrica i
d’una altra de pràctica.
Durant dos dies de classes teòriques, els assistents
van aprendre a identificar i a conèixer els bolets
dels Ports, els llocs on es poden trobar, l’època en
què cal buscar-los i com s’han d’agafar. Els participants al curs van rebre un dossier explicatiu amb
dibuixos de diferents bolets, els seus noms científics i diferents receptes de cuina elaborades amb
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bolets.
Les sortides pràctiques van consistir en la recollida i la
identificació d’espècies, i van tenir lloc al Port.
En acabar el curs, tots els assistents van rebre un diploma d’assistència. Cal ressaltar l’èxit de participació
al curs ja que va haver molta gent que no s’hi va poder
inscriure.
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Sabors de tardor
al Centre Obert de Roquetes
El mes d’octubre és un mes en què els colors comencen
a canviar; tot es torna marró, ocre, ataronjat… Un mes en
què les castanyes, els panellets i la celebració de la castanyada estan molt presents. Aquests temes són els que
s’han treballat aquest mes d’octubre amb les xiquetes i
els xiquets del Centre Obert a partir de diferents tallers
com ara la confecció d’una premsadora de fulles, un aparell prou curiós que ens pot servir per assecar fulles i després poder fer altres
tallers amb elles; l’experimentació de
com es pot pintar sense pintures ni colors, fent servir pigments naturals i d’altres que podem trobar a qualsevol cuina
(curri, canyella, pebre roig…); l’elaboració de digures de circ (un forçut i un malabarista) amb una castanya com a
suport; i la fabricació de melmelada de
castanyes. Una manera diferent de menjar castanyes que a la gran majoria va
agradar, i molt! Per si voleu provar de ferne, al peu de pàgina en teniu la recepta,
gentilesa de la direcció del Centre Obert,
que ha volgut agrair que la Llar de Jubilats els deixés la
cuina per poder elaborar la melmelada.
Cal destacar, d’altra banda, la participació, divendres 17
d’octubre, a la festa organitzada per la Llar de jubilats en
el dia de l’avi i el nét, dins els actes de la seva Setmana
Cultural. Els infants van assaborir la xocolata que s’hi va
preparar i van participar molt activament als jocs que va
proposar la pallassa.
I, per suposat, el Centre Obert continua treballant perquè els xiquets i les xiquetes assoleixin bons hàbits de
treball i d’estudi.

Melmelada de castanyes
Ingredients
1 kg de castanyes (com més grans, millor)
750 g de sucre
1 got d’aigua
1 beina de vainilla (o sucre de vainilla)
Preparació
Fem un tall a cadascuna de les castanyes, les posem
en una cassola plena d’aigua bullint i les deixem bullir
uns 5 minuts.

la recepta
Després les pelem (cal treure les dues pells que tenen
les castanyes) i les posem en una cassola amb aigua
calenta; la tapem i deixem coure a foc lent les castanyes sense remenar.
Quan estan cuites, les barregem amb un got d’aigua,
el sucre i la beina de vainilla, i ho posem a coure en
una cassola a foc lent durant uns 20 minuts. Hem d’anar remenant la barreja.
Retirem la vainilla, ho passem pel triturador i ja està
la melmelada a punt per posar-la en un potet, i a menjar-la!
pàgina 13
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castanyada 2008
La benvinguda a la tardor

L

a festa més tradicional de la tardor, la Castanyada, també va deixar-se sentir a Roquetes. Celebracions de tota mena; algunes, la
majoria, seguint la nostra tradició de menjar
castanyes, moniatos, panellets i cava, i d’altres, incorporant tradicions forànies, com ara la de disfressar-se de bruixes, esperits i éssers malignes en la nit del
Halloween. Alumnes dels centres educatius o jubilats, moltes persones van gaudir plegades, la nit del 31 d’octubre,
de la festivitat en record de les ànimes dels nostres avantpassats.

També el CEIP la Ravaleta va gaudir d’aquesta celebració.
De fet, van decorar els passadissos del centre amb motius
al·legòrics a la tardor i divendres 31 van celebrar la Castanyada. A la tarda, els alumnes de 6è i la seva mestra van
torrar castanyes per a tots els seus companys al pati de
l’escola. Molts alumnes van vestir-se de castanyers i castanyeres, mentre que d’altres van optar per disfressar-se
per al Halloween, però tots junts van poder menjar castanyes, cocs i refrescos. Com ja és habitual, la festa orga-

LA RAVALETA

L’Associació de Veïns la Ravaleta va celebrar la festa de la
Castanyada just la setmana abans, divendres 24. Com cada
any, el lloc de concentració va ser la plaça de l’Església des
d’on, acompanyats per la música dels Grallers de Roquetes, els membres de l’Associació de Veïns van sortir per
fer una rua per la població vestits de castanyers i castanyeres. Així van anar aplegant públic a la desfilada fins arribar al casal, on van repartir entre els assistents trenta
quilos de castanyes torrades i cent cinquanta entrepans de
baldana.

LA CASTANYADA A LA RAVALETA: RUA, DISFRESSES, I CASTANYES TORRADES I ENTREPANS PER ALS ASSISTENTS.
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nitzada per l’escola va comptar amb la col·laboració de
l’AMPA del centre.
CEIP M. MARCEL·LÍ DOMINGO

El que no havíem esmentat fins ara és que la pluja va ser la
reina del divendres 31 d’octubre, la qual cosa va obligar el
CEIP M. Marcel·lí Domingo a ajornar la celebració de la
Castanyada ja que molts dels actes que el centre tenia preparats per a la jornada eren al carrer. Tot i això, les monitores del menjador i les cuineres van voler celebrar la festa
i van decorar el menjador amb motius de tardor i van cuinar panellets i castanyes per als alumnes.
Finalment, la tarda del dilluns 3 de novembre, tots els
alumnes de l’escola, que ja havien decorat aules i passadissos amb motius de tardor, van participar als balls i danses
que es van dur a terme al pati de l’escola. Una tarda plena
de música, ball i castanyes torrades per a tots. En actes de
la festa va comptar també amb la col·laboració de l’AMPA
del CEIP.
LLAR D’INFANTS PATUFETS

Els més petits de Roquetes també van celebrar la festa de
la Castanyada, i van fer-ho la mateixa vespra de Tots Sants.
Habitualment, els menuts acudien al mercat municipal a
(continua a la pàgina següent)

LES TRES PRIMERES
FOTOGRAFIES CORRESPONEN A
LA CELEBRACIÓ
DE LA CASTANYADA
AL CEIP LA RAVALETA.
A DALT D’AQUESTES LÍNIES,
LA MATEIXA DIRECTORA DEL CEIP
M. MARCEL·LÍ DOMINGO
REPARTINT CASTANYES
TORRADES ENTRE ELS ALUMNES
LA TARDA DE DILLUNS

3

DE NOVEMBRE, QUAN ES VAN
CELEBRAR ELS ACTES AL PATI
DE L’ESCOLA, AJORNATS A
CAUSA DE LA PLUJA.
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repartir castanyes entre la gent que hi estava comprant,
però la pluja va provocar que enguany no sortissin de la llar
d’infants. Malgrat això, van celebrar la diada amb cants,
balls, disfresses, castanyes i panellets, i tot treballant els
colors d’aquesta estació de l’any.
LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES

Un any més, l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes va celebrar la seva festa de Castanyada. Un total de
cent trenta persones va aplegar-se al bar de l’Associació
per gaudir d’un sopar excel·lent a base de picadetes, entre-

ALUMNES DEL CEIP M. MARCEL·LÍ
DOMINGO FRUINT
DE LES CASTANYES TORRADES.
TAMBÉ ELS ‘PATUFETS’,
QUE VAN DISFRESSAR-SE
DE CASTANYERS I CASTANYERES.
EL MULTITUDINARI SOPAR
DE LA LLAR DE JUBILATS
LA NIT DE LA CASTANYADA.
ELS ASSISTENTS AL BALL DE LA LIRA
VAN PODER GAUDIR, ENTRE D’ALTRES
PRODUCTES, DE ROM CREMAT.
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mesos, mandonguilles amb sípia i llagostins, panellets,
castanyes, gelat, cava i cremat. I després de l’àpat, el moment d’ajudar a pair-lo, aquesta vegada amb la música de
Xavi Planas.
LA LIRA ROQUETENSE

I més música per a aquesta nit d’ànimes la que va amenitzar la festa a la sala de ball de la Lira. L’Ajuntament va organitzar-hi el popular ball de la Castanyada, que va anar
a càrrec del duet Gemma i Manu. Una festa molt animada,
a la mitja part de la qual els membres del Patronat de Festes van repartir castanyes, panellets i cremat per a tots els
assistents.

Roquetes
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entitats
Tres dies d’intensa activitat
en la 17a Setmana cultural

L

a dissetena setmana cultural que organitza la
Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes va
celebrar-se enguany del 16 al 19 d’octubre;
menys dies que en altres edicions però no
menys actes, la qual cosa va provocar que
totes les jornades tinguessin moltes activitats a les què participar. En aquestes pàgines que segueixen podreu veure algunes de les millors imatges dels actes de la Setmana més
intensa d’aquesta associació roquetenca.
Dijous dia 16 va ser el dia de l’inici; començament que es va
celebrar amb la inauguració de l’exposició de manualitats
fetes per les dones que assisteixen a les classes que ofereix
Manoli Herrera. L’acte va estar presidit per l’alcalde de la
ciutat, Paco Gas; la regidora de Qualitat de Vida, Pepita
Bosch, que va ser l’encarregada de tallar la cinta inaugural
de l’exposició; i Maribel Belmonte, regidora de Governació
i Turisme. En el discurs de presentació de la Setmana cultural, l’alcalde va informar de les noves millores que molt aviat
es duran a terme a la seu dels jubilats i també de les que ja
han estat acabades. Tot seguit, els assistents van poder gaudir de l’actuació del cantador Joseret i la seva rondalla, que
van cantar jotes a tots els presents. Per acabar la tarda, ball
en viu amb el duet Sherpas, i pastes i cava per a tots els assistents.
L’endemà, divendres 17, va ser el dia dedicat als avis i els
néts, en què també van participar els alumnes més petits
del CEIP M. Marcel·lí Domingo, acompanyats de diverses
monitores de l’AMPA del centre. En un pati dels Til·lers ple
de gom a gom d’infants i iaios, tothom va poder berenar
una esplèndida xocolatada preparada per Àngels Buj, responsable del bar de l’Associació, i Pepita Albarran, iaia i
sòcia de la Llar de Jubilats. La xocolatada, però, va superar
totes les expectatives, ja que se’n van servir 350 gots.
En acabar el berenar, una pallassa els esperava a la sala de
ball que, amb les seves cançons i jocs, va fer riure grans i
menuts. I per acabar d’endolcir la jornada, llaminadures per
a tots els petits.
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

La tarda del dissabte dia 18 va estar dedicada a la música.
Primer va ser el torn de la música tradicional, en aquest cas
del Baix Aragó, amb l’actuació de la Rondalla de Calaceit i
diversos cantadors de Castellseràs; un espectacle que va ser
molt aplaudit i del gust de tots els assistents.
Després de la tradició, una exhibició de balls de saló a càrrec de set parelles de Roquetes, que van fer una exhibició
de balls estàndards i llatins que va deixar el públic bocabadat. El cava i els dolços van posar punt i final al penúltim dia
festiu.
La cloenda de la 17a Setmana Cultural, però, va tenir lloc
diumenge. A la tarda, sessió de ball amenitzat pel duet Guateque, que va comptar amb l’assistència de més d’un centenar de persones, la qual cosa va provocar que la sala de ball
es quedés petita. A la mitja part del ball, l’organització va
aprofitar per regalar un petit obsequi a les trenta participants a l’exposició de manualitats i a la seva monitora, que
va rebre un ram de flors, i pastes i cava per a tothom. Tot seguit, al pati dels Til·lers, una traca va anunciar la fi d’aquesta
setmana cultural i intensa.
Cal ressaltar que tots el actes de la 17a Setmana cultural van
ser gratuïts, per a l’organització de la qual l’Associació va
comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roquetes,
Caixa Tarragona, Caixa Sabadell i la Caixa.

LES IMATGES DE LA PÀGINA ANTERIOR CORRESPONEN
A LA INAUGURACIÓ DE LA SETMANA CULTURAL I
L’EXPOSICIÓ DE MANUALITATS DE LES SÒCIES DE L’ENTITAT.
EN AQUESTA PÀGINA, JOSERET I LA SEVA RONDALLA EN UN MOMENT DE LA
SEVA ACTUACIÓ, EN LA QUÈ VA CANTAR JOTES PER A UN PÚBLIC
AMB GANES DE PASSAR-HO BÉ.

A L’ESQUERRA, EL CONCORREGUT BALL DEL PRIMER DIA,
A CÀRREC DEL DUET SHERPAS.
A BAIX, MENUTS I GRANS GAUDINT DE LA XOCOLATA CALENTA DE LA TARDA DEL
DIVENDRES, EN LA FESTA DE L’AVI I EL NÉT.

(continua a la pàgina següent)
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LES CARETES DELS INFANTS
REFLECTEIXEN COM S’HO VAN

(continua a la pàgina següent)

PASSAR DE BÉ AMB LA PALLASSA,
GAUDIR D’ALLÒ MÉS.
A BAIX, LA RONDALLA DE CALACEIT
I UNA MOSTRA DELS BALLS DE
SALÓ A CÀRREC D’UNA DE LES SET
PARELLES ROQUETENQUES.

i, a més...

PERÒ TAMBÉ ELS GRANS EN VAN

L’Associació presenta i
aprova els nous estatuts

Una vegada acabada la Setmana cultural, la Llar de
Jubilats i Pensionistes va celebrar la seva assemblea
general, que va tenir lloc dissabte 25 d’octubre, durant la qual es va presentar els nous estatuts de funcionament. Aquests estatuts, que van ser llegita en
veu alta pel president de l’entitat, Manel Solé, introdueixen algun canvi respecte als anteriors, com ara la
creació d’una comissió permanent que té la funció de
vigilar el treball que du a terme la junta directiva.
Aquesta comissió està formada per Josep Valls, Manolo Roé i Joaquim Espuny.
Després de llegir els estatuts es van votar a mà alçada i van ser aprovats per la majoria dels assistents.
Els primers estatuts es van crear a l’any 1988 i van ser
renovats l’any 1993.
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(ve de la pàgina anterior)

IMATGES DEL DARRER DIA DE LA DISSETENA SETMANA CULTURAL DE LA GENT GRAN. A L’ESQUERRA, ELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA AMB ALGUNES DE LES PARTICIPANTS A L’EXPOSICIÓ DE MANUALITATS QUE, JUNT AMB LA SEVA MONITORA, VAN REBRE UN OBSEQUI. A LA DRETA, EL BALL DE FI DE FESTA.

L’Associació de Dones de Roquetes assisteix
a la XIII Trobada comarcal, enguany a l’Ametlla de Mar
Unes quatre-centes dones del Baix Ebre van participar,
dissabte 18 d’octubre, a la XII Trobada de dones del Baix
Ebre que organitza el Consell Comarcal i que enguany va
celebrar-se a l’Ametlla de Mar; entre aquestes, una vintena de sòcies de l’Associació de Dones de Roquetes.
Els actes de la Trobada van consistir en una visita guiada
al Museu de Ceràmica popular, una altra a l’exposició de
manualitats de l’Associació de Dones Endavant, de l’Ametlla de Mar, i un esmorzar popular. Al migdia, un dinar
de germanor i ball com a fi de festa.
La Trobada va comptar amb l’assistència de la coordinadora de l’Institut Català de les Dones a les Terres de l’Ebre, Lola Santacatalina; el vicepresident de la Diputació
de Tarragona, Pere Panisello; conselleres i consellers comarcals i alcaldes, regidores i regidors de diversos muni-
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cipis de la comarca.
A més de l’entitat de Roquetes, enguany hi van participar
les associacions de dones de l’Ametlla de Mar, Deltebre,
Jesús, l’Aldea, Tivenys, Benifallet, els Reguers, el Perelló,
Ferreries, Sant Llàtzer, Remolins, Paüls i Xerta.
EXCURSIÓ A LA CAPITAL DE LA NOGUERA

Dimecres 22 d’octubre, l’Associació va organitzar una excursió a Balaguer i a la ciutat de Lleida. Malgrat la pluja,
les participants van recórrer el nucli antic de Lleida i, una
vegada a Balaguer, van fer una visita guiada al santuari
del Sant Crist de Balaguer, les antigues muralles de la ciutat, l’església gòtica de Santa Maria i la plaça del Mercadal. A la tarda, una altra vegada cap a Lleida, aquesta
vegada a gaudir de la zona comercial de la ciutat.
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La junta de l’AMPA
de l’IES Roquetes demana
més col· laboració
Aprofitant la convocatòria de reunió dels tutors amb els
pares i les mares dels alumnes de l’IES Roquetes, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes va celebrar la seva assemblea
general anual dijous dia 9 d’octubre a les 21 hores.
Amb l’assistència d’un centenar de progenitors, l’acte va començar amb la salutació del director del centre, que va anunciar que al novembre ja es podrien començar a utilitzar les
quatre noves aules destinades a batxillerat i va donar a conèixer les noves inversions a la cuina, com ara els nous rentaplats
i els nous forns.
L’assemblea anual, però, va iniciar-se amb la lectura i l’aprovació de l’acta anterior i la memòria d’activitats. Un dels
punts que va exposar la junta directiva de l’Associació va ser
la problemàtica d’organitzar activitats extraescolars a causa
de la falta d’alumnes inscrits. Cal recordar que l’AMPA col·la-

Massatges i hidroteràpia
de franc per als malalts
de Parkinson
L’Associació Parkinson Terres de l’Ebre (APTE) oferirà els
serveis de massatges terapèutics i hidroteràpia de forma
gratuïta a les persones del territori afectades per aquesta
malaltia neurodegenerativa. Es pretén així lluitar contra
problemes derivats del Parkinson, com ara la rigidesa física.
De la hidroteràpia se’n podrà gaudir en breu a les piscines
municipals de Roquetes; un servei que estarà dirigit per una
fisioterapeuta i una treballadora familiar facilitarà el trans-

Tècnica metamòrfica al
Casal de Joves
Seguint el calendari d’activitats programat, l’associació
Sirga, camins per créixer va organitzar, dissabte 11 d’octubre, un taller de tècnica metamòrfica al què van assistir vuit persones. Aquesta tècnica té els seus orígens
en la reflexologia podal i el seu objectiu és retornar l’in-

bora amb el centre tot subvencionant conferències, les jornades interculturals i les mediambientals, la festa de fi de curs,
els premis Sant Jordi... L’AMPA també col·labora en les sortides que duen a terme els alumnes del centre i en la venda
de llibres.
Un altre punt important de l’assemblea va ser la petició, per
part de la junta, de més col·laboració i la incorporació de nous
membres. Cal destacar que, actualment, 425 famílies formen
part d’aquesta Associació.

port a les piscines a les persones que així ho requereixin.
Per als massatges terapèutics caldrà esperar fins a principis
de gener. Els malalts podran rebre un especialista a casa
seva, el qual els aplicarà massatges limfàtics, corporals, facials i laríngics.
Amb aquestes novetats, l’APTE amplia els seus serveis al
malalt. Els seus associats ja fa temps que gaudeixen dels
serveis de fisioteràpia i logopèdia, així com d’una psicòloga,
una assistent social i dues treballadores familiars. Els interessats en utilitzar aquests avantatges es poden posar en
contacte amb l’Associació a través dels telèfons 977 500 311
o 606 769 980, així com enviant un correu electrònic a associacio@parkinsontebre.org. També es poden dirigir al
CAP Baix Ebre de Tortosa, on l’entitat ofereix els seus serveis no domiciliaris els dimarts, dimecres i dijous, de nou
del matí a una del migdia.

tallers
dividu al seu període prenatal a través de massatges a
determinats punts reflexes de la columna vertebral. D’aquesta manera es recupera la força vital i s’eliminen els
bloquejos d’energia.
Aquest taller, i tots els que organitza Sirga, camins per
créixer, va tenir lloc a la sala polivalent del Casal de Joventut. Consulteu l’agenda (pàgina 34) si voleu obtenir
més informació dels cursos i tallers que organitza
aquesta Associació.
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esports
CEDIDA

Albert Giné,
atleta
“L’atletisme no
té edat perquè
només exigeix
constància”
Albert Giné té trenta anys i és, per a la majoria de
mortals, un super home. Amb humilitat, ell afirma
que qualsevol persona podria practicar aquest esport, però la veritat és que, també a la majoria,
se’ns posa la pell de gallina quan explica que en la

darrera prova va estar gairebé 29 hores corrent
sense parar, en una cursa de 170 km i 18.000 metres
de desnivell acumulat. És la prova de l’ultra trail del
Montblanc (França) en la qual va quedar 61è classificat d’un total de 2.500 participants.
CEDIDA

Pregunta: D’on surt l’afició a un esport tan dur com aquest?
Resposta: Jo vinc del món del cicliste i com que no tenia prou
temps per practicar-lo em vaig aficionar a córrer. Com més
dura era la carrera, més em motivava, fins que ha arribat un
punt de duresa que ja és extrem.
P: Quina és la teva activitat esportiva actual?
R: Doncs, després de fer l’ultra trail del Montblanc, m’he plantejat el repte de participar en una iron man, una prova que consisteix a fer 42 km a peu, 3.8 nedant i 180 amb bici, i també
fer la Cursa del Llop sencera (27 de juny de 2009). Ja que domino la bici, aficionar-me a la natació i poder fer aquestes curses en la seva totalitat.
P: La meteorologia afecta als entrenaments?
R: Sí, per exemple, un dels inconvenients de la Cursa de Llop
és la calor. Hi ajuden més les baixes temperatures. En el meu
cas, jo entreno sis dies a la setmana, una mitjana de 80 o 90
quilòmetres. Això si estic fent manteniment, perquè si estic en
època de competició la xifra es dispara als 120 km.
P: Competeixes en algun grup o pel teu compte?
R: Sí, amb l’equip de la UEC Tortosa perquè a Roquetes no
n’hi ha cap.
P: Estàs molt lligat al món de l’esport perquè, a més a més, ets
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què és llarga (50 km) i de la qual encara tinc el rècord, que són
4 hores i 28 minuts.
P: I, a banda de l’iron man, en quines proves estàs pensant?
R: Participaré a la marató de Barcelona i a d’altres, però el més
destacat que tinc a curt termini és la Cursa del Llop.
P: D’on surten els diners per poder córrer?
R: Fins ara, de la meva butxaca! Enguany, però, he rebut una
subvenció de l’Ajuntament, la qual cosa agraeixo perquè, ja et
dic, fins ara m’ho pagava jo tot: viatges, despeses...
P: Quin moment viu aquest esport a les Terres de l’Ebre?
R: La veritat és que cada vegada s’hi dedica més gent i s’organitzen més curses. Va començar la de Paüls, després les de Tivissa, Alcanar... Total, que tenim un circuit que enguany ha
inclòs set proves i l’any que ve en tindrà setze. Les proves porten gent, ambient esportiu... i encara que no siguin competitives, la gent hi acudeix, corre, fa el que pot i passa el diumenge
en un ambient molt sà.
P: Per acabar, què diries als joves que vulguin iniciar-se en
aquest esport?
R: Doncs, que fer és esport és molt saludable i que l’únic que
cal és ser constant i marcar-te algun objectiu. Així comença
molta gent, marcant-se fites i assolint-les. De fet, els ho diria
als joves i als grans perquè, per posar-te un exemple, el guanyador de l’ultra trail del Montblanc de l’any passat tenia 60
anys! L’atletisme no té edat.

i, a més...

sotspresident del CD Roquetec. D’activitat, no te’n falta...
R: Sí, tinc massa coses o em falta temps, no ho sé... M’agrada
col·laborar amb el futbol roquetenc, però cada vegada tinc
menys temps per dedicar al club.
P: Respecte a l’alimentació, quines pautes cal seguir per practicar aquest esport tan dur?
R: La cuido molt, menjo molts hidrats de carboni (pasta), molt
peix, molta fruita... Aliments molt sans, que et donin energia
i no engreixin, és clar.
P: Cal ser un súper home o qualsevol podria dedicar-s’hi?
R: Crec que tothom que es marqui alguna fita pot aconseguirla, només cal tenir constància, conèixer allò al què vas a enfrontar-te, tenir resistència física i mental. Amb constància i
motivació crec que qualsevol podria fer-ho.
P: Repassem les darreres proves en què has participat i els resultats.
R: La darrera va ser l’ultra trail del Montblanc, que està considerada la cursa més dura del món. Són 170 km, amb 18.000
metres de desnivell acumulat i 29 hores corrent sense parar.
Vaig quedar tercer classificat català i onzè espanyol en una
prova en què van participar 2.500 persones. Vaig quedar en el
lloc 61 a la classificació, un resultat destacable.
També he corregut en curses de muntanya aquí, a les Terres de
l’Ebre: segon a la cursa de la Pobla de Massaluca, tercer a la de
Xerta, o la travessia Fredes-Paüls, que se’m dóna molt bé per-
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Èxit de participació a la 18a Trobada de BTT Ciutat de Roquetes
Uns setanta esportistes van participar, diumenge 5 d’octubre, a la 18a Trobada de BTT Ciutat de Roquetes que
cada any organitza el Club BTT Terres de l’Ebre.
Els participants van arrencar a les 9 hores del matí de
les instal·lacions esportives municipals de Roquetes i van
tornar al punt de sortida cap als volts de les 13 h. El recorregut va transcórrer pels camins del Terrapico, Bandejats, Covalta, barranc de Sant Antoni, racó d’Homedo
i, per la vora del canal de la dreta de l’Ebre, fins a Roquetes una altra vegada. Cal ressaltar, però, que van haver

diversos trams de senders en el recorregut, durant el qual
van haver dos avituallaments consistents en entrepans,
fruita, líquids, i fins i tot cafè i pastes.
La 18a Trobada de BTT continua tenint el caire excursionista de sempre ja que no potencia la velocitat sinó el gaudiment de la natura durant una jornada que, en aquest cas,
va transcórrer sense cap incident.
Per acabar la festa, l’organització va fer entrega de tres
premis (al participant de més edat, al més jove i al vingut
de més lluny) i va realitzar un sorteig de diversos obsequis.
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AL CENTRE DE LA IMATGE, JOSEP LLEIXÀ I EL SEU GOS MEL, JUNT AMB ELS COMPANYS D’EQUIP DE CANICRÒS PERE MARGALEF (AMPOSTA) I JORDI PUJOL (L’ALDEA).

Josep Lleixà, atleta
“A qualsevol gos li agrada molt córrer”
Josep Lleixà practica el canicròs, una de les modalitats vinculades al mushing (trineu amb gossos),
que consisteix a córrer amb un gos lligat a la cintura. Aquesta modalitat és recent a Catalunya, però
augmenta a poc a poc el nombre d’aficionats a un
esport ideal per als amants de la natura i els gossos. Actualment, Josep és tercer a la Lliga catalana
de canicròs a nivell individual.
Pregunta: En què consisteix aquest esport?
Resposta: És una modalitat del mushing que consisteix
en participar a curses de muntanya amb un gos. Dins del
mushing hi ha diverses modalitats i aquesta ha estat,
fins ara, potser de les més desconegudes. A poc a poc,
s’ha anat introduint a Catalunya i ja tenim una lliga, que
és en la què participem nosaltres.
P: Només hi pots córrer amb un gos?
R: Sí, amb un sol gos. Després està les modalitat de córrer amb BTT amb cadena o sense, i amb patinet, i a les
pàgina 24

tres poden participar un gos o dos. Altra cosa és el mushing, que hi participen quatre gossos o sis.
P: Tu practiques aquest esport corrent?
R: Sí, jo vinc del món de l’atletisme, i abans també estava molt lligat a la BTT. Per falta de temps, però, vaig
dedicar-me a fer només determinades curses, maratons... I un dia, buscant per internet alguna cursa per al
cap de setmana, vaig trobar-ne una de canicròs, a l’Espluga de Francolí, i m’hi vaig apuntar. Com que tenia un
gosset amb el què corria sempre, em vaig comprar el material necessari i hi vaig anar. El resultat em va sorprendre i, a partir d’aquí, ja no ho he deixat. L’any passat
vaig participar a la Lliga catalana, i enguany també.
P: De quina mena de material cal disposar per practicar
el canicròs?
R: Un arnés de tiro, específic per a l’animal, amb talles
diverses que varien segons l’alçada del gos; una línia de
tiro elàstica perquè el gos no se senti molt lligat quan
estira; una altra línia, que és una corda de muntanya; i,
a més a més, el corredor ha de dur un arnés perquè li
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R: Els dos o tres gossos que vaig combinant en les diverses curses mengen pinso d’alta energia, amb un alt component de greix.
P: Mai no han patit cap fractura, ni cap accident?
R: No. Per poder córrer, els gossos han de tenir més d’un
any d’edat, han de dur el xip identificatiu i portar posades totes les vacunes corresponents. A més a més, abans
de cada cursa se’ls fa una revisió veterinària.
P: Tu ets roquetenc però el teu equip és d’Amposta...
R: Sí, tant la meva dona com jo treballem a Amposta i
tinc molta relació amb la Unió Atlètica Montsià. El meu
company de carreres ja n’era soci i dins l’entitat vam
crear la secció del canicròs.
P: Quan en una carrera quedes ben classificat i tens un
premi, quin premi té el gos?
R: Un sac de pinso! Ell un sac de pinso i nosaltres un
trofeu, que el mostrem al nostre patrocinador (Mundo
Parquet), li entreguem el dossier de la Lliga i una foto de
l’equip amb els trofeus.

D’OCTUBRE PASSAT.

protegeixi tota la zona lumbar.
P: Com és una cursa de canicròs?
R: En la Lliga catalana, la més curta és d’uns cinc quilòmetres (modalitat sprint), de la qual se’n solen fer dues
mànigues, una en dissabte i l’altra, l’endemà, i se sumen
els temps de les dues. La més llarga fins ara serà la que
organitzem nosaltres a Campredó (2 de febrer de 2009),
que tindrà 12,5 km.
P: I són curses amb força desnivell, no?
R: Sí, sí, normalment són circuits de muntanya.
P: Com es diu el teu company de curses?
R: En tinc diversos amb els què vaig corrent i vaig provant, i també ens els intercanviem entre els membres de
l’equip. Vaig debutar amb una bretoneta, Katy; després
vaig fer proves amb una filla d’ella i també amb un altre
bretó que em van deixar, en Bico. Enguany, a la segona
cursa de la Lliga vaig participar amb Mel, un brac hongarès que em va regalar la meva dona el Nadal passat.
P: Quin entrenament fa el gos?
R: No et penses, no els cal gaire entrenament perquè, ja
de mena, els agrada mólt córrer, només cal que estiguin
motivats. Qualsevol gos amb ganes de córrer agafa més
velocitat que una persona; l’únic que cal és coordinarnos a l’hora de córrer junts, que no t’estiri massa a les
pujades i que no et rossegui a les baixades.
P: Quant a la seva alimentació?

escacs

LLEIXÀ, EN LA DEMOSTRACIÓ DE CANICRÒS QUE ES VA CELEBRAR A JESÚS AQUEST MES

En marxa el IX Torneig
Ciutat de Roquetes

La seu del Club d’escacs Peó
Vuit de Roquetes ha acollit,
aquest mes d’octubre, l’inici
del campionat social d’escacs
IX Torneig Ciutat de Roquetes.
El Club ha volgut ressaltar
l’alta participació al Torneig, ja
que s’hi han inscrit un total de
vint jugadors.
El Torneig, que finalitzarà el
proper 12 de desembre, es du a terme tots els divendres a les 22 hores, i el ritme de joc és de 45 minuts
més 20 segons d’increment per jugada.

pàgina 25

Roquetes

Núm. 260 novembre 2008

Arrenca una nova temporada
per al C. Vòlei Roquetes
Aquest mes d’octubre passat, el Club Vòlei Roquetes va engegar motors per encarar una nova temporada esportiva. L’equip sènior, que milita en el Campionat de Catalunya de
Segona Divisió masculina, està format pels jugadors Benjamín Cuevas, Ivan Rupérez, Marc Mulet, Marian Kalamen, Jorgi
Allepuz, Joan Marc Montesó, Josep Ejarque, Albert Orduña,
Sergio Fontanet i Josep Sanz. El primer equip del CV Roquetes s’enfrontarà amb els grups CV Martorell, AE Molins, Vòlei
6 Manresa, CV Vall d’Hebron C, Multiópticas Holandesa CE
Vilanova B, CV L’Ametlla del Vallès, CV Santa Cristina-Cassà,
AV Arenys SOLA SL, CV Barberà Comerç Urbà, CV Monjos A
i Vòlei Iluro Mataró.
Tot i haver començat ja la competició del Campionat, us oferim igualment les dates del calendari esportiu:
CV Roquetes - Vòlei Iluro Mataró (11-10-08 / 2501-09)
CV Roquetes - CV Martorell (18-10-08 / 01-0209)
AE Molins - CV Roquetes (26-10-08 / 08-02-09)
CV Roquetes - Vòlei 6 Manresa (09-11-08 / 1502-09)
CV Vall d’Hebron C - CV Roquetes (16-11-08 /
22-02-09)
CV Roquetes - Multiópticas Holandesa CE Vilanova B (23-11-08 / 01-03-09)
CV L’Ametlla del Vallès - CV Roquetes (30-1108 / 08-03-09)
CV Roquetes - CV Santa Cristina-Cassà (14-1208 / 15-03-09)
AV Arenys SOLA SL - CV Roquetes (21-12-08 /
22-03-09)
CV Roquetes - CV Barberà Comerç Urbà (11-0109 / 29-03-09)
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CV Monjos A - CV Roquetes (18-01-09 / 05-04-09)
Quant a l’equip cadet del CV Roquetes, que competeix en el
Campionat de Catalunya de Primera Divisió cadet masculina

1a fase, els jugadors que el formen són Jordi i Marc Gavaldà,
Sergi Medina, Marcel Balastegui, Llorenç Vericat,
Marc Codorniu, Enric Anguera, Sergi Goldero, Robert Caudet, Cristian Lobato, Manel Vidiella i Efrén
del Valle.
El cadet roquetenc s’enfrontarà al CN Sabadell, FC
Barcelona, CE Claver, Volley Lleida, CV Sant Boi i
CV Vall d’Hebron. El CV Estructures Olot i el CV
Spisp-Tarragona 2017 també formaven part d’aquest
grup, però van retirar-se’n a l’últim moment.
El calendari de competició és el següent:
CV Roquetes - CV Vall d’Hebron (12-10-08 / 18-0109)
CN Sabadell - CV Roquetes (19-10-08 / 25-01-09)
FC Barcelona - CV Roquetes (16-11-08 / 15-02-09)
CV Roquetes - CE Claver (23-11-08 / 01-03-09)
Volley Lledia - CV Roquetes (30-11-08 / 08-03-09)
CV Sant Boi - CV Roquetes (21-12-08 / 22-03-09)
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seguretat
L’edat mínima per obtenir la llicència de conducció

L

es llicències de conducció s’expedeixen a
les prefectures provincials de trànsit i, per
aconseguir-les, cal reunir requisits formals
com ara ser ciutadà espanyol, ser estudiant,
portar més de sis mesos continuats en territori nacional, no haver estat privat del dret de conduir
per resolució judicial, tenir l’edat mínima requerida i la
verificació de que els conductors reuneixin el requisits
d’aptituds psicofísiques, coneixements, habilitats i comportaments correctes després de realitzar les proves de
coneixements (teòriques) i aptitud (pràctiques) necessàries, depenent de la destinació de la llicència a la què
s’opti:
a) Per conduir ciclomotors.
b) Per conduir vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (cotxes de minusvàlids).
c) Per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats
i conjunts dels mateixos que no excedeixin els límits establerts per als vehicles ordinaris.
Darrerament s’han aprovat dues modificacions en el Reglament General de Conductors [(Reial Decret 64/2008,
de 25 de gener, pel qual es modifica el RD 772/1997, pel
qual s’aprova el Reglament General de Conductors), (Reial
Decret 1430/2008, de 29 d’agost , pel qual es modifica la
disposició final única del citat Reial Decret 64/2008)] que
regula l’obtenció de les llicències esmentades, la qual cosa
ha generat que es rebin moltes consultes respecte a l’edat
mínima exigida per obtenir la llicència de conducció, especialment la de ciclomotor.
De les reformes esmentades a les llicències de conducció
cal destacar els següents aspectes:
 El Reial Decret 64/2008 va modificar l’edat requerida
per obtenir la llicència de conducció de ciclomotors, la
qual va passar de 14 anys a 15 anys complerts.
 Es manté sense canvis l’edat requerida per a les altres
dues classes de llicència, la de vehicles de persones amb
disminució (14 anys) i la de vehicles especials agrícoles
autopropulsats i conjunts dels mateixos amb massa o dimensions màximes que no excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris (16 anys).
 S’incrementa l’edat que ha de tenir el conductor del ciclomotor per poder portar passatger, ja que passa de 16

a 18 anys complerts. No es modifica en el cas de les altres
dues classes de llicència.
Aquestes modificacions van entrar en vigor el dia 1 de setembre de 2008 fet que, durant dos anys, la llicència de
conducció de ciclomotors condiciona de manera diferent
la possibilitat de portar passatger.
Amb l’entrada en vigor també el dia 1 de setembre de
2008 del nou Reial decret 1430/2008, s’amplia el termini
d’entrada en vigor de la modificació de l’article 12.1.a) del
Reglament general de conductors, únicament i exclusiva
pel que fa a l’elevació a quinze anys de l’edat necessària
per obtenir la llicència de conducció, diferint la seva entrada en vigor a l’1 de setembre de 2010.
Això no obstant, es manté el requisit exigit a l’article 12.2
de l’esmentat reglament, de manera que fins que el titular no tingui divuit anys complerts no estarà autoritzat a
portar passatgers.
En resum:
L’edat mínima exigida per poder obtenir la llicència de
conducció serà de 14 anys. A partir del dia 1 de setembre
de 2010, l’edat mínima requerida serà de 15 anys.
Cap conductor de ciclomotor amb llicència pot portar un
passatger si no ha complert els 18 anys.

Policia Local de Roquetes
pàgina 27

Roquetes

Núm. 260 novembre 2008

biblioteca municipal de Roquetes
l’octubre en xifres
El mes d’octubre, han visitat la Biblioteca 4.191 persones. S’han realitzat 4.252 préstecs (1.463 llibres, 341 números solts de revista, 317 CD, 71 CD-R i 2.060 DVD).
El servei d’informàtica i internet ha estat consultat per
907 usuaris, un rècord de connexions.
Actualment, les 2.336 persones que tenen carnet d’usuari trobaran un total de 19.398 documents a la Biblioteca.

activem la biblioteca
Durant el mes d’octubre hem fet...
Dimecres 1, contes d’òpera amb El xiquet dels encanteris, a càrrec del personal de la biblioteca.
Els dissabtes 4, 11, 18 i 25 es va celebrar, a la sala polivalent, el curs Gestió integral de petites associacions,
adreçat principalment a persones immigrades.
Dimecres 8, a l’Hora del conte, vam gaudir de Kamishibai, a càrrec de Sira Andreu.
Dimecres 15, contes d’òpera amb La flauta màgica, a càrrec del personal de la biblioteca.
Dimecres 22, espectacle infantil amb Contes i danses
del món, a càrrec de Xavi Demelo i Sílvia Lezcano.
Divendres 24 va tenir lloc la presentació del llibre Heydrich i les agents del saló Kitty, de Miquel Esteve.
I, finalment, el dimecres 29, contes d’òpera amb Hansel i Gretel, també a càrrec del personal de la biblioteca.

l’agenda del novembre
Del 25 al 29 en horari de biblioteca
Exposició Mercè Rodoreda. Commemoració
del centenari del seu naixement.
Dimecres 26, a les 17.30h
Àrea infantil: taller d’art amb Cavall
(Paleolític superior).
Divendres 28, a les 19.30h
Espectacle teatral amb Senyores i minyones.
Adaptació de fragments d’obres de Mercè
Rodoreda a càrrec de l’Espina de la sardina.

i al desembre...
Del 2 al 16
Exposició commemorativa del centenari
de la Congregació Mariana.
Dimecres 3, 10 i 17
Contes i tallers de decoració nadalenca.
Del 9 al 13
Exposició sobre els drets humans.
Divendres 12
Recital poeticomusical de Nadal a càrrec
dels Poetes de l’Ebre i la Lira Roquetense.
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novetats
Àrea infantil
Llibres
Lienas, Gemma; Es necessiten
petons
MacDonald, Alan; ¡Hola! Yo
soy... Otto Terremoto
Madani, Rachid; El turbant del
sultà
Martí, Meritxell; La ciutat
Masgrau, Fina; Marieta fa teatre
Munté, Marta; Adéu, xumet!
Pfister, Marcus; A dormir, Nil
Prats, Joan de Déu; L’home del
barret de bolet
Riddell, Chris;
Ottolina i la
gata groga
Rivera, Marta;
El país del gris
Stanton, Andy;
Sou un malvat,
senyor Gum!
Stilton, Geronimo; L’estrany cas
de la nit de Halloween
Stilton, Tea; La montaña parlante
Thomas, Pat; El color de la meva
pell: parlem del racisme
Priddy, Roger; Comptem colors!
Solà, Sandra; Terra = Earth
Thomson, Emma; Les joguines
de l’Elisabet
Novel·la juvenil
Boïgues, Lourdes; El secret de
Caterina Cremec
Casalderrey, Fina; Contra el vent
Ga llego,
Laura;
Cròniques
de la Torre
Her nández, Pau
Joan; Porta
falsa
Landy,
Derek;

Skulduggery pleasant: el poder
del foc
Nelson, Dawn Ann; El ojo de
Lornish
DVD i CD infantil
¡Socorro! soy un pez
Aprender y jugar con Tommy &
Oscar (10 DVD)
Guinovart, Albert; Els Pastorets:
cantata de Nadal
Torre, Teresa de la; Ninghe
ninghe

Àrea d’adults
Llibres
Ciències
1.000 plantas para cada lugar: especies de exterior
Diamond, Harvey; La antidieta
Diccionario de las medicinas naturales
Millán,
César;
El encantador
de perros
Mont ignac, Michel; El
método White, Andrew; Los secretos del éxito
Poesia
Abelló, Montserrat; El fred íntim
del silenci
Bartra, Agustí; Obra poètica
completa
Blandín de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i
XV
Dante Alighieri; Divina comèdia
Machado, Antonio; Poesía
Poesia alemanya: antologia del
segle XVI al XIX

Teatre
Bertomeu, Josep; L’oncle Maso
Brecht, Bertolt; Teatre
Joyce, James; Exiliats
Teatre barroc i neoclàssic, medieval i del Renaixement
Novel·la
Antologia de contes catalans
Atwood, Margaret; L’assassí cec
Balzac, Honoré de; Les il·lusions
perdudes
Boccaccio, Giovanni; Decameró
Boyne, John; Motí al Bounty
Broch, Hermann; La mort de Virgili
Cadenas,
Núria;
Vine
al sud!
Camilleri,
A nd rea;
El beso de
la sirena
Dai, Sijie;
Una nit
que no havia sortit la lluna
Dreiser, Theodore; Una tragèdia
americana
El Hachmi, Najat; L’últim patriarca
Eliot, George; Silas Marner
Gala, Antonio; Los papeles de
agua
Galloway, Steven; El violonchelista de Sarajevo
Grisham, John; La apelación
Hesse, Hermann; El joc de les
granisses
Hosseini, Khaled; Mil sols esplèndids
Kafka, Franz; Diaris: 1910-1923
King, Stephen; Tot és definitiu
Lapierre, Dominique; Un arco
iris en la noche
Larsson, Stieg; Els homes que no

estimaven les dones
Martorell, Joanot; Tirant lo
Blanc
Neville, Katherine; Riesgo calculado
Perelló, Sebastià; Pèls i senyals
Pou, Gisela; Sense la mare
Proust,
Marcel;
El temps
retrobat
Riera,
Carme;
Una primavera
per a Domenico
Guarini
Santana, Eva; Ja en tenim 30!
Scott, Walter; El talismà
Shafak, Elif; La bastarda d’Istanbul
Soldevila, Carles; Valentina
Tree, Matthew; La vida després
de Déu
Woolf, Virginia; Entre els actes
Zola, Émile; Nana
DVD
Merlí, el camí del druïda
Senglar Rock Lleida 08
El abrazo de la muerte
Anti killer
Bailando con lobos
En el punto de mira
Expiación
El
jardín
del
diablo
El valle
de la
v e n ganza

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

3

4
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De la programació d’Antena Caro d’aquest mes d’octubre
destaquem dues entrevistes fetes a l’espai ‘A micro obert’
(imatges 1 i 2). La primera, amb Josep Ll. Mora, president
de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa,
que ens va explicar els diferents actes que l’entitat ha preparat per celebrar el centenari de la seva creació i quins
són els projectes de futur; i la segona, amb Andreu Martí,
president del Consell Comarcal del Baix Ebre, que va parlar de quina manera està treballant l’ens comarcal en benefici de la nostra comarca i del territori.
Pel que fa a ‘La tertúlia’, ressaltem la que va donar veu a
diversos empresaris de les Terres de l’Ebre (imatge 3), que
van analitzar de quina manera afectarà la crisi econòmica
al territori i quines podrien ser les possibles mesures a
prendre per pal·liar-la. D’esquerra a dreta de la foto, José
Daniel Cortijo, representant de l’Associació d’Empresaris
de les Comarques de l’Ebre (AECE) al consell rector de l’IDECE; Emili Castellà, president de l’AECE; Salvador Pallarés, president del Gremi comarcal de constructors del
Baix Ebre; i Juan José Royo, president del col·lectiu d’Empresaris del moble de la Sénia.
D’altra banda, també volem destacar la tertúlia que vam
organitzar tot aprofitant la visita als nostres estudis de
trenta alumnes del Batxillerat tecnològic i científic de l’institut Joaquim Bau de Tortosa. Vam conversar amb una representació de deu alumnes per conèixer quines són les
inquietuds i preocupacions dels nostres joves.
En el programa ‘El món de la pagesia’ (imatge 4), Josep
Olivas va entrevistar Joan Castellà, pagès d’agricultura
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5

6

directora de l’Escola d’Art i Disseny de Tortosa; i Eva
Benet, autora del llibre Contes a taula.
Finalment, us volem recordar que tots els dimecres, al ‘Magazine’, trobareu ‘La punyeta’ (imatge 6), el butlletí informatiu de la biblioteca municipal en format ràdio, que
també podeu trobar cada mes a la revista Roquetes, on
Marc Jornet, tècnic de la biblioteca, explica les activitats i
novetats que hi trobareu setmana a setmana.

ecològica i president de l’Agrupació de Defensa Vegetal
de producció ecològica del Baix Ebre i Montsià, per parlar
dels avantatges, beneficis i també inconvenients de la producció de productes ecològics.
En l’apartat cultural, el programa ‘Òmnium’, presentat per
Conrad Duran, Ramon Miravall i Jordi Rodríguez (imatge
5), va entrevistar l’alcalde de Prat de Comte, Joan J. Malràs, per parlar de la Fira de l’Aiguardent; Carme Clemente,

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

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

08.00 - 09.00H
F Ó R M U L A

09.00 - 10.00H

M U S I CA L

( M AT I N S

A L S

10.00 - 11.00H

EL MÓN DE LA
PAGESIA

FREQÜÈNCIA
VERDA

LA PUNYETA

MAGAZINE

LLETRES
EBRENQUES

11.00 - 12.00H

MAGAZINE

MAGAZINE

MAGAZINE

MAGAZINE

MAGAZINE

12.00 - 13.00H

A MICRO OBERT

LA TERTÚLIA

SAFARI CLUB

ÒMNIUM

FILA 96

13.00 - 13.30H

EL MÓN DE LA
PAGESIA

9 6 )

MAGAZINE
CLAM

SAFARI CLUB

FILA 96

LA TERTÚLIA

A MICRO OBERT

ÒMNIUM

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

13.30 - 14.00H
14.00 - 14.30H

ESPORTS 96

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

A MICRO OBERT

LA TERTÚLIA

17.00 - 18.00H

SAFARI CLUB

ÒMNIUM

F Ó R M U L A

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 d’octubre de 2008

OCTUBRE
Naixements
Aleix Muñoz Miravalls, 25/09/08
Kiona Gombau Pfluger, 25/09/08
Loubna Oukhaffou, 29/09/08
Llorenç Quixal De la Calle, 03/10/08
Lluc José Blanch, 14/10/08

Temperatura mitjana màximes 23.0 C
Temperatura mitjana mínimes 13.2 C
Temperatura màxima absoluta 28.6 C els dies 15 i 16
Temperatura mínima absoluta 4.7 C el dia 30
Precipitació mensual: 127.4 mm
Precipitació màxima en un dia: 77.6 mm el dia 18

Matrimonis
Juan Daniel Fraga Massó i Natàlia Lupasco,
04/10/08
Antonio Javier Panivino Fortuño i
Anna M. Chamón Agustín, 18/10/08

Ratxa màxima: 71 km/h W el dia 29
Humitat relativa mitjana a 07 h: 80%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 60%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 74%

Defuncions
José Morelló Adell, 15/10/08
Mercedes Bonet Cortiella, 18/10/08

Humitat relativa mitjana horària: 74%
Pressió màxima absoluta: 1022.1 hPa el dia 10

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

Pressió mínima absoluta: 990.1 hPa el dia 31
Pressió mitjana: 1017.2 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 32

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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anunci
Pla renove d’electrodomèstics, calderes
i aparells d’aire condicionat 2008
El Pla Renove 2008 promou la introducció d’equips eficients en el sector domèstic mitjançant l’atorgament
d’ajudes als titulars que canviïn un electrodomèstic per
un altre de classe A o superior que figuri a la classificació establerta per l’IDAE, o bé una caldera per una
altra que sigui de condensació, o bé l’aire condicionat

concursos
Un any més, SEO/BirdLife Catalunya
convoca el concurs de fotografia per elaborar
el calendari de butxaca de la delegació
Tema 2009: Ocells rapinyaires diürns
Termini d’entrega: 30 de novembre de 2008
Els interessats en participar, podeu enviar les vostres
fotografies per correu electrònic a l’adreça
catalunya@seo.org
o per correu postal: c/Múrcia 2-8, local 13
08026 Barcelona
(Consulteu bases del concurs a www.seo.org
o al telèfon 93 289 22 84)

actual per un altre amb una qualificació energètica
classe A. En el cas de les rentadores i rentavaixelles,
hauran de tenir, a més, categoria d’eficàcia de rentat A.
El termini de presentació de sol·licituds va començar el
12 de novembre i finalitzarà el proper dia 31 de desembre.
Més informació al web www.plarenove2008.cat o al telèfon 900 101 635.

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
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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CONFERÈNCIES
Amor i perdó, a càrrec de
M. Cinta Barberà, dels Reguers (la primera pacient a
qui s’implanta un cor artificial). Dia 29 de novembre a
les 20.30h. Casal de Joventut. Organitza: Sirga, camins per créixer.

Astrologia: una eina, cap
superstició, a càrrec d’Albert Barbé. Dia 13 de desembre a les 20.30h. Casal
de Joventut. Organitza: associació Sirga, camins per
créixer.
CURSOS
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 (divendres de
18.05 a 19h).
Informació i inscripcions al
telèfon 657 308 241.
DIVERSOS
Recollida de les cartes per
a SM els Reis Mags d’Orient, a càrrec dels patges
reials.
Dia 13 de desembre a les
19.30h. Església parroquial
de Roquetes.
ESPORTS DE MUNTANYA
Sortida d’excursionisme al
Port. Dificultat baixa. Dia
23 de novembre.
Sortida d’excursionisme al
Port: les Gronses. Dificultat
mitjana. Dia 30 de novembre.
Organitza: La Joca club
Alpí. Més informació: tel.
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977 503 933, dijous a partir
de les 22.30h)
JORNADES
II Jornades científiques, en
el marc de la Setmana de la
ciència 2008. Del 21 al 23
de novembre. Parc Natural
dels Ports. Més informació:
tel. 977 500 845.
MÚSICA
Concert de Santa Cecília a
càrrec dels Grallers de Roquetes i la banda de música
de la Lira Roquetense. Dia
13 de desembre. Saló d’actes de la Lira.
TEATRE
Espectacle teatral amb Senyores i minyones, adaptació
de fragments d’obres de
Mercè Rodoreda a càrrec de
l’Espina de la sardina. Dia 28
de novembre a les 19.30h.
Biblioteca municipal.
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 cuina nadalenca.
Dies 1 i 15 de desembre a
les 17h.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
LA RAVALETA
D’octubre a juny, aeròbic
(dilluns i dimecres de 21 a

‘El paradís natural’
Exposició d’olis de Josep Bahima
Hort de Cruells, fins al 31 de desembre.
Horari: de 18 a 21 hores. Els dilluns, tancat.
Inauguració: 13 de desembre a les 19 hores.

22h), informàtica (dimecres
i dijous de 20 a 22h) i aikido (dimarts i dijous de 20
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.
CONGREGACIÓ
MARIANA
Centerani de l’entitat. Del
29 de novembre fins al 8 de
desembre, festivitat de la
Immaculada. Els actes,
però, s’allargaran a la resta
de l’any vinent.
CORAL PRELUDI A CARO
Trobada Matins cantant. Dia
23 de novembre. Sala polivalent de la biblioteca municipal.

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).
SIRGA, CAMINS
PER CRÉIXER
Taller de seitai: tots els dijous a les 20h, dirigit per
Albino Tena (666 259 983).
Taller de meditació: tots els
dimarts a les 20.30h, dirigit
per Jordi Calverol (669 758
060). Casal de Joves 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
Poesies
V. CURTO

Segons el model actual
Una vegada Roquetes va estar en marxa,
varem posar com a patró a sant Gregori,
acceptat per tot el territori
sense caler fer cap xarxa.
Un avantatge que no fa cap fatxa
dirigit per la naturalesa,
que és com aquella valesa
que facilita l’operació de la gràcia.
La que acaba amb la fal·làcia
sostinguda per la mateixa empresa.
És que cada moment necessitem
desconsiderar les dificultats,
hem d’estar predisposats
a deixar de part el defalliment.
I això és el que, el nostre poble té present
que és diu modalitat,
lo que fins ara s’ha demostrat
que tenim bons brolladors,
hi ha més de ser treballadors

Cartes al mar

gaudim de cordialitat.
I així és la nostra Roquetes
sense caler del que no és, afegir,
ja n’hi ha prou per poder seguir

Les cartes d’amor,
el vent se les ha emportat
i totes elles
al mar les ha deixat.

sense fer males tretes.
El que val és fer les coses ben fetes
i acabar amb la fantasia,
cal molt poc per deixar la mania
d’ofendre als demés,
perquè sempre hi ha un després

Les cartes d’amor
fa temps que no n’escric cap,
igual que es van pansint
els sentits
les ganes d’escriure et van
deixant.

de donar a la vida valia.
Francesc Favà i Valls

Les cartes d’amor,
aquelles que m’agradaven tant,
ja no sé si les sabria escriure
amb aquella força tan frenètica,
tan important.
Ara les cartes que escric
són càlides i tendres
com la tardor que ha de venir
al meu cos, als meus sentits.

Mai no s’oblida l’amor, la
passió,
és un record que sempre
m’acompanyarà
ajudant a donar sentit a la meva
vida
a les meves obligacions,
als meus records.
Les cartes d’amor el vent se les
ha emportat,
i totes elles...
al mar les ha deixat.
No, no les aneu a buscar
perquè és el mar per fi qui
m’acollirà,
és on finalitzarà la lluita de la
meva vida,
és on vull anar per sempre
a descansar.
Montse Pallarés

pàgina 35

Maig 1942. José Ollé,
José Maso, José
Besara, Lluís Gargallo,
Andreu Perolada,
Manuel Sebastià i José
Ribes.
MANUEL SEBASTIÀ

Abril 1951. Plaça de
Colom (Barcelona).
Juan José Blanch
Valldepérez i M. Cinta
Bahima Fàbregues.
M. MILAGROS BLANCH

Any 1967. Juanito Ralda,
Juanita Alegria, Juanito
Alegria, M. Teresa Cardona,
Tere Alegria, José Cardona i
Maria Alegria.

A baix:
Any 1949. Temporada de bolets
al Port, als Pous de la Neu.
Joan Garcia, Àngel Mulet i
Juanito Pla. TERESA CID

PEPITA ALBARRAN

Any 1960. Dia de Pasqua
a Mig Camí.
D’esquerra a dreta: Juanito
Carbonell, José Maria Favà,
Carlos Bel, Ismael Obiol, Ignasi
Fabregat, Juan José Cid i altres.
JOSÉ M. FAVÀ

