Bones festes!
Adhesió al manifest contra
la violència de gènere

Eleccions als
Consells escolars

Pau Doñate, sotscampió
de Catalunya de motocròs
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E

l ple de l’Ajuntament de Roquetes va aprovar, el 25 de novembre, l’adhesió al manifest contra la violència de gènere que van
elaborar diverses institucions per rebutjar
aquesta xacra social que cada any deixa

desenes de víctimes al nostre país. Unes víctimes que, la major
part de vegades, se senten indefenses davant els atacs constants
de la persona que més a prop tenen. Les institucions públiques

l’editorial

treballem perquè aquests fets tan lamentables siguin cada dia
menys, fins eradicar-los, però és molt difícil pel senzill fet que
aquesta violència no es produeix al carrer o a llocs públics, sinó
a casa. És per això que cal fer incidència extrema en l’educació
dels nostres fills, en que creixin lliures i amb valors sòlids com
ara el respecte pels altres i la ferma creença en la igualtat de
drets i deures de totes les persones, independentment de quin
sigui el seu sexe. I aquesta, com diu el títol de l’esmentat manifest, és una feina de tots i de totes.
Perquè les dones tinguin cada dia més pes dins la vida social

i política, els ajuntaments han elaborat -o ho estan fent- els plans
locals de política de dones. També el nostre Ajuntament. De fet,
aquest mes de novembre, la regidora de Qualitat de Vida, Pepita
Bosch, ja en va presentar l’estudi previ a l’elaboració d’aquest
Pla, per a l’acabament del qual és necessària la implicació de les
entitats i associacions del municipi; que les dones hi diguin la
seva, que hi aportin idees i propòsits perquè d’aquest Pla dependrà la política igualitària que haurà de regir el funcionament
municipal els propers anys.
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No vull acabar aquesta editorial sense fer esment de les festes de Nadal i Reis, que ja les tenim a la cantonada. Unes festes
de germanor, entranyables, que no només estan adreçades als
més petits sinó que els grans també n’han de gaudir d’allò més.
Diverses àrees de l’Ajuntament han elaborat una àmplia agenda
d’activitats culturals i lúdiques per a aquests dies que, de fet,
s’han dut a terme durant tot els que portem de desembre. No les
desaprofiteu; sortiu i gaudiu d’uns dies plàcids en companyia
dels éssers estimats. Com a alcalde, però també com a ciutadà,
us desitjo a tots i a totes molt bones festes de Nadal i Reis, i que
el nou any ens dugui pau i salut.

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies
Una xacra social que
cal eliminar entre tots

U

n any més, el 25 de novembre es va commemorar el Dia internacional contra la
violència vers les dones per expressar el
rebuig més profund a la violència de gènere, retre homenatge a totes aquelles
dones assassinades a mans de les seves parelles i exparelles i traslladar un sentiment de solidaritat a aquelles altres que han patit i pateixen agressions. Amb motiu
d’aquesta diada, l’Institut Català de la Dona juntament
amb les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, van consensuar un
manifest que, amb el lema La violència masclista: un problema de totes i tots, volia revalidar el compromís polític
i generar més consciència social per lluitar conjuntament
per la consecució de l’eradicació de qualsevol tipus de
violència al nostre país. L’Ajuntament de Roquetes, en el
ple celebrat el mateix dia 25, va aprovar, per unanimitat,
l’adhesió a aquest manifest que tot seguit reproduïm.
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: UN PROBLEMA

DE TOTES I DE TOTS

Avui, Dia internacional contra la violència envers les dones,
les institucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, volem
expressar el nostre condol per la mort de Rebeca, Sanae,
Rosa, Fostine Marine, Fàtima, Federica, Diana Gisela, Fuensanta i una nena de 6 anys; víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2008. Una violència que, a
més d’atemptar contra els drets fonamentals de les dones,
la seva autonomia i llibertat, constitueix un atac frontal
contra els fonaments de qualsevol societat, i minva la integritat individual i col·lectiva de totes les persones que la
integren.
Volem, també, renovar públicament el nostre compromís
quotidià en l’eradicació d’aquesta violència, al mateix
temps que volem transmetre un alè d’esperança atès que,
malgrat la persistència de la violència en la nostra societat

TALLER SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE AL LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES.

i en la vida de les dones, avui gaudim de noves eines que
els reconeixen més drets i comptem amb més instruments
per fer front a aquesta problemàtica.
L’aprovació per unanimitat per part del Parlament de Catalunya, el passat mes d’abril, de la Llei del dret de les dones
a eradicar la violència masclista, una llei integral sorgida
de la participació i experiència de les mateixes dones que
han viscut situacions de violència, així com dels grups de
dones, partits polítics i agents socials implicats en aquest
greu problema social, representa un importantíssim pas endavant en el seu abordatge.
Per tot això, les institucions públiques de Catalunya continuem expressant:
La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència masclista, ja que es tracta d’un atemptat contra els drets
humans i, com a tal, ha de ser considerat socialment intolerable.
Els nostres esforços vers la sensibilització i detecció de
qualsevol situació de violència contra les dones. En aquest
sentit, resulta essencial continuar sexistes, treballar en la
prevenció de la problemàtica, de manera especial, amb la
població jove, així com potenciar el paper pedagògic dels
mitjans de comunicació social.
(continua a la pàgina següent)
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La necessitat de continuar avançant en la implantació de la
perspectiva de gènere i de les dones per tal que aquestes
puguin gaudir plenament dels seus drets de ciutadania, tot
avançant en el foment de la seva participació en les polítiques públiques.
La prioritat de continuar treballant per atendre totes les
dones que pateixen violència i els seus fills i filles, esmerçant tots els recursos necessaris.
La importància de millorar els mecanismes de coordinació,
col·laboració i cooperació entre tots els àmbits públics i privats competents i responsables respecte a l’abordatge de la
violència contra les dones.
Finalment, encoratgem totes les dones que es trobin en
qualsevol situació de violència masclista que reclamin tot
l’ajut que necessitin. Demanem a tota la societat la tolerància zero davant de qualsevol manifestació d’aquesta violència. És un problema de totes i tots.

PRESENTACIÓ DE L’ESBORRANY DEL FUTUR PLA LOCAL DE POLÍTICA DE DONES.

de les dones que pateixen més són estrangeres, perquè
no tenen ningú amb qui parlar i poder sortir dels maltractaments. Per acabar el taller es va projectar el curtmetratge Amores que matan.
PLA LOCAL DE POLÍTICA DE DONES

Amb motiu d’aquesta diada, l’Ajuntament de Roquetes
va organitzar, al local de l’Associació de Dones, un taller
sobre la violència de gènere en les relacions de parella.
El taller, que va tenir lloc dimecres dia 19 de novembre,
va tractar les diferents classes de violència: cultural, psicològica, de parella, familiar, domèstica, de gènere... La
base de tota violència podem trobar-la en l’educació, la
religió, la família i la cultura, i, actualment, la major part

D’altra banda, dijous dia 27 de novembre, la regidora de
Qualitat de Vida, Pepita Boch, va presentar l’esborrany
del futur Pla local de Política de dones; un document que
servirà perquè les dones del municipi tinguin més veu i
més participació en la vida municipal. De fet, l’acte va
comptar amb l’assistència de diversos representants d’entitats de Roquetes, que van poder participar en l’elaboració del Pla tot aportant-hi noves idees.

àrea de turisme

TALLER A L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE ROQUETES

Un nou calendari amb imatges actuals del municipi
L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roquetes està
elaborant aquests dies un nou calendari per al 2009.
Es tracta de dotze fotografies actuals del nostre municipi; imatges que han estat preses pel nostre company Antolí Ortiz, la impressió de les quals anirà a
càrrec de la impremta Querol, de Tortosa (les que
pàgina 4

apareixen a dalt n’il·lustraran els mesos de juliol i setembre). El calendari, del qual se n’editaran 3.300 exemplars,
serà repartit amb la propera revista Roquetes, al mes de
gener. Aquesta és una de les accions que s’engegaran per
promocionar Roquetes durant el 2009 des de l’àrea de
presideix la regidora Maribel Belmonte.
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Les polítiques adreçades al
jovent, motiu d’una jornada
La secretaria de Joventut de la Generalitat va organitzar, el
13 de novembre al Casal de Joves, una jornada sota el títol
La participació en les polítiques de joventut a Terres de l’Ebre,
adreçada als professionals de les polítiques de joventut i
també als càrrecs electes, responsables d’aquesta àrea.
Aquesta jornada, l’objectiu de la qual era donar eines pràctiques per fomentar i treballar en els processos de participació, va ser inaugurada pel regidor de Joventut, Sisco Ollé, i
va comptar amb la presència de Montserrat Perelló, coordinadora territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre; Josep
Navarro, tècnic de joventut, i Neus Guiu, tècnica de suport
metodològic del territori.
Trenta-quatre tècnics de catorze municipis de les TE van debatre sobre les polítiques adreçades al jovent i es van presentar deu projectes diferents. Car recordar que el 97% de
pobles de les Terres de l’Ebre ja disposen de Pla de Joventut.
Eugeni Villalbí, secretari general de Joventut, i l’alcalde,
Paco Gas, van posar punt i final a la sessió de la tarda, a la
qual van assistir tretze regidors de Joventut i tres representants dels consells comarcals.

Ajuntament de Roquetes
Àrea de Medi Ambient

Jornada de portes obertes a
l’Observatori de l’Ebre
Amb motiu de la celebració de la Setmana de la Ciència,
l’Observatori de l’Ebre va organitzar una jornada de portes
obertes diumenge 16 de novembre. Des dels inicis de la Setmana de la Ciència, i amb l’objectiu d’apropar la ciència al
públic, l’Observatori hi participa organitzant conferències
que s’escullen en funció del seu d’interès científic i de la seva
repercussió social.
Atès que enguany la Setmana de la Ciència a Catalunya va
dedicar la seva temàtica principal al planeta Terra, l’Observatori de l’Ebre hi va contribuir amb una conferència titulada
Volcanes: naturaleza inquieta, que va anar a càrrec de la doctora Arantza Ugalde, cap de secció de sismologia de l’Observatori de l’Ebre. En aquesta conferència, Ugalde va
mostrar els volcans com els grans desconeguts perquè ningú
no ha pogut observar mai de prop una erupció volcànica, va
parlar de la relació que hi ha entre terratrèmols, volcans i
tsunamis, i de la relació directa que hi ha entre les erupcions
volcàniques i el clima. En acabar, es va dur a terme una visita guiada als diferents pavellons de l’Observatori.

AVÍS IMPORTANT
Els dies 24, 27 i 31 de desembre de 2008 i
3 i 5 de gener de 2009

no hi haurà servei de recollida
d'escombraries.
No dipositeu deixalles als contenidors.
Entre tots contribuirem a tenir una ciutat més neta.
pàgina 5
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Renovació de càrrecs als Consells escolars roquetencs

contes per a adults

Els dies 3 i 4 de novembre van celebrar-se les eleccions per
a la renovació parcial dels membres del Consell escolar
dels tres centres educatius de Roquetes.
El Consell escolar de l’IES Roquetes, configurat per disset
membres, ha quedat de la manera següent: Sisco Ollé, regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roquetes; Llorenç Solé, Aida Andreu i Clara Alcoverro, com a
representants dels alumnes; M. Carmen Caro, Roser Franquet i Margarida Jornet, com a representants dels pares
dels alumnes; Juan J. Subirats, representant del PAS; J.
Enric Rehues, Assumpta Moya, Carles M. Castellà, M.
Cinta Fàbregues, Raül Curto i M. Carmen Masip, representants dels professors; M. Teresa Sabaté, secretària; i
Francesc Benet i Manel Reverté, director i cap d’estudis
del centre, respectivament.

Divendres 29, la sala polivalent de la biblioteca va
acollir un espectacle teatral a càrrec de la companyia L’espina de la sardina; una narració de fragments
de contes per a adults de Mercè Rodorera titulat
Senyores i minyones. Recordeu que el 2008 ha estat
l’any del centenari del naixement de l’escriptora.
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Pel que fa a la constitució del Consell escolar del CEIP
Raval de Cristo, en aquestes eleccions només hi ha hagut
dues renovacions en els càrrecs: un representant dels pares
i un altre del sector dels professors. El Consell ha quedat
així: Sisco Ollé, regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament
de Roquetes; Cinta Coma, Orquídea Albiol, Cinta Valldepérez, com a representants dels professors; Salomé Ginovart i Pio Bonastre, com a representants dels pares
d’alumnes; Isabel Aznar, com a representant de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del centre; i Pilar Chavarria, com a secretària.
D’altra banda, en la composició del Consell escolar del
CEIP Mestre Marcel·lí Domingo hi ha hagut diversos canvis en els sectors dels pares, professors, PAS i AMPA. Ha
quedat constituït de la següent manera: Sisco Ollé, regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roquetes; la directora i presidenta del Consell M. Auxiliadora Sánchez; Josi
Medina, secretari (amb veu i sense vot); Maribel Caballé,
cap d’estudis del CEIP; Dolores Garcia, representant de
l’AMPA del centre; Annabel Faiges, representant del PAS;
M. Pilar Puerto, Lídia Grau, M. José Vázquez i M, Cinta
Blanch, representants del sector dels pares d’alumnes; i
Santiago Añó, M. Cinta Pérez, Guillem Blanch, Pilar Pons
i Lídia Bedós, representants dels professors.
Cal recordar que els membres del Consell escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat
dels membres representants del professorat i la meitat dels
membres representants de l’alumnat i dels pares d’alumnes. En les eleccions als Consells escolats tenen dret a
votar per elegir els representants dels pares i les mares, el
pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals; de l’alumnat, tot
l’alumnat a partir de l’educació secundària obligatòria; del
professorat, tots els professors que integren el claustre; i
del PAS (Personal Administratiu i Serveis), tot el personal
d’administració i serveis que presta serveis al centre.
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II Jornades científiques al
Parc Natural

Donacions necessàries
Com ja ve sent habitual, el Banc de sang visita la
nostra ciutat de manera regular per recollir les donacions dels roquetencs i les roquetenques solidàries. Aquesta vegada, la recollida de sang va tenir
lloc dilluns 10 de novembre a la Lira Roquetense;
un canvi d’ubicació ja que el dispesari mèdic, lloc
habitual de la recollida, va quedar-se petit.
En aquesta ocasió, s’esperava que al llarg de la
tarda passessin unes 35 persones a donar sang.

tual pel Parc Natural dels Ports. Per acabar, diumenge va
tenir lloc una matinal geològica als bufadors del barranc
de Sant Antoni i a les capçaleres dels barrancs de Covalta,
Lloret i la Caramella.

Els preparatius
d’un Nadal imminent

i, a més...

solidaritat

Emmarcades en la Setmana de la Ciència 2008, divendres
21 de novembre van començar les II Jornades científiques
del Parc Natural dels Ports amb una conferència audiovisual titulada Els Ports, una reserva eficient d’aigua. Una
aproximació al sistema càrstic del Port a càrrec de Vicky
Carles, coordinadora d’activitats de l’empresa Gubiana
dels Ports.
L’audiovisual mostra les classes de roca que podem trobar al Port, gairebé sempre de tipus calcari; roques poroses que, gràcies a la força de l’aigua, han donat lloc a les
cavitats que existeixen al nostre massís. Un dels punts
més abundants en coves i avencs al Port, de constant estudi per part dels espeleòlegs, és, per exemple, la mola de
Catí.
Els Ports de Caro són molt rics en aigua; hi neixen els rius
Matarranya, Algars, Estrets... També hi trobem diversos
barrancs i unes quantes fonts i bufadors.
Les activitats de les II Jornades van continuar dissabte 22
amb una visita guiada, també a càrrec de Vicky Carles, al
Centre d’interpretació geològica i la projecció d’un vol vir-

Dimarts 18 de novembre, la sala de plens de l’ajuntament de Roquetes va aplegar una reunió informativa entre l’Ajuntament i diverses entitats locals per
donar a conèixer la planificació del que serà el Parc
de Nadal i acabar d’elaborar un programa atapeït
d’activitats que faran les delícies dels més menuts
del municipi aquestes properes festes de Nadal.

pàgina 7

Roquetes

Núm. 261 desembre 2008

Sortides formatives del Cicle
de perruqueria de l’IES
Un grup d’alumnes de segon curs del Cicle formatiu de Grau
mitjà de perruqueria de l’IES Roquetes va fer una sortida a
Barcelona aquesta tardor per visitar les instal·lacions de la
clínica Rueber i el museu de Raffel Pagès.
La clínica Rueber està dedicada a la fabricació de pròtesis i
perruques, i també al manteniment d’aquestes. Allí, les
alumnes van poder conèixer quin és el procés que segueix
la clínica des que un client hi arriba, li fa un diagnòstic i li
fabrica allò que més li escau.
La segona visita va ser al museu de Raffel Pagès, on se’ls va
explicar la història de la perruqueria: material, eines, articles
de publicitat, biblioteca, artesania amb cabells..., elements
que van ajudar a que les alumnes coneguessin millor el món
de la perruqueria a través dels anys.
CURS L’ORÈAL

D’altra banda, els dies 26 i 27 de novembre va dur-se a
terme un curs teòric i pràctic de la marca L’Orèal, adreçat als
alumnes de 2n de perruqueria. El tècnic de L’Orèal va pre-

L’Hort de Cruells acull
el Bus de les professions
A mitjans de novembre, l’Hort de Cruells va esdevenir un
punt informatiu sobre el món professional. I és que va vistar-nos el Bus de les professions de la Generalitat; un model
d’informació sobre rodes que recorre el nostre país per
orientar els joves en el seu futur professional.
El Bus és una unitat mòbil itinerant que, mitjançant visites
concertades, ofereix a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO la possibipàgina 8

TÈCNIC I ALUMNES EN EL CURS L’ORÈAL A L’IES ROQUETES.

sentar la gama de productes colorants amb el suport d’un
vídeo i va explicar els canvis de color en el cabell a causa de
factors ambientals i el canvi de coloració a través de certs
productes cosmètics.
El segon dia del curs, el mateix tècnic de la marca francesa
va presentar un altre vídeo per explicar les tendències en perruqueria per a aquesta temporada. En acabar la part teòrica, les alumnes van disposar-se per parelles per posar en
pràctica totes les tècniques apreses.

litat de conèixer de prop les característiques de la Formació
professional (FP) i els Cicles formatius (CF). Els alumnes de
l’IES Roquetes van gaudir-ne de la visita, que va constar de
dues parts. La primera va consistir en la presentació audiovisual de les característiques de l’FP i els CF dins del sistema
educatiu i la segona, una visita guiada en què es van explicar les característiques de les totes famílies professionals.
Aquestes visites van realitzar-se en petits grups d’alumnes
i van tenir una durada de 75 minuts cadascuna. El Bus també
va estar obert al públic en general de 18 a 19 hores, per informar sobre els Cicles formatius, les modalitats de Batxillerat i l’accés a la universitat.
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Un bon ús de la televisió,
un dels temes del novembre
al Centre Obert
A pricipis d’aquest passat mes de novembre, les professionals que treballen al Centre Obert parlar de la televisió amb els xiquets i xiquetes, dels seus programes
preferits, dels hàbits i horaris a l’hora de mirar-la, de la
publicitat... I aprofitant que ja se n’havia parlat amb els
fills, també es va voler tractar el tema amb els pares; de
les coses bones de la TV i d’aquells aspectes que s’haurien de tenir en compte per poder utilitzar-la de la manera més educativa possible. La tele en si no és bona o
dolenta; depèn de com la utilitzem i, a més a més, té
una gran importància en l’educació dels fills. L’intercanvi d’opinions i experiències va ser molt positiu, tot i
que van ser pocs els pares i mares que hi van poder acudir.
LA INTERCULTURALITAT,
UNA DE LES LÍNIES EDUCATIVES

Una de les línies educatives del Centre Obert és la interculturalitat per afavorir la convivència i la relació entre
les diverses cultures. Per això, durant la segona quinzena de novembre s’ha treballat en conèixer una mica la
gent, la cultura i les tradicions d’un país tan proper i tan
desconegut com el Marroc. Com? Jugant a jocs d’aquest
país com ara mayt mât o taf-taf; buscant per internet informació sobre aquest país (ubicació, llengua, tradicions...) o escoltant com sona el timbal marroquí. De
fet, els infants van poder aprendre com es toca i com
sona un timbal i també van fer sonar els que ells mateixos s’havien fabricat prèviament.
Una altra activitat que es va dur a terme a Centre va ser
la de reproduir el costum marroquí de tatuar-se la pell
amb henna. La henna és una planta gran de flors blanques petites de la què es recullen les fulles, se sequen i
trituren fins convertir-les en una polseta fina que és la
que s’usa per tenyir. Els tatuatges amb henna no requereixen agulles, no penetra a la pell, per això no són perillosos, són temporals i totalment indolors. Les artistes
de la henna van ser Azziza, Safae i Soukaina -tres noies
marroquines que viuen a Roquetes fa més de quatre
anys i són estudiants d’ESO-, que van acudir al Centre
a tatuar les xiquetes i els xiquets.
I com no, l’altre aspecte per conèixer a fons un país és
la seva gastronomia, així que els infants van poder tastar el pa marroquí en un berenar que va agradar molt a
tothom (fins i tot a alguna mare). De fet, van fer curt i
molts van quedar-se amb ganes de repetir!
pàgina 9
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Els matins cantant amb la coral Preludi a Caro

L
festes

a sala polivalent de la biblioteca municipal
va ser l’escenari, diumenge 23 de novembre,
d’una matinal de cant organitzada per la
coral Preludi a Caro, de Roquetes. A la trobada musical van assistir membres d’altres
corals i també particulars als què els agrada cantar. Entre
les corals assistents hi havia Amics cantors, de Marçà; la
coral de Jesús; el grup Tyrichae, de Tortosa; la coral Santa
Llúcia, del Perelló; la coral del CEIP M. M. Domingo,
Novel·la Harmonia; l’Orfeó tortosí i la coral Preludi a Caro.

La Lira Roquetense celebra
la festivitat de la patrona
Un any més, l’escola de música de la Lira va celebrar la festa de la seva patrona, Santa Cecília,
amb una sessió de cinema, que es va dur a terme
dimecres 19 de novembre per als més petits i divendres 21 per als més grans. En la primera jornada, però, va tenir lloc, a més a més, una
xocolatada.

pàgina 10

Un total de cinquanta cantaires que aquesta vegada van
estar dirigits pel mestre Andreu Ferré. Titulat en direcció
d’orquestra, Ferré és el director de la coral Santa Llúcia del
Perelló, professor del Conservatori de música de Tortosa i
membre de l’equip tècnic de la Federació Catalana d’Entitats Corals de la demarcació de Terres de l’Ebre, juntament
amb Josi Medina i Raül Martínez.
Un dels temes al què van dedicar gran part del matí va ser
Veniu la mainada, la peça que tots junts van cantar a Amposta en una trobada de corals.
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La màgia de Calders, a la llar
dels Jubilats i Pensionistes
La màgia de les narracions de l’escriptor Pere Calders va
omplir, dimarts 18 de novembre, la seu de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de Roquetes. L’actriu catalana
Imma Colomer va posar veu a un recull de quinze contes
de Calders, extrets de les obres Cròniques de la veritat
oculta i L’honor a la deriva.
Aquest espectacle literari, organitzat per l’Obra social de
la Caixa, va comptar amb molta assistència de públic, atret
per la presència de l’actriu. Cal recordar que Imma Colomer apareix a les nostres pantalles els dilluns i dimarts a
la nit a la sèrie de TV3 Ventdelplà, en què dóna vida a la
Dora. Colomer, que combina el seu treball al teatre i a la
televisió amb la feina de contar contes als casals d’avis de
Catalunya, va comptar amb l’acompanyament de l’acordionista Dioni Chico.
CURSOS PER A LA GENT GRAN

D’altra banda, dimarts 11 de novembre va tenir lloc una
conferència sobre les matèries que imparteix la UNED a
Tortosa. Es tracta d’un programa formatiu, titulat UNED
sènior, adreçat a un públic més gran de 55 anys, interessat en ampliar els coneixements, independentment de
quina formació posseeixi.
La conferència a la llar de Jubilats i Pensionistes va anar a
càrrec de Josep Vallés i Jordi Bonilla.

tallers

Riure més per viure millor
Els dijous 6, 13 i 20 de novembre, l’Associació de
Dones de Roquetes va organitzar un taller gratuït de
risoteràpia per aprendre a ser persones lliures, espontànies i creatives. Aquests són alguns dels beneficis
d’aquesta tècnica, que al Centre Cívic va ser aplicada

per la terapeuta Sílvia Gil. Els recursos utilitzats en
aquest taller foren el cos, el ball i els jocs com a mitjans per alliberar un riure sincer.
És sabut que el riure aporta alegria, creativitat, relaxació, força i il·lusió. El sentit de l’humor ajuda a veure
la vida de manera positiva i sincera, i aporta nombrosos beneficis: rejoveneix, elimina l’estrès, el colesterol, l’insomni...
pàgina 11
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Gemma Guinovart,
nova presidenta de l’AMPA

UN MOMENT DE L’ASSEMBLEA. A BAIX, LA NOVA PRESIDENTA (DE BLANC, AL MIG DE
LA IMATGE), JUNT AMB ALTRES MEMBRES DE LA JUNTA I LA DIRECTORA DEL CENTRE.

L’AMPA del CEIP M. Marcel·lí Domingo va dur a terme
la seva assemblea general dijous 6 de novembre al menjador del centre, en el transcurs de la qual es van presentar nous membres de la junta directiva i es va anunciar el
recanvi a la presidència. Gemma Guinovart n’és la nova
presidenta, en substitució de Pili Puerto.
Durant l’assemblea, que va comptar amb la presència
d’uns quaranta pares i mares, es va explicar en quines activitats col·labora l’AMPA amb l’escola. Entre d’altres,
l’AMPA gestiona el servei de menjador, preparen una vegada al mes la festa d’aniversari dels alumnes que dinen
al menjador, col·labora en festes com ara Sant Jordi, la
castanyada, fi de curs, la diada de l’esport, l’excursió de
fi de curs... També col·labora en la compra de material
escolar i en les activitats que es duen a terme les tardes
de juny, quan ja no hi ha escola.
Un altre punt que es va tractar a l’assemblea va ser l’estat actual de les obres que el departament d’Ensenyament
du al centre; unes obres que porten molt retard i que ara
per ara estan en la segona fase, quan ja haurien d’estar
acabats el menjador i la cuina. El proper curs 2009-10 començarà la rehabilitació de l’edifici blanc i del pati de parvulari.

La força per superar una
malaltia terminal
La jove associació Sirga, camins per Créixer va organitzar, dissabte 29 de novembre, una conferència al casal
de joves titulada Amor i perdó. La conferenciant: M.
Cinta Barberà, una ciutadana dels Reguers a la què van
implantar un cor mecànic per primera vegada a l’Estat
espanyol i que és, per a molts, un exemple de superació
personal.
En la conferència, Cinta Barberà va parlar de la seva
llarga malaltia i la manera com va superar-la. Cal recordar que Barberà va patir un càncer de mama i, per culpa
del seu estat després del tractament per combatir-lo,
però també per una insuficiència cardíaca terminal, no
se li va poder practicar un transplantament de cor, de
manera que els metges li van implantar un cor mecànic
que, segons els cardiòlegs de l’hospital de Bellvitge, va
fer que el seu es regenerés. Una dona lluitadora que va
aplegar força públic al casal de joves i que ara ha publipàgina 12

cat un llibre per parlar de la seva experiència vital, titulat La força d’un batec.
Aquesta no va ser, però, l’única activitat de l’associació
Sirga, camins per créixer ja que cal recordar que totes
les setmanes organitza, al casal de joves, tallers de seitai (dijous a les 20 hores) i de meditació (dimarts a les
20.30 hores), a banda d’altres cursos, tallers i conferències.
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La penya barcelonista
Mont Caro obre una
delegació a la Ravaleta
La penya barcelonista Mont Caro de Roquetes ha obert
una delegació al raval de Cristo davant l’existència al
nucli roquetenc de molts seguidors del Barça amb ganes
de fer-se socis de la penya. Així ho van fer saber els
membres de la seva junta durant la celebració de l’assemblea general de l’entitat, que va tenir lloc el dia 28 de
novembre.
Un altre punt de l’ordre del dia de l’assemblea va ser la
presentació dels nous membres de la junta directiva; un
fet que va fer evident un canvi generacional en els càrrecs. La junta actual va quedar de la manera següent:
Joan E. Codorniu (president), Ramon Pardo (sotspresi-

Divendres 14 de novembre va tenir lloc, al bar de la Lira,
la junta general del Patronat de Festes de Roquetes, durant
la qual es van aprovar l’acta anterior i l’estat de comptes
de les festes majors d’enguany. Quant a l’apartat de precs
i preguntes, els temes que més preocupaven els assistents
van ser el lloc del ball per a les festes 2009 i, sobretot, les
cadires del ball perquè són molt incòmodes i de vegades
provoquen esguinços a la roba del públic.
El Patronat de Festes va voler agrair, una vegada més, la
col·laboració en les festes de comerços, entitats i voluntaris, i va presentar un nou membre del Patronat de Festes:
Antonieta Tolós.

Dissetè aniversari del
casal del raval de Cristo

i, a més...

El Patronat de Festes celebra
la seva junta general

dent primer), Enric Querol (sotspresident segon), Àlvar
Acero (secretari), Pasqual Pitarch (tresorer) i els vocals
Marc Puerta, Josep Boïls, Ricard Gonzàlez, Paco Alcaide,
Alberto Garcia, Gerard Gas i Sergio Gisbert.

L’Associació de Veïns del raval de Cristo va organitzar, dissabte 29 de novembre, un sopar de germanor
per celebrar el 17è aniversari de la inauguració del
casal de la Ravaleta; de fet, l’Associació organitza
cada any un sopar per celebrar aquesta efemèride.
Unes noranta persones van aplegar-se al sopar, en
què Bea Fiores, tresorera de l’Associació, va fer el discurs de benvinguda.
Després de sopar es va rifar entre els assistents una
cistella i una panera de Nadal. Per cloure la festa, música i ball amb el trio Guarachà.

pàgina 13
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esports
FOTOS: A. ORTIZ

Pau Doñate i
Lluís Daudén, pilots de
motocròs
“Si penséssim
en el perill no correríem
amb moto”
Aquest mes de novembre va celebrar-se al circuit
de l’Oriola, a Amposta, la prova final del Campionat
de Catalunya de motocròs. Pau Doñate, que lluitava
contra el pilot Nil Arcarons, va quedar en segona
posició. La prova va constar de tres mànegues i Pau
va acabar la primera i la tercera en primera posició,
però no en la segona, en què va quedar en novè
lloc. El jove pilot roquetenc, sotscampió de Catalunya amb el Moto Club Tortosa, va concedir una
entrevista per al programa Esports 96, d’Antena Caro. El
nostre company Antolí Ortiz
va parlar amb ell i amb Lluís
Daudén, també roquetenc;
una jove promesa del motor
que competeix amb el Moto
Club Amposta.
Pregunta: Pau, finalment sotscapió de Catalunya...
Resposta: Sí, no va poder ser. Hi
havia molta diferència de punts
respecte el primer i en la segona
mànega, en un revolt em vaig enganxar la maneta de l’embrague
pàgina 14
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amb una estaca d’aquestes que serveixen per delimitar el circuit. Ara, a
continuar treballant i a aconseguir-ho
l’any vinent.
P: Els dos pilots sou molt joves i ja
teniu molta experiència dalt d’una
moto però, entre nosaltres, s’ha d’estar una mica guillat per fer el que feu?
Els dos: (riuen). Potser una mica, però
amb molt de cap. Sempre estem pensant en anar amb moto.
P: D’on us ve l’afició per les motos?
Pau: De petit perquè mon pare i mon
padrí ja hi anaven, en moto, i ja m’apuntava a les seves sortides de diumenge.
Lluís: Jo no ho sé, perquè a la meva
família no hi ha ningú que vagi amb
moto. Abans jugava a futbol, però
vaig canviar d’esport.
P: Sou conscients del perill que correu quan correu?
Pau: No, si ho penséssim no correríem. Gas i punt.
P: Com és la vostra vida?
Pau: Jo treballo i ara he començat a
un lloc nou. A la feina que tenia
abans em deixaven una tarda per
anar a entrenar i en aquesta nova,
també. Entreno els dimecres a la
tarda a Amposta, l’Aldea, els Reguers... La resta de tardes, quan
acabo de treballar vaig al gimnàs.
Lluís: Jo no puc entrenar entre setmana perquè tinc col·le, estudio 2n
d’ESO. Només ho puc fer els dissabtes i diumenges, ho faig per aquí a
prop i normalment entrenem junts.
ELS PILOTS LLUÍS DAUDÉN (A DALT) I PAU DOÑATE (A SOTA) DURANT LA PROVA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA.
Quan surto del col·le també agafo la
bici i faig esport igualment.
P: I, a banda dels entrenaments, seguiu alguna dieta espequan no penseu en les motos?
cial?
Pau: Els caps de setmana que puc, que no tinc competició,
Els dos: No, mengem de tot i en quantitat. Ho cremem tot
surto de marxa amb els amics, de festa, a ballar. També
després.
m’agrada molt esquiar o anar amb kard.
P: Teniu alguna mania o seguiu algun ritual abans de coLluís: A mi m’agrada tot allò que estigui relacionat amb els
mençar una carrera, o porteu algun amulet?
motors i també aprofito l’hivern per anar a esquiar.
Pau: No, no faig res de tot això. L’únic és que quan estic a
P: Voleu afegir alguna cosa més?
la graella de sortida, uns quinze segons abans de sortir em
Pau: Vull aprofitar per mostrar el meu agraïment a tothom
faig el senyal de la creu, això sí.
que em dóna suport, tant patrocinadors com al club, i també
Lluís: Al manillar de la moto porto una cinta amb la imatge
a la meva família. Sense el seu ajut no hagués arribat on
de la Mare de Déu del Pilar (cal recordar que la família de
sóc.
Lluís Daudén pervé d’Aragó, d’aquí la devoció a la Pilarica).
Lluís: També donar les gràcies a la meva família i al Moto
P: Quant a aficions, què feu quan no treballeu o estudieu,
Club Amposta, que em donen tot els suport possible.
pàgina 15
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EL PRIMER EQUIP FEMENÍ DEL CFS ROQUETES. A LA IMATGE DE LA DRETA, LES JUGADORES ROQUETENQUES CELEBRANT UN GOL.

Temporada de novetats per al Club Futbol Sala Roquetes
El Club Futbol Sala Roquetes (CFS) afronta aquesta temporada amb molts canvis. El primer, el de federació ja
que ha passat a jugar amb el Comitè tècnic de futbol sala
de la Federació Catalana de Futbol en lloc de fer-ho com
fins ara, amb la Federació Catalana de Futbol Sala
(FCFS), on jugaven des del 2005, any de la fundació de
l’entitat. En aquestes tres temporades en què el Club ha
competit a la FCFS ha aconseguit, en categoria mascu-

lina, el 4t lloc a la 1a Divisió territorial la temporada
05/06, i, en categoria femenina, dos tercers llocs a la 1a
Divisió territorial les temporades 06/07 i 07/08, a més
d’un subcampionat de la Copa Catalunya femenina la
temporada passada.
Un altre canvi molt destacable per al Club és l’increment
en el nombre d’equips. El CFS disposa actualment del
primer equip masculí federat, el primer equip femení federat, el juvenil federat, els equips aleví/infantil femení i
el juvenil no federat, que juga a la Lliga de Tortosa.
I més canvis encara, en aquest cas a la banqueta del primer equip, on ara s’hi seu Quique Balart, que substitueix
Xavier Saura. Balart, ha exercit d’àrbitre de futbol sala
durant molts anys.
Quant a la plantilla, dos jugadors veterans, Gerard Pla i
Alfred Monllaó, han estat baixa per motius personals,
com també ho han fet Jordi Martí, Eduard Miràs i Jordi
Curto. Així doncs, a manca d’incorporacions, la plantilla
actual està configurada per Toni Hurtado, Edu Albiol,
Marcial Pagà, Tonyo Muñoz, Robert Gas, Elu i Xavi Curto.
Per al primer equip masculí del CFS Roquetes, aquesta
temporada 2008/09 va començar el dia 11 d’octubre a la
pista del PME Vandellòs-l’Hospitalet.
LES FÈMINES

També el primer equip femení ha sofert canvis aquesta
temporada. En la competició, per exemple, ja que l’equip
sènior juga ara al grup 4 de la Primera Provincial de la
FCF.
Quant a la banqueta, el club ha fitxat Carles Campanals,
que ocupa el lloc que deixa Àngels Benaiges.
La plantilla, però, és on més moviments hi ha hagut. Quatre jugadores han fitxat per altres clubs. Meritxell Palla(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

rés ha fitxat pel FSF Balvitrans Renau, Sandra Vericat ho
ha fet pel CF Reus Deportiu i Raquel Curto i Cinta Romero, pel CFF Tortosa-Ebre. Cal esmentar que també han
deixat la disciplina del club Valèria Algeciras i Cristina
Cardona.
El CFS, però, ha incorporat a l’equip Cristina Del Estal,
que prové del CFS Montsià; Tamara Navarro, que ve del
CF Remolins-Bítem; i Sandra Lopera, Sandra Gavaldà,
Victòria Aceituno, Nerea Segarra i M. José Andreu, que
estaven lliures.
La temporada 2008/09 també va començar per a les fèmines el passat 11 d’octubre, i va ser a la pista de l’AE
RIUDOMS.
UN NOU EQUIP

El CFS Roquetes aposta pels equips filials i fruit d’això,
aquesta temporada ha nascut un equip juvenil masculí
que servirà per formar jugadors que aspirin a jugar al 1r
equip masculí. Està format per part de la plantilla que la
temporada passada va competia a la 2a Divisió de la lliga
local de Tortosa.
Els juvenils jugaran al grup 4 de la Primera Provincial de
la FCF, al Comitè de Futbol Sala. Pel que respecta a la
banqueta, el tècnic David Castrejón dirigirà, entre d’altres, els jugadors Michael Iglesias, Sergio Lopera, Pau Albiol, Genís Pijuan, Dani Armengol, David Voltes i Pau
Pijuan.

L’escut de Roquetes, al cim
més alt de Nordamèrica
Aquest estiu passat, una expedició catalana va organitzar
l’ascensió al cim més alt d’Amèrica del nord, i el seu cap
va ser el roquetenc Manolo Navarro. Ell va fer onejar la
bandera de la ciutat al mont Denali (6.195 m), que és així
com s’anomena. El Denali està situat a tres graus del cercle polar àrtic i compta amb més de 4.000 metres positius
de desnivell. Aquesta muntanya està considerada com a
una de les més fredes del Planeta (fora dels pols) i la seva
ascensió és molt dura.

El segon diumenge de novembre, l’empresa Gubiana
dels Ports va organitzar una excursió a la muntanya
de la Barcina, als Ports. Pel sender que la travessa
van fer cap a les puntes de la muntanya, des d’on es
pot contemplar una fantàstica panoràmica.
Diumenge 23 de novembre, en el marc de la celebració de les II Jornades científiques del Parc Natu-

activitats de muntanya

Descobrim els racons més increïbles dels nostres Ports

ral dels Ports, l’empresa va conduir el públic assistent
fins als bufadors del barranc de Lloret, on encara van
veure-hi brollar l’aigua gràcies a les pluges abundants
que han caigut a casa nostra els darrers mesos. Una
sortida tan atractiva pel paisatge que s’hi contempla
com per l’interès de conèixer de prop el sistema aqüífer del Port.
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biblioteca municipal de Roquetes
I, a més...
Dimecres 19, visita escolar dels alumnes de cicle mitjà
del CEIP Daniel Mangrané, de Jesús.
Divendres 28, representació teatral Senyores i minyones, amb textos de Mercè Rodoreda. A càrrec de L’espina de la sardina.

activem la biblioteca
Els dimecres del mes de novembre hem dut a terme diferents tallers d’art al voltant de diversos quadres:
Dimecres 5, El jardí de les delícies.
Dimecres 12, La nit estelada, de Van Gogh.
Dimecres 19, Músics amb màscares, de Picasso.
Dimecres 26, el cavall, del Paleolític superior.

l’agenda del desembre
Fins al 10 de gener en horari de biblioteca
Exposició de literatura cubana.
Dies 23, 24, 29 i 30 de desembre,
de 10 a 13h i de 16 a 19h
Parc de Nadal. Hi haurà biblioteca mòbil els dies
del Parc i activitats com ara:
Curs per ser patge reial (dimarts 23, 16h) i
Qui ha vist l’home dels nassos? (dimarts 30, 16h)

i al gener...

el novembre en xifres
El mes d’octubre, han visitat la Biblioteca 3.442 persones. S’han realitzat 3.959 préstecs (1.337 llibres, 334 números solts de revista, 333 CD, 81 CD-R i 1.862 DVD).
El servei d’informàtica i internet ha estat consultat per
936 usuaris.
Actualment, les 2.370 persones que tenen carnet d’usuari trobaran un total de 19.917 documents a la Biblioteca.
pàgina 18

Dimecres 7, 14, 21 i 28 de gener
Activitats infantils.
Divendres 16 de gener
Presentació del llibre Bèsties de l’hort, de Xavier
Blanch (per confirmar).
Divendres 30 de gener
Presentació del llibre Del sud: el País Valencià al
ritme dels Obrint pas.
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novetats
Àrea infantil
Llibres
A rànega,
Mercè;
En Tupi i
el ninot
de neu
At wood,
Margaret;
L’Anna
vol tenir un animalet
Bassotto, Julián; El pescador de
tigres
Blyton, Enid; Contes de Nadal
Brotons, Pep Toni; El tresor del
pirata Pelut
Brunhoff, Laurent de; Babar fa
la volta al món
Ccortés, Jesús; L’Odissea
Gil, Carmen; La casa del misteri
Lienas, Gemma; La Carlota i el
misteri del canari robat
Macdonald, Alan; Los calzoncillos de... Otto Terremoto
Masannek, Joachim; Fabi, el
gran extrem dret
Màrquez, Eduard; Una mala idea
Muñoz, Rodrigo; Els perfectes
Núñez, Marisa; Celestino Tarambana
Pétigny, Aline de; En Juli i la
Sara: problemes al pati
Portell,
Joan;
Fill de
rojo
R e d l i ch,
Ben;
No sig u i s
poca-solta!
Roberts, Victoria; Ja estic!
Sokolov, Cvetka; Qui sap què pot
passar de nit!
Stilton, Geronimo; Al regne de

la fantasia
Tortajada, Ana; Un embolic de
rates i gats
Novel·la juvenil
Byng, Georgia; Molly Moon i
l’increïble llibre d’hipnotisme
Dayre, Valérie; La vida és així,
Lili
Funke, Cornelia; Mort de tinta
Higgins, F. E.; L’encantador d’ossos
Keene, Carolyn; Sin rastro
Mankell, Henning; El gos que
corria cap a un estel
Marías, Fernando; Zara y el librero de Bagdad
Sierra, Jordi; Allà on sigui el meu
cor
DVD infantil
Aquamarine
Barbie en el cascanueces
La bella durmiente
Bratz. Babyz
La bruja novata
Camp rock
Las crónicas de Narnia. El príncipe Caspian
Los
diarios
de
Barbies
Érase
una vez
H2O.
El hada
novata
Hanna
Montana. Detrás de los focos
Herbie a tope
Héroe a rayas
La hora del terror. No lo pienses
Snow Buddies; Air Buddies
Los Totenwackers

Thomas y sus amigos (4 DVD)

Àrea d’adults
Art i llengua
Agro, Joseph S.; Phrasal verbs
Barenboim, Daniel; El so de la
vida. El poder de la música
Miró, Joan; Joan Miró, la metàfora de l’objecte
Lo llibre de música: Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
Ribas, Antoni; La ciutat cremada
Weber, Nicolas; L’escriptura àrab
és fàcil
Història
Camins de l’abat Oliba. Viatge a
la Catalunya de l’any 1000
Orensanz,
Toni;
L’òmnibus
de la
mort.
Parada
Falset
Solé i
Barjau,
Queralt;
Els morts
clandestins. Les fosses comunes
de la Guerra Civil a Catalunya
Poesia i teatre
Buchaca, Marta; Plastilina
Casanovas, Jordi; La ruïna
Clua, Guillem; Gust de cendra
Rodés, Montserrat; Alarma
Verdaguer, Jacint; Canigó
Novel·la
Adiga, Aravind; Tigre blanc
Ahmad, Omair; Sense terra
Alameddine, Rabih; L’home que
explicava històries
Alten, Steve; El lago
Auster, Paul; Un home a les fos-

ques
Barnes, Djuna; El bosc de la nit
Camilleri, Andrea; No sabeu
pas: els amics, els enemics, la
màfia
Comadira, Narcís; Dies de França
Enright, Anne; La trobada
Esteve, Miquel; Heydrich i les
agents del saló Kitty
Fukazawa, Shichirô; Narayama
Gunn, Kirsty; Pluja
King, Stephen; Blaze
Lawrence, D. H.; L’amant de
Lady Chatterley
Mariscal, Enrique; Cuentos para
regalar a personas originales
Méndez, Alberto; Los girasoles
ciegos
Natsume, Soseki; Botxan
Nothomb, Amelie; El sabotaje
amoroso
Pla, Josep; El quadern gris
Poe, Edgar A.; Contes fantàstics
Saramago, José; El viaje del elefante
Serra, Màrius; Quiet
Serrano, Marcela; El albergue de
las mujeres tristes
Vallvey, Ángela; Muerte entre
poetas
Vázquez-Figueroa,
Alberto;
Vivos y muertos
DVD
American gangster
Clandestino y caballero
Confidencias
El
puente
de
Casandra

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.
pàgina 19
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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

En aquest número de la revista Roquetes, d’entre tota la programació d’Antena Caro volem destacar tres interessants
converses que van ocupar el temps de la nostra ‘Tertúlia’. La
primera d’elles va ser per parlar de la nova temporada de
recollida de bolets amb membres de Bitxac, l’associació micològica de les Terres de l’Ebre. A la fotografia 1, d’esquerra a dreta: Cinto Gavaldà, boletaire; Vicky Carles,
coordinadora d’activitats de l’empresa Gubiana dels Ports;
i Manolo Arrufat, sotspresident de l’associació Bitxac.
Per dur a terme la segona tertúlia vam convidar tres representants de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes per parlar de quines són les seves preocupacions i
com veuen el moment actual de la nostra societat. A la
imatge número 2, i d’esquerra a dreta: Joan Pellisa, membre
pàgina 20

de la junta; Manel Solé, president de l’entitat; i Antonio Messeguer, secretari de l’Associació.
Finalment també destacarem la tertúlia que vam dur a terme
amb tres representants de l’Associació de Dones de Roquetes per parlar de quines són les seves inquietuds, preocupacions i de quina manera es pot conviure amb la crisi que
estem patint actualment a Catalunya D’esquerra a dreta de
la fotografia número 3: Pili Alegria, membre de la junta; Teresa Marro, presidenta de l’Associació; i Neus Favà, també
membre de la junta de l’entitat.
El ‘Magazine’ d’Antena Caro consta de diferents seccions,
una d’elles és ‘Freqüència verda’, presentat per la coordinadora d’activitats de Gubiana dels Ports, Vicky Carles. Amb
ella coneixem paratges, flora i fauna del territori.

Roquetes

Núm. 261 desembre 2008

5

6

vàrem entrevistar Eugeni Villalbí, secretari general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i Montserrat Perelló,
coordinadora territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre
(imatge número 6). En ambdós polítics, que van visitar Roquetes amb motiu de la celebració de la trobada anual de
tècnics i tècniques i regidors i regidores de Joventut de les
Terres de l’Ebre el passat dia 13 de novembre, per parlar de
les polítiques per a la joventut que estan duent a terme les
nostres institucions.

Aquest mes, Josep Olivas i el seu programa ‘El món de la
pagesia’ ens han proposat una tertúlia per parlar de la crisi.
D’esquerra a dreta de la foto número 5: Carlos Roig, responsable dels cítrics d’Unió de Pagesos i pagès que ven directament al consumidor; Josep Olivas; Lupe Forné, directora
de Caixa Madrid a Tortosa; i Gerard Gas, conseller de Comerç, Consum i Sanitat del Consell Comarcal del Baix Ebre.
I per acabar el nostre repàs del més destacat aquest mes de
novembre, ressaltarem el programa ‘A micro obert’ en què

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 de novembre de 2008

NOVEMBRE
Temperatura mitjana màximes 17.2 C

Naixements
Juan Dos Anjos Castro, 21/10/08
Laia Soldevila Gimeno, 28/10/08
Miquel Sánchez Arbona, 29/10/08
Aleix Lorite Arasa, 04/11/08
Pedro José Caballero Sogues, 05/11/08
Èric Royo Muñoz, 06/11/08
Kevin Gasulla Vilanova, 08/11/08
Jamal Hassan, 13/11/08
Kevin Franklin Lanza Salvatierra, 15/11/08
Jeremy Alexander Cargua Ochoa, 18/11/08
Weam Elmoussaoui, 24/11/08

Temperatura mitjana mínimes 7.8 C
Temperatura màxima absoluta 21.0 C el dia 10
Temperatura mínima absoluta 1.7 C el dia 30
Precipitació mensual: 34.6 mm
Precipitació màxima en un dia: 26.4 mm el dia 2
Ratxa màxima: 90 km/h W el dia 24
Humitat relativa mitjana a 07 h: 73%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 51%

Matrimonis
Miguel Ramon Juan Borràs i Maria Isabel Juárez Morey,
08/08/08
Eduardo-Marcos Guerra Magro i Maria Gloria López Binder,
08/11/08
Abdelouhed Ait Sghir i Montserrat-Josefa Bordes Bernárdez,
10/11/08
Esteban Forés Aguilera i Maria Cristina Roca Zaragoza,
15/11/08
Alfonso Maria Solé Montserrat i Maria Carmen Llombart Ebri,
15/11/08
Alfonso Albalat Cortés i Pilar Torres Valldepérez, 15/11/08

Humitat relativa mitjana a 18 h: 62%
Humitat relativa mitjana horària: 65%
Pressió màxima absoluta: 1022.8 hPa el dia 9
Pressió mínima absoluta: 986.7 hPa el dia 29
Pressió mitjana: 1014.9 hPa

telèfons d’interès

Ajuntament de Roquetes
Defuncions
José Reverté Reverté, 06/11/08
Julia Milagros Monteverde Ferrando, 16/11/08
(Recordeu que només apareixen les defuncions produïdes al municipi
de Roquetes)
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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

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
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Núm. 261 desembre 2008

informació
Atenció a les persones emprenedores (Servei de Creació d'Empreses)
El Servei de Creació d’Empreses ofereix informació, orientació, assessorament, seguiment, formació i ajut per fomentar i donar suport als treballadors i treballadores en
situació d’ocupació o d’atur que vulguin crear la seva pròpia empresa, o bé que com a màxim faci un any que l’han
creada en el moment d’iniciar l’assessorament.
Els ajuts que poden obtenir són: la informació, l’orientació
i l’assessorament següents:
Informació dels tràmits necessaris per establir l’empresa.
Informació sobre els diversos ajuts i subvencions existents.
Orientació sobre la necessitat d’una correcta planificació per gaudir de les màximes possibilitats d’èxit en l’execució del projecte.
Orientació sobre el finançament i la possibilitat d’accedir
a crèdits per a la posada en marxa de l’empresa en les condicions més favorables.
Assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa.
Informe de viabilitat de l’empresa, sempre que l’entitat
ho consideri procedent.
Una vegada feta la sol·licitud rebran per correu electrònic
de forma automàtica o bé per correu ordinari en el termini
màxim de 10 dies el dossier Explica’ns el teu somni, que



conté:
Un llibret explicatiu sobre el Servei de Creació d’Empreses.
Un directori d’entitats col·laboradores, per poder triar
lliurement entre les més de 300 entitats que hi figuren.
Una garantia d’opció que permet modificar l’elecció inicial i adreçar-se a qualsevol altra entitat si ho considera
convenient per qualsevol motiu.
Una vegada hagi rebut la carpeta pot adreçar-se a qualsevol de les entitats col·laboradores per informar-se personalment i analitzar el seu projecte.











Més informació: www.gencat.cat

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

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 23
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cuinaa

Ingredients

Tortell de Reis
Elaboració
Barregem tots el ingredients fins que quedin
tots incorporats i hi afegim la farina a poc a poc
fins que aconseguim una
massa fina i elàstica.
Una vegada amassada, la
dividim en porcions i deixem que reposin uns 10
minuts. (En sortiran unes
quatre peces de 250 300g).
Donem forma allargada
als pastons i els farcim
amb massapà o amb cabell d’àngel. Els
enrotllem i els ho donem la forma de
tortell. (No ens oblidem de posar-hi a
dintre el rei i la fava).
Després de pintar-los amb ou batut, els
acabem amb fruita confitada i sucre
per sobre, i els deixem reposar. Quan
tinguin el doble del seu volum, els courem.
Si preferim farcir-los amb crema o nata
l’acabat del tortell canvia. En aquest
cas enrotllem només la massa, la pintarem amb ou, li posarem la fruita i l’ensucrarem, i, quan el tortell hagi
reposat, el courem per obrir-lo després i farcir-lo.

La pasta:
- 1 ou
- 100 g sucre
- 200 cl de llet
- 50 cl d’oli
- 70 g de mantega
- 75 g de llevadura
- 700 g (aprox.)
de farina de força
- Essència de llimona
El farcit pot ser de cabell
d’àngel, massapà, nata o
crema.

Recepta del Forn Perolada, de Roquetes
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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
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.
ESPORTS DE MUNTANYA
Sortida en BTT al Port
(Mas de la Franqueta - Estrets d’Arnes - Arnes Horta - mas de la Franqueta). Dificultat baixa.
Dia 11 de gener.
Organitza: La Joca club
Alpí. Més informació: tel.
977 503 933, dijous a partir
de les 22.30h)
EXPOSICIONS
El paradís natural. Olis de
Josep Bahima. Fins al 31 de
desembre (de 18 a 21h. Dilluns tancat). Hort de
Cruells.

Art i literatura: CatalunyaCuba (dibuixos d’Osmy
Moya). Fins al 10 de gener.
Biblioteca municipal.
Pessebre del pessebrista
Enric Escribà. Tot seguit,
nadales amb la coral Preludi a Caro.
Fins al 6 de gener.
Hort de Cruells.
Visites guiades a l’exposició
permanent sobre la geologia i la hidrologia dels
Ports. Projecció del vol virtual. Activitat gratuïta.
Centre d’interpretació del

Dilluns 29 de desembre
Recollida de cartes per a
SM els Reis Mags d’Orient
a càrrec dels patges reials.
19h.
Raval de Cristo (estanc de
Marita)
J. BAHIMA: ‘ELS PLATANERS A LA FRESCOR DEL CANAL’

50 X 100 CM

Parc Natural a Roquetes.
Dies 28 de desembre i 4 de
gener, d’11.30 a 13h.

Entrada gratuïta.
Dia 2 de gener a les 20.00h.
Església parroquial.

DIVERSOS
III Torneig Memorial Joan
Duart. Del 16 gener fins al
6 de març. Els divendres a
les 22h. Centre Cívic.
Organitza Club d’escacs
Peó Vuit.

Nadales radiades
Els dies de Nadal, Antena
Caro emetrà nadales catalanes i poemes de Josep M.
de Segarra.

MÚSICA
Concert de Sant Esteve a
càrrec de la Banda de música de la Lira Roquetense.
Dia 26 de desembre a les
20.30h. Local de la Lira.

FESTES DE NADAL 2008 I
REIS 2009
Dimecres 24 de desembre
Caga tió per a tots els infants. Animació a càrrec de
la Colla Jove de Dolçainers
de Tortosa. 19h.
Davant de l’església.

Concert de Nadal. Música
barroca (s. XVIII)
amb l’Harmonia del Parnàs,
dirigida per Marian Rosa.

El Pare Noël visita el raval
de Cristo i porta regals als
infants. 19h.
Casal del raval de Cristo.

Dilluns 5 de gener
18.30h Arribada al raval de
Cristo de la cavalcada de
SM els Reis Mags d’Orient.
Adoraran el nen Jesús i lliuraran els regals per a la mainada al casal municipal.
20.00h Arribada a Roquetes de SM dels Reis Mags
d’Orient. Desfilada per l’av.
dels Ports de Caro i carrer
Major. Adoració del nen
Jesús i repartiment dels regals davant de l’església.
AGENDA ENTITATS
ASSOCIACIÓ DE DONES
Al Centre Cívic, tai-txí (dimarts de 20 a 21.30h), manualitats (dm de 16 a 19h),
català (dms de 17.30 a 19h),
cabassos (dj de 16 a 19h) i
anglès (dj de 19 a 20h).
(CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT)

Cap d’any jove
Dimecres 31
20.30h
Si tens entre 18 i 35 anys i vols passar-t’ho bé,
prepara’t el sopar i vine a la festa de cap d’any
a la carpa instal•lada
davant de l’IES Roquetes.
Preu: 6
Venda d’entrades: Ajuntament de Roquetes.
Places limitades.
Data màxima d’inscripció: 29 de desembre.
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l’agenda cultura l
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
LA RAVALETA
Aeròbic (dll i dms de 21 a
22h), informàtica (dms i dj
de 20 a 22h) i aikido (dm i
dj de 20 a 22h). Casal del
raval de Cristo
LLAR DE JUBILATS I
PENSIONISTES
DE ROQUETES
Activitats de gimnàstica (dll
i dj a les 16.30h), ioga (dm a
les 16.30h) i manualitats (dv
a les 16h).
SIRGA, CAMINS
PER CRÉIXER
Taller de seitai: tots els dj a
les 20h (dirigeix A. Tena,
666 259 983).
Taller de meditació: tots els
dm a les 20.30h (dirigeix J.
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.

Parc de Nadal
Dies 23, 24, 29 i 30 de desembre de 2008
De 10 a 13h i de 16 a 19h
Tallers variats, jocs gegants, bitlles, escacs, circuit futbolístic,contes, jocs d’ordinador,
música... Servei de barra per als pares.

PROGRAMA
ges de Nadal
Dimarts 23 desembre 2008
11.30h Conferència Comerç just
10-13h Taller patchwork, pedretes i
16h Conta contes
targetes de Nadal
17h Taller de meteorologia
11 i 16h Conta contes
(construïm un pluviòmetre)
17h Lectura i imatges del conte El meu
14-19h Moto Club Roquetes
arc de Sant Martí, de Jordi Seguí.
Actuació dels Grallers
Balls
Taller de boles de Nadal
Dimecres 24 desembre 2008
Dimarts 30 desembre 2008
11h Visita dels Mossos d’Esquadra
10-13h Taller de djembé
11h Batuka per als més menuts
12-13h Inflables
12h Batuka per als més grans
17-21h Inflables i llit elàstic
16h Dances del món, taller de henna,
17h Actuació del pallasso Albert Cucutirolina, rappel
rull
Sortida en bici per Roquetes
18h Xocolatada
Balls
Dilluns 29 desembre 2008
10-13h Taller patchwork, pedretes i tar-

Fi de festa amb ball de diables Lucifers
de Roquetes i actuació dels Grallers

col·laboracions
Agraïment a Pili Puerto
El dinamisme, la vitalitat i l’empenta d’un barri, un poble o
una ciutat vénen marcats per l’estat de salut del moviment i teixit associatiu dels mateixos. Només una societat civil activa i
emprenedora és capaç de compensar amb voluntarisme i treball les mancances amb les què sovint ens trobem agrupacions, associacions i col·lectius de tota mena.
El dia 6 de novembre, l’AMPA del CEIP Mestre Marcel·lí Domingo va retre un petit però emotiu reconeixement a la que ha
estat presidenta de l’associació durant els últims anys, Pili
Puerto. Pili, i la resta de persones que durant els últims nou
anys han format part de l’AMPA -llistat que seria llarg i feixuc
de reproduir ara i aquí-, són l’exemple d’aquest voluntariat ne-
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cessari i imprescindible per al progrés i l’avenç d’una ciutat
com la nostra. Treball i feina ben feta de manera desinteressada que poques vegades és reconeguda i valorada en la seva
justa mesura.
El repte difícil que queda a l’AMPA actual del CEIP serà poder
continuar la tasca feta i engegada durant tots aquests anys.
Agrair, finalment, a totes les persones que han treballat i col·laborat amb l’AMPA durant aquests anys i engrescar i animar a
tots i a totes els que hi vulguin participar fent saber que les
portes estan obertes a les seves propostes. Gràcies per tot.
Junta de l’AMPA del CEIP M. Marcel·lí Domingo
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col·laboracions
Fundació del Patronat de Festes
de Roquetes
El mes de setembre de l’any 1972, l’alcalde-president de l’Ajuntament de Roquetes, Àngel Poy Royo, el regidor Juan Perolada Talarn i el secretari, Alfonso Canabal Martín, van
proposar a un grup de roqueteros i roqueteres de formar el
Patronato de Fiestas de Roquetas, avui Patronat de Festes.
Els convocats van ser Àngel Rodríguez Curto, Ramon Trullén
Llàtser, Juan Martí Porres, tots ells industrials i comerciants
de la ciutat, i el funcionari José Llusià Rodríguez.
La proposta feta per l’alcalde era la de formar un patronat
de festes, amb la col·laboració de l’Ajuntament, amb l’objectiu de fer festes tots els anys (abans es feien cada dos anys).
En principi, els participants a la convocatòria van dir que estudiarien la proposta i després se’n parlaria, de la forma d’aplicar-la.
Als vuit o deu dies vam tornar a reunir-nos amb l’Ajuntament, però no era factible tan poca gent per a tanta feina
com havia per poder dur a terme totes les festes.
Aquella mateixa vesprada se’n van afegir sis més i el total de
membres va ser de dotze, però si calia se’n buscarien més.
I també es va parlar de la manera de dur a terme el cobrament del boleto.
El portaveu -en aquell moment Àngel Rodríguez Curto- va
dir que havia pensat a sortir cada cap de setmana per captar associats i explicar-los que la forma de pagament seria
d’un rebut mensual.
Per fer la volta al poble vam proposar escollir una dotzena
de joves (els sacristans), que podrien fer una bona feina i, a
més a més, començarien a formar-se per ser membres del

Patronat.
Els primers membres del Patronat de Festes van ser:
Àngel Rodríguez Curto (president), Ramon Trullén Llàtser
(sotspresident), Juan Martí Porres (tresorer) i els vocals Lluís
Monllau Espuny, Manuel Roé Beltran, José Prades Carles,
Luisa Samper Salaet, Pepita Samper Salaet, Tomàs Barceló
Roig, José Bernial Espuny i José Pla Vidiella; el secretari José
Llusià Rodríguez (nomenat per l’Ajuntament) i Francisco Fabregat Cortiella com a col·laborador artístic.
A partir de la formació del Patronat es van lliurar els boletos
mensuals i van ser unes de les festes més participatives.
La primera Publilla de Roquetes, l’any 1973, va ser escollida
per la Corporació municipal i els membres del Patronat de
Festes i va ser Ana M. Vives Ferrando.
José Llusià

celebracions
Un grup de gent de Roquetes va reunir-se dissabte 29 de
novembre per celebrar tots junts la festa del seu 50è aniversari. Un total de 21 ‘joves’ van trobar-se a la sala del ball
del Centre Cívic per sopar tots junts i recordar vells temps.
El sopar va ser preparat per M. Victòria Sánchez, cuinera
del CEIP M. M. Domingo, que fa molt poc ja va ser la cuinera del sopar dels ciutadans i ciutadanes que van celebrar els seus 40 anys.
En acabar el sopar, tots van bufar les espelmes del pastís
i van ballar amb la música dels anys 60 i 70.
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Any 1952. Excursió a Caro.
D’esquerra a dreta: Ramon Bonet, Josep Gisbert
i Josep Blanch.
JOSEP GISBERT

De dalt a baix:
Any 1929. Expo de Barcelona.
D’esquerra a dreta: Ramon de Marjal, Dolores la
Fartena, Pepeta la Cataretxa i Pepe de Cataretxa.
TERESA CID VALLÈS

Dècada dels 60. D’esquerra a dreta: Àngel Cid,
Juan José Cid, Juanito Carbonell, Jordi Queralt,
Juanito Ginovart, José Vericat, José Maria Favà,
José Blanch, Francisco Bertomeu i José Accensi.
JOSÉ M. FAVÀ
Any 1966.
Lluís Solé, José Also Altadill, Josefa Cid Vidal,
Ramon Forés (fill), M. Carmen Also Cid,
José M. Also Cid, Pepeta Fonollosa (la Taronges),
Ramon Forés (ajupit), entre d’altres.
NINA ALSO

