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H

l’editorial

an passat ja les festes de Nadal, Cap
d’any i Reis i tinc la seguretat que, com
sempre, la participació ciutadana ha estat
el més destacat. En són exemples la Fira
de Nadal, el Parc infantil de Nadal, les
carpes instal·lades per acomiadar el 2008 i rebre l’any nou o l’arribada dels Reis, tant al raval de Cristo com a Roquetes. Centenars de persones van participar en aquests actes esmentats i en
tota la resta que les àrees de Cultura i Qualitat de Vida de l’Ajuntament, així com diverses entitats de la ciutat, van programar per celebrar aquestes festes familiars i entranyables.
Quan està a punt d’acabar un any, però, és inevitable fer-ne
una valoració i elaborar un llistat (a mena de carta als Reis) dels
objectius que ens marquem per a l’any que comença. Ho fem les
persones a títol individual, però també les institucions i administracions públiques. En el cas de l’Ajuntament de Roquetes, el
2008 ha estat un bon any ja que hem fet tota la feina que ens havíem marcat en començar. La que ha quedat pendent, però, veureu que s’iniciarà en breu. És el cas de totes les obres que,
pressupostades el 2008, s’iniciaran aviat, com també començaran les que estan projectades per a aquest 2009. Entre unes i altres, aquest any que just hem estrenat comportarà per a
Roquetes un seguit d’obres, el valor de les quals superarà els sis
milions d’euros. És el cas del pavelló poliesportiu municipal, de
l’arranjament d’onze carrers de la raval Nova, de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials dels carrers del Pare Rodès, Manel Cid
i Torre d’en Gil, de la millora de l’abastiment d’aigua potable...
Obres diverses pensades, exclusivament, perquè ciutadans i ciutadanes gaudim d’una millor qualitat de vida.
He esmentat aquestes obres per citar-ne les més importants
quant a envergadura, però el dia a dia del municipi ens obliga
també a solucionar-ne les més petites, però que no són menys
importants. L’arranjament de la nostra xarxa de camins municipals, les millores de l’enllumenat o la col·locació d’arbres al passeig del canal són exemples de petites accions que, sumades,
també contribueixen a fer del nostre municipi un entorn cada
dia més confortable.
Salut per a tothom per a l’any 2009, ja que només d’ella depèn
que puguem fer la nostra feina, perquè, com a alcalde, us asseguro que les ganes i les forces per dur-la a terme són cada dia
més grans.
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El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies
El 2009 s’iniciaran a Roquetes obres per valor
de més de sis milions d’euros

T

ot i els temps de crisi que estem vivint actualment a Catalunya, l’Ajuntament de Roquetes va aprovar, en el darrer ple de l’any
(dimarts 30 de desembre), uns pressupostos
municipals per al 2009 que superen en un
6,56% els inicialment aprovats per al 2008. Segons l’alcalde, Paco Gas, “uns pressupostos elaborats en un context difícil, ajustats i rigorosos, però que no paralitzaran
les inversions previstes per al nostre municipi”. Uns pressupostos que pugen a 9,9 milions d’euros i que, malgrat les
dificultats de la cojuntura actual, han estat aprovats (amb
els vots a favor del govern municipal i els vots en contra del
PSC) abans de començar el 2009, “mantenint així el compromís del govern municipal de presentar-los i aprovarlos abans d’iniciar-se l’any natural de la seva aplicació”,
segons el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament roquetenc,
Jordi Baucells. Durant el ple dels pressupostos per a enguany, Baucells també va voler ressaltar que el fet de presentar els pressupostos abans de començar l’any en qüestió
només ha passat en comptades ocasions, la qual cosa “ha
estat possible gràcies, sobretot, a l’esforç dels tècnics de
l’àrea d’Hisenda”.
La crisi econòmica actual afecta també els ajuntaments en
la mesura que representa menys recaptació d’ingressos i,
per tant, hi ha menys recursos disponibles. De fet, la recaptació real fins a l’octubre de 2008 havia baixat, sobre tot pel
que fa a l’IBI urbà, l’impost de plusvàlues, l’IAE i les llicències urbanístiques. Tot i això, Baucells va remarcar que “s’incrementa el nivell d’inversió i es manté el ritme de
creixement del pressupost, amb una tendència a l’alça”.
“Caldrà fer un seguiment en la contenció de la despesa
que implicarà tots els regidors i regidores del govern perquè no superem cap de les partides de despeses i siguem
estrictes amb els ingressos. És a dir, una nova manera de
gestionar l’Ajuntament, ja iniciada al començar la legislatura, que implica tot el govern en el dia a dia de cada

AQUEST

2009 S’EQUIPARÀ EL SEGON POU DE PILANS I S’HI CONSTRUIRÀ UN NOU DI-

PÒSIT D’AIGUA.

àrea”, va manifestar Baucells.
CAPÍTOL D’INVERSIONS

L’apartat més important dels pressupostos per al 2009 és
el de les inversions, que ascendeix a gairebé 4 milions d’euros, exactament a 3.800.000 euros. Més enllà de la importància quantitativa de les inversions d’aquest pressupost cal
destacar la transcendència qualitativa que aquestes tenen
per al desenvolupament en infraestructures i equipaments
del municipi.
Així, les inversions previstes per al 2009 són:
 L’adquisició de sòl per a habitatge protegit (233.900
euros) que demostra la voluntat de potenciar l’equilibri urbanístic a la nostra ciutat tot actuant, preferentment, al nucli
antic.
 L’inici de les obres de construcció del pavelló poliesportiu (1.000.000 euros). Aquesta obra, contemplada com a inversió plurianual, ja té una assignació pendent del
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

pressupost del 2008 de 540.906,4 4 euros. La construcció
del pavelló tindrà continuïtat en l’exercici següent i permetrà cobrir un dels dèficits històrics de la ciutat en matèria
d’equipaments esportius i lúdics.
 Es manté la partida per a la urbanització de la UA 3.4 del
raval de la Mercè (616.124,67 euros). Aquesta urbanització
forma part d’un dels compromisos de l’equip de govern
per a aquesta legislatura, que es podrà concretar amb l’aplicació de quotes urbanístiques als propietaris dels terrenys
afectats utilitzant el sistema de cooperació urbanística contemplat al Pla General. No obstant això, el govern municipal és conscient que la conjuntura actual no és la més idònia
per a l’inici d’aquesta actuació.
 La millora de l’abastiment d’aigua potable. Aquesta obra,
ja licitada, contempla la construcció d’un nou pou, l’equipament del segon pou a Pilans i dos dipòsits de 1.000 m³ cadascun, suficients per garantir el subministrament d’aigua
en cas d’avaria, i la millora en la cloració que es durà a
terme, tot amb un pressupost previst per a l’any 2009 de
799.141,25 euros.
Altres partides importants són:
 L’arranjament d’onze carrers a la raval Nova, amb una inversió de 393.184,20 euros (subvencionat en un 60% pel Pla
d’Acció Municipal). Es tracta dels carrers de Sant Francesc,
Sant Vicent, Santa Teresa, Sant Bertomeu, Sant Miquel, Alcolea, Numància, Martínez de la Rosa, Traval, Bruch i Callau.
 La construcció d’una nova xarxa per a evacuació de les
aigües pluvials als carrers del Pare Rodés, Manel Cid i Torre
d’en Gil, amb una inversió de 401.419,04 euros (subvencionada en un 60% pel PUOSC).
 Partides amb menor inversió però també representatives
de la millora en l’atenció al públic que es vol donar des de
l’Ajuntament són la compra del mobiliari per a les noves
dependències del jutjat de pau o l’adequació del POUM a un
nou sistema de consulta per internet. Altres partides també
posen de manifest la voluntat de l’equip de govern de fer

ENGUANY S’ARRANJARAN ONZE CARRERS A LA RAVAL NOVA.

front a la millora dels camins i altres obres de millores urbanes, o el mateix projecte d’arbrat del passeig del canal.
Tot per tal que la nostra ciutadania pugi gaudir d’una millor
qualitat de vida.
Tot i que el capítol d’inversions és el més destacat dels pressupostos del 2009, cal assenyalar que encara augmentarà
més ja que hi ha tot un seguit d’obres que començaran aviat
i que van estar licitades a finals del 2008; és a dir que la inversió real en obres que s’iniciaran el 2009 superaran el sis
milions d’euros. És el cas del pavelló poliesportiu o de la
primera fase de la millora d’abastiment d’aigua potable,
que ja compta amb 381.522,55 euros de la partida pressupostària de l’any anterior.
NOUS LLOCS DE TREBALL

D’altra banda, en el ple dels pressupostos 2009, l’alcalde,
Paco Gas, va voler destacar la voluntat de l’Ajuntament de
mantenir una política social adequada a les necessitats de
la nostra població, de mantenir també l’actual plantilla laboral de l’Ajuntament i de crear, a través de plans d’ocupació o inversions en obra pública, “nous llocs de treball per
tal de fomentar l’ocupació en el context de la crisi actual”.

ELS PRESSUPOSTOS CONTEMPLEN L’ACTUACIÓ A LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS ALS CARRERS DEL PARE RODÉS, MANEL CID I TORRE D’EN GIL.
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XAVIER ALEGRET,
REGIDOR D’URBANISME

Una obra històrica

TERRENYS ON S’UBICARÀ EL NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL.

A punt de començar les
obres del pavelló poliesportiu
Una de les obres que començaran aquest 2009 serà la
construcció del nou pavelló poliesportiu municipal, que
quedarà emplaçat al solar del costat de la piscina municipal coberta. Serà l’obra més important de l’Ajuntament
de Roquetes en aquest exercici i està previst que pugui
obrir les portes l’estiu del 2010.
El ple de dimarts 30 de desembre va aprovar-ne l’adjudicació a l’empresa Becsa SAU per un import de 2,1 milions d’euros més IVA, ja que aquesta va ser l’empresa
que va presentar les millors condicions al concurs convocat per construir l’obra. Així, la Mesa de Contractació
va reunir-se el 18 de desembre passat per obrir les pliques presentades per un total de 21 empreses d’arreu de
Catalunya. Una vegada examinades totes les propostes
presentades al concurs, els serveis tècnics de l’Ajuntament van fer-ne la valoració corresponent, d’acord amb
els criteris establerts en el plec de condicions per poder
fer l’obra. El 29 de desembre, la Comissió d’Urbanisme
va acordar-ne l’adjudicació provisional i, finalment, l’esmentat ple va donar-hi llum verda.
Les característiques d’aquest nou edifici d’equipaments
esportius i lúdics (veure revista Roquetes 256, de juny de
2008) compleixen tots els requisits definits pel Consell
Català de l’Esport, tot i que s’ampliaran determinats espais que l’Ajuntament ha considerat oportuns, com ara
l’àrea de joc, que tindrà 44 per 28 metres en lloc dels 44
per 23 que assenyala el Consell. El pavelló tindrà tres mil
metres de superfície construïda i, segons l’alcalde, Paco
Gas, “el pavelló respon a la demanda social i cobrirà
les necessitats esportives del municipi, però també les
lúdiques i festives, ja que s’hi podran celebrar concerts,
fires, teatre o altres esdeveniments”.

A

quest any que just hem començat, Roquetes veurà aixecar un edifici singular que
satisfarà les demandes d’una població
cansada d’esperar un equipament tan necessari com un pavelló poliesportiu. El que està a punt
de ser construït -l’obra de més envergadura del govern
municipal de Roquetes en aquesta legislatura- compleix
tots els requisits que marca el Consell Català de l’Esport, tots, i a més a més, el seu cost significa per a Roquetes un estalvi de gairé 1,5 milions d’euros respecte
del que tenia projectat l’anterior govern. Aquest estalvi
respon a l’objectiu de l’actual govern de no construir
edificis faraònics i grandiloqüents que després resulta
que no satisfan les necessitats per a les quals ha estat
creat, i respon també al compromís de no estirar més el
braç que la màniga. Hem de ser conscients de les nostres possibilitats econòmiques per no hipotecar les arques municipals per un període de vint anys, tal com
hagués passat si s’hagués tirat endavant el projecte de
l’anterior govern.
Dit això, cal posar èmfasi en aquesta nova infraestructura que donarà al municipi totes les facilitats perquè
els nostres esportistes hi puguin dur a terme la seva activitat i també perquè, finalment, Roquetes pugui celebrar fires, teatre, concerts i altres actes de caire lúdic
sense necessitat de gastar-nos més diners llogant carpes o habilitant espais que no estan pensats per a
aquests usos. És a dir, un edifici multiserveis que compleix totes les mides reglamentàries per practicar-hi esports diversos, amb una cabuda per a 300 persones
assegudes a les grades i que, a més a més, serà respectuós amb el medi ambient, amb l’entorn i amb la butxaca.
Com a regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Roquetes, he de manifestar la meva satisfacció de poder tirar
endavant les obres d’un projecte que serà històric per al
municipi. Un projecte per al qual, per primera vegada
en la història democràtica d’aquest Ajuntament, es va
elaborar un concurs per dur-lo a terme. En definitiva, un
projecte que farà possible aixecar un edifici funcional,
versàtil, integrador, sostenible i d’acord amb les possibilitats d’una ciutat com la nostra.
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El ple de l’Ajuntament
aprova el Pla local
de política de Dones
Després de mesos de treball, el Pla local de política de
Dones va ser aprovat, amb el vot favorable de tots els
grups polítics, durant el darrer ple del 2008. Aquest document està adreçat a totes les dones del municipi però,
en especial, a les que disposen de menys recursos socials, per a la qual cosa cal tenir clar quin és l’àmbit a
treballar i quins són els focus on cal incidir amb més
força, i apostar per dedicar esforços per aconseguir una
millor qualitat de vida de tota la població a través de polítiques d’igualtat.
El Pla local de política de dones és el marc que regirà les
polítiques adreçades a les dones dels propers anys; un
document que caldrà revisar de manera periòdica i
també controlar-ne l’aplicació. En la redacció d’aquest
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document -prèvia anàlisi i diagnosi de la realitat municipal- han participat l’Associació de Dones de Roquetes,
polítics i tècnics de l’Ajuntament i dones a nivell particular.
Els àmbits en què treballarà el Pla són l’oci i la cultura,
salut, urbanisme i medi ambient, educació i civisme, la
mobilitat i el treball; i les línies estratègiques a seguir
seran: assolir una organització cultural sostenible i favorable a la igualtat d’oportunitats; promoure una atenció
sanitària adequada a la realitat social, treballant des
d’una perspectiva de gènere; treballar per una distribució
igualitària en l’estructuració del territori i dels serveis;
garantir la formació dels ciutadans de Roquetes perquè
puguin assolir la inserció laboral; i la construcció d’un
sistema igualitari de distribució de les relacions laborals.
Per a l’aplicació del Pla local de política de Dones caldrà
fer-ne un seguiment a través de diverses persones, per a
la qual cosa serà cabdal recollir les opinions del personal,
identificar els possibles problemes que puguin sorgir durant l’execució del Pla i buscar-ne les solucions. Tot plegat, per aconseguir que la nostra societat sigui cada dia
més justa i igualitària.

La platja fluvial d’Aldover, motiu d’estudi dels alumnes de l’IES
Roquetes que cursen l’optativa ‘L’aigua de l’Ebre’
Els alumnes de segon d’ESO de l’optativa L’aigua a l’Ebre
que ofereix l’IES Roquetes van visitar la platja fluvial d’Aldover per inspeccionar la zona i veure l’estat de l’aigua.
Aquesta visita es du a terme dues vegades a l’any i els resultats de les inspeccions s’envien al Projecte Rius.
Una vegada a la platja, els alumnes van comprovar, a través
d’un mapa, com era la platja l’any 1927 i com és ara; diferències evidents ja que el 1927 hi havia més platja i més aigua.
Al Baix Ebre, l’Ebre deixa platges fluvials a Aldover, a Tortosa (la Xiquina) i la de la Carrova, gràcies a les aportacions
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de tres barrancs: el de la Conca, el del Célio i el de la Galera.
Per inspeccionar la zona van fer quatre grups. El primer grup
va agafar mostres de plantes, llims, fang, còdols...; el segon
va prendre els paràmetres fisicoquímics de l’aigua (temperatura, transparència, conductivitat...); el tercer grup va treballar el riu (velocitat, cabal, fondària...); i el quart va
descriure tota la zona amb un dibuix i uns gràfics. Per acabar la jornada, van capturar algues i organismes aquàtics
per col·locar-los en una safata blanca amb aigua i poder observar-los i identificar-los.
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Noves millores a la llar
de jubilats i pensionistes
La seu de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes va estat motiu d’algunes reformes durant aquest
mes de desembre passat. L’actuació: l’arranjament de la
sala destinada a perruqueria i podologia, situada a la
planta baixa del Centre Cívic. La sala, insuficient per
poder acollir aquests serveis, ha estat adequada tot dotant-la dels serveis i subministraments necessaris per al
seu funcionament. Així, s’han fet obres al paviment, la
fusteria interior, s’hi han fet instal·lacions de fontaneria i
electricitat i s’hi ha construït un envà de distribució.
Aquestes obres, que han tingut un cost final de 20.674
euros, han permès que els avis comencin l’any tot disposant d’aquests serveis amb les condicions necessàries.
PARC SÈNIOR AMB ELEMENTS DE REHABILITACIÓ

D’altra banda, aquest mes de gener començaran les obres
de construcció d’un parc amb elements de gimnàstica i
rehabilitació per a la gent gran. El parc de salut serà instal·lat en un terreny proper a l’edifici de la llar de jubilats,
atès el públic al què va adreçat. Aquesta nova infraestructura estarà dotada amb nou elements diferents perquè els
avis puguin fer-hi exercici. La inversió econòmica per
poder-lo dur a terme ascendeix a gairebé 13.000 euros.

NOUS EQUIPAMENTS A LA LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES DE ROQUETES.

recital poètic

Música i poesia com a acte previ al Nadal
Divendres 12 de desembre, la sala polivalent de la
biblioteca municipal va ser l’escenari del recital poètic que van dur a terme diversos membres de Poetes de l’Ebre. Amb música de fons, els po etes,
vinguts de Roquetes, els Reguers, Amposta, Delte-

bre, Aldover i Tarragona, van triar una temàtica poètica entorn al Nadal. El públic assistent va gaudir
d’un acte cultural i entretingut que va comptar amb
la presència del regidor de Cultura de l’Ajuntament,
Sisco Ollé.
pàgina 7
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Diverses exposicions omplen
el mes de desembre
Aquest mes de desembre, molt variats han estat els
temes que han estat motiu d’exposicions diverses. A
principis de mes va celebrar-se el seixantè aniversari de
la Declaració universal dels Drets Humans. Per celebrar
aquesta trascendental efemèride, la sala polivalent de la
biblioteca va acollir l’exposició consistent en trenta plafons al·legòrics a la Declaració; trenta creacions diverses
de sengles dissenyadors gràfics de fama reconeguda.
L’exposició va ser inaugurada per la regidora de Qualitat de Vida, Pepita Bosch, i el regidor de Cultura, Sisco
Ollé.
També a la biblioteca, divendres 19 de desembre els dibuixos de l’artista cubà Osmy Moya van prendre el relleu
als plafons abans esmentats. Sota el títol Dins o fora, el
polifacètic artista vinculat a Roquetes va exposar diversos retrats dels seus amics i amigues roquetencs, amb la
qual cosa el públic va gaudir de la qualitat de les obres
alhora que es va divertir reconeixent els rostres dels
joves dibuixats. El conductor de l’acte d’inauguració, l’escriptor campredonenc Emigdi Subirats, va llegir diversos poemes i va ressaltar las connexió que hi ha entre les
cultures ebrenca i cubana a través de diversos periodistes de les nostres terres com José Felip Vergez i Felip
Montpou.
EL PARADÍS NATURAL DE JOSEP BAHIMA

Les sales d’exposicions de l’Hort de Cruells també van
estar concorregudes aquest desembre ja que, dissabte
dia 13, va tenir lloc la inauguració de l’exposició de pintures de Josep Bahima titulada El paradís natural.
Josep Bahima, reconegut pintor roquetenc i premi Ciutat de Roquetes 2008, feia molt anys que no exposava a
la seva ciutat i va voler fer-ho amb un treball de paisat-

ges diversos de les nostres terres: la vora del canal de
Roquetes, camps d’arrossars, ametllers, casetes de camp
o oliveres; paisatges i colors d’uns olis que deixen entreveure l’amor de l’artista pel seu territori. L’exposició es
va poder visitar fins al darrer dia de l’any.
I a les pintures de Bahima es va afegir, dissabte dia 20,
l’exposició del pessebre realitzat pel pessebrista Enric
Escribà (veure informació a les pàgines de Nadal).

DUES IMATGES DE L’ACTE D’INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘EL PARADÍS NATURAL’, DE JOSEP BAHIMA, A L’HORT DE CRUELLS.
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entitats
Cent anys de Congregació
Mariana a Roquetes

E

l dia 8 de desembre de 2008 van complir-se
cent anys de la creació de la Congregació
Mariana a Roquetes. Per celebrar l’aniversari, l’entitat va preparar tot un seguit d’actes que van començar el 29 de novembre i
van acabar el 8 de desembre, dia de la Immaculada. De
fet, però, les celebracions es duran a terme durant tot l’any,
ja que que clouran el 8 de desembre de 2009.
Coincidint amb la celebració de la Immaculada 2008, l’entitat va començar commemorant el seu centenari dissabte
dia 29 de novembre amb la novena dedicada a la Immaculada, en què cada dia al llarg de la setmana es va celebrar
una missa predicada per un sacerdot fill de la població.
Van participar-hi els capellans Jaume Poy, Ivan Cid, David
Arasa, Tomàs Mor, Joan Guerola i Joaquim Blanch.
Divendres 5 de desembre va ser el primer dia del triduum
de celebració (període litúrgic de tres dies), que va estar
presidit per Roman Casanova, bisbe de Vic. L’endemà dissabte, l’encarregat de presidir la segona missa va ser el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, i
diumenge dia 7 de desembre, va ser el cardenal Ricard M.
Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona i antic bisbe de Tortosa, qui va tancar el triduum. Cal ressaltar que totes les
misses van comptar amb la presència del pares jesuïtes de
Roquetes i de diversos sacerdots convidats a la festa.
Finalment, el dia de la Immaculada, la missa major va ser
presidida per Xavier Salinas, bisbe de Tortosa; mossèn Domingo, rector de la parròquia i director de la Congregació
Mariana; els pares jesuïtes, capellans fills del poble i altres
de convidats. La missa va ser cantada per la coral Preludi
a Caro i va comptar també amb la presència de diversos representants de l’Ajuntament de Roquetes i membres de
diverses congregacions marianes catalanes, com ara les de
Reus i Tarragona. En acabar la missa, els fidels van sortir
al carrer en processó amb l’acompanyament de la música
de la Banda de la Lira, i en finalitzar l’acte, els focs d’artifici van festejar l’entrada de la imatge de la Mare de Déu
a l’església.
A banda dels esmentats, altres actes es van dur a terme
per commemorar les festes. És el cas d’una missa conce-

ESPECTACLE DE TITELLES A LA LIRA, A CÀRREC DE LA COMPANYIA TURURUT I UNA
IMATGE DE L’OFRENA FLORAL A MARIA IMMACULADA.

lebrada a l’església de la raval Nova, la festa infantil amb
espectacle de titelles als locals de la Lira dissabte dia 6 o
l’ofrena floral a la Mare de Déu de diumenge dia 7 en què
van participar diverses entitats de la ciutat, molts fidels i
la música dels Grallers i la Banda de música de la Lira.
UN ANY DE CELEBRACIONS

El 2009 acollirà molts més actes de celebració d’aquests
cent anys de vida de la Congregació Mariana; actes que la
Congregació està preparant com ara una exposició fotogràfica sobre la història de l’entitat, la visita del pare superior provincial dels Jesuïtes i un homenatge a aquesta
comunitat religiosa, fundadora de la Congregació. D’altra
(continua a la pàgina següent)
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banda, Josi Medina, director de la coral Preludi a Caro, ha
musicat un Ave Maria i l’historiador Roc Salvador està treballant en la publicació de la història de l’associació, sota
el títol Societat i religiositat a Roquetes. La Congregació mariana.
També cal esmentar que la Congregació va elaborar uns
domassos amb la imatge de la Mare de Déu de la Immaculada per guarnir balcons i façanes amb motiu del centenari, i unes medalles commemoratives.
CENT ANYS DE VIDA

La Congregació mariana de Roquetes va ser creada el 1908
IMATGE D’UN VIATGE DE LA CONGREGACIÓ A MONTSERRAT DURANT LA DÈCADA DELS 60.

(continua a la pàgina següent)

les autoritats eclesiàstiques convidades

ROMAN CASANOVA, bisbe de Vic
“Qualsevol mena d’associacionisme és molt positiva i, en especial, l’eclesiàstic. És
una forma de promoure la convivència amb altres persones. La Congregació Mariana ha fet molt bé a persones concretes però també fent accions socials, sobretot en la formació cristiana. La promoció que ha fet la congregació Mariana de la
devoció a la Mare de Déu és molt positiva ja que la devoció popular és l’humus
d’una bona terra que fa brollar bons fruits”.

LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH, cardenal arquebisbe de Barcelona
“La Congregació Mariana de Roquetes ha fet molt bé a moltíssima gent al llarg dels
seus cent anys de vida. Una feina que continuarà perquè cada dia s’hi afegeixen
congregants. En definitiva, la devoció a Maria Immaculada, que sempre és present
i ens ajuda a ser més fidels a Nostre Senyor i a ser millors persones. Els actes que
ha preparat la Congregació per celebrar l’aniversari ajuden a valorar què significa
fer cent anys, que la nostra història és molt llarga i que el missatge del cristianisme
és del tot actual”.

RICARD M. CARLES, arquebisbe emèrit de Barcelona
“Fer cent anys la Congregació significa que hi han passat milers i milers de fidels
que s’han format als peus de la Mare de Déu i de Jesús. Felicito la Congregació Mariana perquè complir cent anys vol dir molta perseverança, molta gràcia de Déu i
molta resposta de la gent del poble. I els actes de celebració del centenari estan pensats per mantenir viva la tradició i la fe a Roquetes”.

XAVIER SALINAS, bisbe de Tortosa
“Porto ja uns anys com a bisbe de Tortosa i mai no hi havia pogut acudir. N’havia sentit a parlar, de la Congregació Mariana, que ha estat una entitat de referència, ha creat un ambient i possibilitats educatives, esportives...; una entitat
que identifica al poble d’alguna manera. En la celebració del seu centenari, crec
que el més important és la creació de vincles d’identitat. Sentir-se de Roquetes i
alhora sentir-se congregant. Això fa poble, en una societat tan individualista com
la que vivim en què cadascú va a la d’ell”.
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quan els pares jesuïtes instal·lats a l’Observatori de l’Ebre
van contactar amb un grup de joves de la ciutat i els va encoratjar a engegar una associació similar a la que ja funcionava a la població veïna de Jesús. El projecte va tenir
èxit i molt aviat en van sortir dues seccions: la infantil o
Congregació menor, dirigida pel pare Micó, i la juvenil o
Congregació major, dirigida pel pare Blanco.
En aquests cent anys de vida, la Congregació ha impulsat
la devoció a la Mare de Déu de la Immaculada i s’ha preocupat per la formació espiritual i religiosa dels congregants, però també ha activat la vida social roquetenca
amb l’organització d’activitats culturals i d’esbarjo. Cal
ressaltar que l’entitat promou la creació del CD Roquetenc l’any 1966 i que manté la vida cultural de la ciutat els
anys que la Lira Roquetense roman clausurada.
Algunes de les activitats de les quals n’ha quedat constància als arxius de la Congregació són les visites als malalts
i gent gran de l’hospital de la Santa Creu de Jesús i de les
Hermanitas de los pobres, les visites a la presó de Tortosa (1922), la creació de la coral de la Congregació (1940)
i el grup de teatre (1945), les sessions dominicals de cinema (dècada dels 60), concursos de pessebres i de fotografia, excursions diverses tant amb bicicleta com amb
autobús o la romeria fins a l’ermita de la Mare de Déu del
Port, la primera de les quals va tenir lloc el 2001.
Algunes d’aquestes activitats encara es duen a terme i
d’altres han sofert variacions o han estat substituïdes per
ocupacions més adequades als temps actuals.

MISSA I PROCESSÓ DEL DIA DE LA IMMACULADA, PRESIDIDES PEL BISBE X. SALINAS.

celebracions

La Lira festeja Sta. Cecília
Dissabte 13 de desembre, els músics de Roquetes
van celebrar la festa de la seva patrona amb una
missa que la Banda de l’entitat va musicar i un concert a càrrec dels Grallers i la Banda. Un acte que
va comptar amb la presència de força públic.

D’altra banda, el dia 17 de desembre, tots els alumnes de l’escola de música van fer una audició per als
pares i les mares i el nombrós públic que va omplir de
gom a gom la sala de ball de la Lira. Els més petits
van cantar nadales i la resta va fer sonar els instruments que s’ensenyen a tocar a l’Escola. Com a cloenda de l’acte, un tió va ‘cagar’ llepolies per als
assistents.
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La 15a edició de la Fira de Nadal
Els dies 13 i 14 de desembre, el mercat municipal va ser
l’escenari, un any més, de la Fira de Nadal que organitza
el Comerç Agrupat de Roquetes amb el suport de l’Ajuntament. Aquesta quinzena edició de la Fira va ser inaugurada per l’alcalde de la ciutat, Paco Gas, juntament amb el
regidor de Comerç, Gerard Gas, i el president del Comerç
Agrupat, Nando Romero.
Moltes entitats van voler involucrar-se enguany en la Fira
tot muntant-hi les seves parades i col·laborant en la seva organització. Aquest va ser el cas, per exemple, de l’Associació de la Lliga contra el Càncer a Roquetes o de l’Associació
de Dones; ambdues amb la finalitat de recaptar diners, la
primera per a l’entitat i la segona, per a la Marató de TV3.
Entre les paradetes de la Fira, embotits, bijuteria, estris de
fusta i una gran font rajant xocolata que va deixar bocabadats tots els xiquets i xiquetes. I, com a actes paral·lels a la
Fira, una atracció d’inflables per als més petits que va ser
instal·lada al passeig del canal, l’actuació de la coral Preludi a Caro amb un repertori de nadales i també la dels
Grallers, i, diumenge a la tarda, una xocolatada per a tothom que van preparar els veïns de la raval Nova.
(continua a la pàgina següent)

LA XV FIRA DE NADAL DE ROQUETES VA SER INAUGURADA
PER PACO GAS, ALCALDE DE LA CIUTAT; GERARD GAS, REGIDOR DE COMERÇ;
I NANDO ROMERO, PRESIDENT DEL COMERÇ AGRUPAT DE ROQUETES.
L’ACTE D’INAUGURACIÓ VA COMPTAR AMB L’ACTUACIÓ DE LA CORAL PRELUDI
A CARO, QUE VA OFERIR UN REPERTORI DE NADALES.
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BIJUTERIA, REGALS, PERFUMS I SABONS, EMBOTITS,
ESTRIS DE FUSTA... I UNA FONT QUE RAJAVA XOCOLATA. LA FIRA, INSTAL·LADA AL
MERCAT MUNICIPAL, VA REBRE CENTENARS DE VISITES DURANT ELS DOS DIES.
LA TARDA DE DIUMENGE, ELS VEÏNS DE LA RAVAL NOVA VAN PREPARAR
UNA XOCOLATA CALENTA QUE VA FER LES DELÍCIES DE TOTHOM, COM TAMBÉ HO VA
FER L’ATRACCIÓ D’INFLABLES ENTRE ELS MÉS MENUTS.
LA FIRA TAMBÉ VA COMPTAR AMB LA MÚSICA DELS GRALLERS DE ROQUETES.
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Cuina de festa
a l’Associació de Dones
Durant els dies 1 i 15 de desembre, al local de l’Associació de Dones es va realitzar un taller de cuina nadalenca a
càrrec del cuiner Josep Fabregat, de Bítem. El primer dia,
Fabregat va explicar com s’elaboren uns canalons de marisc, que ja va dur preparats de casa a causa de la laboriositat de la recepta. El dia 15, segon dia del taller, el cuiner
va preparar abadejo gratinat amb allioli i mel, una recepta
fàcil i ràpida de cuinar i pensada per lluir-se a la taula durant les festes nadalenques. Per a les postres, Fabregat va
optar per fer unes crêpes. En acabar les dues jornades de
cuina, les assistents van poder degustar els plats que s’hi
van cuinar.
CONFERÈNCIA SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

dia al telèfon 088. El número de telèfon de la comissaria
dels Mossos d’Esquadra a Tortosa és el 977 923 120.

i, a més...

D’altra banda, dimecres 3 de desembre, dues mosses d’esquadra pertanyents al Grup d’Atenció a la Víctima del cos
policial van dictar una conferència sobre la violència domèstica per orientar i assessorar les dones.
Després d’explicar en què consisteix aquesta mena de violència, les mosses van posar un èmfasi especial en el fet
que cal denunciar qualsevol agressió, sigui la víctima, un
testimoni o bé només pel fet de conèixer-ne algun cas. Els
Mossos d’Esquadra atenen les denúncies les 24 hores del

Caminada solidària per la Marató de TV3
Un any més, l’Associació va participar a la Fira de
Nadal i, a la seva paradeta, les sòcies van recaptar fons
per a la Marató de TV3 amb la venda de pinxos de xocolata calenta i fruites i borraines amb mel, així com
amb el sorteig de dos quadres entre tota la gent que va
fer un donatiu durant els dies de la Fira.
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Diumenge dia 14, i amb la mateixa finalitat, l’Associació va
organitzar una caminada per la via verda en què va participar un centenar de persones. El trajecte, acompanyat per
la música dels Grallers, va acabar a l’Hort de Cruells, on es
va soltar un globus gegant. La recaptació per a la marató,
enguany dedicada a les malalties mentals, va ser de 650 .
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Pares, professors i alumnes
celebren el Nadal
Els dies previs al Nadal, just abans de començar a gaudir
de les esperades vacances d’hivern, les associacions de
mares i pares d’alumnes dels col·legis de Roquetes van
voler celebrar les festes amb professors i alumnes tot organitzant sengles dinars nadalencs.
Així, l’AMPA del CEIP Raval de Cristo va preparar, dijous
dia 18, un dinar de germanor per a tots els vinculats al centre. En un primer torn del dinar, van menjar els alumnes
que, en acabar, van ser obsequiats amb una bossa cotilló.
Les serpentines i els espantasogres els van tenir entretinguts al pati de l’escola mentre que, al passadís principal del
col·legi, en una taula molt ben parada per a l’ocasió, van
dinar tots junts pares, mares i professors.
EL CEIP M. MARCEL·LÍ DOMINGO

L’endemà, el menjador del CEIP M. M. Domingo es va quedar petit per acollir els 400 alumnes que van voler dinar al
col·legi. Abans, però, l’AMPA els va organitzar una festa
amb música de grallers i amb la presència del pare Noel,
que es va passejar pel pati tot repartint caramels.
Aquesta vegada, per al dinar es va comptar amb dos menjadors: un per als més petits i un altres per als més grans
que, per torns, van menjar. Per a l’ocasió, les cuineres de
l’escola van preparar un menú especial: picadetes, sopa de
galets, filet al forn, iogurt o gelat i llaminadures.
(Les dues primeres imatges corresponen al CEIP Raval de Cristo; les
tres darreres, al CEIP M. M. Domingo)
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nadal 2008

A

quest és l’aspecte que va lluir l’avinguda
dels Ports de Caro i el carrer Major de
Roquetes aquestes passades festes de
Nadal, Cap d’any i Reis. No només va ser
l’artèria principal de la ciutat la que va
guarnir-se de gala per rebre aquestes dates, sinó que molts
altres carrers també van fer-ho, així com el raval de Cristo.
Tot i que som conscients que no són imatges molt nítides,
les hem volgut mostrar per encapçalar les deu pàgines que
vénen a continuació; com també en mostrarem d’altres per
il·lustrar aquesta activitat frenètica que ha comportat l’agenda atapeïda d’actes de celebració que va elaborar l’àrea
de Cultura de l’Ajuntament. I és que aquest desembre ha
estat intens i emocionant, en especial per als petits de la
casa que, des que van començar les vacances de Nadal,
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no van donar a l’abast per gaudir de totes les activitats lúdiques preparades, fins arribar a l’esperada nit de Reis.
Però no només van ser els menuts els reis de la festa ja que
els més grans també van poder gaudir de músiques, exposicions i celebracions diverses. És el cas, per exemple, de
la multitudinària assistència de públic amb ganes de passar-ho bé a les dues carpes instal·lades per acomiadar
l’any i rebre el 2009.
Veieu, doncs, una petita mostra de les imatges que van
deixar les festes de l’hivern per excel·lència.
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ELS XIQUETS I LES XIQUETES DE LA LLAR
D’INFANTS PATUFETS VAN CELEBRAR EL NADAL
A LA SALA DE BALL DEL CENTRE CÍVIC ON,
JUNTAMENT AMB LES MONITORES I LA MESTRA DE
MÚSICA, VAN CANTAR I BALLAR DIVERSES NADALES
I VAN FER CAGAR EL TIÓ. BOCABADATS
VAN QUEDAR EN ACABAR, QUAN VA ARRIBAR
EL PARE NOEL, CARREGAT DE REGALS PER A TOTS.
ELS ALUMNES I PROFESSORS
DEL CEIP RAVAL DE CRISTO VAN DESPLAÇAR-SE
FINS A ALFARA DE CARLES PER CELEBRAR
EL NADAL JUNT AMB ELS ALTRES DOS CENTRES
QUE FORMEN LA ZONA ESCOLAR RURAL (ALFARA
DE CARLES, ELS REGUERS I EL RAVAL DE CRISTO).
AL FESTIVAL DELS ALUMNES DE LA RAVALETA,
NADALES, BALL, LA VISITA DEL PARE NOEL
I XOCOLATADA.

i, a més...

Hidrogeologia del Port
per il· lustrar el Nadal

El Parc Natural dels Ports va organitzar, els diumenges 28 de desembre i 4 de gener, visites guiades gratuïtes a l’exposició permanent Geoports,
sobre geologia i hidrologia dels Ports i el llenguatge amagat de les seves roques i fòssils. Per acabar les visites, una projecció virtual per conèixer
els Parc a vista d’ocell.
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23, 24, 29 I 30 DE DESEMBRE VAN ESTAR FARCITS D’ACTIVITATS

DIVERSES PER ALS XIQUETS I LES XIQUETES. LA CARPA INSTAL·LADA
PER L’AJUNTAMENT A L’AVINGUDA DE LA VALL DE SAFAN PER CELEBRAR EL NADAL
PETIT VA FER QUE TOTS ELS INFANTS TINGUESSIN L’AGENDA BEN PLENA.
UN TOTAL DE SET MONITORS I MONITORES, A MÉS A MÉS DELS VOLUNTARIS I
VOLUNTÀRIES, VAN SER ELS ENCARREGATS DE CONDUIR TOTA MENA
DE JOCS INFANTILS. TAMBÉ DIVERSES ASSOCIACIONS ROQUETENQUES
VAN IMPLICAR-SE EN L’ORGANITZACIÓ DEL PARC DE NADAL, AIXÍ COM LA POLICIA
LOCAL DE ROQUETES, ELS MOSSOS D’ESQUADRA I L’EMPRESA CENTRE
D’AMBULÀNCIES BAIX EBRE, QUE VAN DUR A TERME
ACTIVITATS DIVERSES (SEGURETAT VIAL, MATERIAL POLICIAL, VEHICLES,
MOSTRAR UNA AMBULÀNCIA PER DINTRE I DONAR A CONÈIXER
LA FEINA QUE S’HI FA...).
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TALLERS DE PATCHWORK, PEDRETES I TARGETES DE NADAL (ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES); TIROLINA I RAPPEL (LA JOCA CLUB ALPÍ),
METEOROLOGIA (OBSERVATORI DE L’EBRE) O DE BOLES DE NADAL (ASSOCIACIÓ DE DONES DE ROQUETES) VAN ENTRETENIR ALHORA QUE ENSENYAR
TÈCNIQUES VARIADES. ELS MENUTS TAMBÉ VAN PODER BALLAR BATUKA, DANCES DEL MÓN I BALLS DIVERSOS, ESCOLTAR CONTES
A CÀRREC DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL I DE L’ASSOCIACIÓ COOPERANTS AMB NICARAGUA, O PARTICIPAR, TOT DIBUIXANT UNA MOTOCICLETA,
AL CONCURS ORGANITZAT PEL MOTO CLUB ROQUETES.
ALTRES ACTIVITATS DESTACADES VAN SER LA SORTIDA EN BICI, A CÀRREC DEL CLUB BTT TERRES DE L’EBRE, O L’ACTUACIÓ DEL PALLASSO ALBERT CUCURULL.
A LA CARPA TAMBÉ S’HI VA PODER TROBAR, A BANDA DE MULTITUD DE JOCS I JOGUINES DIVERSES, INFLABLES I LLITS ELÀSTICS.
AQUESTS DIES LÚDICS DE L’AGENDA NADALENCA A LA CARPA VAN CLOURE AMB UNA XOCOLATADA, EL BALL DELS DIABLES LUCIFERS I ELS GRALLERS DE ROQUETES.
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EL DIA

24 DE DESEMBRE, ELS INFANTS VAN GAUDIR DE LA MÀGIA

D’UN GRAN TRONC DE NADAL UBICAT DAVANT DE L’ESGLÉSIA.
DESPRÉS D’ESCOLTAR LES VEUS DELS XIQUETS I LES XIQUETES CANTANT-LI
CANÇONS, EL TRONC VA COMENÇAR A CAGAR LLEPOLIES
PER A TOTS ELS ASSISTENTS.
I TAMBÉ VA FER-HO EL TRONC DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. AQUESTA VEGADA,
PERÒ, ELS REGALS VAN SER PER ALS ALUMNES MÉS PETITS
DEL CEIP M. M. DOMINGO, QUE TAMBÉ VAN ESCOLTAR ELS CONTES
QUE ELS VA EXPLICAR EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA.
D’ALTRA BANDA, EL MATEIX DIA

24 DE DESEMBRE VA ARRIBAR EL PARE NOEL

AL RAVAL DE CRISTO. CARREGAT DE REGALS, VA FER LA SEVA ENTRADA AMB UNA
CARROSSA I ACOMPANYAT DE DIVERSOS PATGES REIALS I LA MÚSICA DE LA BANDA
DE LA LIRA ROQUETENSE. AQUEST ACTE VA SER ORGANITZAT PER L’AV LA RAVALETA.
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IMATGES DE DIVERSOS PESSEBRE ELABORATS
AQUESTES FESTES. D’ESQUERRA A DRETA I DE
DALT A BAIX: EL DE LA LLAR DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE ROQUETES, EL QUE VAN
CONSTRUIR ELS NENS I NENES
QUE VAN PRENDRE LA COMUNIÓ EL

2008,

EL PESSEBRE VIVENT A L’ESGLÉSIA LA NIT DE
NADAL I ELS PARTICIPANTS AL CONCURS DE
PESSEBRES QUE ORGANITZA LA CONGREGACIÓ
MARIANA, ELS GUANYADORS DEL QUAL VAN SER

(1R PREMI), NATIVITAT
(2N) I IVAN I JOEL BELTRAN (3R). LES MENCIONS ESPECIALS VAN SER PER A PEDRO CID,
MAXIMINO BARRACHINA, JOSEP M. FOS I ENRIC
HÉCTOR I EUSEBI LLEÓ

GIL

ESCRIBÀ PER LA DIVULGACIÓ QUE FA DE LA
CULTURA DELS PESSEBRES. PRECISAMENT, LES
DARRERES IMATGES PERTANYEN A LA
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
D’ESCRIBÀ A L’HORT DE CRUELLS EL DIA

20.
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TAMBÉ HI HA HAGUT MÚSICA AQUESTES FESTES DE NADAL. ABANS D’INICIAR LES
VACANCES, ELS ALUMNES DEL CEIP M. M. DOMINGO VAN REUNIR-SE AL PATI
PER OFERIR LA TRADICIONAL CANTADA DE NADALES, EN QUÈ VAN ESTAR DIRIGITS
PER MARISA VALLS I ACOMPANYATS DE TOTS ELS MESTRES DE L’ESCOLA.
DISSABTE

20 DE DESEMBRE, A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE ROQUETES

VA TENIR LLOC EL CONCERT DE NADAL A CÀRREC DE LA CORAL PRELUDI A CARO
I LA CORAL ESCOLAR NOVELLA HARMONIA, DEL CEIP M. M. DOMINGO,
A BENEFICI DE MANS UNIDES I CÀRITAS. PER A L’OCASIÓ, LA CORAL PRELUDI A CARO
VA ESTRENAR ‘NO LLOREIS MIS OJOS’, SOBRE EL POEMA DE LOPE DE VEGA

‘LOS PASTORES DE BELÉN’. EN ACABAR EL CONCERT ES VA SORTEJAR
UN PESSEBRE ENTRE ELS ASSISTENTS.
EL DIA 26 DE DESEMBRE, LA BANDA DE LA LIRA ROQUETENSE VA OFERIR
EL TRADICIONAL CONCERT DE SANT ESTEVE, CONCERT EN QUÈ ES VA PRESENTAR
UN NOU MÚSIC DE LA BANDA, LUCAS ESCODA, QUE TOCA LA PERCUSSIÓ.
COM A CLOENDA, EL PÚBLIC TAMBÉ VA PARTICIPAR-HI PICANT DE MANS
QUAN LA BANDA VA TOCAR LA TRADICIONAL ‘MARXA RADETZKY’.
A LA NIT, TAMBÉ ELS LOCALS DE LA LIRA VAN SER L’ESCENARI DEL CONCERT JOVE
‘FESTILLUFA 2008’ QUE VA ORGANITZAR L'ASSOCIACIÓ CULTURAL LA CAPSA,
AMB LA COL·LABORACIÓ DE L'ÀREA DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT I LA LIRA.
TRES GRUPS DE ROCK I FUSIÓ QUE VAN FER GAUDIR EL NOMBRÓS
PÚBLIC ASSISTENT.
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LA NIT DE CAP D’ANY, DIVERSOS VAN SER ELS EMPLAÇAMENTS MULTITUDINARIS AL MUNICIPI ON ELS ROQUETENCS I LES ROQUETENQUES VAN
APLEGAR-SE PER ACOMIADAR EL

2008 I REBRE L’ANY NOU.

AIXÍ, LA LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES DE ROQUETES
VAN CELEBRAR UN SOPAR AL QUÈ VAN ACUDIR

130 PERSONES, I ES VA

QUEDAR MOLTA GENT SENSE PODER ASSISTIR-HI PER LA FALTA D’ESPAI.
BOSSA COTILLÓ, RAÏM DE LA SORT I BALL AMB EL DUET ECLIPSE. ABANS
DE SOPAR, L’ALCALDE PACO GAS ELS VA FER UNA VISITA PER DESITJARLOS UNA BONA ENTRADA D’ANY.
L’AJUNTAMENT VA MUNTAR DUES CARPES PER ACOLLIR LA FESTA: UNA
PER A GENT DE MITJANA EDAT I L’ALTRA, PER A JOVES DE

18 A 35 ANYS,

QUE UNA VEGADA MÉS VA QUEDAR-SE PETITA. A LES DUES CARPES, ELS
ASSISTENTS ES VAN DUR EL SOPAR I VAN SER OBSEQUIATS AMB BOSSES
COTILLÓ I MÚSICA FINS A LA MATINADA.
A INICIATIVA D’UN GRUP DE JOVES DE LA RAVALETA, AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES, ES VA ORGANITZAR UNA FESTA AL
CASAL. UNS

75 JOVES VAN SOPAR-HI I VAN BALLAR AMB LA MÚSICA

D’UNA DISCO MÒBIL FINS A LA MATINADA. VIST L’ÈXIT D’ENGUANY, DE BEN
SEGUR QUE L’ANY QUE VE REPETIRAN.
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ELS PATGES DE SM ELS REIS MAGS D’ORIENT
VAN VISITAR ROQUETES DISSABTE DIA

13

ENMIG D’UNA FORTA PLUJA, QUE VA PROVOCAR
QUE RECOLLISSIN LES CARTES DELS INFANTS A
DINTRE DE L’ESGLÉSIA EN LLOC DE DAVANT DEL
MERCAT, TAL COM ESTAVA PREVIST INICIALMENT.
DILLUNS

29 DE DESEMBRE VAN ACUDIR

AL RAVAL DE CRISTO SOTA LA LLUM
DE LES TORXES. ELS XIQUETS I LES XIQUETES
ELS ESPERAVEN A L’ESTANC DE MARITA,
ON ELS VAN ENTREGAR LES CARTES.
ELS PATGES TAMBÉ RECOLLIR
LES QUE JA ESTAVEN DIPOSITADES A LA BÚSTIA
REIAL QUE HI HAVIA A L’ESTANC.
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LES FESTES NADALENQUES VAN CLOURE AMB
L’ARRIBADA DELS REIS MAGS D’ORIENT LA NIT
MÀGICA DEL

5 DE GENER, LA MÉS INTENSA

I EMOCIONANT DE LES QUE RECORDEM
DE QUAN ÉREM PETITS.
AL RAVAL DE CRISTO, ELS REIS VAN ARRIBAR
ACOMPANYATS DELS PATGES REIALS
I DE LA MÚSICA DE LA BANDA DE LA LIRA.
A L’ESGLÉSIA VAN ADORAR EL NEN JESÚS I, UNA
VEGADA AL CASAL, L’ALCALDE ELS VA DONAR
LA BENVINGUDA I MOLTS XIQUETS VAN REBRE LES
SEVES JOGUINES.
A ROQUETES, ELS REIS MAGS D’ORIENT TAMBÉ
VAN SER REBUTS PER L’ALCALDE, PACO GAS,
I DOS INFANTS ELS VAN LLEGIR UN POEMA.
EL REI MELCIOR VA OFERIR UN PETIT DISCURS
PER A TOTS ELS ASSISTENTS I, PER ACABAR, VAN
REPARTIR MOLTS REGALS ENTRE ELS MENUTS.
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esports

A

quest mes de desembre passat, el Club
Vòlei Roquetes va presentar els equips
infantil femení, el cadet femení i el conjunt mixt infantil. I ho va fer durant la
jornada que el Club va organitzar per
celebrar les victòries assolides la temporada passada, dimarts dia 23 de desembre. La celebració va tenir lloc al

casal de la Ravaleta, on la gran família del vòlei a Roquetes va jugar diversos partits va gaudir d’un fabulós berenar que va preparar M. Victòria Sánchez, cuinera del CEIP
M. M. Domingo.
Aquestes són les imatges de la tarda de celebració, i
també les dels equips presentats per l’entitat aquella
tarda.

EQUIP INFANTIL FEMENÍ
AQUEST EQUIP ESTÀ FORMAT
PER LES JUGADORES: MÒNICA MORATALLA, EVA
CÁRDENAS, MARIA BELTRAN, MARIAN CID, LARA
CUEVAS, MARIA FRANCES, CINTA ROSA, MERCÈ
MESTRE I LAURA FERNÁNDEZ.

AQUEST DOS EQUIPS COMPETEIXEN
A LA MATEIXA CATEGORIA DEL GRUP
FASE PRÈVIA TERRITORIAL.
ELS EQUIPS QUE FORMEN AQUEST GRUP SÓN:
CV ROQUETES IM, CV ROQUETES IF,
ESCOLA ELISABETH IM, ESCOLA ELISABETH IF1,
CV SANT PERE I SANT PAU IM,
ESCOLA ELISABETH IF2 I
CV SALOU IF.

EQUIP INFANTIL MIXT
ELS JUGADORS QUE FORMEN AQUEST EQUIP
SÓN: MIQUEL MAYOR, IVAN DEOSDAT,
CRISTIAN FONOLLÀ, ADRIÀ PARDO,
GERARD MESTRES, ÀLEX CARCELLER,
ESTEFANIA RIVERA, ADRIÀ ANGUERA,
IVAN VALLDEPÉREZ, PAU PALLARÈS,
JUAN PEDRO FERNÁNDEZ, LÍDIA RUPÉREZ I
CINTA IÑÍGUEZ.
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EQUIP CADET FEMENÍ
AQUESTA TEMPORADA, L’EQUIP ESTÀ FORMAT
PER LES JUGADORES PAULA PARDO,
YUMA WAGGEH, NÚRIA MORATALLA,
JUDIT MESTRE, SARA CÁRDENAS, MIREIA JAIME,
AZAHARA RODRÍGUEZ, SANDRA OBANDO
I ANDREA CECIBEL.
ELS EQUIPS QUE PERTANYEN AL GRUP FASE
PRÈVIA TERRITORIAL SÓN:
CV SANT PERE I SANT PAU CM,
ESCOLA ELISABERT CF3, IES ROQUETES CM,
CV SALOU CF, CV ROQUETES CF I
ESCOLA ELISABETH CF4.
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El futbol base del CD Roquetenc
El Club Deportiu Roquetenc va presentar el seu primer
equip de futbol a principis de temporada i, una mica més
tard, també va donar a conèixer la composició del CD Roquetenc B, que competeix a la Tercera Territorial. El passat 14 de desembre va fer-ho amb la resta d’equips de

futbol base i l’escola de futbol de l’entitat. Un total de
nou equips són entrenats pel Club, dividits en les categories babys, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets i juvenils.
Tot seguit us presentem el planter del futbol a Roquetes.

1
4

1. EQUIP FORMAT PELS BABYS
2. EQUIP PREBENJAMÍ A
3. EQUIP PREBENJAMÍ B
4. EQUIP FORMAT PELS BENJAMINS ‘PANTERES’
5. EQUIP FORMAT PELS BENJAMINS ‘TAURONS’
(EN EL PROPER NÚMERO DE LA REVISTA US OFERIREM ELS NOMS DE TOTS ELS
COMPONENTS DE L’ESCOLA DE FUTBOL I ELS SEUS ENTRENADORS)

2

5
3
pàgina 28

(continua a la pàgina següent)

Roquetes

Núm. 262 gener 2009
(ve de la pàgina anterior)

EQUIP ALEVÍ
GUILLEM ALGUERÓ ESCUDÉ
ÈRIC ARRASTRARIA ORTÍ
ORIOL BALAGUÉ CHORTO
DANI BALLESTER VÁZQUEZ
DÍDAC BER DIÉGUEZ
FERRAN BUERA NADAL
CRISTIAN COLÓN LLOMBART
ÈRIC CORTIJO ACERO
DÍDAC JOSEP CRESPO PÉREZ
ALEJANDRO MANUEL FERNÁNDEZ QUERA
LLUC GAITAN ANDREU
IVAN GARCÍA RUPÉREZ
CINTA GOLDERO MORESO
ADRIÀ LEÓN ORTEGA
DANIEL LLUÍS BONET
ROGER MARTÍ SABATÉ
JOAQUIM I JOSEP MARTÍNEZ ARRASTRARIA
SERGI MESTRES BEL
EFRÉN DAVID OBANDO FLORES
LLORENÇ RAMBLA TOLÓS
ADRIÀ SAURA CID
MANEL VENTURA AGRAMUNT

EQUIP INFANTIL
AITOR JOEL BALASTEGUI PARDO
MIQUEL BASTONS CURTO
XAVIER BAUTISTA CORTIELLA
DAVID BEL LOZANO
JOSEP CID RODRÍGUEZ
ERNEST EIXIMENO TOLEDO
LUCAS ANTONIO ESCODA BELTRAN
ROGER GARCIA IGLESIAS
XAVIER GENARO MUÑOZ
ORIOL JULIAN GISBERT
FRANKLIN JR LANZA SALVATIERRA
SERGI MADUEÑO GIMENO
AITOR MARÍN BUZNEGO
MUSTAPHA MEZYAIN
VANNI MARC NÄGELI JUAN
MOHAMED OURHOUR
ABDELLATIF RIYANI BEN ELARBI
MARC JOAN RODRÍGUEZ TORTA
MARC SOLÉ FERRER
JOSÉ MARTÍN VILLAR BOGADO
NICOLAE ZLATAR

EQUIP CADET

ABDELAZIZ AIT HASSOU
JORDI CHAVARRIA BLANCH
EDUARD FANECA FARRÉS
FRANCESC JULVE FALCÓ
ABDESSAMAD MACHAOUR EL FARIKI
JOSEP MARTÍ SABATÉ
AZEDDINE MEZYAIN
ANDREU MIRALLES SOLÉ
POL MONCLÚS POVILL
SERGI MONCLÚS POVILL
SAMUEL ANTONIO PÉREZ SALAZAR
ALEIX PÉREZ VIDAL
PAU VICIENT CALVO

(continua a la pàgina següent)
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EQUIP JUVENIL
JOSEP ALTADILL ZARAGOZA
JOSUÉ ANDREU LÓPEZ
IVAN ARASA ZARAGOZA
MIGUEL ANGEL AYORA TORRES
MARC AZNAR RODRÍGUEZ
DÍDAC CHAVARRIA MARTÍ
MARC CURTO CASTELLS
JORDI ESCODA FONOLLOSA
RICHARD FUNES LEÓN
ALBERT GORDO MARTORELL
RAÜL MENCIA CELESTINO
ABEL PANISELLO ROIG
RAIMON PARDO LLUSIÀ
PERE PITARCH OLTRA
ADRIÀ PORCEL GARCIA
MUSTAPHA RIYANI BEN ELARBI
JOSEP ROVIRA VALLDEPÉREZ
ALBERT RUEDA FERRÉ
CARLOS SÁNCHEZ ESPINACH
J. CARLOS SUBIRATS ROCA
MARC VERICAT QUEROL
CRISTIAN VIDELLET RUMENSE
OCTAVIO WAGGEH DUKUREH

Conxa Clàssica, la trobada
de motos clàssiques
del Moto Club Roquetes
Dilluns 8 de desembre, festivitat de la Immaculada, el
Moto Club Roquetes va organitzar la primera edició de la
trobada que ha estat batejada com a Conxa Clàssica: reunió de motos clàssiques que intenta apropar els bells racons que del nostre territori.
Malgrat que el temps no va acompanyar, uns cinquanta
participants van apuntar-se a aquesta primera edició, arribats de les quatre comarques de l’Ebre, del Camp de Tarragona i la província de Castelló.
El regorregut total va constar d’uns 36 km i abans d’iniciar-lo, els motoristes van fer una volta per Roquetes i el
raval de Crist. I tot seguit, des de l’Hort de Cruells fins al
barranc de Lloret, on els esperava un esmorzar i un foc
molt apreciat a causa del mal temps de la jornada.
Cap de les motocicletes participants (exemplars de Montesa, MotoVespa, BMW, Ducati, Bultaco, Jawa, Iso,
Guzzi, Sanglas, Ossa i Derbi) va tenir problemes durant
el recorregut i no va caler utilitzar el cotxe escombra.
El premi a la moto més antiga va recaure en una Guzzi
Hispania Z98, de l’any 1956, propietat de Julià Sánchez,
de Roquetes, mentre que el premi al pilot vingut de més
lluny va ser per a Hèctor Sales i Manoli Gómez, arribats
de Castelló de la Plana amb una Guzzi Breva.
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Joan Alcoba s’endú un dels tres premis absoluts
de la cinquena edició dels Premis esportius Baix Ebre
Aquest mes de desembre passat va tenir lloc el lliurament
dels Premis esportius Baix Ebre -enguany en la seva cinquena edició- que organitzen el Consell Comarcal i el Consell Esportiu del Baix Ebre amb l’objectiu de reconèixer la
trajectòria dels esportistes, clubs i entitats de la comarca
durant la temporada. Més d’un miler de persones van participar a l’acte, que va tenir lloc al pavelló polisportiu de
l’Ampolla. La convidada d’honor d’aquesta edició va ser
l’atleta olímpica Laia Forcadell, que va rebre una menció
especial per la seva participació als Jocs olímpics de Pequín.
Els esportistes i clubs roquetencs van sortir-ne molt ben
parats ja que diversos van ser els guardonats. En la categoria de Premis absoluts, el tirador olímpic Joan Alcoba
va rebre el premi al millor esportista/equip federat en categoria absoluta Baix Ebre 2008. Entre el seu ampli palmarès, Alcoba compta, entre d’altres, amb la medalla de
plata del Campionat del món de tir al plat com a component de l’equip nacional i amb la medalla de plata i subcampió sènior del Campionat d’Europa. Cal ressaltar que
és l’únic ebrenc que apareix al llibre de la UFEC com a un
dels millors esportistes catalans dels últims setanta cinc

premi Sub-16, a Cristina Camacho.
TORNEIG INFANTIL NADALENC

La tarda de divendres 2 de gener, el club d’escacs Peó
Vuit va organitzar el tradicional Torneig nadalenc adreça’t al més joves, que enguany va comptar amb poca
participació. Els guanyadors van ser Anna Carbó, Cristina Camacho (segon premi) i Genís Rumbau (tercer
premi).

guanyadors dels tornejos d’escacs

Les competicions corresponents al IX Torneig d’escacs Ciutat de Roquetes van tenir lloc tots les nits
dels divendres dels mesos d’octubre, novembre i desembre al club d’escacs Peó Vuit, al Centre Cívic. Vinti-un jugadors i jugadores van participar-hi i,
finalment, Ramon Vicient, amb 6,5 punts, va ser-ne
el guanyador absolut. El segon classificat va ser Santi
Añó (6 punts) i el tercer, Ramon Cid. El premi per al
jugador no federat va ser atorgat a Lluís Gómez i el

anys.
Els altres dos premis absoluts van ser per a l’equip infantil femení de l’IES Blanca d’Anjou, del Perelló, campió de
Catalunya i campió territorial (millor esportista/equip escolar Baix Ebre 2008) i Anna Aïda Martí, del CN Tortosa,
campiona d’Espanya d’hivern i estiu júnior (4 medalles
d’or) en 50 m i 100 m papallona, com a millor
esportista/equip federat en edat escolar.
Quant als premis específics, els guanyadors van ser el
Club Vòlei Roquetes, per haver aconseguit dos campionats de Catalunya la temporada 2007-08, per haver participat a un campionat d’Espanya i per l’ascens de categoria
(premi a la millor entitat pels seus èxits en la competició
esportiva) i l’empresa roquetenca Josifer, premi a l’empresa, entitat o institució per la seva col·laboració i patrocini, pel seu suport durant molts anys al CD Roquetenc.
En aquest apartat, la resta de premiats van ser el Club
Atletisme Terres de l’Ebre (premi a la millor entitat per la
seva tasca de promoció esportiva), Ramon Marqués
(premi al millor col·laborador esportiu) i Manel Vilarroya,
entrenador del Club Patí l’Aldea (premi a la millor tasca
tècnica o docent en el camp de l’esport).
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biblioteca municipal de Roquetes
Activem la biblioteca
Els dimecres del mes de desembre, el personal de la biblioteca va preparar per als petits tot un seguit d’activitats relacionades amb el Nadal:
 Dimecres 3 de desembre: taller de decoració nadalenca.
 Dimecres 10 de desembre: contes nadalencs, amb La
nit que les joguines van cobrar vida.
 Dimecres 17 de desembre: cagatió amb els alumnes
del CEIP M. Marcel·lí Domingo i, a la tarda, contes nadalencs amb La fàbrica de joguines del Pare Noel.
 I els dies 23, 24, 29 i 30, la biblioteca va participar al
Parc de Nadal amb la biblioteca mòbil i dos cursos: un
per ser patge reial i un altre titulat Qui ha vist l’home dels
nassos?

el desembre en xifres
El darrer mes del 2008 van visitar la Biblioteca 2.894
persones. Es van fer 3.242 préstecs (1.052 llibres, 232
números solts de revista, 256 CD, 46 CD-R i 1.646 DVD).
El servei d’informàtica i internet va ser consultat per 800
usuaris.
Actualment, les 2.410 persones que tenen carnet d’usuari trobaran un total de 20.287 documents a la Biblioteca.

l’agenda del gener
Dimecres 21: l’Hora del conte, amb Babaiaga.
Dimecres 28: l’Hora del conte, amb Adelaida.

i al febrer...
Els dimecres 4, 11 i 18: taller de Carnaval
Divendres 6: presentació del llibre Bèsties de l’hort,
de Xavier Blanch.
Dissabte 7: segona jornada de l’Ebrebloc 2009
Divendres 13: presentació del llibre Del sud: el País
Valencià al ritme dels Obrint pas.
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novetats
Àrea infantil

Àrea juvenil

Llibres
Bravo, Juan; Els tres mosqueters
Chen, Chih-Yuan; En Rugits i l’Orelles
Fletcher, Julie; La vaca fa muú
Gliori, Debi; Contes per somiar
despert
Jean, Didier; La casa dels animals
Kasparavicius, Kestutis; El quadre desaparegut
Lloyd, Sam; El Pelut i la Pelussa
Manso, Anna; Canelons freds
Pérols, Sylvaine; La Marieta
Rimbau, Roser; Laura i el Nadal
Romera, Marta; Farem... panellets!
Stein, Mathilde; Meu!
Valat, Pierre-Marie; L’aigua
Visscher, Cécile de; Mimi i la girafa blava
Història il·lustrada de Catalunya
per a petits i grans
Lopesino, Jordi; La meva primera guia sobre astronomia

Novel·la
Abdel-Fattah, Randa; Per què tothom em mira això del cap?
Benavente, Jaume; La il·lusió
Burgas, Àngel; Una cançó per a
Susanna
Castellano, Pep; Els pirates no
ploren
Dumas, Alexandre; El capità
Pàmfil
Larreula, Enric; Ala de Corb i els
traficants d’esclaus
Rowling, J. K.; Les rondalles del
bard Gallard
Santos, Care; Dos lunas
Sotorra, Andreu; El club dels
caps rapats

DVD
Barbie en un cuento de navidad
Campanilla
La casa de Mickey Mouse: cuentos de hadas
Doraemon i els set mags
Jack y las judías mágicas
Kung fu panda
Shin Chan: la película
La sirenita
Mortadelo y Filemón:
misión,
salvar la
Tierra
Pequeños
salvajes
Pinocho
3000

Àrea d’adults
Filosofia i religions
Bouso García, Raquel; El zen
La diversitat del ioga: la riquesa
d’una tradició mil·lenària
Grimal, Pierre; Diccionari de mitologia grega i romana
Torralba, Francesc; L’amistat
Ciències socials
Cordomí,
Xavier;
Bèsties de
festa!:
història i
cens
il·lustrat
del bestiari popular amb
700 figures
Maragall, Pasqual; Oda inacabada: memòries
Pedrosa, Elisabet; Criatures d’un
altre planeta: crònica d’una lluita
contra la síndrome de Rett

Teatre
Rusiñol, Santiago; Teatre
Shakespeare, William; El rey
Lear; Othello, el moro de Venecia
Novel·la
Banegas, Montse; Una dona incòmoda
Dickens, Charles; Grans esperances
Goodwin, Jason; La serp de
pedra
Grossman, Vasili; Todo fluye
Kureishi, Hanif; Intimitat
Larsson, Stieg; La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina
Morton, Kate; La casa de Riverton
Niffoi, Salvatore; La vídua descalça
Oller, Narcís; Contes
Ramis, Llúcia; Coses que et passen a Barcelona quan tens 30
anys
Roca, M.
Mercè;
Cames
de seda
Roth, Joseph; La
rebel·lió
Sa d a,
Da niel;
C a s i
nunca
Soler, Sílvia; Petons de diumenge
DVD
Alemania, año cero
Algo pasa en las Vegas
Avril
Carta de una mujer desconocida
Casino Royale
La copa
Cuando pasan las cigüeñas

El cuervo
Un día en Nueva York
Diario de una niñera
Dos hermanos
Drácula, de Bram Stoker
Dulce pájaro de juventud
En brazos de un extraño
En un mundo libre
Los falsificadores
El fantasma de la ópera
Feliz navidad, Mr. Lawrence
El fenómeno Bruce Lee
Física o química
El increíble hombre menguante
The Jacket
L.A. Confidential
Luces al atardecer
María Antonieta
El Monje
My fair
lady
La niebla
Oliver
Twist
Papillon
Pesadilla
antes de
Navidad
El piano
Pulp fiction
Regreso a Howards End
Salir pitando
Sexo en Nueva York
Música
Drexler, Jorge; Cara B
Luis Miguel; Cómplices
Pitingo; Soulería
Casa Azul; La revolución sexual
Keane; Perfect symmetry
Lexu’s;
Saps
Turner,
Tina; Private dancer

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
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.
ANTENA CARO 96.0 FM

EDIFICI CENTRE CÍVIC,

2N

PIS

43520

ROQUETES

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

1

2

Dintre de la programació d’Antena Caro, aquest mes de
desembre destaca el programa especial, emès el dia de
Nadal, en què els diferents portaveus dels grups polítics de
l’Ajuntament de Roquetes van fer la seva valoració del que
ens va deixar l’any 2008 al municipi. A les imatges (1), tots
pàgina 34
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els protaveus: Miquel Castelló (PSC), Sisco Ollé (ERC), Gerard Gas (CiU), Xavier Alegret (EBiN) i Pepita Bosch (PP).
Pel que fa a ‘La tertúlia’, en destaquem dues: la primera,
amb l’IES Roquetes i la seva participació per primera vegada al Projecte europeu Comenius. D’esquerra a dreta de
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4

5

tulada El Port al ritme de les estacions, i al professor Manel
Ollé, de qui va sortir la idea d’enregistrar un poema amb la
col·laboració de membres de la coral Tirichae. Aquest
Nadal, Antena Caro va voler compartir l’esperit nadalenc
amb tots vosaltres tot oferint El poema de Nadal, de Josep
M. de Segarra, un clàssic de la nostra literatura sobre les
tradicions del Nadal. Les veus que van interpretr el poema
foren Xell Aixarch, Emma Guasch, Lluís Pons, Blanca Pons,
M. Rosa Pons i el propi Ollé (fotografia 5).

la foto 2: Salomé Aguilar, professora d’anglès; Huw Edwards, professor d’anglès i coordinador del projecte; i els
alumnes Laia Fontanet i Llorenç Solé. La segona tertúlia va
tenir lloc amb motiu del centenari de la Congregació Mariana de Roquetes. D’esquerra a dreta de la foto 3: Joaquim
Castellà, membre de la junta; Immaculada Segarra, sotssecretària; i Tomàs Barceló, president de la Congregació.
També ressaltem les entrevistes a l’escriptor Vicent Pellicer (foto 4) per presentar la seva exposició fotogràfica, ti-

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 desembre de 2008

DESEMBRE
Temperatura mitjana màximes 13.0 C

Naixements
Paula Cugat Sánchez, 27/11/08
Chaima Sadki, 03/12/08
Ezequiel Marín Muñoz, 04/12/08
Naia Adam Moncayo, 10/12/08
Dídac Sanabra Carles, 15/12/08
Mar Ballesté Lozano, 23/12/08
Aaron Giménez Moreno, 24/12/08
Marc Forés Roca, 24/12/08

Temperatura mitjana mínimes 6.1 C
Temperatura màxima absoluta 19.0 C el dia 21
Temperatura mínima absoluta -0.8 C el dia 25
Precipitació mensual: 47.0 mm
Precipitació màxima en un dia: 17.7 mm el dia 27
Ratxa màxima: 84 km/h WNW el dia 18
Humitat relativa mitjana a 07 h: 75%

Matrimonis
Ram Krishna Khatri Chhetri i Isabel Iniesta Albiol, 06/12/08
Carlos Adan Valls i Sandra-Ruth Quispe Uribe, 06/12/08
Miguel Ángel Rodríguez Saura i Maria Isabel Lara Santos,
06/12/08
Javier De la Calle Morey i Maria Pelegrín Valls, 13/12/08
David Alonso Hernández Navas i Judith Elisabeth Peña Orellana,
13/12/08
David López Juancomartí i Sílvia Sanz Rios, 27/12/08
Defuncions
Miguel Curto Piñol, 01/12/08
Andrew-Jeffrey Masterman, 01/12/08
Maximiliano Pla Homedes, 25/12/08
Maria Cinta Balagué Blanch, 29/12/08
(Recordeu que només apareixen les defuncions produïdes al municipi
de Roquetes)
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Humitat relativa mitjana a 13 h: 62%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 70%
Humitat relativa mitjana horària: 69%
Pressió màxima absoluta: 1024.5 hPa el dia 20
Pressió mínima absoluta: 987.9 hPa el dia 14
Pressió mitjana: 1016.2 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

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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ajuts
‘Forma’t’, programa de referència en la formació de treballadors i treballadores
El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, fins a 3.000.000 euros
per subvencionar els costos generats a les empreses per la
participació dels seus treballadors i treballadores en accions formatives en algun dels àmbits següents:

Més informació:
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/aj
uts_Format.html

Idiomes: inclou l’aprenentatge tant d’idiomes estrangers
associats a una ocupació com l’ensenyament del català, als
efectes de millorar la competència lingüística, oral i escrita del treballador/a.
Prevenció de riscos laborals: inclou la formació teòrica i
pràctica en matèria de prevenció de riscos, que sigui suficient i adequada al lloc de treball o a la funció de cada
treballador/a. Preferentment, la formació orientada a prevenir les lesions més representatives quantitativament.
Transferència de coneixements: qualsevol altra activitat
formativa que comporti una millora de les competències
professionals dels treballadors/es.
Termini: 30 de setembre de 2009.
Si voleu realitzar qualsevol consulta, us podeu adreçar a:
format.soc@gencat.cat o al telèfon 900 102 607.
De dilluns a dijous, de 9 a 14h i de 15 a 18h.
Divendres, de 9 a 15h.

nota informativa
Transport subvencionat per a majors
de 65 anys
Termini per presentar la sol·licitud: 15 de febrer.
Cal adreçar-se a les oficines de l’ajuntament, de 9 a
14 hores, i dur la següent documentació:
Fotocòpia del DNI i/o fotocòpia del certificat
d’invalidesa permanent.
Fotocòpia íntegra de la declaració de la renda de
tots els membres de la unitat familiar de l’any 2007.
En cas de no fer la declaració de la renda, cal dur el
certificat d’Hisenda de les imputacions fiscals de
l’any 2007.

Serveis de la deixalleria de Roquetes
s’hi pot portar...
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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seguretat
La inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors

E

l Reial decret 711/2006, de 9 de juny de
2008, va modificar determinats reials
decrets relatius a la inspecció tècnica
de vehicles, així com el Reglament general de Vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Una d’aquestes modificacions és la del Reial decret
2042/1994, que regula les inspeccions tècniques de vehicles, incorporant l’obligatorietat de la inspecció tècnica
periòdica dels ciclomotors de dues rodes. Concretament,
i d’acord amb la redacció donada a l’article 6.1 del Reial
decret 2042/1994, els ciclomotors de més de tres anys
d’antiguitat, des de la data de matriculació, hauran de
superar la inspecció tècnica obligatòria amb una periodicitat bianual.
La disposició transitòria segona, apartat primer, del RD
711/2006 esmentat, fixa els terminis en què els ciclomotors de dues rodes hauran de començar a passar la inspecció periòdica.
Acollint-se a aquesta disposició, el departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya va dictar la Ordre IUE/40/2007, de 27 de febrer,
per la qual es fixa la data d’entrada en vigor de l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes.
L’article 1 d’aquesta Ordre estableix el 21 de febrer de
2009 com a data d’entrada en vigor de l’obligatorietat
de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de
dues rodes.
Així mateix, l’article 2 de l’Ordre preveu que els ciclomotors de dues rodes matriculats abans del 21 de febrer de
2006 hauran de començar a passar la inspecció tècnica
periòdica, com a màxim, en els terminis següents:
- Números de matrícula acabats en 0 i 1: el mes de febrer de 2009.
- Números de matrícula acabats en 2 i 3: el mes de març
de 2009.
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- Números de matrícula acabats en 4 i 5: el mes d’abril
de 2009.
- Números de matrícula acabats en 6 i 7: el mes de maig
de 2009.
- Números de matrícula acabats en 8 i 9: el mes de juny
de 2009.
Per poder realitzar el gran nombre de revisions previstes, els serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya
estan enllestint una sèrie d’Estacions d’ITV mòbils (una
per província) que, de forma itinerant, donaran servei a
les poblacions. Es preveu que iniciïn el seu funcionament
el proper mes de febrer. Cal recordar, però, que per passar la revisió periòdica obligatòria igualment es pot acudir a les diferents estacions d’ITV existents al territori.
El principals punts de les revisions, s’encaminaran a la
verificació dels components N0 manipulables dels elements que componen el ciclomotor, la contaminació
acústica, comprovació dels elements de seguretat i de
comandament del vehicle, així com passar per un banc
de proves per determinar, si s’ha modificat la potencia
màxima del ciclomotor d’acord amb les seves característiques tècniques.
Policia Local de Roquetes
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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CURSOS
Cursets de tennis.
Informació i inscripcions al
telèfon 657 308 241.
ESPORTS DE MUNTANYA
Sortida d’esquí de muntanya al Pirineu. Dificultat
mitjana. Dia 25 de gener.
Sortida d’excursionisme al
Port: volta als refugis del
Port. Dificultat baixa.
Dies 14 i 15 de febrer.
Sortida d’alpinisme al massís del Penyatelera: corredor de la gran diagonal.
Dificultat mitjana-alta.
Dies 21 i 22 de febrer.
Organitza: La Joca club
Alpí. Més informació: tel.
977 503 933, dijous a partir
de les 22.30h)
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.
Campionats comarcals d’escacs. Dia 24 de gener, de 16
a 19h. Local del Peó Vuit
(Centre Cívic).
FESTES
Carnaval a Roquetes. Dia
21 de febrer. A les 19.30h,
desfilada de disfresses pel
carrer Major, amb l’acompanyament de les xarangues Filigrana i Xino Xano.
Ball de diables Lucifers de
Roquetes. A la mitja nit,
ball de disfresses a la Lira
amb el duet musical Elegance.

català (dms de 17.30 a 19h),
cabassos (dj de 16 a 19h) i
anglès (dj de 19 a 20h).
Associació de Dones
Taller per aprendre a fer
coquetes de Sant Blai i pastissets. Dia 28 de gener,
17h.
Festa de Santa Àgata. Dia
6 de febrer, a les 19h,
missa, i a les 21h, sopar al
restaurant Calau, als Reguers. Preu 30 euros.
Dijous llarder. Visita al
Raval de l’Art, l’exposició
d’escultures a l’aire lliure
del raval de Cristo. A continuació, berenar al local de
l’Associació. Preu 5 euros.
dia 19 de febrer.

AGENDA ENTITATS
ASSOCIACIÓ DE DONES
Al Centre Cívic, tai-txí (dimarts de 20 a 21.30h), manualitats (dm de 16 a 19h),

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.

col·laboracions
Una vegada acabat el 2008 podem dir que la biblioteca de Roquetes està en plena forma. Amb les dades a la mà, la nostra biblioteca és la que més préstecs ha fet de les Terres de l’Ebre
(prop de 43.000), després de la de Tortosa, tot superant poblacions molt més grans com ara Alcanar, Deltebre o Amposta.
A nivell de Catalunya, superem clarament totes les poblacions
amb biblioteca de fins als 11.000 habitants, la qual cosa situa
Roquetes al mapa bibliotecari català d’una manera destacada.
Tot això ha estat fruit de la feina que s’està fent des de la biblioteca però, sobretot, és fruit de la gent de Roquetes a la què
agrada acudir a la seva biblioteca i la fa servir fins al punt de
convertir-la en la biblioteca de tots i totes els roquetencs. Han
passat més de 39.200 persones en tot l’any!
El personal de la biblioteca volem mostrar el nostre agraïment
a la gent que hi veniu, que la feu servir, que ens feu publicitat i
que ens ajudeu a tenir cada dia més ganes de treballar per aconseguir anar més endavant encara, aprenent coses noves per mi-

llorar el servei i buscant solucions als problemes que puguin
sorgir.
Una altra dada significativa és la dels carnets: n’hem fet més de
2.4 00 en un any i mig de funcionament. Això ens posa al bon
camí per aconseguir que tota la gent de Roquetes tingui el carnet de la biblioteca.
L’accés a internet és una altra de les coses que funcionen prou
bé ja que en tot l’any 2008 s’han fet més de 9.000 connexions
a través dels ordinadors i la xarxa wifi. Aquesta última va creixent cada vegada més i al desembre ha significat gairebé un
20% de les connexions.
Les activitats que s’organitzen a la biblioteca són prou concorregudes, sobretot les que fem els dimecres per al públic infantil, per això les hem mantingut durant tot l’any.
Veniu a la biblioteca a trobar el vostre raconet, segur que hi ha
alguna cosa que us crida l’atenció. Us hi esperem!
Personal de la biblioteca municipal
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Any 1956. Carrer de la Gaia.
Fent pastissets: Cinta Trullén (la Ferrera),
Mercedes Accensi (l’Evarista), M. Cinta Arasa
(la del Vale), Cinta Domènech (la Pansa) i
Nieves Gisbert (l’Evarista).
CINTA GISBERT

Any 1968. Carrer de Santa Càndia.
Diumenge de Rams.
José Boldó i Magdalena Montserrat amb els
nens Josep M. i Magdalena Boldó.
MAGDALENA MONTSERRAT

Octubre de 1959. Era de l’hort de la Bayoles
(camí del Mig). Josefa Cid Vidal, José Also
Altadill, José Also Cid i Javier Altadill Vidal.

Any 1950. Festes de Sant Miquel.
Repartiment del panoli a la raval Nova.
VICTÒRIA ROMEU

