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Q

ue el govern de la Generalitat hagi
planificat un aeroport a les Terres de
l’Ebre i que, a sobre, hagi cregut que
l’emplaçament idoni per a aquest
sigui Roquetes és una molt bona no-

tícia, tot i ser conscients que no disposarem d’aquest servei d’un
dia per a l’altre i que tardarà encara a ser construït. I ho és per

l’editorial

diverses raons. La primera, perquè cal celebrar que el Govern
hagi comptat amb les Terres de l’Ebre a l’hora d’elaborar un pla
estratègic ja que, per desgràcia, no sempre ha estat així. En
segon lloc, perquè la futura vegueria de l’Ebre podrà gaudir
(igual que la resta de vegueries) de totes aquelles infraestructures de transport que apropen la gent, que redueixen distàncies,
que poden transportar de forma ràpida els productes elaborats
a la nostra terra, que permeten competir econòmicament, desplaçar-nos o rebre el turisme amb igualtat de condicions que Girona, Reus, Lleida o la Seu d’Urgell. I la tercera raó és que des de
l’Ebre podrem volar fins a qualsevol lloc i des de qualsevol lloc
es podrà venir a conèixer i disfrutar de les Terres de l’Ebre.
El nostre municipi és la porta d’entrada al Parc Natural dels

Ports i tenim la costa a mitja hora de distància, fets que, juntament amb la construcció de l’aeroport, ens ofereixen la possibilitat de ser capdavanters en una oferta turística que caldrà
aprofitar.
I perquè Roquetes sigui una ciutat de referència, on valgui la
FOTO PORTADA: PILI ALEGRIA
(ESCULTURA DEL RAVAL DE L’ART)
ROQUETES, REVISTA GRATUÏTA
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
FUNDADA EL 1983. 7A ÈPOCA
DIRECTOR: FRANCESC A. GAS
SOTSDIRECTOR: JORDI BAUCELLS
DIRECCIÓ PERIODÍSTICA: VICKY CURTO
EQUIP DE TREBALL: JORDI BAUCELLS,
VICKY CURTO, PACO TAFALLA,
PILI ALEGRIA, ELENA BIELSA I ANTOLÍ ORTIZ
DISSENY GRÀFIC: J. BAUCELLS/V. CURTO
FOTOGRAFIES: P. ALEGRIA
EDITA: EXCM. AJUNTAMENT DE ROQUETES
DLT: 2.253-84
IMPRIMEIX: IMPREMTA QUEROL SL
3.300 EXEMPLARS

pena viure-hi i també visitar-la, caldrà treballar dia a dia, millorant tots els serveis per a la ciutadania. Aquest és l’objectiu de
la nostra feina i també el de totes les accions que estem engegant. En aquesta línia, aquest any 2009 començaran tot un seguit d’obres de millora al nostre municipi; unes, incloses als
pressupostos municipals i altres, finançades pel Fons d’Inversió
Local (veure pàgina 5). Unes i altres provocaran, mentre durin,
molèsties al veïnat, però totes estan pensades perquè, en acabar,
ajudin a millorar la imatge del municipi i, sobretot, facin la vida
més còmoda a cadascun dels seus habitants.

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies

AEROPORT
DE LES TERRES
DE L’EBRE

UBICACIÓ DEL FUTUR AEROPORT DE LES TERRES DE L’EBRE, AL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL DE ROQUETES, TOCANT AL DE SANTA BÀRBARA.

Volar des de Roquetes
Les Terres de l’Ebre també disposaran d’un aeroport

E

l passat dia 20 de gener, el Govern català
va aprovar el Pla d’aeroports, aeròdroms i
heliports de Catalunya 2009-2015 i el Projecte de llei d’aeroports i heliports; dos instruments bàsics per impulsar i vertebrar la
política aeronàutica dels propers anys a Catalunya. Així,
el Govern es dotava d’eines per a la gestió aeronàutica i
per a la potenciació de la xarxa d’aeroports comercials,
per avançar en la construcció de nous aeroports i per a
l’extensió i la consolidació d’una xarxa d’aeròdroms i d’heliports al nostre país.

Aquest Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports impulsa
quatre aeroports nous, entre els quals hi ha el de les Terres
de l’Ebre, a més del de Lleida-Alguaire ( ja en construcció), el de Pirineus-Andorra i un aeroport corporatiu empresarial del què no s’ha concretat la ubicació. El Pla
preveu també set aeròdroms nous, entre els quals hi ha el
d’Arnes i la Ribera d’Ebre, i, quant als heliports, en Pla en
preveu dos al nostre territori: a l’Ametlla de Mar i a Móra
d’Ebre.
El futur aeroport de les Terres de l’Ebre estarà ubicat al
(continua a la pàgina següent)
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terme municipal de Roquetes, just on aquest
limita amb el de Santa Bàrbara, en uns terrenys molt aprop del canal Xerta-Sénia que
actualment són plantacions de cíctrics.
Aquest nou equipament comercial compta
amb una inversió prevista de 27 milions d’euros i el seu objectiu principal és connectar la
zona sud de Catalunya amb la resta del país
per via aèria (amb vols xàrter i aerotaxi, principalment) i donar suport als serveis públics
sanitaris i de bombers.
El Pla aprovat el 2001 situava l’aeroport al
terme municipal de Tortosa, a uns 2 km de
Santa Bàrbara i a 8 de Tortosa, però la ubicació definitiva ha apostat per Roquetes en considerar que té uns avantatges inqüestionables
(major visibilitat) en operacions de vol instrumental i que, alhora, salva la fauna existent al
barranc de Lledó.
La nova ubicació de l’aeroport de Roquetes
el situa a uns 6 km de la via C-12 (Eix de l’Ebre) i a una mica més de 3 km de la futura
autovia A-7. D’altra banda, el Pla territorial
proposa per a l’aeroport dos accessos viaris:
un des del nord i l’altre des del sud. El primer
és una nova via de 6 km de longitud que té el
seu inici a l’enllaç de Vinallop amb la futura
autovia C-12 (desdoblament de l’Eix de l’Ebre), des d’on va a buscar l’aeroport; mentre
que el del sud és una nova via de 3 km de longitud des de la carretera T-346 i des d’aquí al
nou enllaç de la futura autovia A-7 a Santa
Bàrbara. Tots dos accessos es connectaran al
mateix aeroport.
ES CONSTRUIRÀ UNA NOVA CARRETERA QUE ENLLAÇARÀ L’AEROPORT AMB EL TRAM DESDOBLAT DE L’EIX

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

DE L’EBRE (ROTONDA DE VINALLOP) I UNA ALTRA PER ACCEDIR A LA FUTURA AUTOPISTA DE L’INTERIOR.

El futur aeroport de les Terres de l’Ebre tindrà
una pista de vol de 2,1 quilòmetres de longitud per 45 metres d’amplada, amb una zona lliure d’obstacles de 60 x 60
metres a cada capçalera i sobreamples o raquetes per als
girs al final de la pista; un carrer d’accés a la pista de 23
metres d’amplada i una plataforma per a aviació general,
heliport i lloc d’estacionament de 5.000 m2.
El nou equipament aeroportuari ebrenc disposarà d’una
plataforma d’estacionament d’aeronaus (24.000 m2), un
edifici terminal de passatgers (3.000 m2), zona d’aparcament amb capacitat per a uns cinquanta vehicles (1.000
m2), torre de control, terminal d’aviació general, àrea per
a serveis, accés viari a la terminal, dependències del servei d’extinció d’incendis, reserva d’espai per a la futura
zona de càrrega i descàrrega i industrial , una depuradora
d’aigües residuals i àrees de cautela.
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SUGGERÈNCIES AL PLA TERRITORIAL

Es tracta d’una molt bona notícia per al desenvolupament
econòmic de les Terres de l’Ebre i, evidentment, també per
al del nostre municipi però, a més a més, l’Ajuntament de
Roquetes va presentar al Pla territorial parcial de les Terres
de l’Ebre un seguit de suggerències, entre les quals figura
la creació d’un centre logístic al costat del futur aeroport
en considerar que caldrà reforçar-ne els serveis si el que es
pretén és que aquest sigui una eina funcional al cent per
cent per a les empreses que apostin per treballar amb les
Terres de l’Ebre, tant des del punt de vista comercial i industrial com des del vessant turístic. Cal assenyalar que
l’aeroport serà un element bàsic perquè nous operadors turístics triïn el nostre territori per oferir als seus clients. Els
actius naturals i culturals ja els tenim; ara cal que cada vegada disposem de millors serveis.
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A LA RAVAL NOVA ES FARAN DIVERSES ACTUACIONS AQUEST

2009, ENTRE D’ALTRES, LA REFORMA DE LA PLAÇA I LA URBANITZACIÓ DE DIFERENTS CARRERS.

L’Ajuntament destina l’import total del Fons d’Inversió Local
a importants obres al municipi
La raval de Cristo s’endurà gairebé el 40% de la inversió pública
L’Ajuntament iniciarà aviat les obres d’un important paquet
d’obres públiques per valor de 1.360.863 euros amb càrrec
al Fons d’Inversió Local (FIL) del Ministeri d’Administracions Públiques. Els projectes presentats al FIL són la reforma de la plaça de la raval Nova, la urbanització dels
carrers de Sant Joan, Sant Ruf, Santa Anna i Sant Agustí,
tots del nucli antic, i la reforma dels enllumenats de la raval
de Cristo i els sectors I (zona del canal) i III (raval Nova) de
Roquetes.
L’alcalde, Paco Gas, ha explicat que totes les obres responen a la necessitat de millorar l’estat actual dels serveis públics i començar a canviar la imatge del municipi, “sobretot
pel que fa a l’enllumenat i els carrers propers a la zona
comercial de la ciutat, fins ara molt deteriorats”. “En el
cas del raval de Cristo, l’enllumenat està totalment obsolet i no compleix cap exigència ambiental, per tant, cal
canviar-lo íntegrament”, diu Gas. El cas de l’arranjament
de la plaça de la Raval Nova “és una antiga reivindicació
dels veïns i un compromís de l’actual equip de govern municipal que complirem molt aviat”, ha manifestat l’alcalde.
Quant a les obres presentades al FIL, tant la reforma de
l’enllumenat públic a dos sectors de la ciutat com la de l’enllumenat del raval de Cristo responen a la necessitat d’adaptar sengles instal·lacions a la Llei de contaminació
llumínica, la qual cosa significarà més estalvi i més eficiència energètica. La primera reforma, amb un pressupost de
135.271,88 euros, contempla la reforma parcial de l’enllumenat i inclou l’habilitació d’un nou quadre d’enllumenat, la
col·locació d’un reductor de flux elèctric i el canvi total de

OBRES QUE S’INICIARAN EL 2009
FONS D’INVERSIÓ LOCAL
Reforma enllumenat raval de Cristo

511.198,39

Reforma enllumenat sectors I i III Roquetes

135.271,88

Urbanització carrers nucli antic

549.630,81

Reforma plaça raval Nova

164.761,92

INCLOSES ALS PRESSUPOSTOS PER AL 2009
Millores abastiment aigua potable

1.180.663,80

Aigües pluvials carrers del Pare Rodés,
Manel Cid i Torre d’en Gil

401.419,04

Pavelló poliesportiu

2.584.999,68

Carrers Raval Nova

393.184,20

Altres

302.008,50

TOTAL

6.223.138,22

les lluminàries i les làmpares. El període d’execució de l’obra serà de tres mesos i està previst que donin feina a quatre persones.
La segona reforma de l’enllumenat, la que correspon al raval
de Cristo, té un pressupost de 511.198,39 euros i contempla
(continua a la pàgina següent)
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i, a més...

l’habilitació d’un nou quadre d’enllumenat, la col·locació de
dos reductors de flux elèctric i el canvi total dels circuits, lluminàries i làmpares. Està previst que les obres durin sis
mesos i que ocupin sis operaris.
La prioritat de millorar l’estat actual de deteriorament de
diversos carrers del nucli antic ha provocat que també s’hagi presentat el projecte d’urbanització de quatre carrers.
Les obres, pressupostades en 549.630,81 euros, consistiran
en millorar l’estat dels carrers tot modificant la xarxa d’abastiment d’aigua potable (se subtituirà l’antiga canonada de fibrociment per ampliar-ne les dimensions i la pressió), la
nova pavimentació dels carrers, així com la construcció de
noves voreres. Està previst que vuit treballadors s’ocupin
de les obres, que tindran una durada aproximada de set
mesos.
Finalment, també ha estat presentat el projecte de rehabilitació i millora de la plaça de la raval Nova. L’Ajuntament hi
preveu modificar-ne el paviment, el reg, la jardineria i l’enllumenat. Dintre de la plaça s’habilitarà una zona per a parc
infantil, amb un paviment sintètic, i es canviaran les vore-

Altres actuacions
No tot són grans obres al municipi; n’hi ha d’altres
que, encara que de petita envergadura, són també
molt importants per la seva contribució al benestar
del dia a dia. És el cas de la reposició de les xarxes
que tanquen la pista formigonada de l’Hort de
Cruells, on cada tarda s’apleguen desenes de joves a
jugar a futbol o a bàsquet, o la també reposició dels
arbres -que s’havien mort o havien estat arrencatsde l’avinguda dels Ports de Caro i el vial de la Vall de
Safan.
D’altra banda, la segona fotografia mostra les noves
escales per accedir a la Via Verda des del camí del
Mig.
pàgina 6

LA CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ SERÀ L’OBRA DE MÉS ENVERGADURA DE LA LEGISLATURA.

res per adequar-les al codi d’accessibilitat. Aquestes obres
compten amb un pressupost de 164.761,92 euros i està previst que donin feina a sis persones. La durada de les obres
serà de quatre mesos.
Cal ressaltar que totes aquestes obres començaran a executar-se l’abril de 2009.
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Visita de final d’obres al
casal de jubilats
En el número passat vam publicar dues imatges de les
obres de reforma del casal dels jubilats, en concret de les
sales dedicades als serveis de perruqueria i podologia. En
aquest número podeu veure com han quedat finalment
aquests espais i també els aparells de rehabilitació que
han estat instal·lats al parc sènior de davant del casal.
Tal com vam avançar en el número anterior de la revista,
les obres de reforma d’aquests serveis i el parc han tingut
un cost de 30.000 euros, que han estat finançats pel departament de Governació de la Generalitat. Amb les obres
de reforma, s’ha arranjat el paviment, la fusteria interior i
s’ha instal·lat tota la fontaneria i els elements elèctrics
d’ambdós sales i, pel que fa al parc sènior, s’hi han
col·locat nou elements de rehabilitació perquè els adults
que ho necessitin puguin gaudir d’un espai per fer gimnàstica a l’aire lliure.
Totes tres actuacions van ser inaugurades, dissabte 24 de
gener, per Carles Pasqual, director dels serveis territorials
de Governació. Després de la visita a les instal·lacions es
va celebrar un petit acte protocolari al bar del casal, que
va comptar amb els parlaments de Manel Solé, president
de l’Associació de Jubilats i Pensionistes; l’alcalde, Paco
Gas; i Carles Pasqual. L’acte, que va comptar amb força
públic, va cloure amb un petit refrigeri.
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Jornada sobre immigració
a la biblioteca municipal

cosa de la ciutadania i de les entitats, i cal disposar de
nous espais de reflexió.
La trobada va ser organitzada amb l’objectiu de crear un
espai de diàleg i d’interrelació entre les diferents entitats
presents al territori, compartir les diferents experiències
i dificultats del dia a dia d’aquestes entitats i impulsar el
teixit associatiu recent destinat i dirigit per nouvinguts al
territori.

vida econòmica

Aquesta és la segona vegada que la biblioteca municipal
de Roquetes acull un acte organitzat pel departament
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat; aquesta vegada, de manera conjunta amb el Consell Comarcal del
Baix Ebre. En aquest cas va tractar-se d’una trobada
d’entitats de persones immigrades i de suport als nouvinguts de les Terres de l’Ebre. Unes seixanta persones
van acudir a la cita en representació de 25 entitats i institucions del territori.
En la presentació de la jornada, que va començar a primera hora de la tarda, van participar l’alcalde, Paco Gas;
Adam Tomàs, director dels serveis territorials d’Acció Social i Ciutadania; Jordi Folqué, del Consell Comarcal del
Baix Ebre, i el responsable de l’àrea de Participació de la
secretaria per a la Immigració, Saoka Kingolo. Aquest
darrer va dictar una conferència, titulada El paper de les
associacions, en què va ressaltar que aquestes necessiten un temps per consolidar-se i, a causa del gran flux
d’immigració, han hagut de madurar molt ràpid. Ara,
amb el Pacte nacional per la immigració s’esperen nous
projectes i s’obren noves expectatives. Kingolo va destacar també que la gestió d’aquesta immigració no és
només feina de l’Administració sinó que ha d’intervenirhi la societat. Saber com rebre’ls i acollir-los també és

Nova agència de viatges a Roquetes
UNIVERS TOURS Viatges Roquetes SL és com s’anomena la nova empresa que va obrir les seves portes
al públic divendres 16 de gener, amb un acte d’inauguració que va comptar amb la presència de l’alcalde, diversos regidors, força públic i mossèn
Domingo, rector de la parròquia de Roquetes, que
pàgina 8

va beneir el local i aquesta nova aventura empresarial.
L’agència de viatges, situada al número 25 del carrer
Major, està dirigida per Neus Torta i Juanjo Rodríguez.
Ells s’encarregaran de posar a la disposició del públic un
ampli ventall de propostes de viatge assequibles per a
totes les butxaques.
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L’IES Roquetes participa
al projecte ‘Comenius’

música

Els efectes del temporal

la imatge

Dijous 29 de gener va tenir lloc, a la biblioteca de l’IES
Roquetes, la presentació del projecte Comenius a càrrec
del professor d’anglès Huw Edwars, representant de l’IES
en aquest projecte en què participa el centre educatiu roquetenc.
El projecte Comenius té una durada de dos anys i els seus
objectius són la millora de la qualitat i la mobilitat de
l’alumnat, la promoció d’associacions escolars de qualitat, l’aprenentatge de llengües estrangeres, el suport a
l’ús innovador de les noves tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC), l’increment de la qualitat de la
formació del professorat i l’impuls de la millora dels enfocs pedagògics de la gestió escolar. El projecte pretén
que els joves coneguin les cultures d’altres països perquè
en pugin veure les diferencies però també les coses que
tenen en comú.
Per als alumnes, es tracta d’una oportunitat de conèixer
altres joves de diferents països que, en el temps de durada del projecte, es comunicaran per internet. Cal assenyalar, però, que els divuit estudiants de 1r de
Batxillerat de l’IES Roquetes que hi participen tindran
l’oportunitat de fer un viatge a Grècia i un altre a Alemanya per trobar-se amb els representats dels altres països que hi formen part i que, a més a més, la llengua
comuna per comunicar-se serà l’anglès. Els països participants són Polònia, Alemanya, Grècia, Bulgària, Xipre,
Suècia, Itàlia i l’Estat espanyol.

Tot i que els habitants d’aquest territori estem molt
acostumats a la força del vent de dalt, aquest ha
estat un gener extraordinàriament ventós. Segons
l’Observatori de l’Ebre, la ràfega màxima vam patirla el dia 24, quan va arribar assolir els 147 km/h.
Els efectes: branques trencades, arbres tombats,
contenidors escampats pel mig dels carrers i un
tros de paret caigut al carrer de Sant Just. Per sort,
no es va haver de lamentar cap desgràcia personal.

Divendres 2 de gener, l’església de Roquetes va acollir un concert de música barroca a càrrec del grup
Harmonia del Parnàs, dirigit per Marian Rojas. El seu
repertori recull diferents gèneres i autors hispànics
del segle XV al XVIII, i les seves interpretacions són
el resultat d’un exercici d’equilibri entre la recerca
musicològica i la creativitat musical.
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el reportatge
Molt poques vegades es pot
contemplar l’obra d’un artista
i escoltar, a la vegada, la seva
explicació, el sentit, l’origen...
de la boca del seu autor.
Tot un luxe, francament.
És el que ofereixen TeresaMarta Batalla i Rainer G.
Schumacher, dos artistes de la
ceràmica i l’escultura que un
dia van triar les Terres
de l’Ebre per viure. En un
racó amagat de la raval de
Cristo, la parella obre al món
casa seva perquè tothom
gaudeixi de la seva obra.
És ‘el Raval de l’art’.

Una passió compartida

U

n indret apartat de la vida de la ciutat,
lluny de soroll i veïns, per evitar molèsties
i tampoc no provocar-ne. Aquesta era la
premissa que van seguir aquests dos artistes per triar casa seva. Després de diverses visites a llocs diferents, Teresa-Marta Batalla i Rainer
Schumacher van triar la raval de Cristo; una finca de tarongers on plantar la seva vida i la seva obra. Ella, una ceramista de Sant Celoni amb molts anys de treball a l’esquena,
dedicats a la docència i a la seva obra personal. Ell, un artista polifacètic de l’antiga Alemanya de l’est; un home
compromès amb el seu temps que té en l’art el vehicle que
li permet denunciar, explicar i emmirallar el món que li ha
tocat viure. Compartint les seves vocacions, van crear
aquest projecte vital i artístic que anomenen el Raval de
l’art, on no només volen mostrar al món la seva obra sinó
que la seva il·lusió és que altres artistes novells hi acudeixin per treballar i exposar les seves creacions.
Rainer Schumacher, pintor en els seus començaments artístics, va crear, el 1990, un club de cultura internacional per
pàgina 10

reunir un grup d’artistes i realitzar un seguit de projectes
a la ciutat de Jena, sota el lema Per una ciutat verda i per la
pau. Al principi de la reunificació de les dos Alemanyes encara era possible dur a terme aquesta mena de projectes
(continua a la pàgina 12

“Darrera la meva obra és oculta tota la meva vida
i el concepte de responsabilitat que aquesta ha engendrat.
La connexió amb això és que l’objecte del meu treball
artístic és l’home en la seva història, i així es pot comprendre
que ell és present a tota la meva obra”. R. G. Schumacher
‘ÀNGEL I /

CAP DE PONT’

102X74X120

Roquetes
(ve de la pàgina 10)

(conferències, rakus, escultures a l’aire lliure, exposicions...) però, amb el temps, la cultura també es va unificar i aquesta mena d’accions van deixar de tenir interès.
Durant els dos o tres primers anys encara es van poder realitzar, però les subvencions van desaparèixer i els projectes van deixar d’existir. Va ser en una d’aquestes trobades
artístiques que Teresa-Marta i Rainer es van conèixer i van
engegar el seu projecte personal com a parella.
El primer contacte de Rainer amb el fang va ser un gran
projecte (80 m2) per a un parc a Magdeburg. Durant tres
anys es va dedicar a fer escultures, dibuixos i projectes que
mai no es van poder realitzar a causa de la caiguda del
mur de Berlín i la reunificació del país. Anys després, ja

instal·lats a Catalunya, Rainer va començar a ajudar la Teresa-Marta fent petites escultures que es venien a les fires
(ella ja disposava del seu mercat) i, a poc a poc i amb l’ajut de la seva companya, va idear la manera de fer-les créixer i poder plasmar així les seves idees.
Al Raval de l’art, les obres de Rainer estan ubicades al carrer, en una plaça creada amb aquesta finalitat. El públic
que els visita pot gaudir, a la vegada que contempla les
obres, del seu perquè de la boca de l’autor. L’exposició
està dividida en tres grans temàtiques: l’Escissió del món o
el cisma etern (ell ho explica tot dient que volen reflectir
quan una ideologia o religió acaba anant en contra dels
seus propis seguidors), el mite de Faust i la Minotauromàquia o la falsificació humana. Aquests tres blocs, diferents
pàgina 12
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però convergents alhora, reflecteixen la passió de l’autor
per la mitologia grega i la seva preocupació per l’existència humana i el futur de la Humanitat. L’artista explica que
“darrera de la meva obra és oculta tota la meva vida i el
concepte de responsabilitat que aquesta ha engendrat. La
connexió amb això és que l’objecte del meu treball artístic és l’home en la seva història, i així es pot comprendre
que ell és present a tota la meva obra”. Un artista complet que ve d’un país oprimit però amb una cultura molt
ponent i d’un moment polític que el va marcar. Dibuix, pintura, escultura, escriptura i pensament que s’apleguen en
un tot. Aquest és Rainer Schumacher.
UNA VIDA DEDICADA A LA CERÀMICA

La vocació de Teresa-Marta Batalla és la ceràmica tot i que

en els seus començaments artístics va triar el disseny gràfic estudiant tres anys a l’escola Elisava de Barcelona. Aviat,
però, va trobar la que seria la seva passió a l’escola de ceràmica Raku, i va escollir-la amb decisió ja que amb la ceràmica se sentia feliç i preveia el seu futur. La matèria
plàstica li donava plena llibertat de creació i una infinitat de
possibilitats artístiques. La directora de l’escola va apostar
per ella i prompte va convertir-se en professora de ceràmica i, posteriorment, en sòcia del centre.
Actualment, Teresa-Marta crea les seves obres de forma
manual, sense el torn, amb una tècnica innovadora que
consisteix en tallar el plastró d’argila amb un filferro tot
deixant una placa d’uns tres o quatre centímetres de gruix.
Després, sobre la taula, l’expansiona tant com vol (com qui
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fa una pizza). Ella creu que la planxa treballada a mà és més
càlida que la que s’obté amb procediments mecànics ja que
no és tan perfecta i polida. De fet, les seves obres conserven les empremtes dels dits, tenen voltes irregulars i les
textures i els gruixos són desiguals. A partir de l’any 2000
perfecciona els seus treballs amb la decoració, a base d’òxids, cendres o engalbes, i les seves peces, de tamanys diversos, ofereixen un conjunt d’un aspecte estètic realment
esplèndit.
Una alternativa a l’obra de Teresa-Marta és la joieria, un
producte que la satisfà i li serveix per desenvolupar la creativitat i despertar la ment. “Sento una gran necessitat
d’espaiar-me en la peça menuda ja que m’hi sento
igualment a gust i realitzada”, explica l’artista. I és que
resulta paradoxal que les mateixes mans puguin crear
peces de 40 a 50 cm d’alçada i diàmetre i, alhora, peces
de 3 a 5 cm que també són increïbles obres d’art.
Des que es dedica de ple a la ceràmica, la joieria ha estat
una constant, i no només elabora peces amb ceràmica,
sinó que n’ha creat també amb cartró, canya o fusta. El
més habitual, però, és que siguin de ceràmica, amb acabats en raku, reflexos i òxids mat. Ella és una artista inquieta, en constant evolució, que investiga i troba aviat
noves fórmules d’expressió. És per això que treu una
nova col·lecció de joieria cada tres o quatre anys.

Roquetes

poguessin viure de l’art i per a l’art. Finalment ho han aconseguit, i en el seu petit paradís natural i artístic es respira
pau i harmonia. Tota una filosofia de vida que comuniquen
al públic, àvid de sensacions, que els visita i comparteix
amb ells una estona del seu temps.
Una visita al Raval de l’art no només val la pena sinó que
esdevé tota una experiència. Aquesta entranyable parella
obre al món el seu espai i el seu art. No us ho perdeu.
Raval de l’art: camí de l’Anglés 1. Raval de Cristo. Visites:
de 10 a 14h i de 16 a 20h, tots els dies. Més informació:
www.ravaldelart.com.

UNA FILOSOFIA DE VIDA

Tant Teresa-Marta com Rainer anhelaven que algun dia
pàgina 13

Roquetes

Núm. 263 febrer 2009

sant antoni 09

S

ant Antoni Abat, patró dels animals de treball i
de compayia, celebra la seva festivitat el 17 de
gener, i en el seu honor, el diumenge immediat
a aquesta data, Roquetes i Jesús organitzen, de
manera conjunta, una festa que té lloc a la carretera que uneix ambdós poblacions. Enguany, però, a
causa de les obres que hi du a terme la Mancomunitat Roquetes-Tortosa, la festa va traslladar-se just al davant del
col·legi de Jesús.
La celebració va començar a les 10 hores del matí amb la
desfilada de carros i cavalls pels carrers de les dos poblacions fins al lloc de la concentració. Tot seguit va tenir lloc
la missa en honor del sant, concelebrada pels rectors de les
dos parròquies, i la tradicional benedicció dels animalets
i també de les coquetes de Sant Antoni.
Unes 1.600 persones van acudir a la cita, segons l’organització, acompanyades de les seves mascotes. Cal destacar que el major nombre d’animals de companyia eren
gossos tot i que també s’hi va poder veure cabretes, moixonets, tortugues, gats, conills i cavalls, entre d’altres.
Per acabar la festa es va celebrar una baldanada popular
per als assistents i el sorteig de dos pernils.
Tot seguit us oferim un recull d’imatges de la festivitat.
pàgina 14
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UNES

1.600 PERSONES

VAN ACUDIR, DIUMENGE

18 DE

GENER, A LA CARRETERA
QUE UNEIX ROQUETES I JESÚS
PER CELEBRAR LA DIADA
DE SANT ANTONI I BENEIR
LES SEVES MASCOTES, LA MAJOR
PART DE LES QUALS, GOSSOS
DE RACES DIVERSES,
ENCARA QUE S’HI VA PODER
VEURE ALTRES ANIMALETS
COM ARA TORTUGUES, CANARIS,
PERIQUITOS, CONILLS, GATS... I
FINS I TOT UN ERIÇÓ.

(continua a la pàgina següent)
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LA FESTA DE SANT ANTONI ESTÀ ORGANITZADA
PER L’AJUNTAMENT DE ROQUETES (ÀREA DE FESTES I PATRONAT DE FESTES)
I L’EMD DE JESÚS, I CADA ANY QUEDA PALÈS EL SEU ÈXIT DE PÚBLIC.
SÓN, PERÒ, ELS INFANTS ELS QUE VIUEN LA FESTA MÉS INTENSAMENT,
FELIÇOS DE MOSTRAR ELS SEUS AMICS MÉS INCONDICIONALS.
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES TÍPICS DIVERSOS PER ACABAR LA CELEBRACIÓ.

pàgina 16
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entitats

E

l darrer dissabte de gener es va celebrar la
junta general ordinària de la Llar de Jubilats
i Pensionistes de Roquetes, a la què van assitir unes cent setanta sòcies i socis. El president de l’entitat, Manel Solé, i la resta de
membres de la junta directiva van aprofitar l’ocasió per
presentar un nou membre de la junta, Àngel Muñoz, que
substitueix Joan De la Cruz.
Manel Solé va fer un resum de les activitats dutes a
terme durant el 2008 com ara excursions, festes i balls, i
va fer esment a la renovació de les instal·lacions de la perruqueria i la sala de podologia, obres de reforma que
s’han fet gràcies a una subvenció del departament de Governació de la Generalitat. Solé també va avançar que en-

L’Associació de Dones de Roquetes va organitzar, dimecres 28 de gener, un taller per aprendre a fer coquetes de Sant Blai i pastissets; acte que va tenir molt èxit
d’assistència. Les dones que van assistir-hi van poder
fer elles mateixes aquests dolços i gaudir-ne després
menjant-los. El taller va anar a càrrec de Neus Favà,
membre de la junta directiva de l’Associació.

assoc. de dones

Com fer pastissets i
coquetes de Sant Blai

guany es compleixen els 25 anys de la creació de l’entitat, per la qual cosa va demanar la col·laboració dels socis
i les sòcies per aportar idees i poder celebrar diversos
actes al llarg de l’any.
A continuació, els temes tractats a l’assemblea van ser la
lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, i el tresorer de l’Associació, Lluís Gomes, va presentar la memòria i l’estat de comptes de l’any 2008, any que va acabar
amb un superàvit de 3.201,37 euros. Cent seixanta persones van donar-se d’alta com a socis i 71 més van ser
baixa, a causa de motius tan diversos com ara defuncions, falta de pagament o, senzillament, baixes voluntàries. Cal assenyalar que l’entitat compta avui en dia amb
927 associats i associades.
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centre obert

E

l passat mes desembre, tota la programació
del Centre Obert va girar entorn al Nadal
ja que un altre dels objectius d’aquest servei de l’Ajuntament és la celebració de totes
les festes tradicionals del calendari. Per a
això, i abans que res, es van vestir de gala les dues sales
de què disposa el Centre Obert a l’edifici del Centre Cívic,
amb estrelles daurades i platejades, amb flocs de neu fets
amb paper, amb naixements...
D’altra banda, l’Ajuntament va organitzar el 1r Concurs
de targetes de felicitació de Nadal en què tots els xiquets
i xiquetes del Centre Obert van participar. Durant les vacances de Nadal, tots aquest dibuixos van estar exposats
a les escales del Centre Cívic i, per decidir quina n’havia
estat la guanyadora, el jurat va tenir-ho força complicat ja

pàgina 18

que n’hi havia de molt originals i molt creatius. Finalment,
el premi va ser per a Paula Lorite, que va fer un dibuix
ben colorista. Amb aquesta petita obra d’art, l’Ajuntament de Roquetes va elaborar la tarja de felicitació del
Nadal 2008. A més a més, va haver un segon premi, que
va ser per a Erika Kuizinaité.
Una altra activitat prèvia al Nadal va ser l’elaboració d’uns
naixements, fets amb plastilina, amb una capsa de cartró
com a cova. Els alumnes del Centre Obert van regalar
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

aquests naixements a diferents entitats del Centre Cívic
com ara l’Associació de Dones, la Llar de Jubilats, l’Associació de caçadors, la biblioteca, Antena Caro...
L’últim dia d’activitat abans de les vacances, els pares i
les mares dels infants van participar a una celebració organitzada per donar un petit regal a les guanyadores del
Concurs de targes, en què també va ser present Pepita
Bosch, regidora de Qualitat de Vida de l’Ajuntament roquetenc.
PRIMERA EDICIÓ DEL PARC DE NADAL

El 2008 ha estat el primer any que el Centre Obert (àrea
de Qualitat de Vida) i les àrees de Joventut i Cultura de
l’Ajuntament de Roquetes han organitzat el Parc de Nadal,
tot un èxit d’assistència i participació. Com ja sabeu, durant quatre dies, la carpa instal·lada a l’avinguda de la Vall
de Safan va acollir activitats de tota mena: tallers de globoflèxia, de figures nadalenques, de jocs reciclats, de
cuina, de maquillatge, de patchwork...; dances del món i
batuka, conta contes...; la pràctica d’esports com ara un
circuit futbolístic i xuts a porteria, tornejos i proves esportives...
El públic infantil també va poder fer una sortida en bicicleta per Roquetes, jugar a bitlles, escalar un rocòdrom o
conèixer de primera mà quina és la feina dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Roquetes.
Cal assenyalar que la implicació de diferents entitats i associacions de Roquetes va ser clau perquè el Parc de

(continua a la pàgina següent)

L'àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roquetes
està organitzant una esquiada jove per a l'últim
cap de setmana de febrer, a Andorra.
Sortida: divendres 27 de febrer amb cotxes particulars.
2 dies en règim de mitja pensió a un hotel de 3*
2 dies de forfait a l’estació de Vallnord

Tornada: diumenge 1 de març
Preu: 115 euros
No us quedeu sense plaça!!

AJUNTAMENT DE ROQUETES
ÀREA DE JOVENTUT

pàgina 19
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Nadal oferís aquesta àmplia varietat d’activitats.
TOTS PER LA PAU

En tornar de les vacances de Nadal, i aprofitant que el dia
30 de gener va celebrar-se el dia escolar de la pau i la no
violència, els xiquets i les xiquetes del Centre Obert van
treballar al voltant d’aquesta temàtica. I van fer-ho a partir de diferents jocs on line que tractaven sobre la pau i la
guerra, i amb altres jocs com ara els ases lligats o la rajola que, a més a més d’entretenir, fan reflexionar sobre
com és d’important cooperar i confiar amb els altres.
Altres activitats relacionades amb aquest tema van ser,
per exemple, aprendre que el colom és el símbol de la pau
i pintar-ne un cadascú amb un missatge pacífic; pintar el
Guernika de Picasso en colors per transformar el dramatisme que transmet aquesta obra d’art en esperança; llegir i comentar la cançó Imagine, de John Lenon, i dibuixar
allò que el tema inspirava a cada xiquet i xiqueta; o una
altra activitat que va consistir en que els més grans van
explicar als més petits el conte Las lágrimas del dragón,
que parla de no jutjar els altres per les aparences i sense
saber-ne res.
I com un treball més per la pau, el Centre Obert es va
sumar a la campanya Mans roges: un milió de mans vermepàgina 20

lles contra l’abús de menors a les guerres. La utilització de
menors com a soldats està prohibida per la convenció de
l’ONU dels Drets dels infants des del 12 de febrer de 2002.
Amb tot, des de llavors no ha variat la quantitat de xiquets
i xiquetes soldats ja que uns 250.000 menors continuen
sent utilitzats en les guerres dels adults.
La petita aportació del Centre Obert va ser escriure en un
full un missatge adreçat als polítics de l’ONU, signat amb
el nom de cadascú i el de la seva ciutat. A més a més, com
a símbol de protesta, van imprimir l’empremta de la mà
pintada de roig.

Roquetes
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L’Ajuntament de Roquetes convoca el primer concurs de cartells commemoratius del Dia internacional de la dona, el guanyador del qual serà el que s’utilitzarà per anunciar els actes
commemoratius del Dia internacional de la dona 2009.

Bases
1. Podran participar-hi totes les dones majors de 16 anys que
ho desitgin. Cadascuna podrà presentar un màxim de tres obres.
2. El tema del cartell és lliure. Hi ha de constar el text següent:
‘Dones del món. 8 de març 2009. Dia Internacional de la dona’.
3. Els treballs han de ser originals, inèdits, s’han de fer en sentit vertical i han de tenir un format DIN-A3 (l’Ajuntament reproduirà els
seus logotips a la part inferior del cartell guanyador). Les obres
poden ser fetes amb qualsevol procediment o tècnica.
4. Els cartells han d’anar acompanyats d’un sobre tancat amb el nom,
l’adreça, el telèfon de contacte i la fotocòpia del DNI de l’autora.
5. El termini de lliurament de les obres serà el 25 de febrer de 2009
(a l’Ajuntament de Roquetes).
6. S’atorgarà un premi de 150 euros.
7. La guanyadora es compromet a assistir al lliurament de premi, que
tindrà lloc el dia 9 de març de 2009.
8. Es farà una exposició amb els treballs presentats. El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Ajuntament i els altres podran ser recollits durant el mes d’abril de 2009.
9. La guanyadora cedirà a l’Ajuntament de Roquetes, de forma gratuïta, els drets de reproducció del cartell.
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esports
Els petits futbolistes
roquetencs

E

l mes anterior us oferíem les fotografies dels
equips que formen el planter del CD Roquetenc i també els noms dels seus components. En aquesta darrera informació, però,
mancaven els més petits, els que formen
l’Escola de futbol de l’entitat esportiva roquetenca. Ara
tornem a repetir aquestes cinc imatges perquè pogueu
identificar els membres de cadascun dels equips de l’Escola: els babys, els prebenjamins A i B i els benjamins,
que es divideixen en dos grups, els Panteres i els Taurons.
Així doncs, els petits futbolistes del planter roquetenc
són: Ivan Benaiges, Marc Bertomeu, Sergi Bouzas, Adrià
Carbonell, Guillem Domínguez, Marc Giné i Àxel Rodríguez, que formen l’equip baby. Els seus formadors són
David Garcia i Jèssica Blanco.
Per la seva banda, l’equip prebenjamí A està format per
Josep Also, Aleix Caballé, Pau Carles, Pau Castells, Alexis Cugat, Josep Gaitan, Joaquim Gas, Aleix Gisbert,
David Homedes, Josep Monfort, Wenceslao Puerto, Dorian Rueda, Miquel Sabaté i Joan Ventura; mentre que l’equip B té a les seves files a Ivan Beltran, Sergi Cabanes,
Josep Calabuig, Joan Carbonell, Aitor Carrasco, Laurentiu Clintoc, Pau Dènia, David Lacasta, Emma Martín,

babys 1

prebenjamins A 2

benjamins Panteres 4
prebenjamins B 3
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Arnau Masdeu, Eloi Melich, Lluís Morales, Gorka Piñol,
Genís Rodríguez i Àlex Suárez. Els seus formadors són Antonio Rueda (A) i Dídac Cid (B).
Finalment, els benjamins Taurons són Sergi Aleyxendri,
Marc Ayuso, Jordi Berruezo, Francesc Casajust, Gerard
Cid, Richard Cid, Dumitru Daraban, Miquel Gasulla, Enric
Iniesta, Pau Parejo, Marcel Piñol, Oriol Platero, Eduard Rodríguez i Genís Serrano, i estan dirigits per José A. Cano;
mentre que els Panteres estan formats per Marc Cuevas,
Brayan Fernández, Manel Funes, Pau Gómez, Roger Mestres, Izan Palacios, Héctor Porres, Enric Rehues, Fanny Rodríguez, Genís Rumbau, Marc Suárez, Bryan Valdez i Josep
Vílchez, i tenen Francesc Folqué com a formador.

Campionats escolars
d’escacs 2009
Dissabte 24 de gener va tenir lloc, a la seu del club d’escacs Peó Vuit, al Centre Cívic, la final del Campionat escolar d’escacs que organitzen el Consell Esportiu del
Baix Ebre i el Consell Comarcal. En aquesta edició del
Campionat, el fort temporal de vent de dissabte 24 va
provocar que les finals de les categories benjamí i aleví
fossin ajornades fins al dissabte següent, dia 31 de
gener. Diverses van ser les poblacions de procedència
dels participants, entre d’altres, Roquetes, Jesús, Tortosa i l’Aldea.
En la categoria benjamí, els participants van ser Gerard
Curto, Eloi Forastero, Alba Oraa, Ricardo Monterroso,
Mireia Pujol, Ot Raich, Josep Vinyes i Paula Roca, i els
guanyadors, Genís Rumbau (tercer classificat), Marc
Suárez (segon) i Sergi Curto, campió de la categoria.

benjamins Taurons 5

Quant a la categoria aleví, el tercer classificat va ser
Marc Escudé; el segon, Marc Blanco; i Biel Audí va
aconseguir la primera posició. També va participar-hi la
jugadora Rosa Solé.
El primer lloc a la classificació dels cadets va ser per a
Sergi Fernández, mentre que Ivan Cantero va quedar
segon i Marcel Romero, tercer. També van participar Vitaly Domin i Dani Piñol.
I en la categoria infantil, els participants van ser David
Arasa, Kilian Aixart, Marc Navarro, Vitaly Domin,
Franco Dèlia i Bea Domingo. El primer lloc va ser per a
Robert Mascarell, el segon per a Iu Raich i el tercer per
a Aleix Borràs.
D’altra banda, el club d’escacs Peó Vuit va participar
aquest mes de gener al Campionat territorial juvenil i al
torneig Copa Tarragona que es va disputar a la capital
del Baix Camp el dia 18. A més a més, actualment està
competint al Campionat de Catalunya per equips, en
què, de moment, està aconseguint uns bons resultats a
la classificació.
pàgina 23
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biblioteca municipal de Roquetes
Activem la biblioteca

el gener en xifres

Durant el mes de gener hem fet:
 Fins al 10 de gener, la sala polivalent va acollir l’exposició de dibuixos de l’artista cubà Osmy Moya.
 Dimecres 14: a l’hora del conte, la narració triada va ser
El passeig d’un despistat. Com es pot ser tan despistat! Hi
ha xiquets que poden arribar a perdre el cap...
 Dimecres 21: hora del conte amb Babaiaga. No coneixeu l’ogressa Babaiaga? Millor que no, perquè li agraden
ben tovets i rodanxons...
 Dimecres 28: a l’hora del conte, els infants van conèixer l’Adelaida.
 Divendres 30: la sala polivalent va ser l’escenari d’una
conferència per als alumnes del CEIP M. M. Domingo
sobre el conreu de l’olivera i les eines d’abans i d’avui.

El mes de gener del 2009 van visitar la Biblioteca 3.464
persones. Es van fer 4.170 préstecs (1.296 llibres, 344
números solts de revista, 348 CD, 59 CD-R i 2.123 DVD).
El servei d’informàtica i internet va ser consultat per
1.105 usuaris.
Actualment, 2.457 persones tenen carnet d’usuari de la
biblioteca (1.624 adults, 822 infants i 11 entitats).

Súper lectora del mes: Maria Domingo
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novetats

l’agenda
del febrer
Dimecres 18:
taller de Carnaval.
Fem maquillatge.
Dimecres 25: l’hora
del conte amb La vella
quaresma i el rei
Carnestoltes.

i al març...
Tots els dimecres,
activitats infantils.
Divendres 20: presentació
del llibre Aigües fondes,
de Francesca Aliern.
Del 21 al 26: exposició
d’artesania del Marroc,
organitzada per
l’associació Abú Bakr.
Divendres 27: presentació
del llibre Homenatge
al Nus, de Javier Martínez
Gil, amb pròleg del
periodista Xavier Garcia.
Concurs per a triar
el nom de la mascota
infantil de la biblioteca
de Roquetes.

Àrea infantil
Llibres
Carabias, Ninfa; Era mestra Pepa
Carril, Isabel; Les tres bessones
viatgen per Europa
Denou, Violeta; En Teo viatja per
Catalunya
Masannek, Joachim; Rocce el
mago
Navarro, Rosa; L’Odissea explicada als infants
Romaní, Bernat; El meu carrer
Ruiz Z., Carlos; El príncipe de la
niebla
Sala, Carles; Bona nit, Júlia
Matèries
Beaumont, Émilie; Diccionari en
imatges català-àrab
Bélineau, Nathalie; El cos humà
Diaz, James; El meu primer gran
llibre dels dinosaures
Martínez, Andrés; Diccionari dibuixat català-xinès
DVD
Dumbo
Los mejores cortos de Pixar

Àrea juvenil
Novel·la
Chancellor, Henry; El secreto del
museo
Cortés, Jesús; Frankenstein
Meyer, Stephenie; Amanecer
Poesia
Antologia de poesia jove dels Països Catalans

Àrea d’adults
Novel·la
Fàbregas, Laia; La nena dels nou
dits
Folck, Jordi; Vols fer el favor d’apujar-te els pantalons?

Guelasimov, Andrei; Raquel
Homes, A. M.; La hija de la
amante
Keyes, Marian; Un tipo encantador
Le Clézio, J. M. G.; L’africà
Leon, Donna; La noia dels seus
somnis
Maguire, Gregory; Hijo de bruja
Mankell, Henning; El xinès
Murakami, Haruki; After dark
Neville, Katherine; El foc
Nodier, Charles; La fada de les
engrunes
Roig, Teresa; Pa amb xocolata
Shors, John; Sota un cel de marbre
Silva, Lorenzo; El blog del inquisidor
Smith, Joseph; El llop
Tan, Amy; Un lugar llamado nada
Thays, Iván; Un lugar llamado
Oreja de Perro
Yates, Richard; Revolutionary
road
Viatges
Doria, Sergi; Guía de la Barcelona de Carlos Ruíz Zafón
DVD
10: la mujer perfecta
55 días en Pekín
Adivina quién viene esta noche
Alta sociedad
Amanecer
Amarcord
El año de las luces
El año del diluvio
Arroz amargo
Atrapa a un ladrón
Las aventuras del barón Munchausen
El baño del Papa
Billy Elliot
Los blancos no la saben meter
Bonnie and Clyde

Los cañones de Navarone
Capitan Blood
La carta
El cartero (y Pablo Neruda)
El cartero siempre llama dos
veces
Casino
Charlot boxeador; Charlot falso
dentista; Charlot marinero
Chocolat
El Cid
La Ciudad de los prodigios
Cosas que perdimos en el fuego
Dick Tracy
Un día en Nueva York
Don Juan de Marco
Dos
hombres y
un
destino
Dublineses
E s plendor en la hierba
Esquilache
Eva al desnudo
El expreso de Shanghai
Extraños en un tren
Frankenstein
Fuego en el cuerpo
Gallipoli
Good morning, Vietnam
El gran carnaval
Ha nacido una estrella
Hijos de un dios menor
Hola, estás sola?
El jardín de la alegría
El profesor chiflado
Jezabel
Lázaro de Tormes
Mamma mia!
Más fuerte que su amor
Melodías de Broadway

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

3

4

A Antena Caro vam començar el nou any parlant dels
pressupostos municipals per al 2009. I ho vam fer, a través del programa A micro obert, tot parlant amb el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, Jordi Baucells (imatge
1). El regidor va fer un detall exhaustiu dels pressupostos per a enguany i de les partides en què estarà distribuït. Un total de 9.959.000 euros que es gastarà
l’Ajuntament en millores per al nostre municipi.
A la primera Tertúlia de l’any vam convidar diferents representants de grups polítics del territori perquè parlessin d’aquest nou any 2009. D’esquerra a dreta de la
imatge número 2: Joan Caballol, regidor de CiU a l’Apàgina 26

juntament de Tortosa; Marta Cid, diputada d’ERC al Parlament català; Dolors López, diputada del PSC, i Jaume
Forcadell, membre de la permanent d’ICV a les Terres
de l’Ebre.
La Tertúlia (imatge 3) va tenir temps també per acollir
el tema de la Batalla de l’Ebre, ja que aquest episodi de
la Guerra Civil és la base d’una pel·lícula recentment estrenada que ha estat produïda i dirigida per l’ampollenc
Mario Pons, titulada La batalla de la memòria. Vam parlar amb el seu autor i amb Artur Gaya, membre del grup
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, que han estat
els autors de la banda sonora del film.
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5

6

Ports, entrevistés Elisabet Bonfill, responsable de la
Casa de l’Aigua. El tema de l’entrevista (imatge 5) va ser
el programa d’estalvi d’aigua que portarà a terme
aquesta entitat.
Finalment, aquest mes volem ressaltar l’espai Lletres
ebrenques en què Emigdi Subirats, el seu conductor, va
convidar xiquets i xiquetes, lectors i aficionats a l’escriptura, que van parlar de les seves experiències en el món
de la lectura i de la seva passió per les lletres.

En l’espai del Magazine el Món de la pagesia, el seu
conductor, Josep Olivas, va convidar Josep Roig, president de la corporació Sant Antoni Abat de Remolins, i
Salvador Sales, president del Patronat de Festes de Roquetes, per parlar de la celebració de la festivitat de Sant
Antoni a casa nostra. (Imatge 4)
I també dintre del Magazine, l’espai Freqüència verda
va servir aquest gener perquè, entre d’altres, Vicky Carles, coordinadora d’activitats de l’empresa Gubiana dels

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
GENER
Naixements
Marwa Ben El Allid, 30/12/08
Asma Khouya, 30/12/08
Unai Valls Garcia, 31/12/08
Unai Ortiz Sánchez, 04/01/09
Carla Hierro Redó, 09/01/09
Emma Fornés Granero, 18/01/09
Matrimonis
Aquest mes de gener no hi ha hagut cap matrimoni
Defuncions
Rosa Codorniu Martínez
(Recordeu que només apareixen les defuncions produïdes al municipi
de Roquetes)

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

telèfons d’interès

Ajuntament de Roquetes
Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents al mes de gener de 2009
Temperatura mitjana màximes 13.3 C
Temperatura mitjana mínimes 4.8 C
Temperatura màxima absoluta 22.7 C el dia 23
Temperatura mínima absoluta -1.0 C el dia 8
Precipitació mensual: 30.5 mm
Precipitació màxima en un dia: 13.5 mm el dia 9
Ratxa de vent màxima: 147 km/h W el dia 26
Humitat relativa mitjana a 07 h: 77%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 59%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 71%
Humitat relativa mitjana horària: 71%
Pressió màxima absoluta: 1024.0 hPa el dia 11
Pressió mínima absoluta: 984.6 hPa el dia 24
Pressió mitjana: 1013.3 hPa

pàgina 28

Policia local
Mossos d’Esquadra
Emergències
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
112
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
Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre
per al 2009
Ha sortit a informació pública les bases que han de regir

sió en el conjunt de la població.

la concessió de subvencions del Consell Comarcal del Baix

b) Accions que tinguin com a finalitat prioritzar en la for-

Ebre per a activitats d’interès comarcal aquest any 2009.

mació i l’acció sectorial que contribueixin a garantir les
oportunitats per a les dones, així com la no discriminació

Beneficiaris

home-dona.

Podran acollir-se a aquestes bases tots els ajuntaments de

c) Accions encaminades a fomentar i garantir aquella for-

menys de 1.000 habitants, les entitats municipals descen-

mació i debat que impliqui directament el món del jovent.

tralitzades, els particulars, les entitats i associacions sense

d) Iniciatives que promoguin l’equilibri territorial a les co-

ànim de lucre de la comarca del Baix Ebre o que, tot i no

marques de l’Ebre i que, d’una manera decidida, permetin

estar ubicades a la comarca, realitzin accions i/o activitats

articular fòrums, conferències i seminaris que facilitin l’ac-

amb incidència a la comarca.

cés a la formació als habitats d’aquest territori.
El terminis màxims per presentar i admetre sol·licituds

Activitats subvencionables preferents

seran:

a) Activitats de suport al desenvolupament cultural, es-

- Activitats del primer semestre: fins a l’1 de juny de 2009.

portiu, lingüístic, artístic, social, entre d’altres, que siguin

- Activitats del segon semestre: fins a l’1 de novembre de

d’interès comarcal i /o d’interès municipal amb repercus-

2009.

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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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’alpinisme al massís del Penyatelera: corredor
de la gran diagonal.
Dificultat mitjana-alta.
Dies 21 i 22 de febrer.
Senderisme interpretatiu:
excursió resseguint l’antic
camí dels Bandejats: Covalta, la Caramella, la vall
del Pastor i la vall Cervera.
Inscripció prèvia.
Dia 22 de febrer, 9 h.
Centre d’informació del
Parc Natural.
Sortida amb BTT a la mola
de Catí (al Port). Dia 15 de
març.
Organitza: La Joca club
Alpí. Més informació: tel.
977 503 933, dijous a partir
de les 22.30h)

DIVERSOS
III Torneig Memorial Joan
Duart. Fins al 6 de març.
Els divendres a les 22h.
Centre Cívic.
Organitza Club d’escacs
Peó Vuit.
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.
Carnaval a la raval de
Cristo. Dia 28 de febrer.
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).
Associació de Dones
Taller per aprendre a fer
pasta de full. Dia 11 de
març, 17 hores. Local de
l’Associació.
Conferència: Depressions, a
càrrec d’Anna Barberà. Dia
24 de març, 18h.
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.
CENTRE PARROQUIAL
Ballada de sardanes. El
segon diumenge del mes a
les 13h. Davant de l’església
de Roquetes.
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).
Segona caminada del
gaiato. Dia 21 de març.
SIRGA, CAMINS
PER CRÉIXER
Casal de Joves de Roquetes.
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).
Curs sobre la importància
dels germinats al segle XXI
i de com preparar-los.
Dia 28 de febrer, de 10 a
13h. Preu: 60 euros. Més informació: 676 244 173.

Si voleu publicar els vostres
actes a l’agenda, envieu la
informació a
comunicacio@roquetes.cat.

col·laboracions
CEDIDA

Ferran Pallarés, campió de la Copa
Catalunya de balls de saló llatins
El roquetenc Ferran Pallarés, que forma parella de ball amb la tortosina Paula López, va
guanyar la primera Copa Catalunya de balls de saló en la categoria de balls llatins, disputada
entre joves de 16 i 18 anys. Aquesta primera edició de la Copa Catalunya va celebrar-se a
Roses els dies 20 i 21 de desembre, en el marc dels Campionats de Catalunya de balls de saló.
A més a més, Pallarés i López van guanyar també el trofeu de Nadal Ciutat de Roses, celebrat també aquests dies.
Aquesta jove parella de ball (ell té 16 anys i ella, 14) pertany al club de balls de saló Making
Dance, de Roquetes.
Des d’aquestes línies, la més cordial enhorabona!
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col·laboracions
Recordant l’Aixa
Recordo aquells ulls negres intensos
respectant l’home del seu costat
i el seu posat submís
que a mi em va sobtar tant.
Ens miràvem amb simpatia
sense poder parlar,
amb paraules no ens enteníem
però la mirada ens va ajudar.
Hi havia algo que ens unia
i que jo no puc oblidar,
una dona marroquina
una lliçó m’estava donant.
Penso en un burka
que al seu país ha deixat
per si algun dia torna,
allà l’estarà esperant.
Sempre he admirat la saviesa
de les persones compromeses amb la seva
vida,
i a elles voldria imitar
per a les petites coses saber renunciar.
Veig els núvols flonjos que semblen de cotó
i enmig, els rajos de sol que em volen parlar
d’una dona, d’un record,
i un compromís m’estan demanant.
Aigua i firmament,
aigua i amistat,
fent-me un propòsit
que lluitaré per lograr.
Ara que la nit s’ha fet present,
un estel brilla al firmament,
el més gran, el més brillant;
allí ets tu que m’estàs esperant.
I jo que et trobo a faltar
i jo que prop teu desitjo estar,
una promesa em faig a mi mateixa:
que no et deixaré de buscar.
Montse Pallarés
(Volant a Cuba l’abril del 2008)

Traducció a l’àrab de Fàtima Riyani

Agraïment
La Lliga contra el Càncer de la delegació a Roquetes agraeix a tothom de Roquetes, Tortosa i la resta de la comarca la vostra
col·laboració amb el sopar que celebrem cada any per recaptar fons per a l’entitat. El 2008 es van recollir 3.277,70 i a la Fira
de Nada passada es van recaptar 280 .
Mercè Curto, Lliga contra el Càncer delegació a Roquetes
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Any 1933.
Arturo i Dora Ferré
Blasco.
DORA GAS

Any 1967.
Rosa Favà,
‘la Bonifàcia’.
M. CINTA VIDAL

Any 1946. Providència Espuny,
Montse Antó, Concepción
Garcia, Ventureta Ramon i
Pilar Domingo. PILAR DOMINGO

Any 1927. Carrer
de Sant Vicent
(raval Nova).
Enrique Vallès
Estupiñà (Enrique
de Fartena).
TERESA CID VALLÈS

Any 1957.
Cantó de la font.
Cinta i Ramon
Trullén, Pepeta
Llatse, i Ricardo,
Pepita, Ramon i
Josep Trullén.
MONTSE TRULLÉN

