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C

om ja haureu pogut observar, les obres
de la carretera que uneix Roquetes amb
la ciutat veïna de Tortosa ja han començat i, una vegada acabades, permetran
fer realitat una de les reivindicacions

més demanades per les dues ciutats en els darrers anys. D’aquesta manera es dignificarà l’entrada a la nostra ciutat i els ciu-

l’editorial

tadans i les ciutadanes de les dues localitats podran desplaçar-se
de manera ràpida i còmoda amb cotxe, amb bici o a peu.
Aquestes obres faran possible, a més a més, un altre tipus de

comunicació no menys important: la connexió amb fibra òptica
a la xarxa d’Internet que, aprofitant les obres, s’instal·larà fins
arribar a l’Ajuntament. Això permetrà, en un futur proper, la
connexió de la ciutat a la xarxa de banda ampla i, amb l’ampliació que prepara l’Ajuntament de la connexió fins a l’Observatori
de l’Ebre, hi haurà una xarxa troncal que millorarà els serveis de
comunicacions de Roquetes i la preparà per al futur. D’aquesta
connexió i d’altres obres subvencionades pel departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya trobareu més informació a les pàgines de l’entrevista
que la revista ha fet a Carles Pasqual, director dels serveis territorials a les Terres de l’Ebre.
En aquesta nova edició de la revista Roquetes, però, trobareu, a més a més, una altra bona notícia relativa, també, a les comunicacions dels ciutadans i les ciutadanes de Roquetes: la nova

FOTO PORTADA: PILI ALEGRIA
(DETALL DE LA LLUNA DE VIDRE BUFAT
DE L’OBSERVATORI DE L’EBRE)

línia d’autobusos de Tortosa a Alfara que en el seu recorregut
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sentits; una demanda, també àmpliament reivindicada per la ciu-

unirà la raval de Cristo amb la ciutat i amb Tortosa en tots dos
tadania, que permetrà el desplaçament amb transport públic.
Tres notícies diferents però que tenen com a eix les comunicacions. I estic convençut que aquestes, siguin del tipus que siguin, són de vital importància per a qualsevol ciutat i per al seu
desenvolupament. Per això continuarem treballant fins acabar
les obres de connexió entre Roquetes i els nuclis veïns... i també
amb tot el món a través de la xarxa Internet.

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies
Inauguració de
la carretera que uneix
Roquetes amb la raval
de Cristo
Poblet també va presidir l’acte
de lliurament d’una peça
de l’Observatori, restaurada
per l’Escola d’Art

E

JOSEP POBLET, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ, INAUGURANT LA CARRETERA JUNT AMB L’ALCALDE,
PACO GAS, I EL DIPUTAT EBRENC PERE PANISELLO.

l president de la Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, va inaugurar, dijous 19 de febrer, la nova carretera que uneix Roquetes
amb la raval de Cristo, acompanyat de l’alcalde Paco Gas, membres del Consistori i el
representant territorial de les Terres de l’Ebre a la Diputació, Pere Panisello.
Al saló de sessions de l’ajuntament, Poblet i Joan Zeballos,
enginyer en cap del servei de carreteres de l’ens provincial,
van explicar als assistents les característiques d’aquesta
obra i, en acabar, la comitiva va desplaçar-se fins a la rotonda de la nova carretera per tallar-ne la cinta inaugural.
Aquesta obra, que ha comportat per a la Diputació una inversió total d’1.157.678,22 euros, ha significat una gran millora de l’accés principal al nucli urbà de Roquetes, però
també de la connexió entre els dos nuclis del municipi, el
polígon industrial del Pla de l’Estació i l’Eix de l’Ebre.
Les obres, dutes a terme el 2008, van consistir en l’arranjament d’un tram de la carretera de 1.046 metres de longitud tot millorant-ne el traçat i l’alçat, amb una secció de
dos carrils de 3,50 metres i vorals d’1 metre d’amplada.
També es va construir una rotonda d’un diàmetre exterior
de 36,50 metres, a la qual fa cap també un ramal que condueix a les instal·lacions esportives municipals, el Centre
Cívic i l’Observatori de l’Ebre. Val a dir que la rotonda està

equipada amb xarxa de reg per al seu enjardinament i amb
enllumenat.
En acabar l’acte d’inauguració de la carretera, tota la comitiva va desplaçar-se fins a l’Observatori de l’Ebre per presidir l’acte de lliurament de diverses peces que han estat
restaurades per l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a
Tortosa.
LA RESTAURACIÓ DE LA LLUNA

L’Escola d’Art i la Diputació van triar el pavelló Landerer
de l’Observatori per ser l’escenari d’aquest acte, al qual van
assistir també, entre d’altres, l’alcalde i diversos membres
de la Corporació, el director de l’Observatori, Miquel Torta,
i Carme Clemente, directora de l’Escola d’Art. En els parlaments, aquesta darrera va ressaltar que la relació entre
l’Observatori i l’Escola d’Art comporta un benefici mutu
ja que, d’una banda, l’Observatori pot veure com es van
restaurant antigues peces en estat de deteriorament a
causa dels anys i, de l’altra, els alumnes de l’Escola d’Art
poden fer pràctiques de restauració d’objectes científics de
gran valor històric. De fet, l’Escola és pionera en aquest
tipus de treballs, ja que també ha restaurat peces de l’observatori Fabra o de l’Institut Nacional de Geofísica, entre
d’altres.
(continua a la pàgina següent)
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L’element patrimonial de l’Observatori objecte d’aquest
acte va ser una de les llunes de vidre que l’estand de l’Observatori va lluir a l’Exposició Internacional de Barcelona
del 1929. La lluna en qüestió, que està feta de vidre bufat
i pintada amb dues capes, és una de les esferes més grans
construïdes a l’Estat espanyol en aquella època; una peça
gairebé impossible de fer avui en dia.
La lluna de vidre havia perdut la capa pictòrica com a resultat de les erosions patides en el temps, i la seva restauració va consistir en una neteja de la brutícia acumulada i
la reintegració de la pintura a les zones danyades per les
erosions. Cal assenyalar que l’esfera restaurada només
mostra una cara de la Lluna ja que, el 1929, els científics en
desconeixien la cara oculta.
Tot seguit reproduïm un extracte de l’edició de La Vanguardia del divendres, 5 d’octubre de 1929: “En una de las salas
que corresponde a la torre de la derecha del gran Palacio de
Proyecciones... se lee ‘Observatorio del Ebro, Tortosa’… A
ambos lados de la vitrina figuran dos grandes esferas de vidrio de setenta centímetros de diámetro (las mayores construidas en España) que representan el globo solar a la escala
de dos mil quilómetros al milímetro; a esta escala, y con la
mayor precisión y exactitud, se han pintado las manchas solares en el globo de la derecha, y los flocculi de calcio en el
de la izquierda, tal como estaban en julio de 1928 y de suerte
que pueden verse lo mismo por visión directa que por transparencia… De los ángulos superiores internos de la sala cuelgan dos grandes globos de vidrio semejantes a los del sol, en
cuya superficie, y valiéndose de las mejores fotografías existentes, se han pintado los mares y cráteres de la luna que, vistos por transparencia, reproducen con sorprendente efecto
los aspectos de nuestro satélite en su cuarto creciente y menguante…”.

CARME CLEMENTE EXPLICANT LA RESTAURACIÓ DE LA PEÇA A JOSEP POBLET, PACO
GAS, MIQUEL TORTA I PERE PANISELLO. A BAIX, LA LLUNA DEL

1929.

Val a dir que, tal
com va explicar
Miquel Torta, l’estand de l’Observatori a l’Exposició
Universal va rebre
tota mena de felicitacions per part de
la crítica de l’època
i fins i tot el rei Alfons XIII va mostrar la seva grata
sorpresa en comprovar la qualitat i
precisió del material exposat pels
pares jesuïtes a
Barcelona.

La raval de Cristo i Roquetes, unides per una línia de bus
La línia de bus que uneix Alfara de Carles i Tortosa, passant pels Reguers i Roquetes, recull ara també els passatgers de la raval de Cristo que vulguin gaudir d’aquest
transport públic. Fins ara, la Ravaleta no en disposava i
anar a Roquetes o a Tortosa només era possible amb vehicle propi. Després d’una llarga reivindicació veïnal, l’Ajuntament roquetenc va intentar donar solució a la
demanda tot presentant-ne la sol·licitud al Pla de Transport de viatgers de la Generalitat per a les Terres de l’Ebre.
La petició va ser acollida i ara, finalment, l’esmentada línia
de bus ha passat a oferir aquest servei.
La parada que el bus tindrà a la Ravaleta estarà ubicada al
carrer del Sagrat Cor i a Roquetes, a l’avinguda dels Ports
de Caro. Els usuaris d’aquest servei disposaran de sis hopàgina 4

raris diferents al llarg del dia.
Alfara de Carles
Els Reguers
Roquetes
Raval de Cristo
Tortosa

09.50h
10.05h
10.15h
10.20h
10.25h

12.35h
12.50h
13.00h
13.05h
13.10h

17.05h
17.20h
17.30h
17.35h
17.40h

Tortosa
Raval de Cristo
Roquetes
Els Reguers
Alfara de Carles

09.15h
09.20h
09.25h
09.35h
09.50h

12.00h
12.05h
12.10h
12.20h
12.35h

16.30h
16.35h
16.40h
16.50h
17.05h
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Carles Pasqual és el director dels serveis territorials
de Governació i Administracions Públiques a les Terres de l’Ebre; el departament de la Generalitat responsable de que els ajuntaments puguin tirar
endavant moltes obres que per si sols no podrien

engegar per manca de recursos econòmics. A banda,
Governació també treballa treballa perquè tots els
catalans tinguem accés a les noves tecnologies: TDT,
telefonia mòbil, banda ampla... i també la tan esperada fibra òptica.

Carles Pasqual, director dels serveis territorials
de Governació i Administracions Públiques
“Roquetes disposarà de fibra òptica l’estiu del 2010”
Pregunta: quines són les competències del departament que
vostè presideix a les Terres de l’Ebre?
Resposta: el departament de Governació és, d’alguna manera, el que fa funcionar el país. Nosaltres som els que mantenim tota la relació amb els ajuntaments. De fet, aquests
tenen dues línies d’ingressos: els provinents dels impostos
als ciutadans i els que els atorga el departament de Governació i, a banda d’aquests que són per a lliure disposició,
n’hi ha uns altres que són els que provenen del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) i del FEDER (Fons Europeu), que
també gestionem nosaltres. A banda, també portem la fiscalització dels ajuntaments, és a dir, plens, pressupostos, liquidacions... A més a més, el departament és el responsable
de l’organització de les eleccions quan són competència de
Catalunya, és a dir, les autonòmiques.
Dins del departament hi ha també la secretaria de Funció
Pública, que comprèn dues parts: la relació amb tot el funcionariat de la Generalitat i la modernització de l’Administració, i l’Administració electrònica a través d’un consorci
que, tot i que depèn de la Generalitat, està format per
aquesta i per l’empresa Localred. El consorci està treballant
perquè tots els ens de Catalunya puguin disposar d’Administració electrònica, la qual cosa permetrà que tots aquells
tràmits que puguin fer-se via electrònica es puguin dur a
terme d’aquesta manera.
I anomenar també la secretaria d’Acció Ciutadana, amb la
qual el departament té una relació més directa amb la ciutadania. Aquesta disposa actualment d’uns tres-cents equipaments a tot Catalunya destinats a la gent gran. A través
d’aquesta secretaria han vingut, per exemple, les dues subvencions que vam atorgar a l’Ajuntament de Roquetes perquè es poguessin millorar les instal·lacions del casal de
jubilats; amb una es va arranjar tot el sistema de tancaments
i la millora del mobiliari del bar del casal, i amb l’altra, les
noves instal·lacions dels serveis de perruqueria i podologia,

i també el parc sènior del davant.
P: ha esmentat el PUOSC i el FEDER. Quines obres contemplaran per a Roquetes?
R: el Pla Únic d’Obres i Serveis atorga uns diners als ajuntaments per poder fer les obres que ells triïn. El de Roquetes va triar obres pel valor màxim que pot rebre del PUOSC,
que són la millora de la xarxa d’abastiment d’aigua potable,
la urbanització del carrer de Cervantes de la raval de Cristo,
la xarxa de pluvials del sector de la Torre d’en Gil i Metge
(continua a la pàgina següent)
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Cid, i la reforma i adequació de les instal·lacions de la piscina. A més, també hi ha dues obres que farà la Diputació
incloses al PUOSC, que són la reforma de diversos carrers
de la raval Nova i l’arranjament i reforma de les dues darreres plantes i la façana de l’antic ajuntament. En total, obres
per valor d’1.665.393 euros.
Quant al FEDER del 2009, Roquetes hi ha presentat el projecte d’arranjament i reforma de la segona i la tercera planta
de l’edifici de l’antic ajuntament, i també de la façana. Ha
sol·licitat gairebé 900.000 euros per a aquesta obra. És que
teniu un alcalde que no para de demanar diners!!
P: tornant a les competències de Governació, dins del departament també hi ha la secretaria de Telecomunicacions...
m’equivoco?
R: no, no t’equivoques. Abans depenia del departament
d’Universitats, però l’anterior conseller de Governació, Joan
Puigcercós, va voler incloure-la per un fet molt senzill: Universitats no té cap extensió al nostre territori, la qual cosa
feia que gairebé totes les seves accions es concentressin a
l’àrea metropolitana de Barcelona, amb el consegüent dèficit que això representava per a les comarques i, en especial,
per a les Terres de l’Ebre. Mancances de cobertura..., dèficits diversos que ara s’han anat solucionant i que quedaran
del tot solucionats gràcies al pla Catalunya Connecta.
P: en què consisteix aquest Pla?
R: el Catalunya Connecta és un pla molt ambiciós de la Generalitat que pretén que tots els nuclis de població del nostre país que tinguin més de 50 habitants i tots els polígons
industrials puguin disposar, el 2010, de banda ampla a Internet, TDT i telefonia mòbil. De fet, el nou Estatut que va
ser aprovat al Parlament de Catalunya donava diversos drets
als ciutadans, i un d’aquests era que tothom pogués disposar de banda ampla d’accés a Internet. Això va arribar a Madrid i una de les retallades que van aplicar-hi va ser aquesta;
van dir que no en teníem cap dret, que tindríem banda
ampla si les companyies volien. Així doncs, si tu no hi tens
dret no pots exigir-la i, si a la companyia no li interessa per
motius econòmics, doncs no te la instal·larà. Això fa que el
Govern s’hagi de gastar molts diners perquè els catalans
puguin gaudir d’un servei que ja existeix i que les companyies no volen servir. L’Estatut també ens atorgava la competència exclusiva en telecomunicacions, que també van
retallar.
I en això estem treballant, fent arribar la banda ampla allà
on no arriba Telefònica a través de la companyia Iberbanda.
Un servei que tindríem per dret i pel qual, de moment, portem gastats set milions d’euros només a les Terres de l’Ebre.
P: el nostre territori, de quants serveis d’Iberbanda disposa?
R: de tot Catalunya, som el territori que en tenim més; ara
per ara tenim més de 2.700 abonats a Internet via ràdio. A
més, n’hem doblat la velocitat; abans era de mig mega i ara
és d’un mega. Per tant, la gent que viu en un lloc on no
arriba l’ADSL de Telefònica ara pot gaudir d’aquest servei.
Justament, on hi ha més ususaris de tot Catalunya és entre
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Tortosa i Roquetes a causa del gran nombre de vivendes
disseminades que tenen els dos municipis.
P: com li afecta a Roquetes el pla Catalunya Connecta?
R: a la raval de Cristo s’ha activat una infraestructura de
Movistar i també s’ha donat d’alta una instal·lació de banda
ampla rural d’Iberbanda que, juntament amb la que ja s’ha
col·locat a Caro, donen cobertura d’Internet a tot el disseminat del municipi. Hi ha prevista una instal·lació de TDT
que abastarà més terreny, junt amb la que ja hem col·locat
a Roquetes, i el juliol passat es va instal·lar un mesurador
de freqüència per a les antenes. A banda, també cal comptar el telecentre del casal de joves.
P: i per a quan la fibra òptica?
R: hi ha un projecte per unir tots els equipaments de la Generalitat amb fibra òptica ja que aquesta representa el futur.
Pensa que un cable de fibra òptica significa 800 gigabytes
de capacitat, la qual cosa et permet rebre i enviar el que
vulgues de forma immediata. A Tortosa ja arriba via Telefònica, però la tenen per a allò que ells volen, no per als
usuaris. Ara el Govern n’instal·larà una de pública, amb un
sistema de lloguer, que serà gestionada per una companyia
encara per determinar. Resulta que l’arribada de la Universitat a les Terres de l’Ebre en necessitarà ja que totes les universitats estan connectades a l’anomenada Anella
Científica, per poder passar-se dades entre elles de manera
instantània. Tot i que el campus universitari encara no està
fet, nosaltres ja tindrem la feina feta. I amb l’excusa de la
universitat podrem unir tots els equipaments de la Generalitat, unirem tots els de l’Ajuntament de Tortosa entre ells i
amb els nostres, i arribarà fins a l’Ajuntament de Roquetes
l’estiu del 2010. Cinquanta seus unides a través d’un projecte que costarà un milió i mig d’euros.
P: una vegada arribada a l’Ajuntament, aquest podrà fer-la
arribar on vulgui?
R: sí, tenint en compte que el que costa més diners és foradar el terra per passar la fibra. Per això, quan l’Ajuntament
aixequi un carrer el deixarà preparat per passar-la. De fet,
té previst conduir-la abans que res a fins a l’Observatori,
aprofitant l’obra de la millora de la xarxa d’aigües pluvials
que abans hem esmentat.
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Roquetes

L’Ajuntament sol· licita prop
de 900.000 euros al FEDER

Futur catàleg de masies
i cases rurals del municipi
L’Ajuntament de Roquetes ha encarregat a l’empresa La
Zaida SL l’elaboració d’un inventari d’edificacions en sòl
no urbanitzable del municipi i la redacció d’un pla especial de masies i cases rurals. Aquests treballs són del tot
necessaris perquè després, si hom ho demana, es puguin
aprovar els possibles projectes de reconstrucció i rehabilitació d’aquesta mena de construccions en sòl no catalogat com a urbanitzable.
De moment, els treballs es troben en una primera fase,
que consisteix a identificar totes les edificacions que
avui en dia estan en aquesta situació al nostre terme municipal. Quan aquesta estigui enllestida, es redactarà un
pla especial que situarà, a través d’un catàleg específic,
totes les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció i rehabilitació que hi ha al terme municipal roquetenc.

La Reserva de Caça dels
Ports es reuneix a Roquetes

caça major

El departament de Governació i Administracions Públiques ha recollit les sol·licituds que els ens locals de les
Terres de l’Ebre han presentat al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al quatrienni 20072010. Entre els 37 projectes presentats hi ha el de
l’Ajuntament de Roquetes, que pretén arranjar les dues
darreres plantes i la façana de l’antic edifici de l’ajuntament amb l’aportació econòmica del fons europeu. El
projecte preveu rehabilitar les esmentades plantes per
crear-hi un centre d’interpretació museístic que disposaria d’una sala d’exposició permanent, i altres per a audiovisuals, conferències i exposicions diverses.
El centre d’interpretació proposat per l’Ajuntament té
l’objectiu de donar a conèixer els costums socials de Roquetes i la seva antropologia industrial (antigues fàbriques de rellotges de campanar, molins d’oli,
construccions en pedra seca...) i el cost econòmic per
fer-lo realitat frega gairebé els nou-cents mil euros.
Val a dir que la primera planta de l’edifici, que actualment acull el casal de joves, ja va comptar amb fons europeus per ser rehabilitada. En aquest cas, però,
l’aportació econòmica va ser a través del programa Leader Plus.

Aquest mes de febrer passat, Roquetes va ser la seu
de la Junta Consultiva de la Reserva de Caça dels
Ports, que té lloc dues vegades a l’any i és de caràcter itinerant entre tots els municipis que en formen
part. Així, el matí de dijous 19 de febrer va començar
amb una visita a la sala de trossejament de caça major
que properament disposarà el municipi i va continuar
amb la reunió a la sala polivalent de la biblioteca.
Entre els temes que van tractar-s’hi, destacar la presentació d’un pla de recuperació de pastures de la Reserva, l’adscripció dels guardes de la Reserva al Cos
d’Agents Rurals o el sorteig dels permisos de caça
major per a aquest 2009.
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Els blocaires ebrencs
es reuneixen a Roquetes
El dies 6 i 7 de febrer va tenir lloc la segona edició de l’Ebrebloc que, a l’igual que l’any passat, celebra la segona
jornada a la biblioteca de Roquetes. Així, dissabte dia 7,
els blocaires ebrencs (públic que disposa d’un bloc a internet o bé seguidors d’aquesta modalitat de comunicació) van reunir-se a la nostra ciutat en una jornada que
va arrencar amb un taller de videobloc i va continuar
amb dues conferències: la primera, sobre l’estat de l’Ebresfera (grup de blocs creats per aficionats de les Terres
de l’Ebre) i la segona, sobre TEVEON, fins ara l’única televisió per internet de les Terres de l’Ebre i el Baix Maestrat. A la tarda, l’Ebrebloc va programar una taula rodona
sobre els blocs col·lectius de l’Ebresfera, que va comptar
amb la participació de diversos blocaires, i una altra
sobre el Facebook i els blocs.

tenc. Cursos, concursos, activitats diverses i, fins i tot,
enquestes; tot pensat perquè els usuaris se’l facin seu i,
alhora que disposen de tota la informació que programa
l’Ajuntament, puguin adreçar-se als seus governants per
mostrar les seves inquietuds i necessitats. L’adreça del
bloc és http://joveroketes.blogspot.com.

JOVEROKETES

tallers
Dimecres 4 de febrer va tenir lloc a la biblioteca un taller adreçat a les dones, sota el títol Les dones com a
agents de transformació i de creació al llarg de la història. L’objectiu del taller, organitzat per l’Ajuntament
de Roquetes i l’Institut Català de les Dones, va ser el
de valorar l’aportació de les dones a la societat, recuperar la memòria històrica de les reivindicacions i moviments feministes i entendre el compromís de la
lluita feminista al conjunt de la població.
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Cap de setmana d’esquí
per als joves roquetencs

esquiada jove

I continuant amb el
món dels blocs, cal esmentar que el web de
l’Aju nt a m ent
(w w w.r o qu et e s.c at)
disposa d’un nou enllaç dedicat als joves
del municipi. Es tracta
del bloc jove, on apareix tota la informació relacionada amb el jovent roque-

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament va organitzar,
el darrer cap de setmana de febrer, una sortida per
als joves aficionats a l’esport de l’esquí. En principi
estava programat anar a Andorra però a darrera
hora es va canviar la destinació per les pistes de
Boí-Taüll. Divendres a la tarda, diversos joves van
sortir de Roquetes amb cotxes particulars per gaudir del cap de setmana a la neu. Val a dir que el
preu de la sortida (115 euros) va incloure l’estada a
l’hotel (Boí Taüll Resort) en règim de mitja pensió
i el forfait per a dos dies a les pistes.
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Presentacions literàries
a la biblioteca
El mes de febrer ha deixat dues presentacions literàries
a Roquetes, en concret a la biblioteca municipal, la primera de les quals va tenir lloc divendres 6 de febrer. En
aquest cas, l’obra presentada va ser Bèsties de l’hort, de
l’escriptor roquetenc Xavier Blanch.
El llibre, que compta amb il·lustracions del dibuixant
Marc Vicens, va obtenir el premi Lola Anglada Vila de
Tiana 2006-2007. Es tracta d’un recull de contes basats
en l’hort que el pare de Xavier Blanch té a Roquetes; una
obra en què tots els animalets que hi participen tenen
actituds humanes, les històries tracten temes de la vida
real i el seu llenguatge és fàcil i entenedor.

‘HISTÒRIES

DEL PARADÍS’

dia de la pau
El passat dia 30 de gener, el CEIP Raval de Cristo va
celebrar el Dia internacional de la Pau. Els xiquets i les
xiquetes del centre escolar van escriure diversos poemes i desitjos de pau i felicitat que després van lligar a uns globus que van enlairar perquè arribessin
a tot arreu.

certàmens

Xavi Sarrià, cantant del grup valencià Obrint Pas, va presentar, divendres 13 de febrer, el seu llibre Històries del
paradís; també un recull de vint-i-dos contes d’estil simple i de lectura amena, amb històries carregades de sentiments i d’emocions que aborden situacions difícils de
la vida tot barrejant elements reals i altres de màgics. En
acabar la presentació, que va anar a càrrec de l’escriptor
campredonenc Emigdi Subirats, es van llegir dos contes.
El primer va ser interpretat per dos escriptors ebrencs,
Vicent Pellicer i Xavier Aragó, i el segon, per dos estudiants de batxillerat de l’IES Roquetes, que van acudir a
la presentació acompanyats dels seus professors i d’altres alumnes del centre.

Un alumne de l’IES
Roquetes guanya
el concurs ‘Ciceronianum’
L’alumne de l’IES Roquetes Ramon Vicient Calvo
ha guanyat el primer premi de la fase catalana del
concurs Ciceronianum; un certamen que no és a l’abast de tothom ja que es tracta de traduir qualsevol text de Ciceró, el tità de la literatura clàssica
universal.
Aquest mateix text guanyador serà enviat a Madrid,
a la seu de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics,
on competirà amb els guanyadors de la resta de
comunitats. Si, per sort, és escollit com a guanyador serà enviat a Arpino, lloc de naixement de Ciceró. Allí s’enfrontarà a alumnes de batxillerat
d’arreu del món amb una traducció i un comentari
filosòficoliterari.
L’alumne ha rebut un premi en metàl·lic i un diploma com a representant català i el seu professor,
Domingo Segura, un diploma i uns 250 euros en
material per a l’assignatura de llatí.
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carnaval 2009

C

om tots els anys en arribar aquestes dates,
la major part de poblacions del territori es
preparen per rebre el Carnaval, la festa més
esbojarrada de totes les del nostre calendari. Música, foc i color van omplir els carrers de Roquetes dissabte 21 de febrer i la raval de Cristo
el dissabte següent.
A Roquetes, organitzat per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament i el Patronat de Festes, el Carnestoltes va arrencar a
les 19.30 hores de la tarda amb la concentració de tots els
participants a la rua a la plaça de la raval Nova i l’acompanyament de la música de les xarangues Filigrana i Xino
Xano. Tot i el fred de la tarda, molts van ser els assistents
a la festa, que van lluir disfresses tan diverses com elaborades: presoners, pallassos, indis i vaquers, monges, capellans... En acabar la rua, tant els assistents disfressats
com el públic que els va acompanyar van gaudir del ball i
el foc que van oferir la colla de diables Lucifers de Roquetes. A la nit, el duet Elegance va ser l’encarregat de posar
música al ball de disfresses que va tenir lloc a la Lira; ball
que també va gaudir de força públic.
Dissabte següent, dia 28 de febrer, l’Associació de Veïns la
Ravaleta va organitzar el Carnaval a la raval de Cristo on
la pluja que va caure aquella tarda va impedir que se celebrés l’habitual rua pels carrers. Així doncs, l’organització
va decidir traslladar la festa al Casal, on la música de la xaranga va fer passar una esplèndida tarda a tothom. Ja a la
nit, el grup Saba Nova va posar música al ball i la discoteca mòbil, la festa per als més joves.
Però també van haver altres celebracions al voltant del Carpàgina 10

nestoltes, de petit format però igualment força animades.
És el cas de la llar d’infants Patufets, que la tarda del dijous
26, disfressats de gallinetes i pollets, van desplaçar-se fins
al pavelló esportiu de Ferreries per festejar el Carnestoltes
juntament amb altres llars d’infants de la veïna ciutat de
Tortosa; o la Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes
que per primera vegada van voler celebrar la festivitat amb
un sopar i ball de disfresses; o també el cas del CEIP Raval
de Cristo, els alumnes del qual van sortir de rua pels carrers de la Ravaleta i van fer la crema del simbòlic ninot
que representava el rei Carnestoltes. I per acabar la festa,
xocolata calenta per a tothom.
Veiem, doncs, un recull de les imatges que va deixar la
festa al nostre municipi.

Núm. 264 març 2009

Roquetes

IMATGES DEL CARNAVAL A ROQUETES.

(continua a la pàgina següent)
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IMATGES DEL CARNAVAL A LA RAVAL DE CRISTO.
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EL FET DE SER LA PRIMERA VEGADA
QUE LA LLAR DE JUBILATS
ORGANITZAVA EL BALL
DE CARNESTOLTES VA PROVOCAR
QUE HI HAGUESSIN POQUES
DISFRESSES, PERÒ AIXÒ NO VA EVITAR
QUE LA FESTA FOS MOLT DIVERTIDA;
A L’IGUAL QUE EL BALL A LA LIRA,
ON VA APLEGAR-SE FORÇA PÚBLIC.
AL CEIP RAVAL DE CRISTO,
ELS ALUMNES VAN SORTIR AL CARRER
PER CREMAR EL REI CARNESTOLTES
COM A FI DE FESTA.
A BAIX DE TOT, ELS XIQUETS
I LES XIQUETES DE LA LLAR D’INFANTS
PATUFETS AMB LES SEVES
DISFRESSES DE POLLET.
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entitats
El paper de familiars i
professionals en l’ajut als
discapacitats

D
sirga, camins per créixer

iscapacitat, personalitat i conducta. Pautes
d’actuació va ser el títol de la conferència
que Emili Soro, doctor en psicologia, logopeda i professor titular a la Universitat
de Barcelona (departament de psicologia
evolutiva i de l’educació) va dictar dissabte 14 de febrer a
la sala polivalent de la biblioteca. Organitzada per l’associació ASIFTE, la conferència va servir perquè la cinquantena de persones que hi van assistir (familiars de
discapacitats i professionals del tema) aclarissin dubtes diversos al voltant de la comunicació amb els individus que
pateixen alguna mena de discapacitat.
El doctor Soro va dividir la conferència en tres parts. En la

La importància dels germinats en el segle XXI

Dissabte 28 de febrer, el casal de joves va acollir un
taller sobre els germinats i la seva aportació de salut
i vitalitat a l’alimentació; una demostració pràctica
de les diferents llavors que es poden germinar i les
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primera va tractar el concepte de la personalitat, que està
formada pel temperament, el caràcter i les emocions; i en
la segona, les possibles formes d’actuar de les famílies i els
professionals per poder ajudar, ja que moltes vegades els
problemes de conducta poden estar influïts per una manca
de comunicació i aleshores calen estratègies i recursos materials. Per últim, la tercera part de l’acte va estar dedicat a
atendre les preguntes dels assistents.

seves propietats. Aquest taller, organitzat per l’associació Sirga, camins per créixer, va comptar amb el suport
de l’Ajuntament de Roquetes i de l’empresari Joan Castellà, cultivador i venedor de verdures ecològiques.
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Berenars festius a la llar de jubilats i pensionistes
Les festivitats de Santa Àgata, patrona de les dones, i el
dijous llarder van ser el motiu de sengles berenars a la
llar de jubilats i pensionistes de Roquetes. En la primera
festa, que es va celebrar diumenge 8 de febrer, a més del
berenar popular, l’Associació de Jubilats i Pensionistes
va regalar un clavell a cadascuna de les dones que van
assistir al ball de cada diumenge.

Quant a la segona festivitat, la del dijous llarder, quan la
tradició mana sortir durant la tarda a berenar amb els
amics i familiars, aquest va consistir en la també tradicional truita de car xofes i en baldanes calentes. Una
tarda gastronòmica de germanor que va tenir lloc al bar
de la llar dels jubilats i a la què van assistir unes cent
persones.

L’Associació de Veïns Torre d’en Gil va animar els socis
de l’entitat i el públic en general a participar a la rua
del Carnestoltes a Roquetes tot organitzant un taller
per aprendre a fer disfresses. Així, el matí de dissabte
21 de febrer, i aprofitant la bona hora de la jornada, di-

preparant el carnaval

L’AV Torre d’en Gil organitza un taller de disfresses

versos membres de l’Associació van instal·lar unes
taules al pati dels plataners del Centre Cívic, on menuts i grans van pintar, dibuixar i retallar la disfressa
que van lluir a la rua carnavalenca que es va celebrar
la mateixa tarda.
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Celebració de la patrona a l’Associació de Dones
CEDIDA

dijous llarder

LLIURAMENT DELS DIPLOMES DEL CURS DE NOVES TECNOLOGIES.

Fora de les entitats però també afegint-se a les celebracions del dijous llarder, els més menudets del
municipi van sortir a berenar la tarda del 19 de febrer. En aquest cas, les responsables de la llar d’infants Patufets van conduir-los fins al parc de l’Hort
de Cruells, on van gaudir del bon temps de la tarda
amb la companyia de pares i iaios.
pàgina 16

Santa Àgata, patrona de les dones, se celebra el 5 de febrer. Tot i això, l’Associació de Dones de Roquetes va
celebrar la seva patrona l’endemà divendres perquè la
festa no entorpís la setmana laboral de les sòcies que
treballen. Així, a les set de la tarda van assistir a una
missa en honor a la santa i dedicada a les sòcies difuntes de l’entitat.
Després va venir la part més lúdica de la festa: el sopar
al restaurant Calau dels Reguers on, a més a més de degustar un menú exquisit, va celebrar-se un sorteig gràcies al qual totes les assistents van endur-se un regal cap
a casa. Un total de cent dues dones, entre sòcies i dones
que s’hi van voler afegir igualment, van gaudir d’una jornada que va cloure amb ball fins a la matinada.
D’altra banda, l’Associació de Dones també va voler celebrar el tradicional berenar del dijous llarder i va fer-ho
amb una festa amb disfresses, acudits i bon humor a la
què van assitir unes setanta dones.
NOVES TECNOLOGIES (TIC)

En un altre ordre de coses, dues components de la junta
de l’Associació, Erundina Sabaté i Pili Alegria, van recollir, dijous 26 de febrer, els diplomes acreditatius del
curs de noves tecnologies al què van assistir aquest febrer passat. El curs, al què van assistir 25 dones pertanyents a disset entitats de dones de les Terres de l’Ebre,
pertany a un programa desenvolupat per l’Institut Català de les Dones, el departament d’Acció Social i Ciutadania i la secretaria de Telecomunicacions i Societat de
la Informació, del departament de Governació. Ara, Sabaté i Alegria tenen el compromís de fer extensius els
coneixements adquirits a la resta de sòcies de la seva entitat. Aquest programa vol fomentar l’ús de les TIC per
facilitar l’increment de l’activitat de les associacions i
integrar les dones al món de les noves tecnologies.

Roquetes
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centre obert

D

os temàtiques ben diferents van estar
les protagonistes al Centre Obert
aquest mes de febrer passat: el Carnestoltes i la cura del cos sota el lema Cuidem-nos!. Quant al primer tema, els
infants van viure la tradicional festa del Carnaval tot fent
màscares. Cadascun va escollir el model de careta que
més li va agradar i el va anar confeccionant a partir de
diferents elements i tècniques. Així, van haver màscares
d’extraterrestres, de Dràcula, de pirata, de papallona, de
bruixa, d’elefant, de guineu, venecianes, de sol…, fetes
amb cartró, papers de diari, plats de paper, purpurina…
Varietat de formes i colors! I, a més a més, els dimecres
del febrer, els xiquets i les xiquetes van gaudir de les diferents activitats que el personal de biblioteca municipal
va organitzat al voltant del Carnaval, com ara els tallers
de fer màscares o el conte del Rei Carnestoltes i la Vella
Quaresma.
I seguint amb les festivitats prèvies a la Quaresma, el
Centre Obert també va celebrar el dijous llarder, jornada
en què és tradicional sortir al camp a berenar. Així, es va
fer una excursió fins a l’era de Galí, on tots van participar a una petita gimcana després d’haver berenat i tastat la coca de llardons típica.
UNA ALIMENTACIÓ SANA

Al voltant del lema Cuidem-nos!, el mes de febrer va acollir un seguit de consells i pràctiques diverses per tenir
cura del nostre cos com ara exercicis de relaxació i respiració i diversos massatges que els infants van dur a
terme uns amb els altres.
I aprofitant la instal·lació recent de diverses màquines
per fer exercici a la plaça de les moreres del costat del
Centre Cívic, on és el Centre Obert, els xiquets i les xiquetes van anar-hi a fer gimnàstica i a posar-se en
forma, ja que aquesta també és una pràctica del tot aconsellable per tenir una vida sana.
D’altra banda, el tema de l’alimentació saludable va ser
tractat al Centre amb la col·laboració de Marta Mauri,
una dietista que va explicar com i què s’ha de menjar per
fer-ho de la manera més saludable possible. La dietista
va pesar i mesurar tots els infants i va ajudar-los a fer un
(continua a la pàgina següent)
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i, a més...

exercici que va consistir a enganxar les figures dels diferents aliments a una piràmide segons la conveniència
de consumir-los de forma més freqüent o menys. A més
a més, les responsables del Centre Obert van voler que
els pares i les mares dels alumnes del Centre també hi
participessin ja que són els màxims responsables de l’alimentació dels seus fills.
En un altre ordre de coses però tenint a veure amb una
vida sana, es va convidar els pares a veure un programa
de televisió que va tractar sobre aquests paràsits tan molestos com són els polls i la manera més efectiva d’eliminar-los ja que, sovint i sense voler-ho, s’instal·len als
caps dels més menuts i fer-los fora resulta d’allò més
complicat.

Menjar sà costa molt
poc
El secret d’una vida sana està lligat a la pràctica
diària d’exercici i al consum adequat dels aliments, per això els infants del Centre Obert i els
seus pares van rebre un seguit de consells que
hi tenen molt a veure:
- Un bon repartiment dels àpats al llarg del dia
ajuda a equilibrar l’alimentació i a evitar llargues
estones sense menjar o ingestes massa abundants.
- El primer esmorzar és l’àpat que inaugura el
dia i ens posa en marxa. És convenient que sigui
complet: llet o derivats + pa, cereals + fruita o
suc de fruita. La millor opció per al segon esmorzar és un entrepà.
- Cal tenir cura de la varietat. Cal menjar aliments de tots els grups bàsics (làctics, cereals i
farinacis, fruita, fruita seca, verdura, llegums,
carn, peix, ous, oli d’oliva, aigua) i presentar-los
i preparar-los de diferents maneres. Així aconseguim una alimentació completa.
Cal potenciar:
- El consum de fruita fresca, com a postres habituals dels àpats i com a complement d’esmorzars i berenars.
- El consum de verdures i hortalisses en el primer plat i/o com a guarnició del segon plat dels
diferents àpats.
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- El consum de llegums i de fruita seca.
- El consum de làctics en forma de llet, iogurts i formatges.
- El consum de peix.
- La presència de pa als diferents àpats.
- L’ús de l’oli d’oliva verge.
- El consum d’aigua com a beguda bàsica i vital, tant en
els àpats com fora d’aquests.
Cal reduir:
La ingesta freqüent de llaminadures, prioritzant com a
alternativa la fruita seca; les begudes refrescants
(coles, llimonades i taronjades), prioritzant el consum
d’aigua, sucs de fruita i de fruita fresca; la brioixeria i
la pastisseria (molt millor els entrepans); les cremes de
xocolata, cremes diverses, mousses i d’altres, com a
postres habituals dels àpats; i el consum freqüent de
menjar ràpid, fast food... així com el sedentarisme i l’excés d’activitats de pantalla (televisió, ordinador, consoles...).
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esports
El Moto Club Roquetes
presenta el seu equip
GuzziMotoBox

G

airebé dues-centes persones van participar a l’acte que va organitzar el Moto
Club Roquetes dijous 26 de febrer per
presentar l’equip GuzziMotoBox que representarà oficialment l’entitat aquesta
temporada 2009 a les diferents competicions en què participarà. L’equip està format pels corredors Manel Segarra,
Sergi Segarra i Manel Segarra Jr.
En la presentació, que va tenir lloc a la Lira, es van poder
veure tres motos amb què l’equip competirà: una Yamaha
R1 que participarà a la disciplina de velocitat i resistència;
una Honda CRF 450 que ho farà en la categoria supermotard; i una Guzzi VSR 1000 que competirà a la modalitat de
clàssiques. També es va poder presenciar tot allò que envolta un box de carreres de motociclisme com ara pneumàtics slicks i d’aigua, taules de cronometratge, eines,
granotes, i fins i tot un curiós sistema de repostatge portàtil capaç de posar 26 litres de benzina en menys de 6 segons. Els components de l’equip van ser els encarregats de
mostrar al públic tots aquests elements.
Aquest 2009, l’equip ebrenc competirà al Power Cup de
Velocitat, certamen de velocitat que es disputarà en quatre
curses: 7 de març, circuit d’Alcarràs; 21 de març, circuit de
Cartagena; 18 d’abril, circuit ParcMotor Castellolí (Barcelona); i el 9 de maig, circuit d’Albacete.
També ho farà al Campionat Català de Velocitat el calendari
següent: 15 de març, circuit ParcMotor Castellolí (Barcelona); 22 de març, circuit de Catalunya; 24 de maig, circuit
de Catalunya; 21 de juny, circuit d’Alcarràs; 6 de setembre,
circuit d’Alcarràs; i el 4 d’octubre, al circuit ParcMotor Castellolí (Barcelona).
Una altra competició serà el triangular de resistència Rodi
Pirelli (tres hores), que se celebrarà al circuit d’Alcarràs els
dies 28 de març, 26 de setembre i 6 de desembre. Finalment, l’equip GuzziMotoBox també participarà al Bol d’Or
Clàssic, a França, i a les 24 hores de motociclisme, una
cursa hereva de les mítiques 24 hores de Montjuïc que és

puntuable per al mundial de resistència (17, 18 i 19 de juliol).
SERGI SEGARRA, SEGON AL XVI TROFEU DECCLA

D’altra banda, els dies 6 i 7 de febrer va disputar-se el XVI
Trofeu Deccla de resistència de motos clàssiques, memorial Pere Auradell, al Circuit de Cartagena, on el corredor
del Moto Club Roquetes Sergi Segarra va quedar en segona
posició amb la seva Guzzi VSR 1000. En la cursa, que és
d’àmbit internacional i està dividida en categories clàssiques fins a 250cc, clàssiques fins a 500cc, clàssiques sport
fins a 250cc, clàssiques sport fins a 750cc i Open, també
van participar els pilots Manel Segarra i Manel Segarra Jr.

Més informació al web www.motoclubroquetes.com
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Joan Alcoba, de nou en
competició
El 2009 també serà un any de competicions per al
tirador roquetenc Joan Alcoba; una temporada que
ja ha començat en la modalitat de fossat universal
en què Alcoba participa.
CALENDARI COMPETICIONS

excursionisme

Junt amb l’equip de Catalunya:
 Copa President a Mollet del Vallès (14 i 15 de
març).
 Campionat de Catalunya Categories a Mollet del
Vallès (16 i 17 de maig).
 Trofeu Generalitat a Capmany (6 i 7 de juny).
 Campionat Catalunya absolut del 11-12 de juliol a
Ulldecona.
 Copa Catalunya a Mollet del Vallès (5 i 6 de setembre.
Amb l’equip nacional:
 GPI d’Espanya a Valladolid (28 i 29 de març).
 Campionat d’Espanya absolut i categories (Granada, 25 i 26 d’abril).
 Copa President a Badajoz (20 i 21 de juny).
 Copa d’Espanya (Toledo, 25 i 26 de juliol).
 Copa del Rei a Almeria (19 i 20 de setembre).
Quant als campionats internacionals, Joan Alcoba
participarà al Campionat d’Europa, que se celebrarà
a Granada del 26 al 31 de maig; i al Campionat del
Món, que tindrà lloc al Regne Unit de l’1 al 6 de juliol. Recordem que, el 2008, Alcoba ja va aconseguir la medalla de plata en aquesta darrera
competició com a membre de l’equip espanyol.

Lleixà i Mel, tercers a la cursa
de canicròs a Campredó
Diumenge 22 de febrer es va celebrar la 2a cursa de canicròs
Les 2 Torres, a Campredó; prova inclosa a la Lliga Catalana i
penúltima de la temporada 2008-2009, que va transcórrer per
pistes, corriols i algun tram asfaltat.
El tercer lloc a la classificació sènior va ser per al roquetenc
Josep Lleixà que, amb el seu gos Mel, va fer un temps de 51’
i 42’’. A dalt del podi, dos corredors ebrencs més: Pere Margalef (UA Montsià-mundoparquet.com, amb la què també
competeix Lleixà), amb un
temps de 51’ 14’’, va ser el primer; i el debutant Xavi Royo
(51’ 15’’), segon.
Cal destacar la gran afluència
tant de públic com de participants, i la sorpresa per a l’organització en comprovar que a
la canimarxa per als més petits
es van apuntar més de 40 xiquets i xiquetes amb els seus
animalets.

Acaronant les faldes
dels Ports
Diumenge 22 de febrer, l’empresa Gubiana dels
Ports va organitzar una excursió que va mostrar
les faldes dels Ports i a la qual van assisir 33 persones i una gosseta. La sortida, d’uns 14 km, va
resseguir a trossos l’antic camí dels Bandejats:
de Matamoros al Reguers, passant pels barrancs
de Covalta, la Caramella, la vall del Pastor, el Farrúbio, la vall de’n Grais i la vall Cervera, fins al
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El proper 4 d’abril
se celebrarà la primera edició
de la cursa de muntanya
Ciutat de Roquetes; una
prova que el 2010 estarà
inclosa al circuit de curses de
muntanya de les Terres de
l’Ebre. Els seus promotors són
dos atletes roquetencs que
volen donar a conèixer el seu
terme municipal als adeptes
d’aquest esport.
Amb tota la il·lusió posada en
l’organització de la cursa,
Albert Giné i Ivan Garcia
ens parlen de la feina
i la logística d’una celebració
esportiva sense precedents a
la ciutat.

Ivan Garcia i Albert Giné, promotors de la primera
cursa de muntanya a Roquetes
“Tenim llocs a la vora que són molt desconeguts i
ofereixen paisatges i racons molt bonics”
Pregunta: d’on surt la idea d’organitzar una cursa de muntanya a Roquetes?
Albert: un dia, parlant amb Ivan, va i em diu que què em
semblaria organitzar una cursa aquí, a Roquetes, si ens ajudés l’Ajuntament… I com que l’alcalde ja havia parlat amb
ell i la idea li va semblar molt bé, doncs, vaig dir que sí, que
avant, que tot era qüestió de parlar-ho. Això va ser fa un
mes, més o menys, i ja ho tenim tot preparat!
P: és molta la feina que hi al darrera, no?
Ivan: molta. S’ha de buscar ajuda, col·laboració per tot arreu,
especialment econòmica.
P: per buscar-ne el recorregut, vau haver de pensar molt?
Va ser complicat triar-lo?
Albert: vam buscar llocs pròxims al poble que tinguessin
una mica de desnivell. De fet, haguéssim pogut fer-la al Port
i la cursa hagués estat extraordinària, però volíem alguna

cosa més popular, que la gent s’animés a participar-hi, per
això vam triar organitzar la cursa amb sortida i arribada a
Roquetes. I a la vora de la ciutat també hi ha unes quantes
muntanyes que, juntes, donen un bon desnivell per a la
cursa.
P: quant a la part tècnica del recorregut...
Albert: el recorregut el feia jo de vegades entrenant i quan
vam parlar de la cursa vaig proposar-li a Ivan, a veure què li
semblava. El comentari que va fer quan el va veure va ser
que, per ser llocs que tenim a la vora, són molt desconeguts
i ofereixen paisatges i racons molt bonics. La cursa sortirà
en direcció a la deixalleria, pujant per les escales que porten
als dipòsits de l’aigua. Seguirà per un camí de pas de ramats i passarà pel circuit de motocròs del Mirambó...; zones
bastant tècniques. Al final del recorregut s’haurà de pujar
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

i, a més...

les escales de l’Observatori... Total, nou quilòmetres de recorregut amb un desnivell positiu de 350 metres. Com que
seran dues voltes, doncs 700 metres. Per a la gent que no entrena cada dia i hi participi ja serà prou cansat.
P: la cursa també donarà opció a fer una marxa...
Ivan: sí, vam pensar en la marxa perquè molta gent de Roquetes que vulgués fer-la caminant pugués conèixer llocs
per on segur que no ha passat mai. La cursa farà dos voltes
al circuit i la marxa, una.
P: què cal fer per participar a la cursa o a la marxa?
Albert: cal emplenar el full d’inscripció i pagar la quantitat
estipulada que, comparada amb altres curses, és molt popular: 10 euros per als federats i 12 per als no federats. És la primera cursa que fem i volem que surti tot bé i que la gent
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quedi contenta. De fet, només en regals ens hem gastat el
doble del preu de la inscripció. A banda, després hi haurà
una rostida i una xocolatada...
P: en què consistiran els regals?
Ivan: n’hi haurà de molt variats. Els participants tindran una
peça de fruita, un bidó d’aigua i una punyeta, i podran
endur-se a casa una samarreta tècnica, commemorativa de
la cursa, un clauer especial per als corredors que és una polsera, una ampolla running i un val de descompte d’Esports
Fevi.
P: a banda dels avituallaments, no?
Ivan: sí, clar, n’hi haurà dos, on els participants disposaran
d’aigua, refrescos i beguda isotònica. A banda, l’Ajuntament
ens deixarà les instal·lacions esportives i qui vulgui dutxarse o arreglar-se, en acabar, podrà fer-ho.
P: preveieu que hi acudiran molts participants?
Albert: pensem que sí perquè hi ha molta afició ara per ara.
La cursa de Roquetes tindrà una inscripció màxima de 250
persones i la marxa, 100, i estem convençuts que arribarem
a assolir aquestes xifres. És més, tancarem inscripcions si
hi arribem; no acceptarem ningú més. I la data màxima per
apuntar-s’hi és el 31 de març.
P: segons el tríptic informatiu de la cursa, hi haurà un temps
límit per fer-la...
Albert: sí, de tres hores. En el cas de la cursa, segur que és
temps suficient. En el cas de la marxa –l’hem fet caminant i
ho hem comprovat-, comptant que la gent s’aturi i miri els
paisatges, pot costar una hora i mitja.
P: i, finalment, l’entrega de trofeus tindrà lloc a les 13 hores?
Ivan: sí, està prevista a aquesta hora. Hi haurà tres primers
premis generals, masculí i femení; tres de cada categoria ( júnior, sènior, veterà i màster); un premi al primer i a la primera atleta locals; i trofeus a l’atleta més jove i al/la més
gran.
P: alguna indicació als possibles participants?
Albert: que vinguin amb ganes de disfrutar del bon ambient
esportiu i que tinguin cura de la natura.

La proliferació de les curses de muntanya a les Terres de l’Ebre
La primera cursa de muntanya de Roquetes estarà
inclosa, el 2010, al calendari de curses de muntanya de les Terres de l’Ebre. Enguany, aquest programari de proves al què no es va arribar a temps
per inscriure la cursa roquetenca, en contempla
dotze al territori i dues més al Priorat. I és que
aquesta mena de competicions ha anat sumant
adeptes de forma espectacular ja que, a més a més
de la pròpia competició esportiva, totes les curses
ofereixen la possibilitat de conèixer els paratges naturals que amaguen les muntanyes ebrenques. Les
xifres en donen fe: de set proves organitzades el
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2008 s’ha passat al doble de proves aquest 2009.
El circuit de curses de muntanya va començar el dia 1 de
març a Miravet amb la celebració de la prova La cameta
coixa i acabarà el dia 8 de novembre a Horta de Sant Joan,
després d’haver fet un parèntesi a Setmana Santa i els
mesos d’estiu. Enguany, les proves que formen el calendari tindran lloc a la Pobla de Massaluca, Siurana, Falset,
Tivissa, Xerta, Paüls, Tortosa (la Cursa del Llop), la Sénia,
Amposta, la Ràpita, Ulldecona i Alcanar, a banda de les ja
esmentades de Miravet i Horta.
L’any vinent, els seguidors d’aquest circuit tindran en ment
que a l’abril s’haurà de córrer a Roquetes.

Roquetes
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biblioteca municipal de Roquetes
Activem la biblioteca
Durant el mes de febrer, el personal de la biblioteca municipal va dur a terme...
 Del 2 al 16, exposició Una literatura pròpia, amb la
col·laboració de l’Institut Català de les Dones.
 Dia 6 de febrer, presentació del llibre Bèsties de l’hort,
de l’escriptor i pedagog roquetenc Xavier Blanch.
 Dia 11, taller de Carnaval: Fem màscares!
 Dia 13, presentació del llibre Històries del paradís, de
Xavi Sarrià, cantant del grup Obrint Pas.
 Dia 18, taller de Carnaval: Fem maquillatge!
 Finalment, el dia 25 de febrer, a l’Hora del conte, els infants van poder gaudir de la història del Rei Carnestoltes i
la vella Quaresma.

el febrer en xifres
El mes de febrer van visitar la Biblioteca 4.335 persones. Es van fer 4.365 préstecs (1.381 llibres, 317 números
solts de revista, 353 CD, 63 CD-R i 2.242 DVD).
El servei d’informàtica i internet va ser consultat per
1.144 usuaris.
Actualment, les 2.506 persones que tenen carnet d’usuari de la biblioteca (1.656 adults, 838 infants i 12 entitats) poden disposar de 21.346 documents de la
biblioteca.
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novetats

l’agenda
del març
Fins al 31:
Març, mes de l’aigua
Exposició Estima l’aigua:
cada gota compta
Del 20 al 26, segones
jornades culturals
del Magreb.
Organitza Centre Cultural
Abu Baker Al-Turtusí.
Dilluns 23, 17.30h
Celebració del Dia mundial
de l’Aigua
Dimecres 25, 17.30h
Contes de Xavier Blanch:
Bèsties de l’hort.
Divendres 27, 19.30h
Presentació de llibre
Homenatge al nus. Un missatge des de la Nova Cultura de l’Aigua, de F.
Javier Martínez Gil.

i a l’abril...
Tots els dimecres,
activitats infantils.
Fins al 24 d’abril, exposició de la VIII Setmana del
Llibre Infantil i juvenil.
Del 9 al 17 d’abril,
Exposició Orgànica (el
tractament de residus).

Àrea infantil
Llibres
¡Aprendo a leer con los cuentos
Disney! 3 llibres i 3 CD
Adams, Georgie; Un cuento para
cada día: 365 cuentos y poemas
Bachelet, Gilles; El meu gat és el
més bèstia
Browne, Anthony; El túnel
Eduar, Gilles; Els oficis de l’A a
la Z
Espluga, Maria; Jo, astronauta
Font, Núria; El pastor i el llop
Gavaldà, Anna; 35 quilos d’esperança
Grau, Anna; La lletera
Juster, Norton; La recta y el
punto: un romance matemático
Klinting, Lars; Castor pintor
Lionni, Leo; Pequeño Azul y pequeño Amarillo
Pla, Imma; Tu què vols ser?
White, E. B.; La teranyina de
Carlota
White, E. B.; Stuart Little
DVD
102 dálmatas
Aprender
y
jugar
c o n
Tommy
& Oscar.
10 DVD
Astérix en los Juegos Olímpicos
Barbie en un cuento de Navidad
La bella durmiente
Blancanieves
Bob Esponja
Caperucita roja
La cenicienta
En busca del valle encantado XIII
El gato con botas
Un Halloween con Mickey

Hansel y Gretel
Juan sin miedo
Merlín el encantador
Minky Momo: La princesa de las
estrellas. 2 DVD
Mis amigos Tigger & Pooh: cuentos de amistad
Mortadelo y Filemón: misión, salvar la Tierra
Los músicos de
Bremen
Papá
canguro
2
El patito
feo y yo
Pucca
Pulgarcito
Roxy Hunter y el secreto de Shaman
El sastrecillo valiente
El secreto de Bet
Los siete cabritillos y el lobo
Teo visita una granja

Àrea d’adults
Novel·la
Mastretta, Ángeles; Maridos
Mendoza,
Ed ua rd o;
Mauricio o
las elecciones
primarias
Tomeo,
Javier; Los
amantes
de silicona
Vargas, Fred; La tercera virgen
Wilde, Oscar; El arte de conversar
Teatre
Guimerà, Àngel; Terra baixa

DVD
10.000
2 días en París
27 vestidos
300
53 días de invierno
8 citas
Abrígate
Algo pasa en Las Vegas
Atasco en la nacional
Carolina Moon
Cerrando el círculo
El club de los suicidas
Cosas que perdimos en el fuego
Deseo de venganza
Despedida de soltero 2
Duro de pelar
La edad de la ignorancia
Ella es el partido
El empleado del mes
En el punto de mira
En un mundo libre
Fuera de carta
La guerra de Charlie Wilson
Las hermanas
Bolena
La joven
Jane
Austen
El lenguaje de
los sueños
Lio embarazoso
Luz de domingo
Marco Polo
Matrimonio compulsivo
Mundos opuestos
El niño de barro
La noche es nuestra
Sombras del pasado
El último golpe
Verdades ocultas
Yo

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

De la programació d’Antena Caro, aquest mes de febrer
volem destacar l’entrevista que, dintre del seu espai Lletres ebrenques, Emigdi Subirats va fer a l’escriptor i pedagog Xavier Blanch, nascut a Roquetes el 1958 (imatge
número 1). Blanch és especialista en literatura infantil i
juvenil i coautor d’un gran nombre de materials i llibres
escolars d’educació infantil, primària i secundària. L’escriptor va parlar del seu nou llibre de contes: Bèsties de
l’hort.
Aquest mes, el programa A micro obert va tenir com a
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43520

ROQUETES

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

convidats Antoni Sabaté (foto 2), responsable d’Acció
Territorial, del departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat a les Terres de l’Ebre; Carles
Pasqual (tercera imatge), director dels serveis territorials
de Governació i Administracions Públiques a les Terres
de l’Ebre; Josep Felip Monclús (foto número 4), director
dels serveis territorials d’Innovació, Universitats i Empresa al territori; i Xavier Alegret, regidor d’Urbanisme
i primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roquetes.
Aquest darrer va explicar el projecte del nou pavelló po-

1

2

3

4
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5

6

dora de l’Ajuntament de Tortosa i presidenta de l’Associació de familiars de malalts d’alzehimer a les Terres de
l’Ebre (AFATE), Ignasi Vidal, sotspresident d’AFATE, i
Cinta Marmaneu, terapeuta. Amb ells vam parlar de
l’Associació i de la seva segona gala benèfica Aquí estic
jo, celebrada per recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia.

liesportiu, que començarà a ser construït aviat, les obres
que es faran al municipi amb els diners provinents del
Fons d’Inversió Local de l’Estat (1.360.000 euros) i
també d’altres obres previstes per a enguany a Roquetes.
Finalment, també volem destacar La tertúlia duta a
terme amb Anna Algueró (al centre de la imatge), regi-

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
FEBRER
Naixements
Pol Arques Vallès, 02/02/09
Pau Gisbert Roca, 03/02/09
Alba Solé Casado, 06/02/09
Clàudia Sogues Domato, 07/02/09
Pau Aixendri Rascon, 10/02/09
Jaume Queralt Vallès, 22/02/09
Matrimonis
Khalil Bayoussef i Latifa Khouya, 06/02/09
Antonio S. Hernández Vizcarro i Immaculada Cid Solé, 07/02/09
Antonio Manzanares Gilabert i Maite Martínez Guerrero,
28/02/09

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

Defuncions
Cap defunció al mes de febrer
(Només apareixen les defuncions produïdes al municipi de Roquetes)



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 febrer de 2009
Temperatura mitjana màximes 16.3 C
Temperatura mitjana mínimes 5.8 C
Temperatura màxima absoluta 21.3 C el dia 9
Temperatura mínima absoluta 1.8 C el dia 21
Precipitació mensual: 8.5 mm
Precipitació màxima en un dia: 3.0 mm el dia 1
Ratxa de vent màxima: 120 km/h W el dia 7
Humitat relativa mitjana a 07 h: 73%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 53%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 67%
Humitat relativa mitjana horària: 68%
Pressió màxima absoluta: 1023.0 hPa el dia 25
Pressió mínima absoluta: 984.2 hPa el dia 6
Pressió mitjana: 1013.3 hPa
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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

Roquetes
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avís

cursos

Crema de restes de poda

Ofimàtica bàsica i tècniques
de relaxació
L’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Roquetes juntament
amb la UGT ha organitzat dos cursos gratuïts de formació
continuada adreçats a treballadors en règim general, autònoms i personal laboral. Els cursos es duran a terme al
Casal de Joventut de Roquetes els mesos d’abril i maig.
OFIMÀTICA BÀSICA (30 hores)
Data d’inici: 20 d’abril de 2009

Us informem que ja podeu passar per les oficines municipals a sol·licitar el permís per cremar restes vegetals
procedents de l’esporga.
REGULACIÓ

D’acord amb la normativa vigent en matèria d’incendis
forestals (Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es
despleguen les mesures preventives que estableix el
Decret 64/1995, de 7 de març) queden regulades les
cremes que es realitzen en terreny forestal i en la franja
de 500 m que l’envolta.

Data de finalització: 22 de maig de 2009
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 20 a 22.00h
TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ (20 hores)
Data d’inici: 21 d’abril de 2009
Data de finalització: 21 de maig de 2009
Horari: dimarts i dijous, de 20 a 22.00h
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes de 9 a 14 hores.

Del 15 de març fins al 14 de juny: cal demanar autorització per realitzar cremes. Aquestes són donades pels
Caps Forestals del Cos d’Agents Rurals de la comarca
o a través dels ajuntaments corresponent.
A partir d’aquesta data i fins al 15 de setembre queda
totalment prohibit fer foc.
Del 16 de setembre al 16 d’octubre. Aquest període
està sotmès a la mateixa regulació que del 15 de març
al 14 de juny, és a dir, també cal demanar permís per
realitzat cremes procedents de l’esporga.

Places limitades.

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
FESTES
IV Festa Popular de la
Moto. Dia 29 de març,
09.30h. Hort de Cruells.
Més informació: tel. 977
500 460).
Festes del 14 d’abril.
Dia 1 d’abril, 15.00h. Teatre
L’arbre mil·lenari. IES Roquetes.
17.30h. Dia internacional del
llibre infantil. Biblioteca.
Dia 2 d’abril, 20.00h. Escrutini de la votació final Roquetenc de l’any 2008. Saló
de plens de l’ajuntament.
Dia 4 d’abril, 10.00h. 1a
Cursa de muntanya Ciutat
de Roquetes. Més informació: cursamuntanyaroquetes.blogspot.com
Dia 14 d’abril, de 9 a
12.00h. Activitats per als
més petits al Centre Obert.
16.00h. Cinema infantil.
Cines Òscar. Gratuït.
18.00h Acte protocol·lari de
col·locació de la primera
pedra del pavelló poliespor-

tiu de Roquetes.
19.30h. Conferència institucional El complex museístic
Terra i Sol de l’Observatori
de l’Ebre, a càrrec d’Antonio Pou, professor de la
Universitat Autònoma de
Madrid. Saló de plens de
l’ajuntament.
Dia 15 d’abril, 20.30h. 29è
Premi de pintura Ciutat de
Roquetes. Casal municipal
Hort de Cruells.
Dissabte 18 d’abril, 21.45h.
Sopar de germanor i lliurament dels premis Roquetenc de l’any 2008.
Actuació del mag Lari.
Casal de la Ravaleta.
Tiquets a l’Ajuntament de
Roquetes (30 euros).
24.00h. Concert a la Lira.
Diumenge 19 d’abril,
12.00h. Elecció de les pubilles per a l’any 2009. Saló
de plens de l’ajuntament.
Dimecres 22 d’abril, 17.30h.
Taller per preparar la festa
del 2n aniversari de la biblioteca. Sala polivalent de

la biblioteca municipal.
Dijous 23 d’abril, 19.30h.
Recital poètic Ciutat de Roquetes a càrrec de Poetes
de l’Ebre. Biblioteca.
Divendres 24 d’abril
Celebració del segon aniversari de la biblioteca
17.30h. Bateig de la mascota
de la biblioteca.
19.30h. Reconeixement als
escriptors ebrencs.
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
Visita al Raval de l’Art, a la
raval de Cristo. Dia 23 d’abril, 17h.
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
Gimnàstica (dll i dj a les
16.30h), ioga (dm a les
16.30h) i manualitats (dv a
les 16h).
LLIGA CONTRA
EL CÀNCER
Conferència Prevenció del
càncer, a càrrec del Dr.
Joan Borràs, oncòleg. Dia 1
d’abril, 19h. Saló de plens
de l’ajuntament.
SIRGA, CAMINS
PER CRÉIXER
Casal de Joves de Roquetes.
Taller de seitai: tots els dj a
les 20h.
Taller de meditació: tots els
dm a les 20.30h.
Conferència i pràctica de
meditació. Dia 18 d’abril,
de 16.30 a 21h.
Si voleu publicar els vostres
actes a l’agenda, envieu la
informació a
comunicacio@roquetes.cat.

col·laboracions
El Carnaval a la Ravaleta compleix 25 anys
Enguany, l’Associació de Veïns la Ravaleta compleix els 25 anys
de la celebració del primer Carnestoltes a la raval de Cristo.
Podem recuperar la memòria històrica d’aquest esdeveniment
consultant la revista Roquetes (núm. 2, març 1984) que, textualment, diu: Enguany, i per primera vegada, s’organitza la festa del
Carnestoltes que alguns de nosaltres gairebé no hem conegut. És
per això que un grup de dones de l’Associació de Veïns ens hem
posat d’acord per tal de reviure aquesta festa i recuperar algunes
tradicions perdudes al nostre poble.
Des de llavors hem estat fidels a l’inici i, any rera any, no hem faltat a la cita. Enguany el vam celebrar el passat 28 de febrer i la
gent -grans, joves, petits i petitons- de la Ravaleta va anar acu-
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dint a la plaça per participar a la desfilada pels carrers. Però la
presència d’una pluja un tant inoportuna va aconsellar anar al
Casal i començar la festa amb l’animació de la xaranga Tal com
sona i amb la degustació d’unes bones baldanes.
A la nit vam ser molts els que vam participar al ball que el grup
ravalero Saba Nova s’encarregava d’animar en tot moment.
I com a cloenda, una vegada acabat el ball, un grup de joves, decidits i ben organitzats, amb el suport de l’Associació de Veïns,
van posar les notes engrescadores d’una disco mòbil fins ben entrada la matinada.
Tot un èxit i fins l’any que ve!
Associació de Veïns
la Ravaleta

Roquetes
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col·laboracions
Què farem?
És l’eco que sempre repetirem,
catalans del sud, què farem? Què farem?
Davant del que ens fan sense cap sentiment,
catalans del sud, què farem? Què farem?
Per al nostre territori, malament, molt malament.
Aquest jardí majestuós que tant cuidem
a la llarga el perdrem, prou que el perdrem,
i no tindran cap compassió ni sofriment.
Recordo que vaig anar a les manifestacions
i vam ser-hi una multitud, moltíssima gent,
protestant contra el transvasament.
Ens van donar la raó en totes les ocasions.
Ens vam retirar a les nostres cases, estàvem contents,
vam creure en els nostres dirigents,
però no eren bones les seues intencions.
La gent no passa de bones raons, només bones raons.
‘OBRAS SON AMORES’
I van començar les obres del gran canal,
del projecte que abans era Xerta - Sénia,
però el veig tan grandiós i descomunal
que tanmateix podria ser Xerta - Almeria.
Diu que a Godall, al final acabarà en un tub
que no tindrà tap. Això serà cert i segur
i és que, en el pensar de la multitud,
ens estan enganyant; ens sentim molt dolguts.
Seria bonic el canal nou i ple,
tal vegada ploraré
i ho farà el Baix Ebre sencer
quan veiguen que s’ha mort l’Ebre,
que havia de ser navegable,
sí, en moto després de sec.
Elevaran l’aigua uns quants metres dalt de l’Assut,
abans de la presa de l’aigua dels canals
que reguen la nostra horta i arrossars
haurien d’estudiar bé l’Ebre i el seu cabal;
a l’estiu només baixen clavegueres de pobles i capitals.
A la fi faran la llei de l’embut;
si en sobra regaràs tu,
seràs primer que ningú.
Que això passés manant el PP
diria que es veia vindre que arribés,
però mài en un règim socialista.
A la fi direm que uns el van començar
i els altres el van acabar
que, a la llarga, és el que passarà.

ON FARÀ CAP AQUESTA AIGÜERIA: VALÈNCIA, MÚRCIA O ALMERIA?

La química de Flix pot enverinar el riu,
la nuclear d’Ascó pot llençar radioactivitat al riu,
l’aigua en conjunt ens pot matar el regadiu,
aquí no estem segurs ni a l’hivern ni a l’estiu.
Si us fa nosa la nostra casa, el nostre riu,
feu el que vulgueu, aquí el teniu.
Jo no us replicaré,
no hi tinc res a fer.
Ara us faré un altre comentari,
ha sortit de cop, però se’n parla a diari.
Van a per tot, és com la caça del llop,
volen fer dotze pous a la partida de Vinallop,
s’emportaran el seu cabal d’aigua,
diuen que per a ells és molt necessària.
Voldria que entenguessen que per subsistir
necessitem tot el que tenim aquí.
Senyors de l’administració,
penseu bé, ho podríeu fer millor.
Ara faran un pont nou entre Sant Jaume i Deltebre,
us faran la vida més confortable i alegre,
és tot el que guanyarem a canvi de l’aigua de l’Ebre.
Quan Tortosa sigue vegueria,
demanarem la independència.
Serem una nació petita
però molt rica,
i si no ens fos concedida
a veure si recorden la nostra presència
i els resuscita la consciència
o ens passem al Regne de València.
Un roquetero punyetero,
lo Dragó
(Roquetes, 30 d’octubre de 2008)
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Banda de música
La artística roquetense.
MONTSE TRULLÉN

Any 1960.
Cafè de Moixó.
Entre d’altres, Daniel Cugat, Daniel Turón,
Juanito Segarra, Antonio Brull,
José Alegria, Joan Chavarria
i Manolo Crespo.
JOAN CHAVARRIA

(A baix, a l’esquerra)
Any 1965.
Entre d’altres, M. Cinta Vilanova,
M. Paz Rodríguez, Tere Rupérez,
Guillermina Curto, José R. Romero,
Mari Cortijo, M. Cinta Curto,
Amador Curto, Ignasi Baiges i Rosita Estorach.
MONTSE SEBASTIÀ

Any 1954.
D’esquerra a dreta: M. Cinta Curto,
Teresa Pla, Ricardo Trullén, Neus Gisbert,
M. Cinta Cid i Josep Gisbert.
JOSEP GISBERT

