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A

les primeres pàgines d’aquest número
de la revista Roquetes, podeu veure
que hi ha plasmades les dades de l’informe que ha elaborat la Policia Local
per valorar el que va comportar l’any

2008 quant a accidents de circulació i sancions imposades al
nostre terme municipal. És significatiu que el nombre d’unes i
altres hagi minvat notablement respecte de l’any anterior, i no

l’editorial

és cap casualitat. Dic això perquè, d’una banda, sembla que els
conductors dels vehicles comencin a tenir més consciència de
que la circulació viària no és cap cosa irrellevant, que s’hi arrisca
la vida, la pròpia i la dels altres; però de l’altra, perquè la voluntat d’aquest equip de govern és, des del començament de mandat, que els agents de la Policia tinguin la prioritat d’informar i
avisar els ciutadans i les ciutadanes abans d’imposar cap sanció
per motius de circulació. De fet, aquesta consigna té l’objectiu
d’aconseguir una ciutat més tranquil·la, més sostenible i més cívica.
En la línia de treballar perquè la ciutadania se senti satisfeta

de viure a Roquetes també s’adreça la lluita perquè el col·lectiu
de les dones, tan important per a la nostra societat perquè en representa gairebé el 50%, tingui, cada dia més, la rellevància que
es mereix. També és un dels objectius marcats per l’Ajuntament:
que les dones s’impliquin en la construcció de la ciutat, que ocupin el lloc que els pertoca, que participin en les decisions polítiques i socials ja que tenen molt a dir-hi. En això treballem tot
l’any, i des de totes les àrees, tot i que potser es posa més de manifest durant el mes de març, amb motiu de la celebració del Dia
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internacional de la Dona.
Finalment, no voldria acabar aquest article editorial sense fe-
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licitar l’Observatori de l’Ebre, i tota la societat en general, per la
inauguració del pavelló dels investigadors a les seves instal·lacions; un edifici necessari que comportarà la millora de les condicions de treball del seu personal laboral i, de manera
consegüent, la important tasca que aquesta institució desenvolupa. És un orgull per a Roquetes, i per a la resta de Catalunya,
que l’Observatori avanci cada dia més, que els seus coneixements científics puguin estar a l’abast de tothom i que, des del
nostre municipi, s’informi al Món sobre l’estat del nostre planeta.

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies
Treballant per la seguretat viària
El 2008 es va reduir el nombre de sancions i d’accidents de trànsit
a Roquetes respecte a l’any anterior

L

’any 2008 es van aplicar a Roquetes 509 denúncies de trànsit menys que el 2007. Així es
desprén de l’informe que ha redactat la Policia Local de Roquetes recentment. L’any
2007, al nostre municipi es va produir un
total de 1.396 sancions, mentre que l’any passat el nombre
va ser de 887. D’aquestes, setanta van comportar la proposta d’extracció de punts del carnet, i nou fins i tot van
significar la proposta de retirada del permís de conduir.
Segons l’informe, la major part de les denúncies van produir-se per estacionar el vehicle en un lloc prohibit (682),
seguides molt de lluny de les ocasionades per no efectuar
el canvi d’estacionament mensual dintre del termini fixat
(42). Amb un nombre significativament menor apareixen
les sancions produïdes per no respectar els semàfors (20),
per conduir utilitzant el telèfon mòbil (21) o per no dur
posat el cinturó de seguretat (18).
Altres tipus de sancions més minoritàries també van ser,
entre d’altres, no cedir el pas en un pas de vianants (tres),
conduir amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,50 mg/l
(nou), emetre soroll pel tub d’escapament per damunt dels
límits reglamentaris o conduir de forma temerària (sis).
Cal assenyalar que en la disminució del nombre de denúncies també hi té a veure el fet que la voluntat de l’Ajuntament de Roquetes és que, en l’actuació dels agents policials,
cal que prevalgui la informació a la ciutadania abans que
aplicar qualsevol tipus de sanció.
MENYS ACCIDENTS DE TRÀNSIT

D’altra banda, el 2008 també va minvar el nombre d’accidents de circulació respecte de l’any anterior, tant a la via
urbana, segons la Policia Local, com a les vies interurbanes
de la població, segons fonts dels Mossos d’Esquadra. I el
que també va disminuir va ser el nombre d’accidents amb
ferits i el nombre total d’aquests, tant lleus com greus.

Quant a aquesta darrera
dada, cinc van estar els
ferits greus davant dels
8 que van produir-se
el 2007, tres dels
quals foren conductors de ciclomotors
i la resta, acompanyants
d’aquesta
mena de vehicles.
Respecte als ferits
lleus, la davallada va
ser més notòria ja que
se’n van produir 19 davant
dels 30 del 2007. La major part
dels ferits lleus també van ser conductors i/o acompanyants de ciclomotors (9), mentre que la
resta van ser un conductor d’un camió, quatre conductors
de turismes, tres ocupants dels mateixos i dos vianants.
Com a principals motius dels accidents de circulació a Roquetes, apareixen a l’informe les distraccions en la conducció, infraccions diverses com ara maniobres perilloses, no
respectar els senyals de trànsit o la prioritat de pas, i la conducció agressiva.
La Policia Local de Roquetes també fa esment al seu informe de l’existència al municipi d’intrets especialment
conflictius quant al nombre d’accidents, sense arribar, però,
a ser qualificats de punts negres. És el cas del polígon La
Ravaleta, en especial la cruïlla d’accés a la gasolinera del
Montepio i les zones destinades a estacionaments, tant a
l’interior de les parcel·les com a la via pública. Un punt,
però, que manté la sinistralitat és l’avinguda dels Ports de
Caro, sobretot en els encreuaments amb altres carrers. En
canvi, on sí que ha baixat el nombre d’accidents és a la cruï(continua a la pàgina següent)
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FERITS PER TIPUS DE VIA

lla dels carrers Majors i Diego de Leon, gràcies principalment a la construcció de la rotonda de la plaça de Catalunya.
Després de fer un repàs a totes aquestes dades, la Policia
Local conclou el seu informe tot manifestant que, per tal de
millorar la seguretat a les vies públiques del nostre municipi, cal potenciar les campanyes de conscienciació i sensibilització, i posar especial èmfasi en la formació per una
mobilitat segura en les etapes escolars dels ciutadans més
joves.

TIPUS
D’ACCIDENTS

i, a més...

DE CIRCULACIÓ

Pràctiques de tir
Els agents de la Policia Local de Roquetes van
efecturar, els dies 16, 17 i 18 de març, unes pràctiques de tir al camp de tir de Vinallop, que van
ser cedides pel Club de Tir Tortosa.
L’assistència a aquestes pràctiques, necessàries
per a qualsevol cos policial, eren una antiga reivindicació de la Policia Local roquetenca, que
feia ja uns quants anys que no les portava a
terme. De fet, durant la signatura del Conveni
policial a mitjants del 2008, els agents van tornar a manifestar la necessitat de les pràctiques
de tir a la regidora de Governació, Maribel Belmonte.
Les pràctiques de tir, efectuades amb l’objectiu
de dotar els agents policials dels coneixements
i tècniques necessàries per fer un bon ús de
l’arma de foc reglamentària amb seguretat i garanties, van estar dividides en tres fases. La primera, per conèixer les normes bàsiques de

xxxx
zxxxx
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seguretat en la utilització de les armes de foc, les normes de seguretat en les àrees de manipulació i a la galeria de tir, el funcionament, dades tècniques i parts
principals de l’arma, i saber desmuntar i muntar l’arma
per fer-ne el manteniment. La segona fase, per saber
com s’ha de muntar una línia de tir i com s’han de comportar els tiradors, i aprendre les tècniques de tir. Finalment, la tercera fase va dur els policies fins a la galeria
de tir de Vinallop, per posar en pràctica tota la teoria
apresa anteriorment.
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Divendres 13 de març va celebrar-se l’acte d’inauguració del nou pavelló d’investigadors de l’Observatori de l’Ebre, que va ser presidit per la rectora
de la Universitat Ramon Llull i presidenta del Patronat de la Fundació privada Observatori de l’Ebre, Esther Giménez-Salinas, i va comptar amb la

Roquetes
presència de Joan Majó, director general d’Universitats del departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat. La nova
infrastructura, de 1.000 m2, permet allotjar tota
la plantilla del centre, abans dispersada en tres pavellons.

Miquel Torta, director de l’Observatori de l’Ebre
“El nou pavelló ens permetrà treballar amb millors
condicions i també la possibilitat de poder créixer”
Pregunta: per fi, el nou pavelló...
Resposta: sí, el vam inaugurar el dia 13
de març, però des del febrer que hi
estem treballant. Hi estem molt a gust,
la veritat, perquè, a banda de les fabuloses vistes que ofereix, s’hi treballa molt
bé, i tots junts, investigadors, ajudants,
administració... Bé, les úniques que han
quedat una mica desterrades són la bibliotecària i la seva ajudant, que continuen al pavelló Landerer.
P: la construcció del pavelló era una reivindicació històrica, però realment calia
aquest nou edifici?
R: sí que calia, i per diversos motius, tot
i que, a poc a poc, havíem anat arranjant els diferents edificis i hi treballàvem
en unes condicions prou dignes. Però el
EL PAVELLÓ D’INVESTIGADORS, EL NOU EDIFICI DE L’OBSERVATORI DE L’EBRE QUE ACULL GAIREBÉ TOTA LA PLANTILLA DE TREpersonal estava disgregat en tres edifi- BALLADORS DEL CENTRE DE RECERCA CIENTÍFICA.
cis, amb molts metres de distància entre
més. Arquitectònicament, té la seva gràcia perquè a la
ells, i això dificultava el treball en equip. D’altra banda,
planta baixa no hi ha cap pilar. El seu forjat està penjat des
estàvem al límit de capacitat i com que la voluntat és la de
de la planta superior -un sistema semblant al del pont Pencréixer, el dia que ho haguéssim aconseguit no hi haguésjant d’Amposta-, de manera que la planta baixa és un espai
sim capigut. Vam fer un concurs d’idees, ajudats pel
diàfan a la part central i en un costat, el que mira al Port,
Col·legi d’Arquitectes, delegació de l’Ebre, i el pla director
hi ha un despatx al costat de l’altre, separats per envans de
resultant aconsellava la construcció d’un nou edifici, més
pladur, sense columnes. Al mig, en grups de dos en dos i
funcional, on puguéssim treballar tots plegats.
separats entre ells amb plafons, hi ha fins a vuit persones
P: expliqui’ns com és l’edifici, a mena de visita virtual.
treballant. Només entrar et trobes amb la recepció i la sala
R: doncs és un pavelló molt funcional, bàsicament de forde reunions, que també feia molta falta.
migó i vidre; un tipus d’arquitectura molt habitual per a
Tant a la part frontal com a la de darrera, hi ha les escales
aquesta classe d’edificis. Té mil metres quadrats, repartits
per accedir als pisos superiors. El primer pis és tot de desen dues plantes i mitja, i és obra de l’arquitecte Josep
patxos, amb un llarg passadís folrat amb fusta, i a dalt de
Ibarz, de Barcelona. La planta baixa i el primer pis tenen
uns 400 m2 i la mitja planta de dalt de tot, uns 200 m2
(continua a la pàgina següent)
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EL DIRECTOR DE L’OBSERVATORI, AL SEU DESPATX DEL NOU PAVELLÓ.

(ve de la pàgina anterior)

tot, en aquesta mitja planta de 200 m2 encara no hi hem
posat res, de fet perquè es va acabar el pressupost.
P: està clar que la despesa ha estat molt important...
R: evidentment. El pavelló està acabat però encara s’ha d’acabar de finançar. Part de l’edifici es va construir amb fons
europeus del FEDER i estem esperant que acabin d’arribar
els recursos. Està tot aprovat però només hem cobrat
8.000 euros del mig milió que tenim pendent i, clar, no
podem fer cap més inversió. Val a dir que, per construir el
pavelló, es va comptar també amb un ajut de l’aleshores
ministeri d’Educació i Ciència, i que ha estat possible gràcies al cofinançament de la Generalitat de Catalunya a través del departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
P: i ja amb el pavelló construït, com a director de l’Observatori, una de les seves prioritats serà aconseguir més personal per treballar-hi?
R: doncs sí ja que hauríem de ser-ne molts més dels que
som. Portem a terme moltes activitats; no només fem observació i recerca sinó que es fa docència, tractem de fer
divulgació, acollim visites escolars... Sóm moltes les línies
de recerca i observació que tenim entre mans i som poca
gent per poder-les dur a terme de manera excel·lent. Crec
que hauríem de doblar la xifra de personal ara que les infraestructures ens ho permeten.
P: quin ús es donarà a les antigues instal·lacions, als altres
edificis del recinte de l’Observatori?
R: alguns tenen continuïtat i per als altres estem esperant
diverses subvencions. Per exemple, l’edifici Landerer, potser el més emblemàtic de l’Observatori, té una sala ideal
per fer-hi conferències, exposicions...; està molt ben equipada i continuarà tenint aquesta funció. I a baix d’aquesta
sala està la biblioteca que, de moment, es queda tal com
està. Quant als altres edificis, la idea és tirar endavant un
pàgina 6
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museu que, de fet, és un somni que s’arrossega des dels inicis de l’Observatori.
Ja estem oberts al públic, la prova és que
cada any hi passen entre dues i tres mil
visitants. Però volem fer un salt i convertir-nos en museu. De lloc en tenim, ja que
les sis hectàrees de terreny que emmarquen totes les intal·lacions de l’Observatori acullen, entre petits i grans, un total
de vint pavellons, la qual cosa fa que sigui
un espai ideal per poder tirar endavant
aquesta idea. Ara tenim un projecte entre
mans que ha estat desenvolupat per un
professor d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Madrid, l’Antonio Pou, però
cal buscar la forma de finançar-lo, de
donar-li forma, ja que és un projecte de
molta envergadura. Ara no és un bon moment per fer res a causa de la crisi econòmica, però si tenim el projecte treballat,
quan els temps siguin més favorables el presentarem. Es
tracta d’una mena de museu de la ciència concebut d’una
altra manera, que contempla la construcció de dos edificis
nous, totalment sostenibles, i que també aprofita els altres
pavellons que ja existeixen. Aquest projecte museístic serà
presentat a Roquetes en la conferència institucional de les
festes del 14 d’abril.
P: l’Observatori de l’Ebre ha anat evolucionant al llarg de
la seva història i ara potser es té la sensació que la institució s’ha obert més a la societat. Això és cert?
R: sí i, de fet és un dels reptes que tenim: aconseguir que,
com a mínim, els recursos que la societat inverteix en el
món de la recerca retornin a la ciutadania a través dels coneixements científics que aconsegueix la institució. Per
això organitzem jornades de portes obertes i conferències,
i ens obrim a les visites turístiques. A més a més, si el
museu fos una realitat, aquestes visites es multiplicarien
de forma extraordinària.
Una altra manera d’obrir-nos és també la nova línia d’investigació de l’Observatori, adreçada a donar resposta a
les inquietuds de la societat actual respecte al canvi climàtic i a com afecta aquest al territori de les Terres de l’Ebre
i als seus habitants. I no només com ens afecta a casa nostra sinó també a la resta de Catalunya, de l’Estat i del món.
P: per últim, si hom vol visitar les instal·lacions de l’Observatori a títol individual, què ha de fer?
R: els divendres a la tarda, a partir de les 16 hores, i el primer diumenge de cada més, a partir de les 11, s’organitzen
visites gratuïtes a les quals acudeix prou públic, habitualment, famílies, visitants sols... Després estan les visites
concertades que, generalment, són per a grups d’escolars,
universitaris, gent gran... Tenim monitors que condueixen
la visita pel recinte i les intal·lacions, i aquesta sol durar
entre una hora i mitja i dues hores.
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Celebració a Roquetes del Dia internacional de la Dona

i, a més...

El dia 8 de març se celebra el Dia internacional de la
Dona, i Roquetes va voler commemorar aquesta data tot
organitzant diferents actes, el primer dels quals va consistir en una jornada que va organitzar l’associació Amazan dissabte 7 de març (veure més informació a la pàgina
17).
Un altre acte de celebració va ser el que va organitzar
l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament, que va consistir en un taller titulat La participació de les dones en la
construcció de la ciutat. Així, dilluns 9 de març, una trentena de dones de Roquetes van participar en aquesta activitat, amb l’objectiu de planificar un entorn urbà
específic. Tenint en compte que gairebé la meitat de la
població són dones, la presència femenina en les deci-

sions urbanes encara està en minoria i és important la
participació de les dones en la vida quotidiana de les ciutats, des de la planificació fins a l’avaluació dels projectes.
En acabar el taller, les dones assistents van fer una valoració de la ciutat de Roquetes, dels punts positius i dels
negatius que, des del seu punt de vista, s’han de millorar.

Mentxu Pérez, guanyadora
del concurs de cartells
També per commemorar el Dia internacional de
la Dona, les àrees de Qualitat de Vida i Cultura
de l’Ajuntament van organitzar el primer concurs de cartells al·legòrics a la celebració d’aquesta jornada. Segons les bases del concurs,
de temàtica lliure i dotat amb un premi de 150
euros, en aquest hi van poder participar totes
les dones majors de 16 anys que ho desitgessin.
La guanyadora del concurs va ser la roquetenca
Mentxu Pérez, que va recollir el premi el mateix
dilluns 9 de març, en acabar el taller esmentat
abans.
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Roquetes, pionera
en la prevenció
de les mutilacions genitals

cursos

Segons dades provicionals de la secretaria per a la Immigració, del departament d’Acció Social i Ciutadania, a
Catalunya hi ha 15.419 dones empadronades que provenen de països on es practica algun tipus d’ablació, és a
dir, la mutilació dels genitals. A més a més, val a dir que
5.542 d’aquestes són menors de 20 anys.
Per tal de prevenir aquestes mutilacions, el departament
d’Acció Social i Ciutadania ha engegat una campanya,
que va començar a Roquetes aquest mes de març passat
i també s’engegarà a Tortosa, les primeres taules locals
de les Terres de l’Ebre.
Una de les principals propostes d’actuació és el treball
en xarxa amb els diversos agents implicats com poden
ser, entre d’altres, treballadors i treballadores socials,
tècnics en polítiques migratòries, metges (sobretot, pediatres), centres de primària, mossos d’esquadra i policies locals. Amb aquesta iniciativa també es pretén
promoure l’actuació de les dones africanes com a protagonistes en el procés d’eradicació d’aquesta pràctica, ja
que també en són elles les principals afectades.

L’alcalde de Roquetes, nou
president del CNL
L’alcalde de Roquetes, Paco Gas, va ser elegit, el mes de
març, com a nou president del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre (CNL), en substitució de Jordi
Gaseni, que va passar a ocupar el càrrec de representant de
la secretaria d’Esports de la Generalitat al territori.
El CNL és un organisme que està format pels quatre consells comarcals i l’Ajuntament de Tortosa. Paco Gas, prèviament ja n’havia estat elegit el representant del Consell
Comarcal del Baix Ebre al CNL. Després del seu nomenament, Gas va voler destacar la feina tan satisfactòria que està
duent a terme el CNL a les Terres de l’Ebre quant a la qualitat cada vegada més notòria, dels cursos de català que s’hi
imparteixen i l’augment del percentatge d’activitats relacionades amb la nostra llengua. “L’objectiu principal és poder
continuar amb aquesta dinàmica de treball, que any rera
any va donant millors resultats”, va manifestar l’alcalde.
Paco Gas afronta aquesta nova etapa amb il·lusió, i un dels
principals reptes que es planteja és aconseguir una ubicació
definitiva per al Centre, els treballadors del qual comparteixen espai actualment amb el Punt d’Informació Juvenil a
Tortosa.
PARLA.CAT

Formació professional
Del 16 al 26 de març, al Casal de Joventut va durse a terme un curs de manipulador i aplicador de
productes fitosanitaris amb l’objectiu de donar
resposta als professionals del sector que vulguin
aprendre a realitzar una pràctica fitosanitària correcta i a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
pàgina 8

D’altra banda, el secretari de Política Lingüística, Bernat
Joan, va presentar a Tortosa el nou portal per aprendre català a Internet: parla.cat; un entorn d’aprenentatge en línia
que té per objectiu posar a disposició de tothom materials
didàctics per aprendre la llengua o millorar les habilitats comunicatives. Una eina de la secretaria de Política Lingüística del departament de la Vicepresidència i l’Institut Ramon
Llull, en col·laboració amb el CNL. Segons Joan, “el
parla.cat és una de les eines més importants, més ben dissenyades i més potents d’Europa per a l’ensenyament de
llengües”. Actualment hi ha 17.362 persones que l’estan utilitzant, la major part de les quals tenen entre 20 i 40 anys.
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XAVIER ALEGRET,
REGIDOR D’URBANISME

Per l’interès general

L
Benvinguda a Roquetes!
Com ja sabeu, actualment estan en marxa les obres que la Diputació
du a terme a la carretera entre Roquetes i Tortosa, al terme municipal
de Tortosa, per a les quals van haver de ser tallats tots els arbres que
hi havia plantats a la vora. Tots menys un: una palmera centenària d’unes 18 tones de pes que s’aixecava a l’entrada de l’hort del costat de la
superfície comercial del Caprabo. L’Ajuntament de Roquetes va interessar-se per ella, ja que l’empresa adjudicatària de les obres també
tenia l’ordre de tallar-la i, finalment, l’arbre va ser traslladat al nostre
terme municipal.
Els treballs per
arrencar-la i trasplantar-la va ser
efectuats dilluns
23 de març; feina
feixuga i duta a
terme amb una
grua, que va durar
unes
quantes
hores a causa de
l’envergadura de la
palmera.
Ja a Roquetes,
aquesta està plantada a la zona enjardinada de la Via
Verda, just al davant de les oficines
del
Parc
Natural, a la raval
Nova. Més de cent
anys vivint a Tortosa i la vida per
endavant a Roquetes. Benvinguda!

’Ajuntament ha encarregat a
l’empresa La Zaida SL els treballs de redacció d’un inventari d’edificacions al sòl no
urbanitzable i la redacció d’un pla especial de masies i cases rurals dels quals
ja se’n va parlar al número anterior de la
revista Roquetes. Tot i això, com a responsable d’Urbanisme vull informarvos-en i demanar la col·laboració de la
ciutadania ja que, perquè l’esmentada
empresa pugui fer aquesta feina, cal que
aquesta pugui accedir a les finques. Per
això els seus treballadors porten damunt
una autorització escrita de l’Ajuntament
i poden mostrar-la als propietaris de les
finques. Cal dir que aquest inventari i el
catàleg que se’n derivarà són una exigència del Pla General d’Ordenació Urbana
vigent a Roquetes des de l’any 2003.
Per evitar malentesos, vull dir-vos que
l’elaboració d’aquest inventari no té un
objectiu sancionador, ans al contrari.
Tenir l’edificació recollida en el catàleg
és una condició indispensable perquè els
propietaris puguin defensar els seus
drets urbanístics en les millors condicions, tant pel que fa a la futura redacció del pla especial de masies i cases
rurals com en relació a les accions que
puguin emprendre altres administracions amb competències sobre el sòl no
urbanitzable com ara els agents rurals o
la Comissió d’Urbanisme de les Terres
de l’Ebre.
Així doncs, en vista de la importància
que, tant des del punt de vista particular
com de l’interès general de Roquetes, té
l’elaboració d’aquest inventari voldria
pregar a tothom la màxima col·laboració. Segur com estic que així serà, us
dono les gràcies per endavant.
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Música i calçots
per al penúltim cap
de setmana de març
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes va organitzar, els dies 21 i 22 de març, dos actes festius que van gaudir de molt èxit de públic. El primer, que va tenir lloc
dissabte als locals de la Lira, va consistir en un concert,
adreçat als més joves, a càrrec de dos grups de les nostres
terres: Natural Band i Utopia. La primera formació, nascuda
el 2007, cultiva la música reggae i les seves lletres parlen de
moments, sentiments i vivències, i són àcides crítiques socials i morals. Utopia, per la seva banda, que ja ha actuat diverses vegades a Roquetes, es dedica a fer música molt
variada; des de jazz fins a metal. Músiques variades que
van fer gaudir i ballar els joves, i els no tan joves, fins a la
matinada.

portes obertes

I DIUMENGE, CALÇOTS

El CEIP Raval de Cristo
mostra els seus serveis

El CEIP Raval de Cristo va celebrar, els dies 18 i 25
de març, sengles jornades de portes obertes, adreçades a tothom que estigui interessat en que els seus
fills assisteixin a aquest centre escolar el proper
curs. Durant el transcurs de les jornades, diversos
pares i mares, junt amb els seus fills, van visitar les
instal·lacions. Els parvulets i els alumnes del Cicle
Inicial els van rebre tot obsequiant-los amb un regal
de benvinguda que ells mateixos van fer.
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Els temps va permetre que diumenge dia 22 fos un dia ideal
per gaudir de la gastronomia a l’aire lliure. I és que l’Hort
de Cruells va ser l’espai escollit per celebrar la segona calçotada jove que organitza l’Ajuntament. Val a dir, però, que
enguany la calçotada va estar anomenada com a jove i no
tan jove, la qual cosa va fer que fossin diverses les generacions que van reunir-s’hi per gaudir d’aquest producte primaveral.
Una mica més de dues-centes persones s’hi van apuntar per
degustar els 3.000 calçots que van ser repartits. Abans que
tothom s’assegués a taula, però, van celebrar-se els concursos de salses i de menjar calçots. El primer, que va comptar amb onze participants, va ser guanyat per Encarna
Lizana; mentre que el segon, que va consistir en menjar la
màxima quantitat de calçots en un minut de temps, va tenir
també onze participants. El títol de menjadora de calçots
més ràpida va ser per a Loli Mulero, que se’n va cruspir 27.

Roquetes
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El març, mes dedicat a l’aigua
a la biblioteca
Amb motiu de la celebració del Dia mundial de l’Aigua,
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament i la biblioteca van organitzar, durant el mes de març, un seguit d’actes al
voltant d’aquest líquid cada dia més preuat. Així, del 16
al 31 de març la sala polivalent va acollir l’exposició Estima l’aigua: cada gota compta, dirigida als més petits; el
dia 23 es va commemorar aquesta jornada mundial dedicada a l’aigua; i, finalment, divendres dia 27 va tenir
lloc la presentació del llibre Homenatge al nus. Un missatge des de la Nova cultura de l’Aigua, de F. Javier Martínez Gil, catedràtic d’Hidrogeologia a la Universitat de
Saragossa i vell conegut dels ebrencs i les ebrenques per
la seva convicció antitransvasista.
EL SÍMBOL
D’UNA LLUITA

Javier Martínez
Gil va ser convidat el dia de la
inauguració del
monument
al
Nus que presideix la rotonda
de l’Eix de l’Ebre
que comparteixen les ciutats de
Roquetes i Tortosa. El discurs
que va fer la
tarda de la inauguració del monument
va
referir-se a aquest com al símbol de la identitat col·lectiva del nostre territori i, alhora, com al recordatori d’un
conjunt de vivències entranyables que van anar enriquint
la lluita contra els transvasaments.
Més tard, amb motiu de la celebració del Dia mundial
de l’Aigua a l’IES Roquetes, l’any passat, Martínez Gil
va oferir-hi una conferència en què va tornar a parlar
amb els mateixos termes. En finalitzar l’acte, l’alcalde
de Roquetes, Paco Gas, va oferir-li la possibilitat que
l’Ajuntament col·laborés en l’edició d’un llibre per deixar escrites les seves paraules. És així com va nàixer la
idea d’aquest llibre que parla de lluita, de sentiments,
d’identitat, d’un territori i de la defensa d’uns valors en
crisi avui en dia.
La presentació d’Homenatge al Nus va anar a càrrec de
l’alcalde, l’escriptor del llibre i del periodista Xavier

Garcia, autor del pròleg i responsable de la traducció del
llibre al català.
AIGÜES FONDES

Abans, però, divendres dia 20, la sala polivalent de la
biblioteca també va acollir la presentació del llibre Aigües fondes, de l’escriptora xertolina Francesca Aliern.
Emigi Subirats, escriptor campredonenc i gran amic de
l’autora, va conduir l’acte i va fer un repàs al bagatge literari de l’obra d’Aliern.
Aigües fondes està basat en la història d’una dona que
quan obre els ulls s’adona que comparteix la seva existència amb un desconegut, i l’ensorrament del seu món
fa que ho vegi tot des d’un prisma diferent i ple d’angoixa. Les aigües fondes amaguen sovint molt perills insospitats, i la protagonista intenta alliberar-se de la
foscor que l’oprimeix, que no és res més que el maltractament per part del seu company. A poc a poc, però,
anirà reaccionant i tenint la percepció que hi ha claror
més enllà de les tenebres.
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Coneguem les associacions
roquetenques
Les tècniques resposables del Centre Obert van voler que
la temàtica de les activitats del mes de març consistís en
conèixer alguna de les associacions i entitats que hi ha a
Roquetes. I aprofitant que el Centre Obert està ubicat al
Centre Cívic, seu de moltes entitats, els alumnes van visitar alguns dels seus veïns, com ara el Club d’Escacs Peó
vuit on un dels seus socis els va ensenyar la sala on juguen tantes i tantes partides i els van fer cinc cèntims de
quan i on va començar aquest joc, de com es mouen les
fitxes, quan pot durar una partida…
La Llar de Jubilats i Pensionistes també va rebre la visita
dels infants. Allí, el membre de la directiva Julio Velázquez els va mostrar els diferents espais de què els socis
de l’entitat poden gaudir, com ara les sales de perruqueria, podologia, informàtica o manualitat.
Al local de l’Associació de Dones de Roquetes, la seva
presidenta i totes les dones que hi eren aquell dia van
ensenyar als xiquets i les xiquetes les diferents manualitats que hi fan i també l’espai de què disposen. A més a
més, van obsequiar-los amb un globus.
Una altra associació que van conèixer va ser el Club de
Bitlles. Un dels seus socis va acudir una tarda al parc
dels Plataners per ensenyar als infants a jugar a bitlles.
Tot i ser una tarda molt gelada, tothom s’ho va passar
d’allò més bé.
Finalment, i tot i ser un lloc força conegut per la majoria, els xiquets i les xiquetes del Centre Obert van visitar la biblioteca, on tots i totes van aprofitar per
aconseguir-ne el carnet i gaudir de llibres, pel·lícules i revistes. D’altra banda, divendres 13 de març, els alumnes
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van desplaçar-se fins a l’Hort de Cruells per conèixer altres llocs de la ciutat. Allí van fer una petita gimcana i diferents jocs d’equip.
Durant la segona quinzena març, la temàtica va ser la professió periodística. Els xiquets i xiquetes van assabentarse d’on pot treballar un periodista, van observar les
semblances entre diferents articles, van fer-se entrevistes entre ells..., i va quedar pendent per a una propera
ocasió una trobada amb la direcció periodística de la revista Roquetes i també amb la d’Antena Caro.
JOCS AL CARRER

Amb el bon temps que va fer alguns dies del mes, els
alumnes van poder gaudir molt més de la primera estona
de la tarda en què els infants juguen al pati dels Plataners. Alguns dels jocs que més es van practicar aquests
dies van ser la corda i mate, tot i que també van jugar a
1, 2, 3..., pica paret o carrera de bufera. I és que un dels
objectius de la direcció del Centre Obert és la recuperació del joc al carrer, però de manera educativa i segura.
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Sortides culturals dels
alumnes de l’IES Roquetes
Els alumnes de 4t d’ESO de l’optativa El món de la comunicació de l’IES Roquetes van fer una sortida a Barcelona, el
mes de febrer passat, per veure de prop el món de les telecomunicacions, acompanyats pels professors Carles Castellà i Pau Ureña. Al Caixa Fòrum, dues monitores els van
explicar més a fons el tema tractat a classe: els móns en
xarxa. Els van parlar de l’ús massiu d’Internet i de les noves
tecnologies, que formen part de la nostra vida quotidiana
cada dia més, i dels diversos tipus de comunicació.
També els van ensenyar un exemple d’anunci publicitari per
Internet, l’estètica i la interactivitat del qual eren la base per
impactar al públic d’una manera diferent i innovadora. Per
últim, els alumnes van fer un petit taller per grups amb la
finalitat de conèixer una mica més els tipus de comunicació.
Després de la visita al Caixa Fòrum, van desplaçar-se fins
a Sant Joan Despí, als estudis de TV3, per participar en el
programa El Club. El programa va tractar temes interessants
i els els alumnes de l’IES Roquetes va sorprendre‘s que tots
els col·laboradors del programa fossin tan simpàtics i propers. L’alumne Mustapha Ryani va participar en la secció de
ciències, en què va poder experimentar, juntament amb altres voluntaris, l’acció de l’electricitat quan passa per un
cos.
VIATGE A EMPÚRIES

També al mes de febrer, alumnes de primer i segon del Batxillerat de lletres van anar a Empúries per veure les ruïnes,
tant gregues com romanes. En primer lloc, van visitar les
restes de l’estratègic enclavament que els grecs hi tingueren
al segle VI abans de Crist. Entre els edificis que es conserven destaca l’Àgora, situada al centre de la ciutat, i l’Stoà,
edifici porticat destinat a activitats comercials i socials.

També es conserven una factoria de salaons i el temple d’Asclepi, un centre terapèutic i religiós consagrat al déu de la
Medicina.
Vista la part grega de les restes, els alumnes van visitar l’Emporiae romana, on és ben apreciable el llegat romà, entre el
qual destaca la part de les termes. Val a dir que les restes romanes ocupen la part més elevada de l’espai històric visitable.
Després de la visita cultural del matí, a dinar a l’Escala i,
més tard, cap a Lloret de Mar, on l’excursió va fer-hi nit.
L’endemà, a Girona, on van centrar la visita en la catedral i
en la contemplació de la plàstica vista de les cases gironines
de la riba del riu Onyar.
PREMI ‘ARTS GRATIA ARTIS’

Divendres 6 de març, a l’IES J. Bau de Tortosa va tenir lloc
el lliurament del premi com a guanyador del certamen Ciceronianum a l’alumne de l’IES Roquetes Ramon Vicient. El
premi va consistir en un diploma per a l’alumne i un diploma
per al ser professor, a més a més de 250 euros en material
escolar. Després d’haver competit a Madrid amb els guanyadors de la resta de comunitats autònomes, Vicient va quedar
6è de l’Estat espanyol, tot un èxit si tenim en compte que a
Catalunya es dóna menys llatí que a la resta de comunitats.
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entitats
Èxit de participació a la 2a
Caminada del Gaiato

D

issabte 21 de març, un grup d’uns doscents socis i sòcies de la Llar de Jubilats
i Pensionistes de Roquetes van dur celebrar la segona edició de la Caminada del
Gaiato. Amb roba esportiva i un gaiato
a les mans, els participants van sortir del casal de jubilats
i van recórrer l’avinguda del Pare Romanya, el carrer
Major, el passeig del Canal, l’avinguda de la Diputació, el
carrer del Sol, el carrer del Pare Rodés i l’avinguda del
Metge Cid, que va conduir-los fins al casal una altra vegada.
En arribar, al pati dels Til·lers ja els esperava un esplèndid
esmorzar per recuperar forces, a bases de baldanes, llonganisses i allioli.

‘VERDADES’,

DE JOAQUIM ESPUNY

I aprofitant aquesta jornada lúdicoesportiva, després de
l’esmorzar Joaquim Espuny ‘lo Dragó’, acompanyat de
l’alcalde Paco Gas, del regidor de Cultura, Sisco Ollé, i del
president de l’Associació, Manel Solé, va presentar el seu
últim llibre de poesies, Verdades, en què reflecteix la seva
forma de pensar, de veure i de sentir la vida. Joaquim Espuny és un artista aficionat que ha escrit diversos llibres i
que va ser un dels impulsors de la Caminada del Gaiato.
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Segones Jornades culturals del Magreb
Del 20 al 26 de març, la sala polivalent de la biblioteca
municipal va acollir la celebració de les segones Jornades culturals del Magreb. Organitzades pel centre cultural Abu Baker Al-Turtusí, en el programa d’aquestes
jornades figuraven conferències, tallers, degustacions
de productes típics, una exposició etnològica i també el
passi de la pel·lícula El imperio de la fe.
L’objectiu d’aquestes jornades va ser la millora de la
convivència dels immmigrats provinents d’aquella zona
d’Àfrica amb la gent autòctona d’aquí, per a la qual cosa
cal començar donant a conèixer els orígens de la seva
cultura tant a petits com a grans. I per millorar aquesta
convivència entre cultures cal potenciar l’acollida, el diàleg i l’intercanvi sociocultural.
La presentació de les Jornades, que van comptar amb la
presència de l’alcalde, Paco Gas, va tenir lloc dissabte 21
de març, després de la qual es van degustar pastes i te.
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Març de conferències i tallers a l’Associació de Dones
Les sòcies, i el públi en general, van poder gaudir, aquest
mes de març passat, de dues conferències i un taller organitzats per l’Associació de Dones de Roquetes. La primera, sobre consells de seguretat per a les vivendes a
càrrec d’un agent dels Mossos d’Esquadra, va tenir lloc
dimarts dia 3 a la sala polivalent de la biblioteca municipal. Consells com ara disposar de reixes encastades a
la paret amb barrots situats a una mínima distancia a les
finestres de plantes baixes i primers pisos, tenir tancaments de seguretat (col·locar diversos panys a diferents
alçades), tancar sempre la porta amb clau, evitar difondre que estarem fora de casa... Pel que fa als pàrquings
de les comunitats de veïns, controlar portes i panys de
seguretat, instal·lar sistemes de vigilància, tenir il·luminació adequada als accessos a l’aparcament, assegurarse que durant l’entrada i sortida del vehicle al pàrquing
no pugui entrar cap persona o mantenir reunions periòdiques per tal de conèixer tothom que estaciona als aparcaments.
El públic assistent a la conferència també va poder escoltar que, en cas de robatori, cal trucar sempre a la policia i no tocar res. Els telèfons on acudir són el 088 i el
112.
LA DEPRESSIÓ

La segona conferència va tenir lloc dimarts dia 24 a la
seu de l’Associació. Aquesta vegada, sota el títol Depressions, a càrrec de la psicòloga Anna Barberà. Força públic va acudir per conèixer les característiques d’una
malaltia molt comú avui en dia que es manifesta amb
símptomes de tristesa, manca d’atenció, baixa autoestima, problemes a l’hora de dormir i també sexuals, pèrdua de gana i/o ansietat que s’accentuen quan arriben la
primavera i la tardor. Les causes que poden produir una
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depressió poden ser inseguretat, dependència, problemes econòmics o de salut, entre d’altres, i el tractament
comprèn dues vessants: la psicològica i la farmacològica.
Pel que fa a la família d’un malalt de depressió, cal acceptar que es tracta d’una malaltia, plantejar ajuda al
malat, aconsellar-lo que vagi al metge i acompanyar-lo,
i, sobretot, valorar el progressos que va fent de mica en
mica per recuperar la seva vida.
APRENDRE A FER PASTA DE FULL

D’altra banda, dimecres dia 11, al local de l’associació va
tenir lloc un taller per aprendre a fer i a cuinar pasta de
full, una recepta molt entretinguda però fàcil de preparar. En acabar el taller, que va anar a càrrec d’una de les
sòcies de la junta directiva de l’Associació, les dones que
van assistir-hi van tenir l’oportunitat de degustar tots
els aliments que van ser elaborats durant el taller.
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Sortida als Ports de l’AMPA del CEIP M. Marcel· lí Domingo

conferències

L’astronomia, motiu
d’una àmplia conferència

xer. Al mateix racó d’en Marc van esmorzar i després
van continuar caminant fins arribar una altra vegada al
punt de sortida, on xiquets i xiquetes van jugar una bona
estona.

Tercer aniversari
de l’associació Amazan

dia de la dona

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del
CEIP M. Marcel·lí Domingo va organitzar, diumenge 29
de març, una sortida a l’àrea de la Vall (Mas de Barberans) en què, malgrat el fred de la jornada, van participar-hi trenta-cinc persones.
En arribar a l’àrea de la Vall, els excursionistes van emprendre una caminada per visitar el racó d’en Marc i el
forat de la Vella, indrets naturals que paga la pena conèi-

Dissabte 7 de març, l’associació Amazan va voler
celebrar el seu tercer aniversari tot organitzant una
conferència-col·loqui sobre la violència de gènere,
la igualtat entre homes i dones i la integració de les
dones immigrades, ja que la data coincidia amb la
celebració del Dia internacional de la Dona. Van participar-hi Pepita Bosch, regidora de Qualitat de Vida
de l’Ajuntament; Imma Casanova i Miquel Ayuso,
agents dels Mossos d’Esquadra; Fàtima Amrani,
mediadora intercultural i social; i Mourad Fateh,
president de l’Associació. L’acte va cloure amb la
presentació dels nous projectes d’Amazan a càrrec
del secretari de l’entitat, Mohamed Ait Sidi Ouali.

L’associació Sirga, camins per créixer va organitzar,
dissabte 7 de març al Casal de Joventut, la segona
part de la conferència Astrologia, una eina, cap superstició, a càrrec d’Albert Barbé (la primera part va
celebrar-se el mes de desembre passat). L’endemà,
el Casal també va acollir una sessió del taller de meditació gratuït que té lloc un diumenge al mes.
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esports

Festa popular de la moto a Roquetes

D

pular.
L’organització, el Moto Club Roquetes, va entregar diversos
premis: al motorista vingut de més lluny, que va ser per a
Miquel Gorrita, de Gandia; a la pilot més jove, per a Ainhoa Ribas, de Tortosa i sòcia del Moto Club Roquetes; i al
motorista de més edat, que va recaure en Josep M. Abella,
de Tortosa.

escacs

iumenge 29 de març, uns cinquanta motoristes van reunir-se a l’Hort de Cruells
per participar a la IV Festa popular de la
moto. Van fer una petita sortida per les
poblacions veïnes dels Reguers i Jesús ja
que la pluja no va permetre fer-la més llarga i, en tornar a
l’Hort de Cruells, van ser obsequiats amb un esmorzar po-

III Torneig Joan Duart
Divendres 6 de març es va celebrar la final del III Torneig Joan Duart d’escacs, que va dur-se a terme cada
divendres dels darrers mesos al local del Club Peó Vuit.
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El guanyador del torneig, que va comptar amb la inscripció de 19 participants, va ser Santi Añó, seguit per Lluís
Pàmies i Josep M. Colomer, que va quedar tercer.
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biblioteca municipal de Roquetes
Activem la biblioteca
Durant el mes de març, a la biblioteca municipal es va dur
a terme...
 3 de març, conferència dels Mossos d’Esquadra sobre
consells de seguretat.
 9 de març, taller La participació de les dones en la construcció de la ciutat, organitzat per l’Associació de Dones de
Roquetes i l’ICD.
 Del 16 al 31 de març, dintre del cicle Març, mes de l’aigua, l’exposició Estima l’aigua: cada gota compta.
 20 de març, presentació del llibre Aigües fondes, de
Francesca Aliern.
 Del 20 al 26 de març, les segones Jornades culturals del
Magreb.
 23 de març, dintre del cicle Març, mes de l’aigua, celebració del Dia mundial de l’Aigua.
 27 de març, dintre del cicle Març, mes de l’aigua, presentació del llibre Homenatge al nus. Un missatge des de la
Nova cultura de l’Aigua, de F. Javier Martínez Gil.

el març en xifres
El mes de març van visitar la Biblioteca 4.874 persones.
Es van fer 4.896 préstecs (1.547 llibres, 356 números
solts de revista, 394 CD, 59 CD-R i 2.530 DVD).
El servei d’informàtica i internet va ser consultat per
1.316 usuaris.
Actualment, les 2.580 persones que tenen carnet d’usuari de la biblioteca (1.704 adults, 864 infants i 12 entitats) poden disposar de 21.730 documents de la
biblioteca.

Súper lectora del mes: Gemma Queralt
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novetats

l’agenda
del maig
Tots els dimecres,
activitats infantils.
Del 4 al 18 de maig,
exposició d’artistes
catalanes. Col·labora l’ICD.
Divendres 8 de maig,
presentació del llibre
El territori de l’Ebre,
d’Antoni Querol.
A càrrec de Josep M.
Franquet, director de la
UNED a Tortosa.
Col·labora Ed. Cossetània.
Del 9 de maig al 13 de
juny (tots els dissabtes),
Créixer amb tu, cicle de
conferències sobre
l’educació i la cura
dels infants de 0 a 3 anys,
per a pares i mares.
De 10.30h a 12.30h.
Divendres 15 de maig,
presentació del llibre
Tot i de cop,
de Carles Ibàñez.
Amb un recital
de fragments de l’obra.
Del 22 de maig al 4 de
juny, exposició de gravats.
Divendres 29 de maig,
presentació del llibre
Hojas dormidas,
de Glòria Fandos.

Àrea infantil

Àrea d’adults

Llibres
25 cuentos populares de Europa
Ben-Àrab, Màriam; La llegenda
de Sant Jordi
Bisinski, Pierrick; Totes les moixaines
Bravi, Soledad; El llibre de les
veus
Canals, Mireia; El conte de menjar-m'ho tot
Canciones infantiles y nanas de
babushka: 29 canciones infantiles
eslavas
Docherty, Thomas; La Pip i el
somni perdut
Erlbruch, Wolf; El pato y la
muerte
Geis, Patricia; ¡A limpiarse!
Martí, Pere; La tortuga d’en Hans
Nadja; Cinc ditets
Phillips, Trish; El gran ós que es
va empassar una mosca
Sierra, Jordi; Les mil i una nits
(...o gairebé)
Tan, Shaun; Contes de la perifèria
García Lorca, Federico; Santiago
Rodari, Gianni; Contes per telèfon
Saint-Exupéry, Antoine de; El
petit príncep (amb les aquarel·les
de l’autor)

Novel·la
Alexandre, Víctor; Set dones i un
home sol
Aliern, Francesca; Aigües fondes
Aprenents i altres contes
Baulenas, Lluís-Anton; El nas de
Mussolini
Casajuana, Carles; L’últim home
que parlava català
Cerva ntes, Miguel de;
Aventuras del
Quijote
Cuentos
árabes
Cuentos de amor con humor
Giordano, Paolo; La solitud dels
nombres primers
Green, Jane; Una segona oportunitat
Grippando, James; En manos de
un extraño
Hansen, Eric; Un forastero en la
selva
Hernàndez, Gaspar; El silenci
Historias de amor y desamor
James, Peter; Casi muerto
Kahani: cuentos de mujeres pakistaníes
Le Carré, John; El hombre más
buscado
Lombarte, Desideri; Memòries
d’una desmemoriada mula vella
Luna creciente: cuentos chinos
contemporáneos
Mañas, José A.; Mensaka
Martín, Esteban; El pintor de
sombras
Monzó, Quim; Guadalajara
Muñoz, Antonio; Ardor guerrero
Pallarès, Marc; Ulls verds

CD
Fimbles:
¡Fimbly
diversión!
Noddy:
prepárate para
la
escuela
Pingu y sus amigos
Tweenies: ¡listos para jugar!

Pàmies, Òscar; L’Estat contra P.
Pavlou, Stel; El códice de la
Atlántida
Tan, Shaun; Emigrantes
Rivas, Manuel; El lápiz del carpintero
Russell, P. Craig; Coraline
Salinger, J. D.; El vigilant en el
camp de sègol
Saviano, Roberto; El contrari de
la mort: dues històries
Shaffer, Mary Ann; La sociedad
literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey
Siegel, James; Desesperados
Simó, Isabel-Clara; Els racons de
la memòria
Tran Huy, Minh; La princesa y el
pescador
Usó, Vicent; El músic del bulevard Rossini
Poesia
Bécquer, Gustavo A.; Rimas
D V D
(pel·lícules)
Las hermanas
Bolena
Serrallonga
DVD (documentals)
Acupuntura
Caminando entre dinosaurios
Chi Kung
Delfines: bailarines del mar
En compañía de ballenas
Gemoterapia
Los grandes osos
Hatha Yoga
Meditación
Reiki
El reino del león

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

En aquest número de la revista Roquetes, volem destacar de la nostra programació del mes de març, entre d’altres, les entrevistes fetes al programa A micro obert. La
primera d’elles, la realitzada a Genoveva Margalef, directora de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), que ens va explicar el
funcionament i les atribucions d’aquest ens territorial
(imatge número 1). La segona entrevista destacada, la
que va protagonitzar Xavier Vega (foto 2), director dels
serveis territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació
a les Terres de l’Ebre, que va fer una anàlisi del teixit cul-

PIS

43520

ROQUETES

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

tural i dels mitjans informatius de l’Ebre.
Aquest mes de març també cal destacar, dintre de l’espai La tertúlia, la que vam organitzar per parlar d’ensenyament i de música a l’IES Roquetes (imatge 3). A La
tertúlia va participar una representació d’alumnes i el
director de l’orquestra de l’IES, l’orquestra Stop.
També vam voler conèixer de primera mà quina és la realitat dels nouvinguts al nostre territori, quines són les
seves problemàtiques, preocupacions i inquietuds. Ho
vam saber tot conversant amb representants de la recent
creada Associació de dones immigrants de Roquetes,

1

2

3

4
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5

6

nic de la Casa de l’Aigua), Vicky Carles (coordinadora
de l’empresa Gubiana dels Ports), Sandra Rodríguez i
Cinta Sanz.
Finalment, també us parlarem de l’entrevista feta a Francina Prades, tutora de l’Aula d’Acollida de l’IES Joaquim
Bau de Tortosa, i a diferents alumnes de 3r i 4t d’ESO
sobre el microcrèdit de mitjans de comunicació que
estan duent a terme. En aquest cas, en el programa El
magazine (imatge 6).

Sanad. D’esquerra a dreta de la foto número 4, Mari Caceres (Perú), Sònia Dridi (Tunísia), M. Glòria López (Xile)
i Rima Ben Romhane (Tunísia).
D’altra banda, durant l’espai Freqüència verda vam parlar d’una iniciativa de voluntariat ambiental del Projecte
Rius, amb la col·laboració de la Casa de l’Aigua de Tortosa i la participació d’alumnes de segon d’ESO de l’IES
Roquetes. D’esquerra a dreta de la imatge número 5,
Nerea Zaragoza, Jènnifer Gauxachs, Guillem Argelí (tèc-

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

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

21.00 - 23.00H
23.00 - 24.00H
00.00 - 08.00H
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seguretat
Modificació dels terminis per a la inspecció tècnica
periòdica dels ciclomotors

E

l departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya ha publicat l’ORDRE IUE/563/2008, de 29 de
desembre, per la qual es fixa la data d’entrada
en vigor de l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes, deixant
sense efecte el calendari publicat anteriorment, fixant els
nous terminis tot seguit detallats:

• Números de matrícula acabats en 3: maig de 2010.
• Números de matrícula acabats en 4: juny de 2010.
• Números de matrícula acabats en 5: juliol de 2010.
• Números de matrícula acabats en 6: setembre de 2010.
• Números de matrícula acabats en 7: octubre de 2010.
• Números de matrícula acabats en 8: novembre de 2010.
• Números de matrícula acabats en 9: desembre de 2010.
CICLOMOTORS DE TRES I QUATRE RODES

CICLOMOTORS DE DUES RODES

Els ciclomotors de dues rodes matriculats entre l’1 de
gener de 2003 i el 20 de febrer de 2006 hauran de començar a passar la inspecció tècnica periòdica, com a màxim,
en els terminis següents:
• Números de matrícula acabats en 0 i 1: febrer de 2009.
• Números de matrícula acabats en 2 i 3: març de 2009.
• Números de matrícula acabats en 4 i 5: abril de 2009.
• Números de matrícula acabats en 6 i 7: maig de 2009.
• Números de matrícula acabats en 8 i 9: juny de 2009.
Els ciclomotors de dues rodes matriculats entre l’1 de
gener de 2002 i el 31 de desembre de 2002 hauran de començar a passar la inspecció tècnica periòdica, com a
màxim, en els terminis següents:
• Números de matrícula acabats en 0 i 1: juliol de 2009.
• Números de matrícula acabats en 2 i 3: setembre de
2009.
• Números de matrícula acabats en 4 i 5: octubre de 2009.
• Números de matrícula acabats en 6 i 7: novembre de
2009.
• Números de matrícula acabats en 8 i 9: desembre de
2009.

Els ciclomotors de 3 rodes i els de 4 rodes (quatricicles
lleugers), han de passar la ITV amb la següent freqüència:
Fins a quatre anys d’antiguitat: exempt.
Més de quatre anys: cada dos anys.
INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE LA

ITV

- Infracció a l’art. 10.1 del Reglament General de Vehicles.
- Import de la denúncia: 150 .
- Precintament del vehicle per l’òrgan competent.
Els principals punts de les revisions s’encaminaran a la
verificació dels components NO manipulables dels elements que componen el ciclomotor, la contaminació acústica, comprovació dels elements de seguretat i de
comandament del vehicle, així com passar per un banc
de proves per determinar, si s’ha modificat la potencia
màxima del ciclomotor d’acord amb les seves característiques tècniques.
Policia Local de Roquetes

Els ciclomotors de dues rodes matriculats abans del 31 de
desembre de 2001 hauran de començar a passar la inspecció tècnica periòdica, com a màxim, en els terminis
següents:
• Números de matrícula acabats en 0: febrer de 2010.
• Números de matrícula acabats en 1: març de 2010.
• Números de matrícula acabats en 2: abril de 2010.
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registre civil
MARÇ
Naixements
Simohamed Boubouh, 23/02/09
Hana Mouksete, 26/02/09
Ariadna Pàfila Curto, 05/03/09
Ashly Nicol Paladines Forés, 06/03/09
Dídac Gaitan Roda, 11/03/09
Matrimonis
Driss Ziane i Dolores Amaya Amaya, 17/03/09
Abdelghani Ait Rahhou i Fàtima Ouaissa, 20/03/09

mercat municipal
L'horari d’atenció al públic del mercat municipal de Ro-

Defuncions
Teresa Genaro Prades, 04/03/09
Clemente Arana Perales, 27/03/09
(Només apareixen les defuncions produïdes al municipi de Roquetes)

quetes 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 març de 2009
Temperatura mitjana màximes 20.1 C
Temperatura mitjana mínimes 7.1 C
Temperatura màxima absoluta 26.8 C el dia 14
Temperatura mínima absoluta 3.0 C el dia 18
Precipitació mensual: 13.3 mm
Precipitació màxima en un dia: 3.8 mm el dia 31
Ratxa de vent màxima: 120 km/h WNW el dia 5
Humitat relativa mitjana a 07 h: 73%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 45%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 59%
Humitat relativa mitjana horària: 65%
Pressió màxima absoluta: 1021.4 hPa el dia 17
Pressió mínima absoluta: 982.1 hPa el dia 5
Pressió mitjana: 1014.9 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
Jutjat de pau
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
977 503 452
977 503 681
977 580 306
977 504 012
977 580 108
977 502 956
977 503 054
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Arco Iris, Nueva Alaska, Junior’s,
Selvatana, Musicàlia, Cimarron i
Centauro...
són les orquestres amb les què enguany et podràs divertir a tope a les Festes Majors Roquetes 2009.
Si has nascut entre els anys 1995 i 1997, aprofita l’oportunitat d’aconseguir l’Abonament Jove de les festes per només 25 !
Vine als locals del Patronat de Festes, a la carretera dels
Reguers km. 1 (al costat de la deixalleria), un divendres
a partir de les 22 hores i porta el teu número de compte
corrent.
Recorda que tens fins al dia 15 de maig. T’esperem.
El compte enrera per a les Festes Majors ja ha començat. No t’encantis!!!!

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

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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cuina
Ingredients

Pastissets
Per a la pasta:
- 2 gots d’oli (mida carajillo). El got sempre serà la
mida dels ingredients.
- 3/4 de got de mistela
- 1/4 de got d’anís sec (aiguardent)
- 1 polsim de sucre per cada got de líquid
- Llima ratllada
- Farina (la que entri)
El farcit pot ser de cabell d’àngel, xocolata o brossat.

Elaboració: barregeu els ingredients i remeneu-los amb les
mans fins que aconseguiu una massa homogènia (no s’ha
d’enganxar a les mans).
A continuació, feu unes petites boles de pasta, totes iguals.
Agafeu un full de paper, feu-ne dos quadrets i munteu-los
amb oli. Entremig dels dos papers poseu la boleta de pasta
i aplaneu-la. Tot seguit, amb una forquilla poseu-hi el farcit i doblegueu la pasta fent el cordonet dels pastisset.
Poseu-los al forn uns vint minuts, aproximadament, a una
temperatura de 2000. Deixeu que es gelin i passeu-los pel
sucre. I ja estan llestos per menjar.
Recepta cedida per l’Associació
de Dones de Roquetes

Si sou amants de la cuina i voleu publicar les vostres receptes, només cal que us adreceu a la redacció de la revista (Antena CaroCentre Cívic, t. 977 580 108) o ens feu arribar un correu electrònic a l’adreça comunicacio@roquetes.cat, i se us cedirà l’espai de
forma totalment gratuïta.
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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CONFERÈNCIES
En el túnel del temps
(quins éssers van viure en
aquestes contrades fa milions d’anys?), a càrrec de
Vicky Carles, de Gubiana
dels Ports. Dia 8 de maig,
20h. Parc Natural dels
Ports.

Puvill i el coll de l’Avenc,
per baixar per la font de
Galdirí. Dia 24 de maig,
09h. Inscripció prèvia (te.
977 500 845). Centre d’informació del Parc Natural.

CURSOS
Català, nivell B. Curs gratuït, 30 hores de durada.
Dies 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14 i
15 de maig, de 17 a 19h.
Casal de Joventut.
Organitza: àrea d’Educació
de l’Ajuntament de Roquetes.

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
Berenar gratuït per a totes
les sòcies. Dia 20 de juny,
18.30h.

ESPORTS DE MUNTANYA
De Sant Roc a tocar el cel.
Sortida de les fonts de Sant
Roc (Paüls) pujant al mas de

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.
CONGREGACIÓ
MARIANA DE ROQUETES
Romeria a l’ermita de la
Mare de Déu del Port. Dia
1 de maig.
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
Sopar del càncer. Dia 19 de
juny, 21.30h. Pati dels
Til·lers (Centre Cívic).

MOTO CLUB ROQUETES
Concentració de motos Roquetes-TE. Dies 5, 6 i 7 de
juny. Informació: www.motoclubroquetes.com.
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 Diners i consciència, dia 5 de maig,
20.30 h.
Taller gratuït de meditació.
Dia 10 de maig, de 9 a 13h.
Més informació: tel. 669
758 060.
Si voleu publicar els vostres
actes a l’agenda, envieu la
informació a
comunicacio@roquetes.cat.

col·laboracions
A.M.V.

El bosc, la boira i jo
Què té avui el bosc que m’atreu d’aquesta manera?!
Vaig caminant..., un cúmul de sensacions m’omplen de joia,
em sento captivada per la mare naturalesa.
Ah, ja ho sé! Ho puc sentir!
Tot el meu cos ho assaboreix.
És la boira!
Aquesta boira tan densa m’embolcalla, m’omple de pau.
Per uns instants em fa pensar en el claustre matern...
quietud, assosec.
M’hi abandono, segueixo el meu camí.
Admiro, observo, escolto, oloro.
Els meus ull acaronen els olors de la tardor.
Orons, avellaners, moixeres... llueixen tons daurats i ambarins.
Al fons, el verd dels pins, roques vorejant el llit del barranc
tot aureolat per la boira del Regatxol, misteriós i encisador.
De tant en tant, una alenada d’aire
fa caure gotetes d’aigua que la boira va deixant damunt les fulles.
Que bonic! Sona a música celestial.
La meva oïda, regalada per la bella melodia dels ocells.

Sota els meus peus, una catifa de fulles de mil colors,
serenor, tranquil·litat...
Segueixo caminant enmig la boira.
És un dolç matí del mes d’octubre.
Anna Maria Vallvey
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Any 1943.
Mariano Solé Forcada,
Teresa Carles Estupiñà
i Teresa Solé Carles.
SALVADOR SALES

Any 1914.
Ignasi Llusià Tria.
ALFREDO LLUSIÀ

Any 1959.
Hort de la Bayoles.
D’esquerra a dreta: Javier
Altadill, José Also
Altadill, José Also Cid...

..., M. Carmen Also Cid,
Josefa Cid Vidal, Ramon
Pedret i Angeles Cid Vidal.
NINA ALSO

Any 1975.
Plaça de la raval Nova.
Raül Alegria, i Neus i
Àlex Favà.
M. CINTA VIDAL

Dia de la 1a Comunió.
Ramon Valls Blanch,
Cinta Blanch i Pere
Valls (Pere de Vinotxa).
MONTSERRAT VALLS

