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V

l’editorial

ull començar aquest article editorial amb
el condol més sentit per la mort d’una
amiga estimada, una gran actriu i millor
persona. Mercè Lleixà se n’ha anat i, amb
ella, l’ambaixadora de Roquetes al món de
l’escena catalana; una pèrdua sentida i irreparable. Per als afortunats i afortunades que la vam conèixer, però, ens quedarà la
seva generositat, la seva conversa amable, la certesa que, tot i
viure lluny, estimava el seu poble i la seva gent amb bogeria. La
petjada de les persones com ella no s’esborren mai del tot, per
això, més que un adéu vull dir: fins a sempre, Mercè!
La primavera, però, no només ens ha deixat notícies tristes.
De fet, va començar amb les festes de la celebració del 159 aniversari de la nostra independència. En aquesta revista trobareu
tota la informació d’aquestes celebracions; actes festius molt significatius, com ara la col·locació de la primera pedra del pavelló
poliesportiu, la inauguració de les noves instal·lacions del jutjat
de pau, l’homenatge al professor i escriptor Manuel Pérez Bonfill o el segon aniversari de la biblioteca municipal.
Dintre d’aquests actes, destacar que, durant la celebració del
sopar institucional de dissabte 18 d’abril, vam voler, des de l’Ajuntament, retre homenatge a les dos dones que van formar part
del primer consistori democràtic. Un homenatge a les dos primeres dones regidores a Roquetes, però també extensible a tot
aquell consistori sorgit de les primeres eleccions, el 1979, ara
que els ajuntaments democràtics han complert trenta anys.
Vull, a més a més, felicitar l’equip infantil masculí del Club
Vòlei Roquetes per haver guanyat la menció honorífica dels premis Roquetenc de l’any, amb motiu d’haver-se proclamat campió de Catalunya l’any 2008. I felicitar també, i agrair, l’excel·lent
treball que du a terme el Club de Vòlei en totes les seves seccions; el treball d’una sèrie de persones que al llarg dels anys
s’ha esforçat, de forma desinteressada, perquè l’entitat fos un
referent, no ja territorial, sinó a tot Catalunya.
El premi Roquetenc de l’any 2008 va endur-se’l finalment la
Congregació Mariana de Roquetes, que va celebrar els seus cent
anys de vida. La història s’escriu dia a dia, i la perseverància en
el temps, generació rera generació, fa de les nostres institucions
una eina insubstituïble, i més si aquesta compleix 100 anys. Perquè, més enllà de les aficions esportives, lúdiques o culturals,
més enllà de les formes de pensar o de les creences que cadascú
pugui tenir, hi ha el reconeixement a un treball i a una dedicació a la col·lectivitat que ningú no pot negar. Des d’aquestes línies, la meva felicitació més sincera.
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El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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Adéu a Mercè Lleixà
El món cultural català acomiada l’actriu roquetenca

L

’apartat dedicat a la cultura del Telenotícies de TV3 obria, el festiu divendres 1 de maig, amb la trista notícia de la mort de l’actriu roquetenca Mercè
Lleixà. La seva malaltia no havia estat coneguda per la major part de públic, ni tampoc de molts veïns i
veïnes, coneguts i seguidors de la
seva ciutat natal. Per als sabedors, un malaguanyat desenllaç; per als que no en teníem notícia,
una sotragada difícil de creure i de pair. L’ambaixadora de Roquetes a l’escena del país ens
deia adéu de forma definitiva a la curta edat de
49 anys.
Mercè Lleixà va marxar de joveneta a estudiar a
Barcelona. Una vegada allí, va llicenciar-se en art
dramàtic per l’Institut de Teatre de Barcelona i,
més tard, va exercir de professora de teatre a
l’escola Memory. Com a actriu, va començar a
destacar en el difícil món de l’escena després de
protagonitzar la pel·lícula Què t’hi jugues, Mari
Pili? (1990), del director Ventura Pons, amb la
ESTIU DE

(continua a la pàgina següent)

1992,

RESTAURANT AMARÉ. MERCÈ LLEIXÀ, AMB

LES SEVES AMIGUES DORA GAS I TERE TRULLÉN.

La Mercè
Ens ha deixat la Mercè,
una actriu reconeguda
arreu del nostre país.
Ella era de Roquetes
i aquí el seu cor va deixar,
se’n va anar molt joveneta
a estudiar a la gran ciutat.
Li agradava l’art dramàtic
i això la va fer triomfar.
Ha fet algunes pel·lícules
i molt treatre en català.
Com a persona, excel·lent;
com a filla, excepcional;
com a mare, no n’hi ha moltes
que al món es puguin trobar.
Ella i la seva família
són per tots molt estimats
i els donem la condolència
per la pèrdua tan gran.
Et durem al nostre cor
així que passin molts anys.
(Fins sempre, M. Mercè)
Araceli Hernández
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qual va guanyar el Premi Nacional de
Cine de la Generalitat i el Premi de l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya. A partir d’aquell moment, molta,
molta feina, tant al cinema (Gràcies per
la propina, Jaume I el Conqueridor,
Cucarachas o Makinavaja, el último
choriso) com a la petita pantalla en sèries com Nissaga de poder, Laberint
d’ombres, Oh, Espanya!, Estació d’enllaç
o El cor de la ciutat. Va ser, però, en el
teatre on més va proliferar-se en aparèixer. Interpretacions magistrals en obres
com Medea, Sis personatges en busca
d’autor, L’hora en què res no sabíem
els uns dels altres, Les dones sàvies,
DE DANSES DE LA LIRA, ANY 1974. BALLADORES: LAURA ARASA, MERCÈ LLEIXÀ (SEGONA PER LA DRETA), PILI
Macbeth, Els enamorats, de Carlo Gol- GRUP
ALCOBERRO I IMMA BALAGUÉ. BALLADORS: JOSÉ BUERA, ELS GERMANS VIDIELLA I JAVIER ROLLAN. DOLÇAINER I TABALER: JOSÉ BUERA BEL I JOAN J. ARASA.
doni, o Valentina.
Amb el seu saber fer en l’àmbit professional, però també amb el seu caràcter obert i generós,
Mercè va guanyar-se molt carinyo i simpatia en el món
del teatre i del cinema. Amics i amigues, companys i
companyes de professió van donar-li l’últim adéu en
uan els roqueteros i roqueteres vam saber que ens havies
un funeral que es va celebrar dilluns 4 de maig al tadeixat, gairebé de manera sobtada, no ens ho podíem
natori de les Corts de Barcelona, que també va compacabar de creure -a l’igual que molta gent d’altres intar amb la presència de l’alcalde de Roquetes, Paco
drets de Catalunya-, desitjant que es tractés d’una equiGas, i el regidor de Cultura, Sisco Ollé
vocació, d’un malson. Però quan la crua
realitat ens ho va confirmar, dins de nosalUn acte en què van intervenir, entre
tres vam sentir una gran tristesa. I és que tu,
d’altres, els actors Enric Majó i Roger
Mercè, aquí, al Cor de la ciutat de Roquetes,
Pera; Artur Gaya (Quico el Célio), que
tenies,
i tens, l’estima i el reconeixement
va interpretar una versió del Cant d’esprofesional, no només de la família, sinó de
tima a la terra; i Ignasi Blanch i Àngel
molts roqueteros, entre els quals m’hi sento.
Burgas (autors del conte Alícia i el país
I mentre t’escric aquestes paraules, que més
de les meravelles, que van fer un petit
que d’acomiadament volen ser de record,
fragment del llibre que, junt amb la
tinc damunt la taula el pregó de la Festa
Mercè, havien representat moltes veMajor de Roquetes 1992 -extret de la revista
local que, em consta, anaves seguint amb
gades, una d’elles, a la biblioteca munimolt d’interès- i que tu, Mercè, amb tant
cipal de Roquetes el 2008.

Benvolguda i recordada Mercè

Q

ROQUETES, CASA SEVA

Tot i fixar la seva residència a Barcelona, Mercè Lleixà visitava sovint la
seva ciutat. Roquetenca fins al moll de
PREGÓ DE LES FESTES
l’os, era amant de passar tot el temps
MAJORS DE ROQUETES.
lliure de què disposava a la finca de la
seva família, al Canalet, i també de
compartir unes copes i una estona de bona conversa
amb els amics i coneguts del que ella anomenava “el
meu poble”. També era habitual veure-la ballar a les
Festes Majors (va ser-ne pregonera el 1992) o al Tradicionàrius; o cridant a les manifestacions en contra del
(continua a la pàgina següent)
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d’enyorament el vas escriure i amb tanta
emoció ens el vas pregonar.
Recordo molt bé el moment de telefonar-te
per demanar-te que fossis pregonera de la
nostra Festa Major, i els breus moments (de
sorpresa) que vas tardar a contestar-me per
dir-me que sí. I ens vas emocionar quan ens
deies, entre moltes altres coses, “sóc d’una terra on encara parlem
com los antics, i m’agrada!… Vinc d’una terra on lo vent és matèria,
lo cel és roig, les muntanyes són blaves i les aigües són verdes. Sí, sóc
d’una terra que encara l’enyoro quan no la tinc a la vora i llavors
tanco un moment los ulls, un moment immens, i la veig”.
Mercè, que els teus ulls continuïn mirant, des d’uns altres indrets,
aquesta terra que tant estimaves i enyoraves, i tinguis per segur que els
roqueteros i roqueteres sempre et portarem dins del nostre cor.
Mariano Gil, exalcalde
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Pla Hidrològic Nacional. I és que l’actriu no
va oblidar mai les seves arrels, i així ho manifestava sempre que, en alguna entrevista,
algú li demanava que parlés la variant occidental del català.
En agraïment a aquest amor fidel a la seva
terra, dissabte 9 de maig, l’església parroquial de Roquetes va omplir-se de roquetencs i roquetenques que van voler
acomiadar-la, de manera simbòlica, amb
un funeral. I encara en data per determinar,
l’Ajuntament organitzarà un acte cultural
d’acomiadament per al què s’espera la
col·laboració de diversos artistes que han
manifestat el seu desig de dir-li el darrer
adéu des de la ciutat que la va veure nàixer.
Fins a sempre, Mercè.

La meva Mercè

L

a trista notícia que Mercè estava
malalta em va arribar fa uns
mesos. De llavors ençà, vaig anar
seguint l’evolució del seu estat a
través dels seus familiars. Segons m’explicaven, hi havia esperances. S’havia actuat a
temps i tot feia pensar que, després d’un
intens període de medicació i tractament,
vindria la gradual i positiva recuperació. Va
ser així com, confiant i desitjant aquesta
bona evolució, vaig endarrerir la meva trucada. Volia estar segur d’escoltar la Mercè
de sempre a l’altra banda del telèfon, amb
el positiu estat d’ànim amb què em responia habitualment i petàvem la xerrada. Dissortadament, vaig fer massa tard i ja no
vaig poder parlar amb ella.
Per qüestions d’edat - jo li portava nou
anys-, la nostra relació va ser molt indirecta
fins ben entrats els anys 70. Era la germana
menuda de Cèsar, un dels meus amics de
colla, a la que sovint saludava pel carrer,
veia ballant el Punxonet per la Lira, i poca
cosa més. Recordo que un any, sent ella
una cria, va venir amb nosaltres a fer una
paella el dia de la mona. Vam anar a una
muntanya dels Reguers, i guardo una foto
de la collada de gent que vam ser aquell
dia, entre amics, pares i mares, on Mercè
apareix amb ‘bibi’ i cuetes. Li vaig perdre
el rastre quan marxà a estudiar a Barcelona, i no va ser ja fins als anys 80 que vaig
anar trobant-la de nou per Roquetes i quan

jo anava a comprar a la botiga de la seva
mare, a qui ella venia a ajudar alguns caps de
setmana mentre estudiava.
L’amistat que ens va unir temps després es
pot dir que començà quan vam ser els dos
grans, i això va ser a partir de l’any 1992,
quan va venir a Roquetes a fer el pregó de les
festes majors. Ella tenia 32 anys llavors, havia
cobert ja una densa etapa formativa i, com a
actriu, estava en un preciós moment professional. Aquell dia, però, va voler aprofitar l’ocasió per recordar-nos a tots les seves arrels
roquetenques i deixar-nos ben clar que els
aires de la capital no l’havien canviat en absolut. Ens va dir que quan venia a Roquetes se
sentia a casa de nou, i al costat dels seus; que
estava vivint moments inoblidables fent el
pregó de festes al seu poble i que, com nosaltres, xalava de lo lindo quan anava al ball. Els
de Roquetes, ens va dir també, “som senzills
i tendres, però també una mica animalots i
cabuts”. Finalment ens va confessar: “sóc
d’una terra que enyoro quan no la tinc a la
vora”.
La bona relació que vam iniciar llavors es va
fer molt estable, tant a nivell particular com
familiar, i es va fer ben estrany l’estiu en què
-per festes o pel Tradicionàrius- no ens trobéssim freqüentment, junt amb Toni i la
meva dona, Cinta, per xerrar llargues estones
al voltant d’algun vermut o sopar, als què
pocs anys després s’hi afegiria la Carla amb
el seu cotxet.

Jo, carinyosament, li deia Mersedes, i tenia
amb ella un vincle en comú que ens unia
molt. A tots dos ens havia faltat el pare de
molt menuts i, en parlar de la nostra infantesa, comentàvem sovint que se’ns feia difícil recordar-lo a través de vivències
personals, perquè gairebé no en teníem.
Que el record que teníem d’ells, bàsicament,
era allò que ens havien explicat les mares, i
els àlbums de fotos familiars. I de tot això,
me’n va voler deixar constància en una nota
que em va enviar l’any 94, després de llegir el llibre que vaig escriure sobre la vida
del meu iaio i la seva empresa. Em deia: “es
diu que cal recordar per avançar en el
camí de la vida. Crec, però, que la decisió
d’endinsar-se en la memòria familiar és un
viatge dolorós i, sobretot ple de coratge”.
Quanta raó tenies, Mersedes! Però t’he de
dir que, si dolorós és endinsar-se en el passat, ho és particularment per a mi avui
haver d’acceptar l’injust present que em va
arribar fa uns dies. Se’m farà molt difícil acceptar aquesta realitat, i tinc només el consol que, en el teu cas, no caldrà que ningú
m’expliqui mai qui vas ser perquè sempre
conservaré un entranyable record teu i de
les vivències personals viscudes al teu costat. Al costat d’una gran dona que em va
captivar per la seva vitalitat i grandesa humana, i per la que vaig tenir una especial
estimació.
Te n’has anat molt aviat, Mersedes, però
tingues ben clar que no ens has deixat; ens
acompanyaràs sempre.
Ramon Barberà
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UNA MOSTRA DELS NOUS MODELS DE CONTENIDORS SOTERRATS DE BROSSA. A LA DRETA, CONTENIDORS D’UNA ILLA DE SUPERFÍCIE.

Nou sistema de recollida selectiva dels residus (1a part)
El Consorci per a la gestió dels residus del Baix Ebre
(REBÉ) ha posat en marxa la nova recollida selectiva de
residus a Roquetes. Per a aquesta nova manera de recollida, coneguda com Sistema Easy, el municipi disposarà
de disset illes de contenidors soterrats (dos de les quals
queden encara pendents de ser instal·lades) i set més de
contenidors de superfície.
Davant la posada en marxa d’aquest nou sistema, l’Ajuntament de Roquetes i el REBÉ van organitzar, dimarts
21 d’abril a la sala de plens de l’ajuntament, una conferència informativa sobre aquest nou mètode i el tractament que se’n fa dels residus una vegada recollits. La
conferència va anar a càrrec de dues tècniques del Consorci que, davant d’una cinquantena de persones, van
posar èmfasi també en la necessitat que la ciutadania
s’hi impliqui tot destriant la brossa de manera adequada.
Cal destacar que, la setmana que estigui ja en funcionament el nou sistema de recollida, personal divers de l’Escola del Parc (cooperativa d’educació ambiental) estarà a
Roquetes, al voltant de les illes de contenidors, per informar els ciutadans i les ciutadanes sobre el reciclatge i
l’ús i propietats de cadascun. A la vegada, l’Ajuntament
de Roquetes engegarà una campanya informativa i de
conscienciació, a través de l’empresa Gubiana dels Ports,
que s’allargarà fins a finals de juny.

tinta, gràcies a un braç robot articulat que gira sobre si
mateix i que disposa d’un sistema de localització del contenidor. Aquest s’eleva verticalment i el buidat dels residus es fa per la part inferior (gràcies a un sistema de
comportes).
Respecte als avantatges que comporta per a la ciutadania, cal citar la inferior utilització d’espai urbà, l’amplitud horària per abocar-hi les deixalles o el fet que cada
illa disposi de tots els contenidors necessaris per facilitar la pràctica del reciclatge, amb la qual cosa només caldrà fer un viatge al mateix indret per abocar totes les
deixalles ja destriades.
A la imatge de la pàgina següent podeu veure un plànol
de la ciutat i de la raval de Cristo amb la localització de
totes les illes, tant de contenidors soterrats com de superfície. En la propera edició de la revista, farem un repàs a
les pràctiques de reciclatge per poder col·laborar en un
millor servei de recollida dels residus.
(continua a la pàgina següent)

NOU SISTEMA DE RECOLLIDA

El Sistema Easy comporta un seguit d’avantatges destacats respecte al sistema emprat fins ara. En primer lloc,
evita el contacte entre persona-brossa en les operacions
de manipulació i buidat dels contenidors, ja que un sol
operari és suficient per fer la recollida i no cal que baixi
del camió en cap moment. Els camions poden fer la maniobra de recollida a dreta i esquerra de manera indispàgina 6

EL CONTENIDOR SOTERRAT TÉ UN SISTEMA DE COMPORTES QUE QUEDA TANCAT
MENTRE EL CAMIÓ FA L’OPERACIÓ DE MANIPULAT I RECOLLIDA.
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Contenidors soterrats al municipi
Illes acabades: 1. c/ Alcalde Marín; 2. c/ Masia; 3. c/
Canal; 4. carretera de Jesús; 5. c/ Balagué; 6. Av. del Pare
Romanyà; 7. c/ Alexander Fleming; 8. c/ Ortuella; 9. pl. de
la raval Nova; 10. urb. Torre d’en Gil; 11. pl. del Pare Cirera
(raval de Cristo); 12. c/ Tarragona (raval de Cristo); 13. vial

de la Vall de Safan; 14. c/ Hierro Labèrnia; i 15. c/ Major
(cantonada c/ Sant Ruf).

Illes per fer: c/ Rebull (davant ajuntament) i av. dels
Ports de Caro (al costat parada de bus).

Illes de superfície: 1. c/ Severo Ochoa; 2. c/ de la Gaia;
3. c/ del Mas; 4. c/ Constitució; 5 c/ Agustí Querol; 6. Camí
del Mig (raval de Cristo); i 7. c/ Horta (raval de Cristo).

Constituïda la Junta local de
seguretat
El dia 6 de maig va quedar constituïda la Junta local de
Seguretat a Roquetes; un òrgan creat per analitzar i valorar, de manera periòdica, l’estat de seguretat al nostre municipi. A més a més de la creació de la Junta, que està
presidida per l’alcalde, durant la reunió mantinguda es
van tractar temes com ara quin cos policial ha de regular
l’accés als Ports en cas d’emergència. D’aquest òrgan en
formen part Lluís Salvadó, delegat del Govern a les TE;
Maribel Belmonte, regidora de Seguretat Ciutadana; Josep
M. Cavallé i Daniel Aleixendri, cap i sotsinspector, respectivament, de l’àrea bàsica Baix Ebre dels Mossos d’Esquadra; Miguel Páez, sergent de la Guàrdia Civil; J. Carlos
Ceron, inspector en cap de la Policia Nacional; i Josep

Peña i Santiago Rodríguez, cap i caporal, respectivament,
de la Policia Local de Roquetes.
Per la seva banda, els policies autonòmics presents a la
reunió van informar que Roquetes es manté per baix de la
mitjana catalana d’incidències respecte a ciutats del seu
mateix tamany, tot i tenir a la vora ciutats molt més grans;
en el nostre cas, Tortosa.
pàgina 7
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JORDI BAUCELLS LLUÍS,
REGIDOR D’HISENDA

La crisi als ajuntaments

C

om ja he posat de manifest en algun article
recent, l’actual crisi econòmica ha posat de
manifest, i en evidència, les mancances estructurals de l’actual model de finançament
local a causa de la disminució important dels seus ingressos i també de la dificultat d’accés al crèdit que tindrà com a
repercussió més important i principal
la manca de liquiditat.
Aquesta crisi no ha fet més que demostrar els dos grans errors que tots
els governs de l’Estat han comès i repetit durant els últims trenta anys respecte
al
finançament
dels
ajuntaments. En primer lloc, un dèficit de finançament que ofega les arques
dels
ens
locals
que,
paradoxalment, continuen pagant i
oferint serveis que no són de la seva
competència. Les xifres avançades pel
ministeri d’Economia i Hisenda de la
participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat per a l’any 2009 són
realment preocupants i no donen
motiu per a l’optimisme ja que s’han
reduït sensiblement.
I en segon lloc, una política de finançament local basada en bona part en l’activitat urbanística com a font principal d’ingrés que ha dut a situacions
ben conegudes i que els diferents governs de l’Estat no
han volgut canviar perquè, senzillament, ja els anava bé.
Com es veu al gràfic adjunt, referit a dades de l’Ajuntament de Roquetes des de l’any 2005, la recaptació en
impostos i taxes de construcció (ICIO i llicències urbanístiques) ha disminuït de forma important en els darrers dos anys, sumat a una reducció de la recaptació de
l’impost de l’IAE, és a dir, de l’activitat econòmica.
Caldrà recordar, una vegada més, que, com han reivindicat de forma permanent les diferents associacions d’ajuntaments de tot l’Estat, els ajuntaments som
l’Administració més propera als ciutadans i, per tant, la
més sensible a les seves necessitats i demandes, i que
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cal que, d’una vegada per totes, disposem dels recursos i mecanismes necessaris per realitzar la nostra
tasca. És l’hora de disposar d’un nivell de finançament
suficient, d’acord amb les noves competències assumides, instruments fiscals i financers adequats, i la parti-

cipació més substancial en els ingressos de l’Estat i les
comunitats autònomes.

“

un dèficit de
finançament que ofega
les arques dels ajuntaments,
que continuen oferint
serveis que no són de la seva
competència”
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14 d’abril
L’Ajuntament de Roquetes col· loca la primera pedra
del futur pavelló poliesportiu

E

enguany, les festes del 14 d’abril, que celebraven el 159è aniversari de la independència de la ciutat, van tenir com a acte
destacat, per la seva trascendència, la
col·locació de la primera pedra del futur
pavelló poliesportiu. Així, l’alcalde, Paco Gas, acompanyat del regidor d’Urbanisme, Xavier Alegret, i el representant de la secretaria general d’Esports de la
Generalitat a les Terres de l’Ebre, Jordi Gaseni, van conduir l’acte protocol·lari, que va consistir en la col·locació,
dintre d’un bloc de formigó, d’un cilindre amb informació diversa com ara monedes de curs legal, un periòdic
del dia, el número de la revista Roquetes que va presentar la maqueta del pavelló ( juny 2008), les actes oficials
i un full amb les signatures de les autoritats presents i de
tots aquells ciutadans i ciutadanes que van voler afegirhi la seva rúbrica.
L’acte va comptar amb la major part del Consistori roquetenc; Lluís Millet, l’arquitecte creador del futur pavelló; representants de l’empresa Becsa, adjudicatària de
l’obra; la pubilla i la pubilleta del 2008; també les pubilles del Patronat de Festes; i de força públic que va voler
presenciar aquest acte simbòlic. A l’hora dels parlaments,

tothom va coincidir a assenyalar la importància d’aquesta
data històrica ja que, si les obres avancen al ritme que
està previst, cap a la meitat del 2010 Roquetes disposarà
d’aquesta nova infraestructura que cobrirà una demanda
social llargament reivindicada.
Cal recordar que la construcció del nou pavelló està pressupostada en 2.585.000 euros, que disposarà de tres pistes, una capacitat per acollir 300 persones assegudes a
les grades i 2.627,74 m2 de superfície construïda.
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‘Terra i Sol’, un projecte museístic molt ambiciós
per a l’Observatori de l’Ebre

cinema infantil

I seguint amb els actes programats per commemorar la data històrica del 14 d’abril, a
continuació, en una sala de plens de l’ajuntament de Roquetes plena a vessar, es va celebrar la tradicional conferència institucional,
que enguany va estar centrada en el projecte
museístic Terra i Sol de l’Observatori de l’Ebre, presentat pel seu ideòleg i creador, Antoni Pou, professor de la Universitat
Autònoma de Madrid i vinculat a les Terres
de l’Ebre.
Aquest projecte personal, que ja va ser avançat pel professor Pou al director de l’Observatori, Miquel Torta, a finals del 2008, combina
ciència, cultura i diversió, i, alhora, aprofita i
recupera els edificis de l’Observatori que ara
han quedat desocupats a causa de la cons- A LA FOTOGRAFIA, UNA DE LES MAQUETES AMB QUÈ EL PROFESSOR POU VA IL·LUSTRAR LA SEVA CONtrucció del nou pavelló científic. Un museu FERÈNCIA. EN PRIMER TERME, L’EDIFICI TERRA, QUE SERIA DE NOVA CONSTRUCCIÓ.
adreçat a tots els públics però que posa un
també seria nou l’edifici que acolliria la tercera àrea, dedièmfasi especial en la gent més jove ja que, segons Pou,
cada, en aquest cas, al Sol. La quarta àrea estaria dedicada
“estan més sensibilitzats vers tot allò que tingui a veure
a la conca de l’Ebre i la cinquena, a un museu sobre la hisamb l’espai i la conservació del nostre planeta”.
tòria de la ciència a l’Observatori des dels seus inicis: la hisEl museu científic està dividit en cinc àrees. La primera,
tòria del centre, el càlcul amb què s’hi treballava,
ubicada a l’edifici La ibèrica, estaria centrada en tot el tremagnetisme, sismologia, temps, etc..., a través de plafons
ball que ha realitzat, i realitza, l’Observatori de l’Ebre a la
explicatius elaborats en cinc idiomes.
seva base de l’Antàrtida. La segona àrea estaria dedicada
Aquest museu també tindria una part virtual, a través d’una
a la Terra i quedaria ubicada en un edifici totalment inteweb on s’hi podrien trobar elements diversos com ara unigrat al seu entorn que seria de nova construcció, com
tats didàctiques i tota la informació científica del complex.
Tant el conferenciant, Antonio Pou, com l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, van voler destacar la importància que
aquest projecte pogués tirar endavant, ja que seria un element dinamitzador tant per a l’economia roquetenca i com
per a la de les Terres de l’Ebre.

Els roquetencs i les roquetenques més joves van
poder celebrar la festivitat del 14 d’abril tot gaudint
d’una matinal de cinema. A la imatge, una de les
sales dels cinemes Ocine Roquetes, plena de públic
infantil.
EL CONFERENCIANT, ANTONIO POU, FIRMANT EL LLIBRE D’HONOR DE L’AJUNTAMENT.
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La Congregació Mariana, premi Roquetenc de l’any 2008
lar mag Lari.
UNA ENTITAT CENTENÀRIA

L’entitat premiada, la Congregació Mariana de Roquetes, va ser creada el 1908 quan els pares jesuïtes
instal·lats a l’Observatori de l’Ebre van contactar amb
un grup de joves de la ciutat i els va encoratjar a enge(continua a la pàgina següent)

i, a més...

Un dels actes més significatius que se celebren durant
les festes del 14 d’abril a Roquetes és el sopar de germanor en què es fa l’entrega del premi institucional Roquetenc de l’any; un reconeixement a aquelles persones o
entitats que s’hagin destacat durant l’any pel seu treball
social al municipi. En aquesta ocasió, el premi Roquetenc de l’any 2008 va recaure en la Congregació Mariana
de Roquetes amb motiu de la celebració del seu centenari i per la plena activitat educativa, religiosa i social
que l’entitat ha mantingut durant els seus cent anys de
vida.
Durant el sopar, que va tenir lloc dissabte 18 d’abril al
casal de la raval de Cristo, també es va fer entrega d’una
menció honorífica al finalista del premi, el Club Vòlei
Roquetes, campió de Catalunya 2008 en la categoria infantil masculina. Cal assenyalar que les dues entitats
van obtenir una diferència de només sis punts en les votacions que, com cada any, efectuen les associacions del
municipi i els regidors i regidores de l’Ajuntament. Una
vegada fet l’escrutini, la Congregació va aconseguir setanta punts i el CV Roquetes, 64.
Aquest acte institucional, però, va començar amb el reconeixement que l’Ajuntament de Roquetes va voler
retre a les primeres regidores que va tenir l’Ajuntament
de la ciutat, Imma Fabregat i Francis Mangrané, amb
motiu de la commemoració dels trenta anys d’ajuntaments democràtics.
La celebració, que va comptar amb l’assistència d’uns
dos-cents comensals, va cloure amb l’actuació del popu-

I també amb motiu de la festa del 14 d’abril, va tenir
lloc, dissabte 18 d’abril als locals de la Lira, un concert jove amb entrada gratuïta. El grups que van actuar-hi, Las Jotas i The Bares Band, van fer gaudir
el nombrós públic que s’hi va congregar. Nit de festa
a ritme de funk, hip-hop, reagee i folk.
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A L’ESQUERRA, TOMÀS BARCELÓ, PRESIDENT DE LA CONGREGACIÓ, RECOLLINT EL PREMI. A LA DRETA, BENJAMÍN CUEVAS, PRESIDENT DEL CLUB VÒLEI ROQUETES.

(ve de la pàgina anterior)

gar una associació similar a la que ja funcionava a la població veïna de Jesús. El projecte
va tenir èxit i molt aviat en van sortir dues
seccions: la infantil i la juvenil.
En aquests cent anys de vida, la Congregació
ha impulsat la devoció a la Mare de Déu de
la Immaculada i s’ha preocupat per la formació espiritual i religiosa dels congregants,
però també ha activat la vida social roquetenca amb l’organització d’activitats culturals i d’esbarjo. Cal ressaltar que l’entitat
promou la creació del CD Roquetenc l’any
1966 i que manté la vida cultural de la ciutat els anys que la Lira Roquetense roman
clausurada.
Algunes de les activitats de les quals n’ha
quedat constància als arxius de la Congregació són les visites als malalts i gent gran
de l’hospital de la Santa Creu de Jesús i de
les Hermanitas de los pobres, les visites a la
presó de Tortosa (1922), la creació de la coral
de la Congregació (1940) i el grup de teatre
(1945), les sessions dominicals de cinema
(dècada dels 60), concursos de pessebres i
de fotografia, excursions diverses tant amb
bicicleta com amb autobús o la romeria fins
a l’ermita de la Mare de Déu del Port.
L’entitat ha organitzat diversos actes per
commemorar el seu centenari, alguns dels
quals ja van celebrar-se el desembre passat,
però cal recordar que les celebracions s’allargaran fins a la festivitat de la Immaculada, el 8 de desembre del 2009.
pàgina 12

LES DUES REGIDORES HOMENATJADES JUNT AMB L’ALCALDE, LA REGIDORA DE QUALITAT DE VIDA, PEPITA BOSCH, I PILI ALEGRIA, REPRESENTANT DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE ROQUETES.
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En l’any de la celebració dels trenta anys d’ajuntaments democràtics, el de Roquetes va voler homenatjar, la nit del sopar institucional del 14 d’abril,
les dues regidores que van formar part del primer
consistori democràtic. Avui retirades del món de la
política, Francis Mangrané i Imma Fabregat parlen
de les seves vivències a la casa consistorial.

“Pensàvem en treballar
per al poble, no miràvem
el color del partit”
Pregunta: quin any vau començar a formar part de l’Ajuntament?
Francis Mangrané: va ser l’any 1979, quan les primeres eleccions democràtiques. Em vaig presentar com a cap de llista
per la UCD (Unión de Centro Democrático). A les següents
eleccions ja no m’hi vaig presentar a causa d’uns problemes
de salut, em vaig oblidar de la política i després ja no vaig
tenir més ganes de tornar-hi.
Imma Fabregat: jo també vaig començar el 1979. En aquella
època ja era militant del PSC i vaig formar part d’aquesta primera llista. En total, vaig estar dotze anys a l’Ajuntament,
tres legislatures. En la primera, l’alcalde va ser Jordi Itarte
que, en acabar els quatre anys, per problemes de salut ja no
va tornar a presentar-se. El 1983 ja va entrar Mariano Gil amb
majoria absoluta. Ara fa ja 14 anys que estic totalment apartada de la política.
P: de quines regidories us vau fer càrrec?
F.M.: d’Educació, i crec que vaig compartir Hisenda amb el regidor Montserrat.
I.F.: els homes tenien les regidories més importants. La primera legislatura vaig estar dins la Comissió de Cultura i participava en les reunions del Patronat de Festes. La segona vaig
ser primera tinent d’alcalde i vaig dur les àrees de Cultura i
Educació. També la de Governació.
P: què va impulsar-vos a voler entrar a l’Ajuntament?
F.M.: jo no hi havia pensat mai, però gent de fora de Roquetes, i també de Roquetes, que formaven part del partit em
van venir a buscar i van insistir molt perquè ho fes. Em van
insistir tant que vaig pensar que sí, que algú ho havia de fer,
i vaig dir que sí. Si no m’haguessin insistit no m’hagués passat pel cap, i menys de cap de llista.
I.F.: jo anava a enganxar cartells, als mítings..., era militant
però no pensava en anar amb cap llista. El cas és que la majoria dels membres que havien de constituir la llista eren gent
d’Esquerra Republicana. En aquells temps, ERC no podia presentar-s’hi com a tal, i simpatitzants i militants del PSC i ERC

D’ESQUERRA A DRETA, IMMA FABREGAT I FRANCIS MANGRANÉ.

van acordar que la candidatura anés amb el nom del PSC però
amb militants d’Esquerra. Com que tots no havien de ser
membres d’Esquerra, em van insistir molt perquè hi formés
part. Crec que en aquell moment era l’única militant del PSC
a Roquetes.
P: com eren en aquella època els ajuntaments?
F.M.: érem tots un equip. Pensàvem en treballar per al poble,
no miràvem el color del partit. Sovint ens posàvem d’acord i
érem molt amics; un equip de treball i tots junts. Recordo
que era tanta la unió que una persona ens va proposar que,
en acabar la legislatura, forméssim tots un partit únic.
I.F.: jo era una inexperta total. Els primers 4 anys, ens reuníem i potser el que més discutíem era de festes o del pla
d’urbanisme. La segona legislatura vaig disfrutar-la molt perquè era la que portava més anys al grup i ja tenia més soltura.
En l’última, els horaris se’m van fer molt pesats: treballava,
estudiava, reunions d’entitats, reunions de partit..., estava
agobiada.
P: com a dones, amb quines dificultats us vau trobar?
F.M.: els dies que hi havia plenari, el meu home m’havia de
venir a buscar perquè una dona casada, sola, a la nit, no estava ben vist per la societat de l’època. A l’hora de treballar,
com que els homes eren masclistes i se sentien protagonistes, a les dones en deixaven la feina fàcil. Per tant, cap dificultat.
I.F.: llavors no me n’adonava, però ara veig que em van donar
la feina més simple. Els homes tenien les regidores més importants.
P: què us sembla el reconeixement de l’Ajuntament?
F.M.: un record molt bonic, boníssim, perquè és molt gratificant que al cap de 30 anys algú se’n recordi del que vam fer
per Roquetes. És molt gratificant.
I.F.: primer em va sorprendre la trucada de Pepita Bosch i, en
parlar amb ella, vaig quedar agradablement sorpresa. No em
podia imaginar que després de tant temps se’n recordessin
d’aquest fet.
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Renovats jutjats de pau

S
El jutjat de pau es trasllada al
carrer Major de la ciutat
Emmarcada també en les celebracions del 14 d’abril, el matí
de dissabte 18 d’abril va tenir lloc la inauguració de les
noves instal·lacions del jutjat de pau de Roquetes; ara ubicades al número 5 del carrer Major de la ciutat.
Aquestes noves dependències comportaran una millora dels
serveis que ofereix el jutjat de pau a la ciutadania ja que
permetran que es pugui ampliar la plantilla de treballadors
i es podran oferir espais reservats per als casos més delicats
que s’hagin d’atendre.
L’acte d’inauguració del nou jutjat de pau va estar presidit
per Rosa Bieto, tècnica dels serveis territorials de Justícia i
responsable del suport als jutjats de pau de les Terres de l’Ebre; l’alcalde Paco Gas i la regidora de Governació, Maribel
Belmonte. En els breus parlaments que van oferir les tres
personalitats, aquesta darrera va voler destacar la importància de l’acte: “hem volgut inaugurar les noves dependències dintre del programa festiu del 14 d’abril perquè
també és motiu de joia per a l’Ajuntament el fet de poder
oferir un millor servei del jutjat de pau als ciutadans i ciutadanes, més privat i més individualitzat. La ciutat ha crescut molt, i unes instal·lacions més àmplies i adequades
eren ja una necessitat per a Roquetes”, va manifestar la regidora.
L’horari d’atenció al públic del jutjat és de 9 a 14h i el seu
telèfon és el 977 503 452 ( jp.roquetes@xij.gencat.cat).

egons l’article 108 de l’Estatut de 2006, la Generalitat de Catalunya té competència sobre la justícia
de pau entesa com a primera línia d’informació,
mediació i actuació de la justícia per al servei de

ciutadà.
Els jutjats de pau són, a la pràctica, l’eina de proximitat que
desitjarien les grans ciutats en els seus districtes però que no
tenen ja que hi ha jutjats d’instància i instrucció.
El jutjat, fins ara ubicat al mateix edifici de l’Ajuntament de
Roquetes, disposa d’instal·lacions pròpies i independents i
d’uns professionals experts i de carrera que depenen de l’administració de Justícia, com els d’Alcanar, la Ràpita, Deltebre i Ulldecona-la Sénia. Tots ells i els altres de pobles més
petits, amb el suport dels ajuntaments, presenten ja un perfil renovat de la proximitat de servei que ofereixen al ciutadà
per a actes de comunicació i alhora la informació que aporten als citats o encausats.
Les recomanacions per a la millora del servei públic de la Justícia, anomenat ‘llibre verd’ (2006), proposava “un sistema
de suport als jutges i al personal dels jutjats de pau amb el
recolzament adequat”. S’inicià la informatització de tots els
jutjats de pau, que ha portat a terme el departament de Justícia i que permetrà la gestió informàtica del registre civil.
Aquest maig de 2009, han rebut la primera formació els secretaris per avançar cap a la digitalització del registre civil i
agilitzar així el lliurament i confecció dels certificats de naixement, matrimoni i defunció.
A banda del registre civil, els jutjats de pau són competents
en matèria de jurisdicció civil, com les conciliacions, i en
penal, els judicis de faltes, però, sobretot, donen l’auxili necessari als jutjats de primera instància i instrucció en les citacions i notificacions als veïns del poble.
És d’agrair la tasca gairebé desinteressada de servei al poble
que realitzen els jutges de pau, titulars i substituts, sempre
proposats per l’Ajuntament i nomenats pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
El jutjat de pau pot informar del servei d’orientació jurídica
que s’ofereix gratuïtament als jutjats de Tortosa, de 10 a 13h,
de dilluns a dijous, mitjançant el Col·legi d’Advocats de Tortosa, on també es pot sol·licitar informació personalitzada en
mediació familiar.
Alguns dels actes més importants de la nostra vida, com ara
la inscripció de naixement, casar-se o divorciar-se, s’inscriuen
al jutjat de pau del nostre poble. Fins i tot s’hi materialitzen
els casaments civils. Per això, que aquest tingui un bon funcionament, que sigui àgil, eficaç i eficient repercuteix en la
tramitació que, com a ciutadans, hi efectuem.
Per últim, agrair a la corporació municipal actual i a l’anterior,
i a tots els treballadors de l’Ajuntament i del jutjat, la seva
iniciativa i col·laboració per renovar el jutjat.
Serveis Territorials de Justícia
a les Terres de l’Ebre

pàgina 14

Núm. 266 maig 2009

Roquetes

Roquetes homenatja
el professor Pérez Bonfill
La sala polivalent de la biblioteca municipal va acollir, divendres 24 d’abril, l’acte d’homenatge que l’Ajuntament de
la ciutat va retre a l’escriptor i professor tortosí Manuel
Pérez Bonfill. En aquesta cita, que va comptar amb força
públic, van participar l’alcalde de Roquetes, Paco Gas; el
professor i historiador Lluís Margarit i l’escriptor campredonenc Emigdi Subirats. En l’emotiu discurs de presentació
de l’acte que va fer l’alcalde, aquest va ressaltar el fet que
aquest homenatge era del tot merescut i, per a ell, una mena
de compte pendent ja que “la figura de Pérez Bonfill representa molt més que una gran ploma ebrenca i catalana. És
el reconeixement a tota una vida dedicada a la defensa
de les llibertats del nostre país”, va manifestar Gas.
Per cloure l’acte d’homenatge, l’ancià professor (com així
desitja que se l’anomeni) va rebre de mans de l’alcalde una
talla que reprodueix la silueta de l’Observatori de l’Ebre i un
seguit de llibres de temàtica roquetenca. Tot seguit, la cantant Montse Castellà va oferir un petit recital de temes del
seu darrer treball, L’escriptor inexistent, al qual va incloure
també una nova cançó amb textos de Manuel Pérez Bonfill.
UNA VIDA DE LLETRES I LLUITA

Manuel Pérez Bonfill va nàixer a Tortosa el 1926. Llicenciat
en Filologia romànica per la Universitat de Múrcia, va impartir classes de llengua i literatura espanyoles a l’Institut

de Batxillerat J. Bau fins a la seva jubilació. A més a més, cal
destacar la seva feina dramatúrgica amb la conducció d’una
aula de teatre i també va estar professor de cultura catalana en cursos de reciclatge per a docents.
La seva obra literària és molt àmplia, tant en castellà com en
català. Una vegada recuperades les llibertats del país, Perez
Bonfill va optar per la seva llengua i va publicar títols com
ara Algunes branques d’olivera, Fràgils o Carrer de només un,
en narrativa, i també en poesia, com Extracte de resina.
La vida del professor no només han estat, però, la docència i la literatura ja que de ben jovenet ja va destacar-se pel
seu arrenglerament al pensament catalanista, democràtic i
d’esquerres; una línia a la qual ha estat fidel tota la vida. La
seva coherència, de fet, l’ha convertit avui en dia en tot un
referent de lluita i honestedat a casa nostra.

i, a més...

El primer premi del 29è
Concurs de pintura, cap a
Múrcia
Dimecres 15 d’abril va celebrar-se l’acte d’entrega dels
premis corresponents al Concurs de pintura Ciutat de
Roquetes, enguany en la seva vint-i-novena edició, i la
posterior inauguració de l’exposició de les proves presentades. L’acte, emmarcat en el programa festiu del 14
d’abril, va tenir lloc a l’Hort de Cruells i va estar presidit per l’alcalde de la ciutat, Paco Gas, i el regidor de
Cultura, Sisco Ollé, responsable de l’organització del
Concurs.
El primer premi de l’edició d’enguany, dotat amb 1.500
euros, va ser per al murcià David Múrcia, amb l’obra Itinerancias XI; mentre que els premis local i jove van recaure, respectivament, en Josep Bahima, amb l’obra

Simfonia de verds al voltant del campanar, i Víctor Espelta, amb el quadre Barranc de Lloret. Aquests darrers
estan dotats amb 1.500 euros el local i amb 500 euros,
el premi jove.
L’exposició de les obres presentades al Concurs va
estar oberta al públic fins al 17 de maig a la sala d’exposicions del casal municipal Hort de Cruells.
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La biblioteca municipal celebra el seu segon aniversari
Divendres 24 d’abril, la biblioteca municipal de Roquetes
va celebrar el seu segon aniversari. Per commemorar el seu
segon any de vida, durant la tarda van haver diversos actes
de celebració al pati dels Plataners del Centre Cívic. Per
començar es van enlairar 150 globus de color taronja i, tot
seguit, el grup d’animació La tabola va posar música a la
festa amb el seu espectacle Fem tabola, al què va assistir
moltíssim públic infantil, entre ell, els infants que cada
tarda acudeixen al Centre Obert.
Una mica més tard es va celebrar el bateig de la mascota
de la biblioteca. Cal assenyalar que, abans d’arribar a batejar la mascota i per poder aconseguir-li un nom, l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament va convocar, a principis d’abril,
un referèndum entre els alumnes dels centres escolars del
municipi. Finalment, el nom escollit va ser en Punxetes. La
responsable d’aquest nom és Núria Lorenzo, de Roquetes,
alumna de P4 del CEIP M. Marcel·lí Domingo, que va rebre
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

diversos regals de mans de la directora del CEIP, Dorita
Sánchez, i del regidor de Cultura, Sisco Ollé. La festa va
cloure amb una xocolatada per a menuts i grans.
MÉS DE VUITANTA MIL VISITES

Des que va ser inaugurada el 2007, la biblioteca municipal
ha rebut gairebé vuitanta-sis mil visites d’usuaris i ha efectuat 85.000 préstecs. Actualment, un nombre de 2.620 persones disposen de carnet d’usuari de la biblioteca, 1.737
de les quals són adults, 871 infants i 12 entitats, que poden
disposar dels 22.125 documents que ara per ara hi ha en
aquest equipament cultural roquetenc.
Val a dir que la biblioteca no només exerceix el seu servei
de préstec de llibres, revistes, DVD o CD, sinó que també
ofereix la possibilitat d’utilitzar el servei d’Internet i organitza, cada dimecres a la tarda, sessions de contes i presentacions de llibres. A més a més, la seva sala polivalent
acull tota mena d’actes culturals.

Les pubilles de les festes majors de Roquetes 2009
Diumenge 19 d’abril, al saló de plens de l’ajuntament va
tenir lloc l’elecció de la pubilla major i la pubilleta major
infantil per a les festes del 2009. Enguany, a la convocatòria es van presentar deu noies aspirants a representar
la ciutat: Noemí Arbiol, Noèlia Antó, Anna Arnal, Meritxell Blanch, Cristina Cardona, Lídia Castillo, Sara i Thaïs
Farnós, Sílvia Gilabert i Carla Vicente. Després de contestar preguntes diverses emeses pel Patronat de Festes,
com ara com s’elabora una paella, què són les punyetes
i quina opinió tenen de les festes, i superar també unes
proves com ara explicar la història del patró Sant Gregori o escriure i recitar una poesia dedicada a Roquetes, per votació va ser elegida Anna Arnal.
Quant a les pubilletes, dotze xiquetes van presentar-s’hi
i, finalment, l’elegida va ser Anaïs Avalos Solé.
pàgina 17
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+ notícies
Cursos i conferències al Casal de Joventut

L

’abril també ha comportat l’inici de diversos
cursos de formació a Roquetes; tres en concret, que han tingut lloc al Casal de Joventut
de la ciutat. El primer d’ells, un curs de català
organitzat per l’àrea d’Educació de l’Ajuntament, va començar el passat 16 d’abril i estava adreçat a tota
la població interessada en reforçar els seus coneixements de
la llengua catalana. Un curs gratuït, d’una durada de 30 hores
lectives, amb un nivell intermedi equivalent al certificat B
de la secretaria de Política Lingüística.

OFIMÀTICA I RELAXACIÓ

conferències

D’altra banda, els dies 20 i 21 d’abril van començar, respectivament, dos cursos organitzats de manera conjunta per l’Ajuntament de Roquetes, el sindicat UGT i l’IDFO (Institut per
al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació). El primer,
d’ofimàtica bàsica (Word, Excel, Acces i Power Point), adreçat a treballadors en règim general, autònoms i personal laboral. Un curs que va tenir una durada de 30 hores i va cloure
el 22 de maig. L’endemà va arrencar el segon curs, sobre tècniques de relaxació, amb l’objectiu de reforçar la confiança
en nosaltres mateixos, adquirir recursos per afrontar les tensions laborals del dia a dia, desenvolupar la capacitat de viure

Prevenció de les malalties
cardiovasculars

La sala multiús del Casal de Joventut acull un cicle
de conferències adreçades a conscienciar la població sobre la importància que tenen els bons costums
de vida per prevenir les malalties cardiovasculars.
La primera de les conferències va tenir lloc el dia 2
d’abril i va anar a càrrec de Marta Borrull, Glòria
Rodríguez i Sara Garcia, estudiants de 3r d’infermeria del Campus Terres de l’Ebre de la URV.
Els mesos de maig i juny es duran a terme les darreres sessions, en què s’abordarà la importància de
l’alimentació cardiosaludable i la pràctica d’exercici
físic.
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el moment present i potenciar la concentració; és a dir, ajudar a desenvolupar recursos per disminuir els nivells d’ansietat, tensió mental i depressió que són, avui en dia, motius de
moltes baixes laborals.
Val a dir que tots tres cursos van tenir una elevada assistència de públic interessat.
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Teatre als centres educatius
roquetencs
El CEIP M. M. Domingo va rebre la visita, dimarts 21 d’abril, d’un grup de teatre de l’IES de l’Ebre de Tortosa, format per estudiants de grau superior d’educació infantil,
que van representar l’obra El libro de la selva a la sala de
psicomotricitat. Aquesta funció treatral va estar adreçada
a alumnes de parvulari i primària, i l’AMPA del centre
també va voler col·laborar-hi tot oferint un petit aperitiu.
També l’IES Roquetes va acollir una obra de teatre, en
aquest cas l’obra L’arbre mil·lenari, adreçada igualment
als CEIP del municipi. Els alumnes van gaudir de la història d’un llenyataire molt ambiciós i de l’últim arbre que li
quedava per tallar. A través de contes i faules, l’arbre li
farà entendre la importància del bosc, dels animals, de la
terra i de l’aigua i sobretot del respecte per la vida. A partir d’aquí naixerà l’amistat i la fantasia.
EL GRUP ‘COMENIUS’, A GRÈCIA

visita institucional

Diversos alumnes del grup de l’IES Roquetes que participa en el projecte internacional Comenius va passar uns
quants dies a Thessaloniki (Grècia) per assistir a la primera trobada del projecte. No van ser unes vacances, ja
que els alumnes van haver de fer moltes activitats con-

Ernest Maragall inaugura les ampliacions de l’IES

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, va inaugurar, divendres 24 d’abril, les obres d’ampliació dutes
a terme a l’IES Roquetes; unes obres que han comportat una inversió de 600.000 euros i han permès
l’ampliació de quatre aules per ubicar-hi els alumnes
de batxillerat.
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juntes amb els altres socis del projecte i van haver de parlar tota l’estona en anglès. Sí que hi va haver temps, però,
per fer turisme cultural. Així, van visitar els monestirs de
Meteora i Vergina, on hi ha la tomba de Philippos, pare
d’Alexandre el Magne. En resum, uns dies de treball i coneixements en què els alumnes van fer moltes amistats
amb alumnes dels altres països que, tot i parlar amb idiomes diferents, tenen les mateixes inquietuds.
Cal ressaltar que a Grècia hi va viatjar la meitat del grup
Comenius i que l’altra meitat ho farà a Alemanya al mes
de novembre per participar en la segona trobada entre
alumnes del projecte.

El centre, que actualment escolaritza gairebé set-cents
alumnes i té un equip de 77 professors, va rebre el conseller amb unes paraules del seu director, Francesc
Benet, i l’alcalde de la ciutat, Paco Gas. A més a més, els
alumnes de l’orquestra STOP van oferir-li una petita
mostra del seu repertori musical.
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Mes de celebracions al Centre Obert
El mes d’abril va arribar carregat de festivitats per celebrar. Així, la Setmana Santa, el 14 d’abril, Sant Jordi, el
segon aniversari de la biblioteca... també van tenir el seu
ressò al Centre Obert. La més matinera de les celebracions, la Setmana Santa, i aprofitant les petites vacances
de primavera als col·legis, va estar plena d’activitats en
aquest servei de l’Ajuntament. En horari de matí, els infants van realitzar activitats una mica diferents a les habituals, com ara una caminada per la Via Verda o el taller
de pintar ous de Pascua. L’últim dia, aquests ous, juntament amb molts d’altres de xocolata, van ser amagats i
els xiquets i les xiquetes van haver de buscar-los per cruspir-se’ls després.
En tornar de les vacances es va començar a preparar la
diada de Sant Jordi: els més petits van anar ordenant, de
forma cronològica, els dibuixos que expliquen els fets de
la llegenda i, a baix, hi enganxaren l’explicació corresponent. D’altra banda, cadascú va fer una rosa amb fulles
d’enramadera.
No tot, però, van ser celebracions ja que una de les activitats del mes va ser la visita a l’exposició Orgànica, ins-

tal·lada al passadís del Centre Cívic. Els infants van conèixer quin és el procés que segueix el material orgànic i
quins beneficis té, i, per arrodonir l’activitat, després van
jugar una partida de dòmino amb temàtica al voltant del
reciclatge.
CATORZE D’ABRIL

El dia de la festa local de Roquetes, el Centre Obert va
organitzar un seguit d’activitats per als més menuts durant el matí. A primera hora es va repartir un seguit de
fotografies de Roquetes que els infants van poder pintar
i decorar lliurement perquè aquestes passessin del blanc
i negre a tenir una gamma més variada de colors. Una
mica més tard, els artistes cromàtics van gaudir d’un esmorzar de festa, amb cóc ràpid, xocolata i sucs. I ja amb
la panxa plena, els xiquets i les xiquetes van jugar a diferents jocs de punteria, de corda, de paracaigudes… fins a
les 12 del migdia.
Val a dir, però, que, tot i que el Centre Obert va voler oferir aquest matí festiu, l’assistència d’infants va ser força
minsa.
pàgina 21
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De ponts, camins i carrers...

setmana santa

La darrera de les imatges d’aquesta pàgina mostra l’estat en
què es troba actualment la plaça de la raval Nova, a Roquetes, ja que han començat les obres de la seva remodelació;
unes obres que, com sabeu, estan incloses al Fons d’Inversió Local de l’Estat i està previst que estinguin enllestides
a finals d’any.
A dalt de la imatge de la plaça podeu veure la nova font de
ferro de la ciutat, que ha estat instal·lada, juntament amb
dos bancs de fusta, a l’avinguda del Pare Romanyà.
D’altra banda, la resta de fotografies reflecteixen l’estat actual de diversos camins després que hagin estat arranjats
recentment. Es tracta dels de la Caramella, Panxablanca i
Matamoros. Cal dir, però, que les dues primeres imatges
corresponen al pont del barranc de Lloret, que també ha
estat totalment condicionat.

La Setmana Santa també va deixar sentir-se a Roquetes. Una mostra n’és la gran participació a la celebració del diumenge de Rams. La imatge il·lustra
un moment de l’acte religiós, en què molts xiquets
i xiquetes ban beneir palmes, palmons i rams d’olivera i llorer.
pàgina 22
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sant jordi 09
Diada de llibres i roses

L

es floristeries de la ciutat van omplir-se de roses de tots els colors per celebrar la diada de
Sant Jordi. Al carrer, la llibreria de Marisín va muntar la seva paradeta de llibres. A la raval
de Cristo, a l’estanc de Marita, llibres i roses; i al davant del mercat municipal, la biblioteca va treure la literatura al carrer i va compartir espai amb la parada del matrimoni Cazalla que, com cada any, va vendre roses i llibres de poesia.
Al matí, els xiquets i les xiquetes de la llar d’infants Patufets van fer una passejada pel carrer Major, on
van contemplar llibres contes i van visitar les floristeries, que els van obsequiatr amb globus i roses.
SANT JORDI ALS CENTRES EDUCATIUS

Per la seva banda, els alumnes del CEIP Raval de Cristo van sortir al matí, en petits grups, per visitar
l’estanc de Marita i poder veure i fullejar llibres. La celebració de la diada de Sant Jordi, però, va ser
traslladada a la tarda de l’endemà quan, als passadissos del centre, es van exposar els treballs fets pels
alumnes: poesies, dibuixos i roses. A la sala multiusos, una mestra va explicar la llegenda de Sant Jordi,
es va mostrar un conte elaborat per alguns dels alumnes del centre i es van atorgar els premis de dibuix i poesia, els guanyadors dels quals van ser David Rodríguez (P3), Roger Platero (P4), Mohamed
Ouaissa (P5), Beatriz Viegas (1r) i Vadim Ivchenko (2n) en l’apartat de dibuix; mentre que en el de poesia, els premis van ser per a Andrea Bonaste (3r), Redoine Chmali (4t), Cristian Portillo (5è) i Marta
Sánchez (6è).
Pel que fa al CEIP M. Marcel·lí Domingo, aquest va celebrar el 6è concurs artístic i literari de Sant Jordi,
enguany sota el tema 75è aniversari de l’escola. Un concurs de dibuix, rodolins, narració curta o contes,
els premis del qual van consistir en un llibre i un detall per al guanyador de cada classe (els treballs dels
guanyadors es poden trobar a l’adreça electrònica http://blocs.xtec.cat/ceiproquetes). L’acte d’entrega
d’aquests premis va tenir lloc el dia de Sant Jordi, durant el qual els alumnes van ballar danses típiques
i van degustar una xocolatada que els va preparar l’AMPA. Els premis van ser per a Meritxell Fabregat
(P3A), Joana Iñíguez (P3B), Núria Martí (P3C), Francesc Ferreres (P4A), Francisco Palau (P4B), Eva Zhu
(P4C), David Sánchez (P5A), Albert Vericat (P5B), Anna Adame (P5C), Andrea Garcia (1r A), Ivan Beltran (1r B), Ivan Tafalla (1r C), Míriam Dámaso (2n A), Maria Martí (2n B), Joana Palanques (2n C), Ma(continua a la pàgina següent)
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rina Mendieta (3r A), Rut Cortiella (3r B), David Subirats (3r C),
Brian Cid (4t A), Alba Ballesté (4t B), Jana Torres (4t C), Senda
Calvo (5è A), Patrícia Miguel (5è B), Noèlia Gallardo (5è C), Sabina Fernández (6è A), Alba Blanco (6è B) i Andreu Soler
(6èC).
L’altre centre educatiu roquetenc, l’IES Roquetes, va celebrar
la diada divendres 24 d’abril, coincidint amb la visita del conseller d’Educació, Ernest Maragall. En acabar la visita, i ja
sense la presència del conseller, es van dur a terme l’entrega
de premis del XIIIè Concurs literari, un concert a càrrec de
l’orquestra STOP i un recital de poesia a càrrec dels guanyadors del concurs. Aquests van ser, en l’apartat de llengua catalana: Aïda Chavarria (1r premi poesia), amb l’obra La
llegenda de Sant Jordi; Montse Marro (accèssit), amb La meva
passió; Pau Alcazar (1r premi narrativa), amb l’obra Por alegre;
i Jordi Ramírez (accèssit), amb La gran tempesta a l’institut;
tots ells del primer cicle d’ESO. Quant al segon cicle d’ESO, el
primer premi de poesia va ser per a l’obra El cor o la raó,
d’Anna Safont, i el primer de narrativa, per a Ulls closos, de
Núria Castelló. En el batxillerat i cicle formatiu, Joel Grau va
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endur-se el primer premi de poesia amb l’obra Tu ets la meva
estrella fugaç; mentre que Ramon Vicient va rebre el primer de
narrativa amb Guerra. Val a dir que va haver també un accèssit per a Pau Folqué amb Lo riu és vida, no al transvasament.
En l’apartat de llengua castellana i en el primer cicle d’ESO, el
primer premi de poesia va recaure en Paula Casajust, amb
Una historia de amor; mentre que el primer de narrativa va ser
per a Francesc González, amb Un juicio justo. En aquest cas,
dos accèssits: per a una obra sense títol de Judith Cid i per a
El regalo de Max, de Paula Casajust.
El primer premi de narrativa per al segon cicle d’ESO va ser
per a l’obra Los niños nunca deberían irse a la cama, cuando se
despiertan son un día más mayores, de Paula Pardo. I quant al
batxillerat, el de poesia, per a Obsesión, de Benjamín López,
i el de narrativa, per a Un domingo de marzo, de Pau Folqué.
ASSOCIACIÓ DE DONES DE ROQUETES

L’Associació de Dones va celebrar Sant Jordi amb una sortida
al Raval de l’art, a la Ravaleta. Un grup de 40 dones van visitar la finca dels artistes Teresa i Rainer, on hi ha l’exposició
d’escultures a l’aire lliure i els tallers de ceràmica, pintura i
disseny de joies.
I a la raval de Cristo, un grup de joves va organitzar diversos
tallers per als infants a la plaça del casal; una iniciativa de la
recent constituïda entitat juvenil de la Ravaleta (més informació a la pàgina 29).
POESIA A LA BIBLIOTECA I A LA LLAR DE JUBILATS

Els Poetes de l’Ebre van dur a terme, el dia 23, el tradicional
recital de poesies de Sant Jordi. L’acte, que va tenir lloc a la
biblioteca, va comptar amb una bona assistència de públic i de
poetes (arribats dels Reguers, Masdenverge, Amposta, la Cala
i Tarragona).
D’altra banda, diumenge 26, la Llar de Jubilats i Pensionistes
també va celebrar la diada. Els membres de la junta directiva
van repartir roses entre les dones assistents a la festa, que va
comptar amb pastes, cava, ball i poesies de Joaquín Espuny.
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entitats
La relíquia de la Santa Cinta
visita Roquetes

L

Romeria al Port

i, a més...

’entitat guanyadora del premi Roquetenc de
l’any 2008, la Congregació Mariana de Roquetes, continua amb el seu calendari de festivitats
per celebrar el centenari de la seva creació; celebracions que, com ja sabeu, s’allargaran fins al
dia 8 de desembre d’enguany.
Un dels actes més significatius organitzats per l’entitat va
tenir lloc diumenge 26 d’abril: la visita de la relíquia de la
Santa Cinta que va viatjar, des de la Catedral de Tortosa,
acompanyada de la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de
la Cinta i la seva cort d’honor. A Roquetes, la comitiva va ser
rebuda per diversos membres de la Congregació Mariana,
l’alcalde i diversos regidors, i la Banda de música de la Lira.
El seguici va desfilar en processó pels carrers de Rebull,
Major, Sant Joan, Consolació i la Cinta, on l’alcalde la ciutat,
Paco Gas, va destapar una nova làpida que reflecteix les visites de la Cinta a Roquetes i va oferir unes paraules als membres de la comitiva i fidels assistents a la processó. També
Xavier Dalmau, president de l’Arxiconfraria tortosina, va fer
un petit discurs, en què va convidar la Congregació Mariana
a formar part de la processó de la Santa Cinta, al mes de setembre.
Cal assenyalar, a més a més, que la missa que es va celebrar
en acabar la processó va estar presidida pel degà de la Catedral, mossèn Tomàs; pels pares jesuïtes i diversos capellans
de Roquetes, i va comptar amb la participació de la coral
Preludi a Caro, que va interpretar la Missa Teum Laudamus,
de Perosi.

El dia 1 de maig, la Congregació Mariana organitza
una romeria fins a l’ermita de la Mare de Déu del
Port que va comptar, enguany, amb uns 60 congregants. El punt de trobada va ser la cruïlla entre Cova
Avellanes i el Mascar, des d’on es va resar el rosari
fins arribar a l’ermita, on mossèn Blanch i els pares
jesuïtes van oficiar una missa.
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La prevenció del càncer
Dimecres 1 d’abril, en un saló de plens de l’ajuntament
de Roquetes ple a vessar va tenir lloc una conferència
sobre la prevenció del càncer a càrrec del Dr. Joan Borràs,
oncòleg de l’hospital Universitari Sant Joan de Reus i president de la delegació de la Lliga contra el Càncer a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. L’acte, que va
ser organitzat per la delegació de la Lliga a Roquetes, va
comptar amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Paco
Gas; M. Carmen Martínez, en representació de l’entitat
roquetenca; i Paco Vallespí, president de l’associació al
Baix Ebre, que va presentar el llibre La força d’un batec,
de M. Cinta Barberà, dels Reguers (també present a
l’acte). Cal recordar que Barberà duu implantat un cor ar-
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tificial i el seu llibre és de lectura obligada perquè se’n
pot treure una lliçó d’optimisme que tots podem necessitar en algun moment de la nostra vida. La força d’un
batec són les reflexions d’una persona -l’autora- que va
enfrontar-se cinc vegades a la mort i que explica la seva
convivència amb la malaltia. M. Cinta Barberà, després
de donar uns consells al públic present de fortalesa i coratge, va manifestar que els diner que es recapten amb la
venda del llibre són destinats a la Lliga contra el Càncer.
Quant a la conferència, el Dr. Borràs va voler donar a conèixer els objectius de la Lliga, que són l’ajuda a les famílies que tenen algun malalt de càncer, la promoció de
la investigació i també de conferències per a l’educació
de la salut, i la demanda de col·laboració per a una millor qualitat de vida dels malalts.
Sempre amb un missatge d’esperança, Joan Borràs va
posar èmfasi en la prevenció d’aquesta malaltia, que comença amb la realització de revisions periòdiques per
poder detectar-la a temps i fer minvar el nombre de
morts a causa de la malaltia. Per evitar un càncer és molt
important adquirir costums saludables com ara no fumar
i menjar una dieta rica en verdures fresques, fruita, peix
i carn, sobretot blanca. A més a més, cal tenir cura a l’hora de prendre el sol ja que s’ha de fer amb moderació
i amb una bona protecció solar, i s’han d’evitar les exposicions a les hores del migdia.
El tipus de càncer més freqüent a les Terres de l’Ebre és
el de còlon, tot i que també cal destacar els de mama i
matriu. En aquests dos darrers tipus, Borràs va assenyalar la importància que té per a les dones la prevenció,
amb la pràctica regular de mamografies i revisions a partir dels quaranta-cinc anys.
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L’Associació de Dones, de Roquetes a Sagunt
A finals d’abril, l’Associació de Dones de Roquetes va organitzar un viatge turístic per conèixer una població del
País Valencià: Sagunt, i, de passada, també Orpesa i algunes de les instal·lacions de Marina d’Or.
Un grup de trenta dones va apuntar-s’hi i, dimecres dia
29, van sortir de Roquetes per visitar el Sagunt medieval.
Una vegada allí, van fer un recorregut turístic que va conduir-les a la plaça de la Peixateria, la plaça Major, l’església de Santa Maria, les restes del mur del temple de Diana,
la torre de la Defensa, el barri de la jueria, l’ermita de la

Sang i el teatre romà. En acabar, van desplaçar-se fins a
Orpesa, on van dinar al bufet lliure de Marina d’Or.
UN PREMI BEN DOLÇ

Abans de l’esmentada excursió, però, l’Associació va celebrar el seu tradicional sorteig de mones de Pasqua entre les
seves sòcies; en concret, de quatre mones de cabell d’àngel de quatre ous cadascuna. Un premi llaminer que va recaure enguany en Conxita Cervera, M. Lluïsa Rey, Josefa
Gaya i Marisa Gisbert.

celebracions

Segon sopar del soci a la Ravaleta
A l’igual que l’any passat, amb motiu de la diada de
Sant Jordi, l’Associació de Veïns la Ravaleta va organitzar un sopar per a tots els socis i les sòcies. Després de l’èxit de l’edició anterior, l’entitat va voler

repetir tot preparant una paella nocturna per a 200 persones que va ser cuinada per Jordi Curto i la seva colla. En
acabar de sopar, una rosa de regal per a totes les dones
assistents i ball fins a la matinada amb el duet Aldaia.
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La Llar de Jubilats i
Pensionistes homenatja
la figura de la mare

sirga, camins per créixer

Ja encetat el mes de maig, el primer diumenge se celebra el
Dia de la Mare, i la Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes va voler sumar-se a la celebració tot regalant un petit obsequi a totes les dones assistents al tradicional ball de cada
diumenge. Val a
dir que el detall
amb què les dones
van ser obsequiades era un petit
braçalet de bijuteria.
Més de cent socis i
sòcies van assistir
a la festa, que va
acabar amb pastes
i cava per a tothom.

Espiritualitat i
salut
Dissabte 18 d’abril, al Casal
de Joves va tenir lloc una
conferència i una pràctica de
meditació sota el títol El ser
multisensitiu. La importància
de l’autoconeixement i l’autoresponsabilitat (mental,
emocional, física i espiritual),
impartides per Juan F. Shailam i organitzades per l’associació Sirga, camins per
créixer. La jornada, que va
comptar amb l’assistència
d’unes quaranta persones, va
fer referència a uns dels
temes bàsics de l’autoconeixement, on l’espiritualitat i la
salut es donen la mà per
poder estructurar unes bases
més harmòniques, tant individuals com socials.
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Cloenda de la temporada sardanística
Els i les participants a les
ballades de sardanes que
tenen lloc cada segon diumenge de mes davant de
l’església parroquial de Roquetes van celebrar, diumenge 26 d’abril, la cloenda
de la temporada 2008-2009.
El Centre Parroquial, organitzador de les ballades, va
voler tancar el cicle sardanístic el mateix dia de la visita de la relíquia de la Santa
Cinta a la nostra ciutat. A la
fi de l’acte es va obsequiar
Jordi Angelats i la seva esposa (ells són els que ensenyen a ballar aquesta dansa)
amb un petit detall com a
agraïment per la seva col·laboració, i als sardanistes
se’ls va servir un petit refrigeri.
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Ells diuen que l’ànima d’aquesta empenta és la Comissió de Festes. La qüestió és que, continuant
amb la força i les ganes demostrades durant les
Festes Majors del 2008, els joves de la raval de
Cristo no poden parar quiets. A finals d’abril van
presentar en societat la recentment constituïda

Roquetes
associació Joves de la Ravaleta, amb l’objectiu de
poder organitzar actes festius i culturals per al jovent i que aquest no hagi de desplaçar-se fora de
la població per passar-ho bé. Els dotze membres
que formen la jove entitat donen crèdit al seu
nom ja que la seva mitjana d’edat és de 22 anys.

Joves de la Ravaleta, una nova associació a Roquetes
“Treballarem per reactivar totes les festes i per
organitzar-ne de noves”
Parlem amb els membres de l’Associació, que són Albert
Curto, president; Albert Gisbert, sotspresident; Ferran
Pavia, secretari; Clara Miranda, sotssecretària; Xavi Giménez, tresorer; i, com a vocals, Bruno González, Àlex Vidal,
Anna Sastre, Marc Sastre, Carlos del Valle, Juanjo Esquivà
i Melanie Príncep.
Pregunta: quan i per què vau constituir l’entitat?
Resposta: vam formar l’associació perquè vèiem que la Ravaleta estava una mica morta, que la gent no estava animada..., i han estat les ganes d’unir la gent per organitzar
festes sense sortir del poble. La Comissió de Festes, que
és l’ànima de tot, és la que ha impulsat la formació d’aquesta associació. Vam començar a gestar-la les passades
Festes Majors, i va ser l’èxit de la nit de Cap d’any la que
va fer que ens va fer decidir a tirar endavant. Vam constituir-la el dia 30 d’abril i creiem que som la primera associació de joves que hi ha a Roquetes.
P: quins projectes immediats teniu?
R: el més immediat és organitzar una revetlla de Sant Joan
al pati del col·legi, on cadascú es portarà el sopar i després
hi haurà ball.
P: i a llarg termini?
R: a llarg termini volem fer una sortida a Port Aventura,
excursions, alguna caminada pel Port, celebrar festes com
ara la Castanyada o el Cap d’any. El passat sopar de cap
d’any va ser organitzat per la Comissió, però nosaltres,
com a joves, ja vam col·laborar-hi. Va ser un èxit rotund
que esperem repetir enguany. També volem celebrar la
constitució de l’Associació amb un sopar cada 30 d’abril.
P: què penseu de la joventut actual del municipi?
R: la joventut del poble, molt animada i implicada perquè,
abans d’anar a un altre lloc, sempre col·labora en els actes
que es fan. Per exemple, tant a Cap d’any com a Carnaval,
la majoria de gent era jove i l’Associació de Veïns, que era
la que ho organitzava, no esperava tant d’èxit de gent. El

ALGUNS DELS MEMBRES DE JOVES DE LA RAVALETA EN UN MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT, AL CASAL DE LA RAVAL DE CRISTO.

dia de Sant Jordi també va haver molt bona participació
de públic menut. Pel que fa als joves de Roquetes, volem
posar-no-hi en contacte per poder fer algun projecte junts,
tant a Roquetes com a la Ravaleta.
P: participareu en totes les celebracions?
R: sí, en totes: festes majors, Sant Mateu... Hi col·laborarem per fer-les més fortes, per reactivar-les i també per
fer-ne de noves. Enguany, algun dels actes de les Festes
Majors els organitzarem nosaltres, i també col•laborarem
amb la Comissió.
P: ja compteu amb molts socis?
R: ara estem recollint els fulls d’inscripció que vam entregar el dia de la presentació de l’Associació, i en una setmana hem fet 40 socis. Les edats que comprèn
l’Associació són des de 14 fins a 30 anys, tot i que qui no
tingui aquesta edat igual pot fer-se’n soci col·laborador.
Al full d’inscripció hem demanat a la gent que ens digui
què li agradaria que féssim; volem idees. També som conscients que, com que tindrem socis molt joves, hi haurà
actes per als què demanarem l’autorització dels pares i,
per suposat, a les festes no servirem alcohol als més joves.
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Dies 9, 10 i 11 de juny
Només per a abonaments
AL LOCAL DEL PATRONAT, de 20.30h a 22.00h
(ctra. dels Reguers km 1, locals municipals) Es donarà el número d’ordre per al sorteig
de taules (es poden encomanar fins a 5 taules per persona), pagant prèviament el seu import i
entrega dels abonaments als abonats (gràcies).

Dia 12 de juny
A LA LIRA, a les 21.30h, sorteig de taules i elecció de les mateixes.

Del 15 al 19 de juny
AL LOCAL DEL PATRONAT, de 20.30h a 22.00h
(ctra. dels Reguers km 1, locals municipals), venda de taules i butlletes per al ball.
També es continuaran entregant els abonaments als abonats.
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esports
El Campionat d’Espanya
per categories, per al tirador roquetenc Joan Alcoba

E

l tirador roquetenc Joan Alcoba va proclamar-se guanyador, en primera categoria,
del Campionat d’Espanya per categories de
fossat universal que va celebrar-se a finals
d’abril a la població de Las Gabias (Granada), al què van assistir 193 tiradors. Alcoba va assolir
el Campionat per categories en una lluita final contra el
també excampió del món Manuel Polvillo, de Sevilla. Un
i altre van haver de desempatar i, finalment, el títol va ser
per al roquetenc.
En la modalitat d’absolut, però, ambdós tiradors van tornar a empatar; tots dos van tombar 196 plats, d’un total
de dos-cents, així que van haver de fer una tirada de desempat, de 25 plats. Polvillo va trencar-los tots i Alcoba,
24. D’aquesta manera van intercanviar-se els papers; el
roquetenc va quedar segon i el sevillà, primer.
Ara, una vegada acabat el Campionat d’Espanya, Joan Alcoba intentarà assolir el Campionat Europeu, que també
tindrà lloc a Las Gabias la darrera setmana de maig (com
a nota curiosa, cal dir que aquest mateix camp de tir és
on Alcoba va assolir el títol de campió del món). A Granada participarà formant part de la selecció espanyola
junt amb onze tiradors i tiradores més. En total, tres tiradors per a cada categoria: tres júniors, tres dames, tres
veterans i tres sèniors. Del resultat que l’equip nacional
tregui en el Campionat d’Europa en dependrà la participació al Campionat del Món, que se celebrarà al Regne
Unit de l’1 al 6 de juliol.

ment, la Copa del rei, que tindrà lloc a Almeria els dies
19 i 20 de setembre.
D’altra banda, com a proves puntuables per formar part
de l’equip català de tir, també haurà de competir al Trofeu Generalitat, que tindrà lloc a Capmany (Girona) els
dies 6 i 7 de juny; al Campionat Catalunya absolut (Ulldecona, 11 i 12 de juliol); i a la Copa Catalunya, que se celebrarà els dies 5 i 6 de setembre a Mollet del Vallès.
Cal dir que el ritme d’assistència a tirades o competicions
d’Alcoba és molt alt; proves que també són puntuables i
d’altres que, simplement, són per mantenir-se molt actiu
en aquest esport que tants èxits li ha comportat.

ALTRES PROVES PUNTUABLES

En la modalitat en què competeix Joan Alcoba, el fossat
universal, no hauran acabat encara les proves tot i haverse’n celebrat ja el Campionat del Món. Així, el tirador de
Roquetes haurà de participar també en competicions que
són puntuables per poder assolir el rànquing de la modalitat i poder formar part de l’equip espanyol, que són la
Copa President, que tindrà lloc a Jerez de los Caballeros
Badajoz) els dies 20 i 21 de juny; la Copa d’Espanya, que
se celebrarà a Toledo els dies 25 i 26 de juliol; i, finalpàgina 31
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Ascens històric de l’equip
femení del CFS Roquetes
Diumenge 10 de maig, l’equip femení del Club Futbol Sala
Roquetes va proclamar-se, de forma matemàtica, campió
de la 1a Divisió Territorial 2008/2009, amb la qual cosa, les
jugadores competiran, la temporada vinent, a la Divisió d’Honor del futbol sala. Una fita històrica la que van aconseguir aquestes noies si tenim en compte la breu història de
l’entitat (aquest mes de maig ha complert quatre anys).
El partit decisiu que havia de donar el títol del campionat va
enfrontar les roquetenques (primeres a la classificació aleshores, amb 68 punts) amb el Renau CFS (segones classificades, amb 67 punts abans del partit). Per tant, l’encontre
va convertir-se gairebé en una final ja que l’equip guanyador esdevenia, amb tota seguretat, campió de Lliga.
Les noies que entrena Antonio Muñoz van sortir molt concentrades al terreny de joc des del primer minut. Les locals
van imposar ben aviat la seva superioritat tècnica damunt
del camp, a la vegada que generaven nombroses ocasions
de gol. Aquest domini va reflectir-se aviat amb els dos gols
aconseguits en els primers instants del partit. Malgrat que
l’equip visitant va reduir la diferència, les roqueteres no van
espantar-se i van començar a imprimir un nivell i un
ritme de joc espectaculars, fins que van aconseguir
la definitiva golejada: 7 gols a 1. Les golejadores
van ser la capitana de l’equip, Sheila (autora d’un
hat trick), Tamara (dos gols), Cristina i Laia.
Cal destacar que la pista poliesportiva municipal
va omplir-se de gom a gom, de color i de gresca
per animar les jugadores locals, i el públic assistent
va poder gaudir d’una jornada rodona, esportiva i
de festa. Quan va acabar el partit, l’eufòria va envair
les campiones i va començar la celebració.
UNA TEMPORADA EXCEL·LENT

La unió del vestuari i la qualitat i professionalitat
de les joves han estat les principals claus de l’èxit
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obtingut aquesta temporada que ha acabat amb matrícula
d’honor.
Hem de destacar les excel·lents estadístiques de l’equip. I és
que, dels 25 partits jugats fins ara, se n’han guanyat 23,
amb dos empats i cap derrota. Aquest fet demostra una regularitat gairebé perfecta. A més a més, el CFS Roquetes femení s’ha convertit en l’equip màxim golejador de la seva
categoria (142 gols a favor; gairebé una mitjana de 6 gols
per partit) alhora que és el menys golejat amb escreix
(només 19 gols rebuts).
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Èxit de participants a la
primera cursa de muntanya
Ciutat de Roquetes
Inclosa al calendari de festivitats diverses, organitzades per
celebrar les festes del 14 d’abril, dissabte 4 d’abril va tenir
lloc la primera edició de la cursa de muntanya Ciutat de Roquetes. Una prova que enguany no va arribar a temps per
formar part del circuit de curses de muntanya de les Terres
de l’Ebre, però que sí que hi quedarà inclosa l’any vinent, és
a dir, en la segona edició.
Dos-cents esportistes van apuntar-s’hi, entre els participants
a la cursa i els de la marxa. Recordem que el recorregut va
ser dissenyat per acollir les dues variants. Dues voltes per
als corredors, amb un total de divuit quilòmetres i un desnivell acumulat de 700 metres, i una volta per als que van
optar per fer el recorregut caminant. Una opció que es va organitzar pensant en tothom que vulgués conèixer els indrets
pròxims al nucli urbà, moltes vegades desconeguts, per on
va passar la prova, i de manera tranquil·la i amb temps suficient perquè es pugués gaudir del paisatge.
(continua a la pàgina següent)
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escacs

A les 10 del matí es va donar la sortida des de l’avinguda de
la Vall de Safan, lloc també triat per a l’arribada, a la qual va
fer cap el guanyador de la cursa només una hora i quart després. A aquest, l’ampostí Javi Queral (1:14:54), el van seguir
Ahmed El Qayed (1:17:42), que va quedar segon, i Xavi Royo
(1:20:04), tercer.
Quant a la categoria femenina, la guanyadora va ser Reyes
Valero, de Salou, (1:41:03), seguida de Montserrat Sisteré
(1:45:02) i Elena Ferreres (1:46:54). També van haver premis
per als tres primers classificats de cada categoria (júnior, sènior, veterà i màster), un premi per al primer i la primera atletes locals i un darrer trofeu per a l’atleta més jove i per al/la
més gran.
La prova esportiva, que va estar organitzada per l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Roquetes i va comptar amb la
col·laboració d’uns cinquanta voluntaris i voluntàries, va
cloure amb l’entrega de premis i regals i amb una rostida i
una xocolatada populars. Val a dir que els participants van
rebre, com a obsequi, una bossa amb detalls com ara una samarreta commemorativa, una canellera, una ampolla running i un val de descompte per adquirir material o roba
esportiva d’una coneguda botiga de Tortosa.

El Peó Vuit, immers en el
calendari de competicions
El club d’escacs Peó Vuit es troba en plena temporada de competicions. Una mostra és que, fins ara,
aquesta primavera ha participat en el Campionat
de Catalunya individual d’edats, que va tenir lloc
a Vilaseca del 4 al 18 d’abril, amb els escaquistes
Marc Bautista (sub 12), Cristina Camacho (sub 14)
i Anna Carbó (sub 16).
També va participar en el Campionat de Catalunya
per equips 2009 i, actualment, està competint en
el 25è Obert Territorial de Tarragona Memorial J.
M. Calbet, que va començar el 18 d’abril i acabarà
el pròxim 6 de juny. Hi participen dos grups:
Ramon Cid i German Benaiges amb l’A i amb el
grup B, Aleix Pérez, Xavier Bautista, Josep Lorenzo, Willy Moser, Marc Bautista, Anna Carbó,
Sergi Fernandez, Biel Audí, Daniel Piñol i Lluís Poy.
Val a dir que també participen en el I Torneig d’escacs actiu; partides a 20 minuts per jugador. Dos
rondes cada divendres amb un total de deu, és a
dir, cinc divendres, i compta amb la participació
de 16 jugadors i jugadores.
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En la valoració final dels participants, tothom va coincidir a
assenyalar la impecable organització de la jornada, en les
inscripcions, els avituallaments, en la senyalització del recorregut..., així com el fet de donar-li a la cursa un caire més
festiu.
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Aeromodelisme a Roquetes
amb participació
internacional
El club d’aeromodelisme Ràdio Control de l’Ebre va organitzar, de l’11 al 17 d’abril, una concentració d’avions, modalitat de grans velers (avions d’alta envergadura), en què
van participar pilots del país, però també de provinents
d’altres països. Suïssa va ser un dels destacats, ja que el
primer dia de la concentració va haver-hi una participació
de 21 pilots. En la concentració es van poder veure volar
més de cinquanta avions diferents.
PRIMER JET-MEETING

En acabar la concentració, el cap de setmana va tenir lloc
el primer Jet-meeting de les Terres de l’Ebre; un dels esdeveniments més importants per als aficionats a l’aeromodelisme, en què van participar més de trenta pilots nacionals
d’aquesta modalitat, amb avions propulsats per una torbina.

excursionisme
L’empresa Gubiana dels Ports va conduir, diumenge
29 de març, un seguit d’escursionistes per un recorregut que va arrencar de la font del Bosc Negre i
els va dur fins a les Feixes i les rases del Maraco. Terres de pagesos i pastors que ofereixen unes vistes
espectaculars del barranc de la Conca i de la població d’Alfara de Carles, a més a més de ser un indret
amb manifestacions geològiques força visibles.
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biblioteca municipal de Roquetes

 17 i 18 d’abril: biblioteca mòbil a la Fira Literària de
Jesús. 17 d’abril: Hora del conte a la Fira de Jesús: On és el
Sol, Cucafera?
 Del 20 al 30 d’abril: exposició Republicanisme a les Terres de l’Ebre.
 22 d’abril: Taller de fer màscares per a la celebració del
2n aniversari de la biblioteca.
 23 d’abril: Sant Jordi. Al matí, biblioteca mòbil davant
del mercat municipal. A la tarda, VII Recital poètic Ciutat
de Roquetes, a càrrec de Poetes de l’Ebre.
 24 d’abril: segon aniversari de la biblioteca. Festa infantil amb una soltada de globus taronja cantant Moltes felicitats a la porta de la biblioteca, actuació del grup
d’animació infantil La Tabola, amb l’espectacle Fem tabola!, entrega del premi del concurs per burcar-li un nom
a la mascota de la biblioteca, i xocolatada per a tots i totes.
Per als adults, acte d’homenatge a l’escriptor tortosí Manuel Pérez Bonfill.
 29 d’abril: a l’Hora del Conte, en l’any de l’astronomia,
On és el Sol, Cucafera?

Activem la biblioteca
Durant el mes d’abril, els alumnes de P5 del CEIP M. Marcel·lí Domingo van visitar la biblioteca però, a més a més,
s’hi va dur a terme...
 1 d’abril: presentació de l’exposició de la VIII Setmana
del Llibre infantil i juvenil; i, a l’Hora del conte, La dona a
la lluna.
 Del 9 al 18 d’abril: exposició Orgànica. Per aprendre més
coses sobre la recollida selectiva.
 15 d’abril: visita dels alumnes de la llar d’infants Mare
Natura; i taller-joc del reciclatge: dòmino.
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l’abril en xifres
El mes d’abril van visitar la Biblioteca 3.913 persones i
es van fer 4.794 préstecs (1.525 llibres, 405 números
solts de revista, 363 CD, 65 CD-R i 2.434 DVD).
El servei d’informàtica i internet va ser consultat per
1.083 usuaris.
Actualment, les 2.620 persones que tenen carnet d’usuari de la biblioteca (1.737 adults, 871 infants i 12 entitats) poden disposar de 22.125 documents de la
biblioteca.
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novetats

l’agenda
del maig
Dimecres 27, 18.00 h:
a l’àrea infantil, cicle
de contes de l’Índia i taller
de mandales.
Conte: Cinc hòmens dalt
d’un carro.
Divendres 29, 19.30 h:
a la sala polivalent,
presentació de llibre
Hojas dormidas, de Glòria
Fandos.
Dissabte 30, de 10.30 a
12.30 h: a la sala polivalent,
cicle Créixer amb tu. Per a
pares i mares amb fills de
0 a 3 anys. Taller 4 (18 - 36
mesos): el benestar i la
salut de la criatura.
(També els dies 6 i 13 de juny)

i al juny
Tots els dimecres,
activitats infantils.
Fins a l’1, exposició
Ensalada de chatarra aliñada
con cristales rotos, gravats
de Julien Gil Vega.
Divendres 5, inauguració
de l’exposició fotogràfica
El Port al ritme de les
estacions, de Vicent
Pellicer, i presentació del
seu llibre: Port endins.
Fins al 10 de juliol.

Àrea infantil
Llibres
Handford, Martin; ¿Dónde está
Wally?
Stilton, Geronimo; El descobriment d’Amèrica
Alcántara, Ricardo; Les tres bessones al bosc de les paraules
Bee, William; Compte amb la
granota
Bie, Linne; Què amaga el petit
Edu?
Blanch, Xavier; Sant Jordi, la
princesa i en Roderic
Brown, Deborah; Segueix el fil
Bucay, Jorge; L’elefant encadenat
Cottin, Menena; El llibre negre
dels colors
Duran, Teresa; Quin paisatge
Fine, Anne; Com creuar el carrer
i no quedar fet una coca
Gil, M. Àngels; M’ho va dir la
lluna
Houdart, Emmanuelle; L’estrafolari llibre d’imatges del follet Bernat
Lionni, Leo; La casa més gran del
món
Nadal, Rosa M; El drac Nyam
Nyam
Tàssies, José A.; El nen perdut
Delgado, Josep F.; El petit Sant
Jordi
Gaultier, Christophe; Robinson
Crusoe
Stilton, Geronimo; El misteriós
lladre de formatges
Thompson, Colin; La huida
DVD
Alvin y las ardillas
Carlitos y el campo de los sueños
The Cheetah girls: un mundo
Colegas en el bosque 2
Doraemon i la fàbrica de joguines
Hannah Montana y Miley Cyrus:

lo mejor de ambos mundos en
concierto
El héroe
de todos
H i g h
school
musical 3
Pinocho
Princesa
por sorpresa
El
secreto de Bet
Star wars: clone wars
Wall.E: Batallón de limpieza

Àrea d’adults
Novel·la
Carranza, Andreu; Impremta
Babel
Ca s a l s ,
A lb er t;
El món
sobre
rodes
Ce r c a s ,
Jav ier;
Anatomía
de un
instante
Gisbert, Valer; El vigilant d’horitzons
Gray, Marie; Ruborízate: nuevos
cuentos eróticos para sonrojarse
Izaguirre, Boris; Y de repente
fue ayer
Neville, Katherine; El ocho
O’Flynn, Catherine; El que vam
perdre
Palomas, Alejandro; El secret
dels Hoffman
Roca, Núria; Los caracoles no
saben que son caracoles
Saladrigas, Robert; L’altre
Sarrià, Xavi; Històries del paradís

Cuina
Amb els cinc sentits: productes
amb distintiu d’origen i qualitat
agroalimentària de Tarragona
Festival de sopes del món mundial
DVD (pel·lícules)
Adiós a
las armas
Argel
El asesinato de
J e s s e
James
La burla
del
diablo
Candy
Casandra’s dream
El cielo y tú
Los girasoles ciegos
Hace mucho que te quiero
El incidente
La isla de las almas perdidas
Leonera
Los limoneros
Monsieur Verdoux
Morena y peligrosa
El niño con el pijama de rayas
Noches de tormenta
Pitch black
Por fin viuda
Posdata: te quiero
Quemar después de leer
El que lleva la estrella
Rebobine, por favor
El refugio
de
mi
padre
Rojo oscuro
Vicky
Cristina
Barcelona

Biblioteca municipal de Roquetes: Torre d’en Gil s/n. 43520 Roquetes. Tel. 977 501 904
http: //biblioteca.roquetes.es biblioteca@roquetes.cat http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16h a 20.30h. Dimecres i dissabte, de 10 a 13.15h

La Punyeta radiofònica: espai de ràdio setmanal al Magazine d’Antena Caro (96.0 FM). Cada
dimecres a partir de les 10.30h.
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Antena Caro
En aquest espai podreu trobar, en cada edició de la revista, detalls de la programació d’Antena
Caro i notícies referents a la seva activitat radiofònica. Podeu trobar totes les entrevistes i programes ja emesos a la web www.antenacaro.com i escoltar-los o descarregar-los des de la secció Ràdio a la Carta. També podeu veure’ls a la secció Vídeos.
ANTENA CARO 96.0 FM

EDIFICI CENTRE CÍVIC,

2N

PIS

43520

FELIP CRESPO (A DALT) I JESÚS FERRANDO, COL·LABORADORS HABITUALS DEL PROGRAMA ‘ESPORTS
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96’.

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

Els esports són, aquest mes de maig, els
protagonistes de l’espai d’Antena Caro a
la revista Roquetes. Aprofitant que les
competicions ja arriben al seu tram final,
volem fer un reconeixement a tots els esportistes que, dia a dia, ens fan viure tota
l’emoció i, moltes vegades, ens fan gaudir
de les victòries i dels bons resultats. De
tot plegat, cal destacar l’empenta de cadascun dels diferents esportistes, en una
gran varietat de disciplines, modalitats i
edats que, en definitiva, porten lluny de
les nostres contrades el nom de Roquetes. Tots ells, a la seva manera, són campions, guanyadors nats, i sense tenir els
títols com a prioritat ni obligació ja que
aquests ja cauen pel seu propi pes.
De tot això i de moltes més coses ens
agrada parlar-ne a la ràdio, i gràcies a
tots ells i a totes elles, i també a la resta
d’esportistes ebrencs, directius, tècnics,
àrbitres, seguidors i companys de
premsa podem, de dilluns a divendres,
fer un recull de fites, resultats i comentaris. En definitiva, un programa de ràdio
que fins i tot ha rebut diferents tipus de
reconeixements i que, després de vuit
temporades, creix cada vegada més en
contiguts, en participació i en públic.
Esports 96 compta amb diferents espais
al llarg de la setmana. El repàs setmanal
a la trajectòria dels equips ebrencs en les
seves lligues i dels i les esportistes en les
seves competicions i activitats és prioritari; i tenir de primera mà els comentaris
dels seus protagonistes és obligatori per
poder sortir en antena cada dia amb rigorositat. Si en alguna cosa, però, centrem
l’atenció és en l’intent diari d’aportar
nous temes que puguin ser d’interès per
a tota la comunitat esportiva. Els resul-
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tats estan a la vista: un bon nombre d’oïdors a diari i
més de 10.800 entrades, només en l’apartat d’esports,
al web d’Antena Caro. I tot -repetim-, gràcies a l’esforç
per difondre la tasca dels nostres esportistes.
Les Terres de l’Ebre i, en especial, Roquetes celebren i
celebraran molts títols més. Segurament, però, l’èxit més
gran és el fruit que dóna la suma de l’esforç dels directius, tècnics, esportistes i seguidors.
D’entre tots els continguts -i no volem restar importància als altres-, cal destacar l’espai Fair Play dels divendres, que compta amb la col·laboració de Felip Crespo
(exàrbitre i membre del Comitè Català d’àrbitres de futbol de la FCF) en un apartat dedicat a difondre i aprofundir en les 17 regles de joc i les seves interpretacions, amb
l’objectiu de conèixer millor la normativa per aportar
una visió més clara i concreta de la pràctica d’un esport.
La col·laboració setmanal, també en divendres, del periodista Jesús Ferrando (cap d’esports del setmanari La
Veu de l’Ebre) en l’àmbit de la informació esportiva, sobretot de base, és l’altre espai amb el què podem estar
al dia de tot el que passa en el món del nostre esport.
El programa Esports 96 tanca aquesta temporada i ja
pensa en noves seccions, en ampliar la seva cobertura i,
sobretot, en continuar fidel a un estil de ràdio.

DILLUNS

DIMARTS

‘ESPORTS 96’ ESTÀ CONDUÏT PEL PERIODISTA ESPORTIU ANTOLÍ ORTIZ.

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
ABRIL
Naixements
Ainara Rodríguez Rodríguez, 25/03/09
Mourad Khlifi, 04/04/09
Ainoha Gabriela Echanique Martínez, 08/04/09
Imane i Amine Baslam, 09/04/09
Ariadna Rodríguez Rodríguez, 12/04/09
Marc Cuevas Carot, 14/04/09

Matrimonis

mercat municipal

Jordi Sánchez Alejos i Montserrat Vallés Martínez, 18/04/09

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

Pau Bonfill Gassó, 15/04/09

Mouhsine Moujane i Diana Guntyte, 22/04/09
Defuncions
Hassan El Mezouary, 05/04/09
(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 d’abril de 2009
Temperatura mitjana màximes 21.3 C
Temperatura mitjana mínimes 9.4 C
Temperatura màxima absoluta 23.2 C el dia 23
Temperatura mínima absoluta 6.4 C els dies 11 i 18
Precipitació mensual: 79.7 mm
Precipitació màxima en un dia: 23.0 mm el dia 7
Ratxa de vent màxima: 81 km/h W el dia 21
Humitat relativa mitjana a 07 h: 73%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 51%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 62%
Humitat relativa mitjana horària: 67%
Pressió màxima absoluta: 1016.3 hPa el dia 4
Pressió mínima absoluta: 994.4 hPa el dia 11
Pressió mitjana: 1012.6 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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Subvencions a les associacions
juvenils
El departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya atorga una línia de subvencions,
adreçades a les associacions juvenils.
OBJECTE:
- Projectes d’activitats de les associacions juvenils que
facin serveis a la joventut.
- Suport a les inversions en béns mobles de les associacions juvenils destinats a activitats amb infants i/o joves.
- Convenis de reconeixement de la tasca associativa de
les entitats que siguin rellevants en el teixit associatiu
juvenil.
BENEFICIARIS:
- Associacions juvenils inscrites al registre d’Associacions.
- Seccions juvenils d’entitats, associacions, partits polítics, sindicats i parròquies.
- Altres entitats sense finalitat de lucre.
TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:
24 de maig de 2009
SOL·LICITUDS: model normalitzat disponible a
http://www.gencat.cat/joventut/ajuts

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
pàgina 41

Roquetes

Núm. 266 maig 2009

l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CURSOS
Monitor d’activitats de
lleure infantil i juvenil.
Del 13 al 24 de juliol, Casal
de Joves. De 9 a 13.30h i
de 15 a 19.30h. Places limitades. Preu: 150 . Inscripcions: ajuntament de
Roquetes de 9 a 14h.
Organitza: àrea de Joventut
de l’Ajuntament de Roquetes i CC del Baix Ebre.
ESPORTS DE MUNTANYA
La font del Gel. Dia 14 de
juny, 9h. Inscripció prèvia
(tel. 977 500 845). CI del
Parc Natural.
Sortida al Montsià. Dia 14
de juny; i sortida al Port.
Dia 21 de juny. Organitza:
la Joca Club Alpí (tel. 977
503 933).
FESTES
Revetlla de Sant Joan.
Dia 23 de juny, Hort de

Cruells. Flama del Canigó i
actuació dels diables Lucifers i els Grallers de Roquetes. Sopar a la fresca
(cal apuntar-se a l’ajuntament). Sopar al casal (cal
encarregar-lo al 977 503
616). Ball amb el grup Armònic’s.
Organitza: Ajuntament de
Roquetes.
Festes Majors 2009. Sopar
jove i no tan jove. Festa
revival sota el lema ‘Ets
un friki?’ Busca’t una bona
disfressa revival i vine a
viure una nit plena de sorpreses. Dia 8 de juliol, 22h,
terrassa d’estiu.
AGENDA ENTITATS
ASSOCIACIÓ DE DONES
Al Centre Cívic, tai-txí (dimarts de 20 a 21.30h), manualitats (dm de 16 a 19h),

col·laboracions
Homenatge al nostre escut
En més força que els cometes
va arribar lo nostre escut a Roquetes.
No sabem on va caure, a les planes?
Capella del Carme, Corralisses,
Parellades a Carreretes.
Potser a les nostres muntanyes?
Casetes Velles, Carlares, les gúbies,
Cova Avellanes, los Pallers,
tal vegada al coll de Carrasquetes.
Mai ho sabrem, però t’estimem i respectem.
Tu ets als carrers quan són les festes
i sempre a l’Ajuntament de Roquetes
perquè ets l’emblema de la ciutat que habitem.
Visca Roquetes!
Joaquín Espuny,
lo Dragó
(Roquetes, 14 d’abril del 2009)
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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.
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
Gimnàstica (dll i dj a les
16.30h), ioga (dm a les
16.30h) i manualitats (dv a
les 16h).
Festivitat de la patrona.
Dia 14 de juny.
Revetlla de Sant Joan. Dia

23 de juny. Sopar i ball a
càrrec de Javi Planas. Preu:
25 .
Actes del 25è aniversari de
l’entitat. Dia 28 de juny.
LLIGA CONTRA
EL CÀNCER
Sopar del càncer. Dia 19 de
juny, 21.45h. Pati dels
Til·lers (Centre Cívic).
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.

Si voleu publicar els vostres
actes a l’agenda, envieu la
informació a
comunicacio@roquetes.cat.
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Obres guanyadores del 29è Premi de pintura
‘Ciutat de Roquetes’
Itinerancias XI
Premi general.

Autor: David
Murcia, San Javier (Múrcia).

Simfonia de verds al voltant
del campanar.
Premi local.

Autor: Josep Bahima, Roquetes.

Barranc de Lloret.
Premi jove.

Autor: Víctor Espelta. Roquetes.
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Any 1943.
Vall del Marqués, de
don Diego de León.
Àngel Mulet Ferràs.
TERESA CID VALLÈS

Any 1943.
Festes de Sant Miquel
a la raval Nova.
Doloretes Cid Vallès.
TERESA CID VALLÈS

Any 1944.
Arri, matxo!
Joan (Mariano) Forcada.

Any xxxxx.
Ports de Caro.
Arturo Ferré i Paco Gas.

SALVADOR SALES ANDREU

DOLORS FERRÉ

Any 1962.
Festes al c. de la Gaia.
Concepción Llusià (tia
Sion de Sangres, presidenta), Lluís Monllau,
Francisco Monllau.
Sacristanes: Pepita Gasol
(la Sastra), Teresa Solé
(la Serrana), Maribel Gimeno, M. Cinta Arasa (la
del Vale), Mercedín Sangres i Antonieta Poy. Sacristans: Pepe Gisbert,
Augusto Puig, Daniel
Sangres, José M. Balagué,
José Amaré i Juanitet
Amaré.
JOSÉ M. BALAGUÉ

