La gestió dels sediments, a Roquetes
Ignasi Blanch
torna a pintar el
mur de Berlín
pàgina 5

Les entitats
La Flama del
Primera fira
surten al carrer Canigó arriba a d’intercanvi a
en la II Fira
l’Hort de Cruells Roquetes
pàgines 13 i 14

pàgines 18 i 19

pàgina 23

Tots els èxits
de l’esport
roquetenc (1a part)
pàgines 30 a 32

Roquetes

Núm. 267 juliol 2009

R

oquetes va ser la seu, aquest maig passat,
d’unes jornades internacionals sobre la
gestió dels sediments en rius regulats. Tres
dies de treball per a una vintena de científics i experts en la matèria que van transcó-

rrer a les instal·lacions de l’Observatori de l’Ebre, però també a
la nostra ciutat, als nostres carrers, als nostres establiments.
Aquesta mena d’actes donen a Roquetes una projecció que, de

l’editorial

vegades, no valorem prou. El nom de la ciutat apareixerà a tots
els documents relacionats amb les jornades, que ocuparan les
taules de treball de personalitats científiques d’arreu del món, i
a la seva memòria, Roquetes i el també internacional Observatori apareixeran quan parlin de la feina que es fa per mantenir la
vida dels rius i d’un territori que lluita per la supervivència del
seu.
I és, de veritat, una gran satisfacció pensar que hi ha moltís-

sim gent al món que ens situa al mapa, i no només ho fa a través de la comunitat científica, sinó també des d’altres vessants.
Un d’aquests és el cultural. Com a exemple, el treball de restauració que durà a terme l’artista roquetenc Ignasi Blanch a Berlín. La feina de repintar, com a únic representant Catalunya i de
l’Estat en aquest projecte cultural, la porció més gran del mur de
Berlín que encara es conserva; una obra que ja va dur a terme
quan vivia a la ciutat alemanya.
També els nostres esportistes ajuden a col·locar Roquetes a l’imaginari col·lectiu, i ho fan de la manera que saben fer: assolint
títols a tots els nivells i en totes les disciplines. Campionats de
Catalunya, d’Europa, internacionals..., els títols dels quals se’ls
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enduen roquetencs i roquetenques i omplen els seus prestatges
i els dels seus clubs. La majoria, un jovent coratjós i preparat que
marca el pols de la vida de Roquetes; jovent que també projecta
la seva ciutat a través de la política, com és el cas del jove pregoner de les festes d’enguany, Àngel Mesado, del què trobareu
més informació a la pròxima revista Roquetes. Un roquetenc que,
des de la delegació del govern de la Generalitat a Londres, treballa pel seu país i pel seu territori donant-lo a conèixer als governs i als ciutadans de l’Europa del nord.
Com veieu, tot plegat és motiu d’orgull per a qualsevol ciutadà o ciutadana que s’estimi Roquetes i us asseguro que, sentne l’alcalde, la satisfacció és molt gran.
El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré

pàgina 2

Roquetes

Núm. 267 juliol 2009

notícies
Roquetes, seu d’unes jornades internacionals
sobre la gestió dels sediments en rius regulats
Experts d’arreu del món es reuneixen a l’Observatori de l’Ebre

D

el 26 al 28 de maig, les instal·lacions de
l’Observatori de l’Ebre van acollir unes
jornades internacionals sota el títol Opcions per a la gestió del sediment en rius
regulats. Aquestes jornades, estructurades en dos dies de sessions científico-tècniques i un dia
de treball de camp i desenvolupades només en llengua
anglesa, van ser organitzades amb l’objectiu de crear un
fòrum de discussió científica en què els problemes presents i futurs de la sedimentació dels embassaments i els
impactes aigües amunt i avall d’aquests fossin examinats
i analitzats.
Així, un total de dinou científics, provinents de França,
Xina, els EUA, Itàlia, el Regne Unit, Suècia, Suïssa, Puerto
Rico i l’Estat espanyol, van treballar per:
- analitzar i detectar les deficiències actuals dels embassaments per poder transferir el sediment entrant i remobilitzar el sediment capturat en ells;
- establir en el marc socioeconòmic, tècnic i ecològic europeu, les possibilitats potencials d’aplicació de les diferents tècniques que existeixen actualment i que permetin
la transferència i remobilització del sediment capturat a
l’embassament;
- definir les necessitats tècniques per a la gestió del sediment des dels embassaments i avaluar les capacitats
operacionals dels embassaments a Europa;
- discutir noves alternatives tècniques, així com les futures estratègies de gestió del sediment per als rius europeus regulats; i
- discutir i avaluar els beneficis socioeconòmics i mediambientals de la restauració del flux de sediment en un
context de canvi climàtic.
Les jornades internacionals van estar organitzades per

A. ORTIZ

l’IRTA Sistemes Aquàtics, amb el suport de l’Ajuntament
de Roquetes, l’Observatori de l’Ebre, la delegació del Go(continua a la pàgina següent)
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vern a les Terres de l’Ebre, l’Agència Catalana de l’Aigua
i l’Ajuntament de Tortosa.
LA GESTIÓ DELS SEDIMENTS A L’EBRE

Fa molts anys que els científics diuen que una de les solucions a la regressió i a l’enfonsament del delta de l’Ebre és l’aportació dels sediments que es queden
acumulats al pantà de Riba-roja d’Ebre. Malgrat això, a
hores d’ara no s’ha fet cap estudi seriós ni cap prova per
analitzar com es poden extreure aquests sediments per
traslladar-los fins a la desembocadura del riu.
Mentre que a Itàlia, França o els Estats Units sí que s’han
fet experiments d’aquesta mena, a l’Estat espanyol -i, en
concret, a la conca de l’Ebre- aquest tema encara no ha
estat abordat de manera seriosa. Segons els científics, el
cas de l’Ebre és especialment sensible i semblant al del
riu Mississipí, amb un delta en retrocés i doblement amenaçat pel canvi climàtic i la pujada del nivell de l’aigua
del mar. Per això, els experts que van assistir a les jornades es van quedar sorpresos que encara no s’hagi fer cap
prova al pantà de Riba-roja. No se sap com estan les
comportes de fons, ni si se n’haurien de construir de més
o ni tan sols si seria millor extreure els sediments de manera mecànica amb una draga.
Els científics van visitar el pantà el darrer dia de les jornades, així com l’assut de Xerta i el delta del riu, i, segons Gregor y L. Morris, enginyer hidràulic establert a
Puerto Rico, “en un termini màxim de quatre anys s’hauria d’actuar a l’embassament ja que els resultats són
molt lents”. El cert, però, és que qualsevol actuació a
Riba-roja va lligada a la finalització dels treballs de descontaminació del pantà de Flix; uns treballs que encara
no han començat i que tenen un termini d’execució de
quatre anys. A més a més, hi ha les reticències de les hidroelèctriques; un tema que també va soprendre els experts ja que, en altres països, són aquestes les principals
interessades en buidar els pantants de sediments perquè
després tenen més capacitat per emmagatzemar aigua i
generar més energia.
Segons els científics, la situació del nostre riu no és fàcil.
És més aviat complicada perquè hi ha molts interessos al
seu voltant i moltes coses a encaixar. I molts embassaments de diferents propietaris. A més a més, fins ara
ningú s’ha preocupat pels sediments que transporta el
riu.
En les conclusions de les jornades -que van ser exposades en acabar les jornades al Campus Terres de l’Ebre de
la URV, a Tortosa, per Morris- els experts van concloure
que el primer que s’ha d’aconseguir és que tothom es
conscienciï del problema, que hi ha estratègies que es
poden implantar i que cal posar-se d’acord per dur-les a
la pràctica. Abans, però, cal emprendre investigacions
pàgina 4

EL DOCTOR CARLES IBÀÑEZ EN UN MOMENT DE LA SEVA INTERVENCIÓ A LES JORNADES.

per poder triar quina ha de ser l’estratègia a seguir, i han
de començar sense perdre més temps per evitar que es
produeixin conseqüències indesitjables més endavant.
En aquestes jornades internacionals també es va decidir
constituir una xarxa internacional per poder intercanviar
experiències i experts en la gestió dels sediments.
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El maig menys plujós
Des que l’any 1880 van començar les observacions meteorològiques al Col·legi màxim de la Companyia de
Jesús fins a les actuals de l’Observatori de l’Ebre, en
aquests gairebé cent trenta anys de dades mai no s’havia enregistrat una precipitació mensual per el mes de
maig tan baixa com la d’aquest any 2009: un total de 1.1
l/m2. Un valor semblant va produir-se el 1942: 1.4 l/m2.
La pluja màxima en 24 hores va caure el dia 16 (0.5 l/m).
Tal com assenyalen l’Agència estatal de Meteorologia i
el Servei Meteorològic de Catalunya a les seves pàgines
web (www.aemet i www.meteocat.org), al quadrant nordest peninsular van haver observatoris on el valor de la
precipitació va ser molt més baix del que és habitual en
aquest mes.
Com és ben sabut, el clima mediterrani presenta fortes
variacions interanuals: l’any passat es va assolir el

màxim històric de precipitació en un mes de maig, amb
229.3 l/m2, i enguany, el mínim. Normalment, al nostre
territori, el mes de maig és un dels més plujosos de l’any,
junt amb la tardor, però aquest 2009 ha estat qualificat
d’extremadament sec ja que les precipitacions no han
arribat al valor mínim del període de referència.
LA TEMPERATURA, MÉS ALTA

Les temperatures també van ser més altes que els valors
mitjans per a aquest mes de primavera. En concret, la
mitjana de màximes va assolir el valor de 27.8 ºC, superant l’anterior valor de 27.6 ºC de l’any 2006. La temperatura mitjana de les mínimes va ser de 14.6 ºC, igualant
la de l’any 2007 i una dècima inferior a la de l’any 2000
(14.7 ºC).
La temperatura màxima absoluta no va ser record històric. Aquest mes de maig es va arribar a 34.0 ºC el dia 28,
que és el tercer valor més alt després dels 36.0ºC de l’any
2006 i els 35.4 ºC de l’any 2001.

L’artista roquetenc Ignasi Blanch restaurarà el segment
del mur de Berlín que va pintar el 1990
Ignasi Blanch, artista roquetenc i únic representant de
Catalunya i l’Estat espanyol al projecte internacional
East Side Gallery, tornarà a repintar el seu mural Parlo
d’amor sobre el mur de Berlín; una pintura, amb tonalitats grises, ocres i negres, que representa tres rostres
que reflecteixen el sentiment particular de l’artista respecte a l’amor, i la seva experiència viscuda durant un
període llarg i profitós a la ciutat de Berlín. Una imatge
vinculada al seu treball en impressió litogràfica que
Blanch estava realitzant a la ciutat.
El major segment de mur que es conserva a Berlín, l’East
Side Gallery, serà restaurat i pintat de nou pels artistes
que ho van fer ja el 1990 per celebrar que aviat farà vint
anys que es va destruir aquesta desafortunada paret.
EXPEDICIÓ DES DE ROQUETES

Entre els dies 28 de juliol i 5 d’agost, Ignasi Blanch estarà a Berlín per dur a terme aquesta restauració. L’àrea
de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes vol que totes
aquelles persones interessades en veure com es torna a
repintar aquest segment de mur puguin anar a Berlín per
aquestes dates, ja que serà un esdeveniment de caràcter
internacional en què hi haurà periodistes i artistes d’arreu del món.
Per poder fer-ho, cal que els interessats/des s’adrecin a

l’agència de viatges de Roquetes Univers Tours situada al
número 25 del carrer Major.

Univers Tours
Major 25 - ROQUETES
Tel. 977 501 298
a/e: universtours@crtgestion.com
pàgina 5
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Nou sistema de recollida
selectiva dels residus (2a part)
En el número anterior de la revista Roquetes vam informar
de la posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva de residus al municipi, el sistema Easy, amb el qual el
municipi disposa de disset illes de contenidors soterrats
(dos de les quals encara no estan instal·lades) i set més de
contenidors de superfície.
Per informar la ciutadania del nou sistema de recollida, dels
seus avantatges i de com destriar la brossa, l’Ajuntament de
Roquetes va engegar una campanya, a través de l’empresa
Gubiana dels Ports,
que va durar fins a finals de juny i va cloure
amb una festa del reciclatge a la biblioteca
municipal.
Una de les primeres
accions, però, de la
campanya A Roquetes
reciclem va ser una
conferència al saló de
plens de l’ajuntament,
a càrrec de Vicky Carles, de Gubiana dels
Ports, adreçada a les associacions de Roquetes. Carles va
explicar de la importància i els avantatges del reciclatge i de
com reduir les deixalles.
FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA

La campanya engegada per fomentar la recollida selectiva
va continuar després als comerços del municipi, posant un
èmfasi especial en l’ús de bosses reutilitzables, cistells o
carrets de la compra, amb l’objectiu de fer minvar, de ma(continua a la pàgina següent)
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LA CAMPANYA ‘A ROQUETES RECICLEM’ VA INCLOURE CONFERÈNCIES, A UNA DE LES QUALS VAN ASSISTIR REPRESENTANTS DE TOTES LES ENTITATS ROQUETENQUES.

(ve de la pàgina anterior)

nera progressiva, la utilització de les bosses de plàstic, un
residu del què avui en dia hi ha tones i tones a tot el Planeta.
Els clients dels comerços que van seguir la proposta van
aconseguir una samarreta amb el logotip de la campanya.
A Roquetes reciclem va estar adreçada a tots els sectors i
públics, però va incidir prioritàriament en les noves generacions. Amb la frase Ensenya’ns com recicles, els menuts van
poder optar a una samarreta tot participant en la campanya
amb una fotografia o amb imatges de vídeo del racó de se-

paració de residus de casa seva. Val a dir que amb el material rebut es va muntar una exposició a la sala polivalent de
la biblioteca. La campanya va preveure també conferències
i tallers als locals i, finalment, dijous 25 de juny es va celebrar la festa de cloenda de la campanya, amb jocs, projecció de vídeo, regals i un berenar sostenible per als assistents.
Aquesta revista vol afegir-se a l’esmentada campanya informativa i de conscienciació, per la qual cosa, en la propera i última part parlarem de cadascun dels contenidors
existents i de quines deixalles han de recollir cadascun.

visita oficial

El president Montilla inaugura les noves instal· lacions de
la cooperativa Soldebre
El president de la Generalitat, José Montilla, va visitar, dilluns 1 de juny, la cooperativa agrícola Soldebre per inaugurar-ne les noves instal·lacions. El president va arribar a
Soldebre a la tarda, on va ser rebut per Josep A. Curto,
president de la cooperativa, i Josep Estrada, gerent, a més
a més dels alcaldes de Tortosa, Ferran Bel, i Roquetes, Paco
Gas.
Soldebre és el resultat de la primera fusió de cooperatives

de Catalunya ja que l’1 de maig del 1995 van unir-se les
de Jesús, Roquetes i Tortosa (cooperativa Santiago).
Posteriorment s’hi van incorporar les de Tivenys i Aldover, l’any 1999. Soldebre té seccions de cítrics, fruita
dolça, fruita seca i garrofa, oli i olives i una agrobotiga, i disposa de 1.411 socis i una plantilla de 40 treballadors fixos, a la què cal sumar uns 250 treballadors
eventuals. L’any 2007 va facturar 11,7 milions d’euros.
pàgina 7
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La baixa participació també
afecta Roquetes en les europees
Tan sols un 37,5% de la població de Catalunya amb dret
a vot va comparèixer davant les urnes en la convocatòria
d’eleccions al Parlament europeu del 7 de juny passat. I
encara és més alta l’abstenció en veure la participació dels
roquetencs i les roquetenques: un 33%. Suposadament,
les altes temperatures d’un estiu molt matiner i el poc interès que aquestes eleccions desperten entre els votants
van ser dos dels principals motius perquè la participació
dels electors fos tan baixa. A Roquetes, un 5,7% inferior
a la que va produir-se en la convocatòria anterior, la del
2004.

Tot seguit, us oferim els resultats obtinguts, a Roquetes i
a Catalunya, pels principals partits polítics de l’Estat espanyol que van concórrer a les eleccions europees 2009.

RESULTATS ELECCIONS EUROPEES 2009
A ROQUETES

A CATALUNYA

PSC - PSOE

676

36,4 4%

701.775

35,86%

CiU

336

18,11%

439.318

22,45%

ERC

312

16,82%

180.210

9,21%

PPC

287

15,47%

352.226

18,00%

ICV-EUiA

84

4,53%

119.089

6,09%

Altres

40

2,15%

51.238

2,62%

ROQUETES 2009
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BASES
- Podrà participar-hi tothom que ho desitgin sense tenir en compte
l’edat, sexe o lloc d’origen.
- El tema és la punyeta, representada amb un parell de puntes de
coixí iguals i adients per poder anar als dos punys d’un vestit de dia
de festa com els que antigament portaven els nostres avantpassats.
- Cada participant podrà concursar presentant d’un a tres parells de
punys com a màxim, de creació pròpia, (25 x 3 cm com a mínim). Els
treballs hauran d’estar teixits amb punta de coixí i s’exclourà del
concurs qualsevol altre tipus de treball que no sigui així.
- El jurat estarà format per persones enteses en aquest tipus de manualitats.
- Hi haurà un premi general de 300 euros; un premi local de 300
euros; i també s’obsequiarà la dona o l’home més grans i més joves.
- Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
- El veredicte es farà públic el dia de la Trobada de puntaires local,
coincidint amb el XVI Tradicionàrius a les TE (29 d’agost).
- Per formalitzar la inscripció cada participant haurà d’enviar el full
amb totes les dades, junt amb l’obra, a: Ajuntament de Roquetes. Av.
de la Diputació s/n. 43520 Roquetes, abans del dia 10 d’agost, fent
constar ‘Trobada de puntaires’.
- Es farà una exposició amb totes les puntes concursants al casal
municipal, que es podrà visitar el dia de la Trobada. Tot participant
cedeix els drets d’autor als organitzadors mentre duri l’exposició.
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Aprovat el reglament d’ús
del Punt d’Informació Juvenil
L’Ajuntament de Roquetes ha aprovat, per unanimitat,
el reglament d’ús que haurà de regir el funcionament del
futur Punt d’Informació Juvenil (PIJ), que entrarà en funcionament d’aquí a pocs mesos.
Aquest nou servei, contemplat pel Pla local de joventut
aprovat l’abril del 2008, estarà ubicat al casal de joves de
Roquetes i esdevindrà un element dinamitzador del jovent del municipi. Amb un horari inicial de dues hores a
les tardes i, posteriorment també als matins, el PIJ oferirà serveis com ara cursos de formació, borses de treball
i d’habitatge o l’organització de trobades juvenils.
El PIJ ocuparà dos tècnics de joventut (compartits amb
el mateix Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix
Ebre) que, a través del departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, treballaran en xarxa amb els
altres punts d’informació juvenil de les Terres de l’Ebre.
Prèviament, aquests tècnics rebran una formació específica ja que també hauran de fer-se càrrec del futur telecentre del casal. Segons el regidor de Joventut, Sisco
Ollé, “el PIJ també servirà per afavorir la creació d’associacions de joves, que puguin parlar de les seus problemes i les seves inquietuds”, va manifestar el regidor.
TALLER TERRITORIAL DE JOVENTUT

D’altra banda, a finals de juny va tenir lloc, al casal de
joves, un taller de treball en què es va debatre el desplegament del nou Pla nacional català de joventut 2010-2020

UN MOMENT DEL TALLER TERRITORIAL DE JOVENTUT QUE ES VA CELEBRAR A ROQUETES A FINALS DEL MES DE JUNY.

al territori, dins dels procés de consulta engegat per la
secretaria de Joventut (departament d’Acció Social i Ciutadania) amb la col·laboració de la direcció general de
Participació Ciutadana (departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació).
Durant la jornada de treball, els polítics i tècnics de Joventut de les Terres de l’Ebre van debatre aspectes com
ara quan comencem i deixem de ser joves, a quin tram
d’edats s’han de dirigir les polítiques de joventut, quina
és la finalitat última que ha de guiar les polítiques de joventut o quins són els valors que han d’orientar les polítiques de joventut.

i, a més...

Per un llenguatge
administratiu igualitari
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
de les Terres de l’Ebre va impartir, el maig passat, dues
sessions de llenguatge administratiu igualitari adreçades al personal dels ajuntaments de Roquetes i la
Sénia.
En el cas del nostre ajuntament, la sessió, que va durse a terme el dia 25, va servir per donar a conèixer els
criteris lingüístics existents per evitar el llenguatge sexista en la redacció de la documentació administrativa
i per divulgar diversos recursos lingüístics a l’abast del
personal de l’Administració local. La sessió va ser im-

partida per la tècnica del Servei comarcal de català del
Baix Ebre, Anna Gilabert, i va comptar amb l’assistència de quinze treballadors i treballadores del consistori.
pàgina 9
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Celebració a Roquetes del Dia internacional de les famílies
El 15 de maig és el Dia internacional de les famílies i, per
celebrar-ho, l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament i el
Centre Obert van organitzar un seguit d’actes que van tenir
lloc a la biblioteca municipal. Entre aquests, una exposició
sobre artistes catalanes del dibuix i la pintura, concebuda
per difondre els noms d’algunes de les dones que, amb la
seva obra, han contribuït a configurar el patrimoni artístic
de Catalunya des de l’Edat Mitjana fins al segle XX.
La programació va incloure també una conferència, adreçada al xiquets i xiquetes assistents, a càrrec de Pilar Saporta, membre de l’ICIF (Institució Col·laboradora
d’Integració Familiar) de les Terres de l’Ebre, que va parlar
dels diferents models de família i de l’acolliment d’infants
tot emprant un llenguatge molt fàcil i entenedor perquè fos
assequible al jove públic assistent.
CONCURS DE DIBUIX

homenatges

La meva família és el títol del concurs de dibuix que formava part del calendari d’actes de celebració i en què van
participar tots els xiquets i xiquetes dels CEIP del municipi

Medalla centenària
El director dels serveis territorials d’Acció Social i
Ciutadania a Terres de l’Ebre, Adam Tomàs, va lliurar recentment la Medalla centenària a Anna M. Albesa Prades. L’homenatjada, que va néixer a Fredes
el 25 de març de 1909, passa llargues temporades
a Roquetes, on resideix una de les seves filles.
La peça és una medalla d’argent gravada amb el
nom i l’any de naixement de l’avi o l’àvia homenatjats i a aquest reconeixement institucional poden
accedir-hi totes les persones residents a Catalunya
que compleixin els requisits i realitzin la sol·licitud
corresponent.
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i del Centre Obert.
En acabar la conferència esmentada anteriorment, la regidora de Qualitat de Vida, Pepita Bosch, va entregar els premis del concurs, que van ser per a Raquel Ferré i Anaïs
Álvarez, del cicle incial; Noèlia Paredes i Bryan Valdez, del
cicle mitjà; i Senda Calvo i Alexandra Clisu, del cicle superior. El dibuixos participants en el concurs van estar exposats a la sala polivalent de la biblioteca.
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Comencen els cursos
de noves tecnologies
Dilluns dia 1 de juny va arrencar el primer dels cursos corresponents al Programa de formació en tecnologies de
la Informació, titulat Introducció a l’ofimàtica. El curs, que
va ser inaugurat pel regidor de Noves Tecnologies i Societat del Coneixement, Jordi Baucells, forma part d’un paquet de cinc cursos en total que durant aquest any
realitzarà l’Ajuntament de Roquetes amb la col·laboració
del departament de Governació de la Generalitat i l’acadèmia SAI de Roquetes i que seran impartits a les aules de
la mateixa acadèmia.
Aquest Programa de formació té l’objectiu d’evitar la fractura digital a través de cursos dirigits als col·lectius més
desfavorits, com ara la gent gran o la població nouvinguda, amb la formació en temàtiques com el processador
de textos, el full de càlcul, l’ús d’internet i el correu electrònic o un taller de web 2.0.
Cadascun dels cursos del Programa es realitzarà en tres
horaris diferents (matí, migdia i tarda) per tal de facilitarne l’assistència al major nombre de ciutadans possibles,
adaptant-los a les necessitats que per motius laborals o
de disponibilitat horària tinguin les persones que hi vulguin assistir. Així mateix, els cursos s’ofereixen esgraonats, un darrera l’altre, per permetre la continuïtat de la
formació a les persones que desitgin realitzar-ne més
d’un.
Durant el període de preinscripció es va apuntar un alt
nombre de persones interessades en els diferents cursos
del Programa, la qual cosa va obligar a seleccionar els
alumnes segons la seva preferència i coneixements previs

IMATGE DE LA INAUGURACIÓ D’UN DELS CURSOS A CÀRREC DEL REGIDOR DE NOVES TECONOLOGIES I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, JORDI BAUCELLS.

manifestats en el full de preinscripció. Aquesta alta acceptació, així com la valoració i el grau de satisfacció manifestat pels assistents al primer curs, fa que no es descarti
repetir els cursos l’any vinent, vista la demanda i l’interès
que ha tingut aquesta primera convocatòria.

i, a més...

Curs gratuït d’ornitologia
al Parc Natural dels Ports
Els dies 30 i 31 de maig va tenir lloc a Roquetes un
curs d’iniciació als ocells que tenen el seu hàbitat a la
serralada dels Ports. Organitzat pel Parc Natural dels
Ports, el curs va ser impartit per l’Escola d’ornitologia
i natura Picampall.
En la primera jornada, dissabte, els inscrits al curs van
conèixer quins són els principals grups d’aus dels Ports,
i van assistir a la sortida de camp prevista per veure i
escoltar els ocells. L’endemà, i durant tot el matí, es va
dur a terme una sessió d’anellament oberta per poder

conèixer les aus de prop.
El curs, que va ser totalment gratuït, va tenir lloc al
centre d’informació del Parc Natural.
pàgina 11
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Arrenca la temporada de
bous al territori

conferències

Amb l’arribada de l’estiu, arriben també les festes majors als nostres pobles i la celebració d’actes que tenen
a veure amb els bous. És per aquest motiu que la delegació del govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre
va convocar, a principis de maig, una reunió amb els 24
ajuntaments i les dues EMD que organitzen actes taurins per instar-los a mantenir la conscienciació en l’acompliment del Manual de bones pràctiques. Aquest
document va ser redactat pel govern el 2005, amb l’ajut
de veterinaris i aficionats als bous, per establir un seguit
de mesures per tenir cura dels animals i evitar-ne possibles maltractaments.
La Generalitat va calcular que, al llarg de l’estiu del
2009, se celebrarien a les Terres de l’Ebre més de doscents dies d’actes taurins: de l’ordre de 107 al Baix Ebre,
115 al Montsià i 6 a la Terra Alta, entre correbous, bous
capllaçats i bous embolats.
Lluís Salvadó, delegat del govern a les Terres de l’Ebre,
va insistir especialment en que l’organització de les fes-

Consells sobre salut al
casal de joves
Dijous 14 de maig, al casal de joves va tenir lloc
una altra conferència a càrrec de les alumnes de
l’Escola universitària d’Infermeria Verge de la
Cinta; aquesta vegada, sobre alimentació cardiosaludable. A través d’un audiovisual, els assistents
van aprendre quins són aliments aconsellables i
quins no en les dietes d’hipertensió i diabetis.
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REUNIÓ DEL DELEGAT DEL GOVERN, LLUÍS SALVADÓ, AMB ELS ALCALDES DE LES

26 POBLA-

CIONS DE LES TERRES DE L’EBRE QUE CELEBREN BOUS DURANT LES SEVES FESTES.

tes tradicionals amb bous ha de seguir les recomanacions derivades del Manual “i continuar millorant tots
els aspectes de la festa, els administratius i els organitzatius, la presència d’ambulàncies, metges i veterinaris, la seguretat de les persones i el respecte cap als
animals”.
Val a dir que a Roquetes ja fa anys que només se celebren
correbous i cap altra variant taurina.

Ajuts i subvencions per a
les entitats roquetenques
Aquest 2009, les associacions roquetenques tornaran a
rebre de l’Ajuntament el mateix suport econòmic que el
2008. Es tracta de més de 145.000 euros que l’àrea de
Cultura distribueix entre les entitats que hi opten en
concepte d’ajut, subvenció o conveni.
Entre les entitats que cada any reben el suport econòmic
de l’Ajuntament hi ha el CD Roquetenc, la societat cultural La Lira Roquetense, el Club Vòlei Roquetes o el
Patronat de Festes. A més a més, enguany s’han creat
noves associacions que també han necessitat l’ajut monetari per poder tirar endavant la seva activitat. Segons
el regidor de Cultura, Sisco Ollé, “enguany, malgrat la
crisi que estem patint i el gran esforç econòmic que
comporta per a l’Ajuntament, hem mantingut les subvencions a les entitats, amb gairebé el mateix import
que el 2008”, va manifestar Ollé, que va afegir “els
ajuts són necessaris per mantenir el teixit associatiu
del municipi i l’únic que demanem a les entitats és que
participin en la vida social de Roquetes, que es facin visibles a nivell municipal”, va concloure el regidor de
Cultura.
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Èxit de participants a la 2a Fira d’entitats de Roquetes
Gairebé una trentena d’associacions roquetenques van
estar presents a la segona edició de la Fira d’entitats, que
va celebrar-se dissabte 13 de juny. Com en la primera ocasió, l’Hort de Cruells va ser l’escenari de la Fira; la mostra de l’activitat associativa de Roquetes. A partir de les
17h i durant tota la tarda, les entitats participants -culturals, lúdiques, esportives i socials- van donar a conèixer
les seves activitats al públic que, d’altra banda, va ser
molt nombrós al llarg de tota la tarda.
Van haver també diverses actuacions a càrrec de les diferents entitats. Una d’elles, la coral Preludi a Caro, va
aprofitar la convocatòria firal per fer la presentació de la
seva pubilleta per a les Festes: Marina Mendieta. S’hi van
presenciar partits de futbol i vòlei, partides de bitlles i escacs, així com actuacions de música i ball a càrrec d’entitats com, per exemple, l’associació cultural Asserm
(continua a la pàgina següent)
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avui en dia a la ciutat i la important tasca que aquestes
desenvolupen”.
La primera edició de la Fira, que va celebrar-se el juny del
2008, va comptar amb una alta participació tant pel que
fa a entitats com quant a públic. Cal assenyalar que en
aquesta mostra cívica també hi estan involucrades les
àrees de Cultura, Esports i Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de Roquetes.

exposicions

Amazigh o el club de ball esportiu Making Dance.
La Fira d’entitats és una iniciativa de l’àrea de Qualitat
de Vida de l’Ajuntament i, segons la regidora de l’àrea,
Pepita Bosch, “respon a la necessitat que la ciutadania,
tant la de Roquetes com la de les Terres de l’Ebre, conegui totes i cadascuna de les associacions que hi ha
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Quan les coses malmeses
esdevenen art
Del 23 al 31 de maig, la sala polivalent de la biblioteca
va albergar una exposició de l’artista cubà Julien Gil
Vega, amb el títol Ensalada de chatarra aliñada con cristales rotos; una sèrie de 14 xilografies que mostra que
en esdeveniments tràgics i violents -en aquest cas, accidents de cotxes i camions- existeix la possibilitat de
buscar una imatge a partir de la qual començar a crear.
Aquesta imatge és la ferralla i els vidres trencats, mapàgina 14

terial deformat que ha perdut la seva bellesa original però
que ha adquirit un altre tipus de bellesa que l’artista copsa
de manera singular i delicada.
Julien Gil Vega va néixer a Ciutat de l’Havana el 1982. Tècnic mitjà en Arts Plàstiques, va especialitzar-se en gravat
a l’Escola nacional de Belles Arts de San Alejandro de la
Habana. Ha fet diverses exposicions, tant individuals com
col·lectives, a diferents espais artístics cubans i ara, a Catalunya, ha volgut mostrar la seva obra a Roquetes. Actualment, l’artista treballa com a professor de plàstica i
gravat a l’escola que forma futurs instructors d’art de l’Havana, on intenta transmetre la seva passió per l’art i, en
concret, per la tècnica de la xilografia.
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Imatges de la vella ciutat
Aquesta no és la primera vegada que aquests dos roquetencs uneixen esforços i treball a l’hora d’editar una obra
fotogràfica. Manolo Roé i Ramon Barberà van presentar, la tarda del 26 de juny, el darrer dels seus fruits: La
vella Roquetes, un recull d’imatges històriques de la ciutat que va fer que la sala polivalent de la biblioteca es
quedés petita. I és que gairebé 150 persones van acudir
a l’acte de presentació, a càrrec de l’alcalde Paco Gas,
per escoltar les paraules dels dos autors d’aquest testimoni gràfic de Roquetes en què la imatge més moderna
que s’hi pot trobar data de la dècada dels 50 del segle
passat, i també per endur-se’n exemplars signats Roé i
Barberà.
EL PORT EN IMATGES

Un recull d’imatges també conté el llibre que va ser presentat a principis de mes. En aquest cas, El Port endins,
la darrera obra del fotògraf i escriptor jesusenc Vicent
Pellicer; tres relats breus en què l’autor parla de la natura, dels sons i les plantes, dels ocells i de la vida dels
Ports. A la vegada que el llibre, Pellicer també va presentar la seva exposició de fotografies, titulada El Port al
ritme de les estacions. La mostra fotogràfica va romandre
a la biblioteca fins a finals de juny.

‘EL TERRITORI

DE L’EBRE’

A DALT, MANOLO ROÉ (A L’ESQUERRA) I RAMON BARBERÀ. A BAIX, ELS AUTORS SIGNANT EXEMPLARS DELS SEUS LLIBRES.

I si de pres ent a cion s
parla la resta
de la pàgina,
aquí en va
una de ben
significativa.
El
nostre
company de
feina Antolí
Ortiz i la
seva esposa,
Neus Curto, van ser pares d’una preciosa xiqueta
el passat dia 27 de maig. Des d’aquí, la més cordial
enhorabona i la benvinguda a la jove roquetenca,
Berta.

i, a més...

Així es titula el primer llibre d’estudi que ha estat presentat fins ara a la biblioteca de Roquetes, i va ser-ho al
mes de maig. Una obra d’Antonio Querol, doctor en Geografia i professor de la UNED a Tortosa, que pretén
donar a conèixer les problemàtiques socials i econòmiques de les entitats urbanes del territori de l’Ebre.
La presentació va anar a càrrec del també doctor i escriptor Josep M. Franquet, director del centre de la
UNED.

VICENT PELLICER I SISCO OLLÉ, REGIDOR DE CULTURA, EN UN MOMENT DE LA PRESENTACIÓ.
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‘Per un món entre iguals’,
a l’IES Roquetes

i, a més...

El mes de maig van tenir lloc les VII Jornades interculturals que organitza l’IES Roquetes, un centre educatiu que
compta actualment amb alumnes de quinze nacionalitats
diferents. Sota el lema Per un món entre iguals, al llarg de
les jornades de l’IES van haver exposicions, presentacions
de diapositives sobre diferents països, un taller de henna
i un altre de perruqueria.
El dia de la cloenda, dijous 21 de maig, a la biblioteca del
centre va tenir lloc una conferència a càrrec de Laila Karrouc, una escriptora marroquina que va arribar a Vic
tenia vuit anys i que els seus llibres són una mescla d’emocions, sensacions i vivències. El seu últim llibre, De
Nador a Vic, és l’expressió dels seus sentiments. Karrouc
va parlar del seu procés d’adaptació a una nova cultura, a
uns nous costums i a una nova vida, de l’enyorança dels
seus avis i amics que estaven al Marroc, dels records, de
les seves arrels, de la seva família i de les seves vivències
i experiències. Una escriptora que pertany a dos móns i a
quatre cultures: amazig, àrab, catalana i espanyola. Durant la seva conferència, l’escriptora va estar acompanyada pel director del centre, Francesc Benet, i les
professores de l’aula d’acollida Anna Llosa i Carme Cid.
Més tard, al gimnàs, diversos alumnes de 3r d’ESO van
realitzar una actuació de moviment i expressió i l’orquestra STOP va oferir un petit concert. Finalment, el grup musical Afanour, del Marroc, va amenitzar la degustació de
productes gastronòmics típics d’aquest país que es va dur
a terme com a cloenda de les jornades.

Un alumne de l’IES, guardonat amb
la beca ‘E2C3’
E2C3 és un programa subvencionat per l’obra social de
Caixa Catalunya, amb la col·laboració del departament
d’Educació de la Generalitat, per fomentar la vocació
científica dels estudiants.
Cadascun dels cinquanta premis, tots adreçats a alumnes de 4t d’ESO, consta d’una beca per a una estada de
dotze dies gratuïta (del 30 de juny al 12 de juliol) a les
Planes del Son, al Pallars Sobirà, amb un equip científic liderat per investigadors de primera línia i amb experiència en programes de recerca científica.
El procés de selecció per aquestes beques ha estat llarg
i competitiu, l’objectiu del qual consistia a trobar 50
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nois o noies de tot Catalunya amb un talent especial per a les ciències.
Per trobar-los, els centres educatius ja van fer
una preselecció i després, a Barcelona, els organitzadors del
programa van seleccionar els cinquanta guanyadors amb
una entrevista.
S’hi van presentar tres alumnes de l’IES Roquetes amb un
expedient acadèmic brillant i, finalment, el jove escollit va
ser Francesc Fontanet, alumne de 4t ESO C, veí d’Aldover i
membre de l’orquestra STOP de l’IES.
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Comencen les vacances als centres educatius
Amb el juny arriba la fi del curs i l’inici de les vacances escolars. Per celebrar-ho, els centres educatius del municipi organitzen actes diversos als què també es convida pares i
familiars de l’alumnat.
Així, el CEIP M. Marcel·lí Domingo va organitzar la tradicional jornada de portes obertes per als infants de tres anys
que hi acudiran el proper curs, i també audicions, teatre, esmorzars i l’entrega d’orles. Val a dir que aquestes són per als
alumnes que han acabat 6è de primària i que enguany se’n
van entregar 68.
Per la seva banda, l’IES Roquetes va organitzar la festa de
cloenda del curs en què es van lliurar els premis-beca de batxillerat. Es tracta d’un premi de 1.800 euros que s’atorga als
tres alumnes de 2n de batxillerat que han obtingut millor
nota. Els alumnes van ser Sergi Gallardo, Marc Anguera i
Anna Arnal, tots tres de Roquetes. Cal assenyalar, a més a
més, que Sergi Gallardo (a la foto, el primer per l’esquerra) va
treure una nota de més de 9 a les proves de la selectivitat,
per la qual cosa va rebre, de mans del departament d’Educació de la Generalitat, una menció especial com a millor estudiant de Catalunya. Aquest reconeixement s’atorga als
alumnes que aconsegueixen treure més d’un 9 de nota i, en-

guany, l’acte d’entrega va tenir lloc al palau de Pedralbes de
Barcelona. Aquesta és la primera vegada que un alumne de
l'IES Roquetes rep aquesta menció.
Durant l’acte, que va comptar amb l’actuació de l’orquestra
de l’IES, també es van entregar orles als alumnes que han
acabat els estudis de 4t d’ESO i 2n de batxillerat.
FI DE CURS A LA RAVAL DE CRISTO

Divendres 19 de juny, el pati del CEIP La Ravaleta va ser l’escenari del festival de fi de curs del centre, que va començar
amb l’entrega d’orles als vuit alumnes que el curs vinent començaran 1r d’ESO. En acabar, teatre, música i danses per
acomiadar-se de les aules i un refrigeri per als assistents.
Altres roquetencs i roquetenques també van cloure el seu
particular curs. És el cas dels xiquets i xiquetes que acudeixen cada dia a la llar d’infants Patufets. Per a ells també van
arribar les vacances i, per celebrar-ho, van participar en una
festa en què van cantar, ballar i interpretar diverses cançons
apreses durant el curs. I com que el 21 de juny és el Dia mundial de la Música, els menuts van celebrar-lo tot oferint un recital de cançons dedicades a l’estiu que va tenir lloc al
mercat municipal de Roquetes.
pàgina 17
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Festa i tradició a l’Hort de
Cruells la nit de Sant Joan
Més de quatre-centes persones van aplegar-se, la nit de la
revetlla de Sant Joan, a l’Hort de Cruells per celebrar el solstici d’estiu amb la festa que va organitzar l’Ajuntament de
Roquetes. Aquestes, sumades a les més de cent que van
sopar a la terrassa del casal municipal, fan un total de gairebé sis-centes persones que van festejar la nit més curta
de l’any a la fresca i amb la presència de la tradicional foguera de Sant Joan.
I és que els elements tradicionals necessaris per la revetlla
no hi van faltar: foc, música, pólvora, coca i cava. Un tast
d’aquests darrers, a càrrec de l’Ajuntament; la pólvora, de
la mà de la colla de diables Lucifers de Roquetes i dels centenars de coets i petards que van sortir de les butxaques del
públic menut i gran; la música, a càrrec dels Grallers de Roquetes i l’orquestra Armònic’s fins a la matinada; i el foc,
present al recinte del parc amb una foguerada que va restar
encesa fins que les flames van consumir tota la fusta amuntegada per a l’ocasió i que va començar a cremar just en
acostar-hi la també tradicional Flama del Canigó.
LA FESTA DELS PAÏSOS CATALANS

La Flama del Canigó és el foc amb què s’encén bona part de
les fogueres de la nit de Sant Joan a casa nostra. La Flama,
que es manté encesa tot l’any al Castellet de Perpinyà, surt
d’allí cada any per cremar una foguera que es fa al cim del
Canigó (2.784 m) el 23 de juny i ser repartida després per
tots els Països Catalans.
Aquesta idea va néixer a la Catalunya Nord, l’any 1955, de
la mà de Francesc Pujades, un vilatà d’Artés de Tec (el Vallespir) que, inspirat pel poema de Jacint Verdaguer Canigó,
va tenir la iniciativa d’encendre un primer foc al cim d’aquesta muntanya. Després, el costum de prendre les fogueres de Sant Joan amb la flama del foc que s’encenia al
pàgina 18
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Canigó va ser molt popular a la Catalunya Nord gràcies al
Cercle de Joves de Perpinyà i a l’associació Tradicions i Costums, dues entitats que promocionaren la tradició.
L’associació Flama dels Països Catalans va ser creada el
1998 per arreplegar a la Catalunya Nord els portadors de la
Flama que encén els focs de la resta dels Països Catalans. De
fet, els portadors i portadores de la Flama ho fan des de
1966 quan, per primera vegada, aquesta va ser encesa al coll
d’Ares per catalans del nord que volien esborrar, de manera
simbòlica, la frontera administrativa entre els estats francès i espanyol.
L’any 1966, la idea va travessar la frontera de forma clandestina i des d’aleshores, i sense cap interrupció, s’ha anat estenent a tots els territoris del país fins al punt que avui són
poques les ciutats i barris que no encenen la seva foguera
amb la Flama del Canigó.
UN RITUS D’UNIÓ COMUNITÀRIA

Perquè aquesta tradició sigui possible, el cap de setmana
abans de Sant Joan centenars de persones vingudes d’arreu
del país es troben al refugi de Cortalets, al peu del Canigó.
Hi arriben dissabte a la nit i acampen amb tendes pels volts
del refugi. L’endemà acompleixen el primer ritual: pujar al
cim de la muntanya i deixar-hi els petits feixos de llenya que
(continua a la pàgina següent)
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cadascú ha dut de la seva ciutat, poble, vila, barri o hort.
Tots els feixos estan lligats amb una cinta que porta el nom
del lloc d’on provenen, i es queden apilats al cim fins al dia
22 de juny. Aquell dia, tres joves excursionistes de l’entitat
que organitza la jornada, l’esmentat Cercle de Joves de Perpinyà, agafen el foc que hi ha encès al Castellet, el posen en
una urna i pugen al Canigó, acompanyats de més gent, per
passar-hi la nit vetllant que no s’apagui. A mitjanit, els primers comencen a baixar del cim per repartir la Flama, que
es distribueix pels pobles gràcies a una llarga cadena de relleus que utilitzen diversos mitjans per fer-ho: a peu, amb
cotxe, amb bici, a cavall... Es calcula que avui en dia, la
Flama del Canigó encén unes 30.000 fogueres.
LA FLAMA A ROQUETES

i, a més...

A la nostra ciutat, la foguera que, des de 1991, cada any organitzava l’associació Arjub a l’Hort de Cruells ja era encesa amb la Flama del Canigó. Tots els 23 de juny, l’avui
alcalde de Roquetes, Paco Gas, i l’actual regidor de Cultura,
Sisco Ollé, es desplaçaven fins on algun representant de
l’entitat Òmnium Cultural acudia amb la Flama.
Ara, esdevinguts un i altre autoritats municipals roquetenques, tampoc no han deixat de fer-ho i enguany, a més a
més, no va caler anar molt lluny a buscar la Flama gràcies a
la iniciativa de l’associació cultural Camí de sirga de Tivenys
(amb el suport d’Òmnium Cultural) de transportar-la pel riu,
l’eix vertebrador del nostre territori. Així, la Flama va arribar a l’Aldea per carretera i des d’allí, i riu amunt, va ser
portada a Tortosa, Aldover, Xerta, Tivenys, Benifallet, Miravet, Ginestar, Benissanet i Móra d’Ebre; pobles des d’on es
va distribuir als veïns, com en el cas de Roquetes, que va
anar a recollir-la a l’embarcador de Tortosa a les dues de la
tarda del 23 de juny.
La Flama és transportada de diverses maneres però enlloc
dels Països Catalans pot fer-ho al llarg d’un riu. És per
aquest motiu que aquesta iniciativa entrenada aquest estiu
cal que sigui reconeguda per la seva singularitat i per l’esforç que comporta la coordinació dels pobles de les comarques que uneix el riu Ebre.

La penya barcelonista Mont Caro de Roquetes va
celebrar, aquest mes de juny, el seu quinzè aniversari. Aprofitant la presència de molts dels seus
socis a la revetlla a l’Hort de Cruells, el seu president va anunciar la celebració d’un sopar d’aniversari a Festes Majors amb altres penyes del Barça
com a convidades. També va presentar les pubilles
de l’entitat, a les què l’alcalde va imposar la banda:
Noemí Albiol i Valèria Querol.
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El Centre Obert també clou el curs escolar
Per al Centre Obert, el maig va ser un mes farcit d’activitats, entre elles, la celebració del primer aniversari del Centre amb jocs per a tots els infants i els seus pares i un
pastís amb una espelma que van apagar entre tots.
Algunes de les activitats d’aquest maig van girar al voltant
del cos i el ritme, a partir de jocs com ara Antón Pirulero,
balls, inventar i seguir ritmes corporals, la dança del
Minué... I confeccionant unes carioques amb material reciclat; un joc malabar que afavoreix la coordinació i el
ritme corporal.
D’altres, al voltant de la temàtica de l’aigua, aprofitant que
el dia 22 es va celebrar el Dia de mundial l’aigua. Amb
aquest element, els alumnes van fer experiments, música,
jocs…, i van aprendre que és un bé escàs que hem d’utilitzar de forma adequada i no malbaratar.
La direcció del Centre Obert va voler celebrar, d’altra
banda, el Dia internacional de les famílies durant el qual es
van entregar els premis del concurs de dibuix La meva família en què van participar tots els xiquets i xiquetes del
municipi; i el Dia internacional del joc. Per a aquesta jornada es van preparar un seguit d’activitats obertes a tothom, grans i menuts: un taller per confeccionar un joc,
jocs variats (de punteria, de taula, curses de sacs, jocs de
saltar a la corda i a la goma…); gelats per a tothom i una
sessió de karaoke. Així, el Centre va aconseguir que la celebració fos un dia d’esbarjo i alegria per gaudir del joc i
de tots els seus beneficis.
SORTIDA PER LA VIA VERDA

El dia 8 de juny, Mari Mar Lapeira, policia local de Roquetes, va explicar algunes coses sobre la mobilitat segura als
alumnes del Centre Obert. L’agent va abordar qüestions
com ara la importància de cordar-se el cinturó al cotxe o
de dur el casc quan s’utilitza la bicicleta, i va regalar a tots
els infants un dossier de treball que van anar elaborant dupàgina 20

rant la setmana.
Més tard, divendres dia 19, per posar en pràctica algunes
de les coses apreses, el Centre va organitzar una sortida
amb bicicleta per la Via Verda fins a l’estació d’Aldover i,
una vegada allí, els alumnes van participar en una prova
amb diferents preguntes sobre la Via: senyals de trànsit
que s’hi poden trobar, el seu recorregut…
L’endemà, les xiquetes i xiquets del Centre Obert van participar en la VII Trobada de Centres Oberts de les Terres de
l’Ebre que enguany va ser organitzada pel de Tortosa i es
va celebrar al parc Teodor González de la ciutat. Amb samarretes de diferents colors i cada color, un grup (així els
infants van poder conèixer companys/es d’altres centres
oberts com els d’Amposta, Santa Bàrbara, la Ràpita o Deltebre); tots els grups van haver de superar diferents proves
d’una gimcana. Van dinar a l’ombra del Parc i després van
fer l’última prova: cantar amb karaoke. Val a dir que l’equip

(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

guanyador va ser el de la samarreta negra.
LA FESTA DEL RECICLATGE

El Centre Obert va rebre, la tarda del 23 de juny, una de les
conferències emmarcades en la campanya de foment de la
recollida selectiva que va engegar l’Ajuntament de Roquetes. Els alumnes van escoltar i aprendre què són els residus,
com s’han de separar de forma adequada i què és la regla
d’or de les 3 R: Reduir, Reaprofitar i Reciclar. Després, la
Festa del reciclatge que va celebrar-se dijous dia 25 va
comptar, per suposat, amb la presència dels infants del
Centre.
DOS DIES AL PORT COM A CLOENDA

El curs va arribar a la seva fi i, abans de marxar cap a casa
per gaudir de les vacances, els xiquets i xiquetes que han
acudit aquest curs al Centre Obert van endur-se tot el material que han estat treballant aquests mesos i fitxes de reforç.
Però per cloure realment el curs, el Centre va voler organitzar una sortida al Port els dies 29 i 30 de juny. Més d’una
vintena d’infants van participar-hi tot i que per a molts era
la primera vegada que dormien fora de casa sense els pares.
L’excursió va fer nit al refugi de la UEC i l’endemà, des d’allí van caminar fins al Mascar. Val a dir que durant els dos
dies van jugar a una pila de jocs i van participar en proves
diverses, distribuïts en quatre grups diferents: cabres, porcs
senglars, àguiles i esquirols. Una experiència que se’ls va fer
curta i que s’intentarà repetir el curs vinent.

nota
La direcció del Centre Obert vol donar les gràcies a totes
les mares i els pares que els han donat la seva confiança
i a tots els xiquets i xiquetes amb els què s’han compartit tants moments, i recordar que la inscripció per al proper curs s’obrirà a partir de l’1 de setembre, de 17 a 20h,
al primer pis del Centre Cívic.
pàgina 21
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entitats
Tallers per treballar les habilitats socials i millorar l’autoestima

L

festes

’associació AHIDA-TE va dur a terme, els dies
17 i 24 d’abril i 8 i 15 de maig, uns tallers a càrrec de les psicòlogues Mireia Calvo i Verònica Zaragoza, adreçat a xiquets i xiquetes de
7 a 12 anys; uns taller per aprendre comportament socials i habilitats socials necessàries per a l’escola i la
vida diària.
El TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat) és un trastorn neurobiològic, amb una base genètica, que provoca un desequilibri significatiu d’alguns
neurotransmissors del cervell. Això provoca els símptomes
d’hiperactivitat, dèficit d’atenció i impulsivitat, que es poden
presentar de manera combinada, o un sol d’ells com a predominant. El TDAH afecta més d’un 5% de la població infantil i juvenil.
Les habilitats socials es troben entre les funcions que més
afecta el TDAH. La dificultat per respondre a les demandes
plantejades en la interacció, la baixa tolerància a la frustració
i la conducta agressiva portaran els nens i les nenes que pateixen TDAH al rebuig i a l’aïllament social. El motiu del re-

La tarda del 9 de maig, a l’Hort de Cruells va celebrar-se la Feria de Abril de Roquetes, organitzada
per l’associació Casal cultural andaluz Terres de l’Ebre. Amb la presència de força públic, durant la
tarda va haver música i ball a càrrec dels grups Capricho Andaluz, de Roquetes, i A nuestro aire, de
l’AV Ferreries-Sant Vicent, i també a càrrec del grup
de diables Lucifers de Roquetes.
pàgina 22

buig d’aquests nens i nenes sol estar associat a un comportament pertorbador a l’aula i a agressions verbals i físiques.
Les habilitats per mantenir interaccions socials positives es
consideren condicions essencials en el desenvolupament, ja
que influeixen en la consecució d’uns nivells adequats d’adaptació familiar, social, escolar i personal, així com un autoconcepte i autoestima òptima en nens/es, joves i adults/es.
Podem definir les habilitats socials com un conjunt d’hàbits
–en les nostres conductes però també en els nostres pensaments i emocions- que ens permetrien comunicar-nos amb
els demés de manera eficaç, mantenir relacions interpersonals satisfactòries, sentir-nos bé, obtenir el que volem i aconseguir que les altres persones no ens impedeixin assolir els
nostres objectius.
Cal la intervenció psicològica en nens i nenes amb TDAH per
poder treballar els procediments conductuals, amb l’objectiu de fomentar l’autocontrol i el pensament reflexiu, però
també és molt important treballar les habilitats socials i millorar l’autoestima.
El fet d’intervenir de forma grupal permet desenvolupar les
habilitats socials. Durant quatre divendres van realitzar-se
tallers en què es va treballar l’entrenament en habilitats socials i tècniques per millorar l’ autoestima. Les diferents activitats els permeten prendre consciència dels propis actes i
rebre’n les conseqüències immediatament, ajuden a veure’s
un mateix i a reflexionar sobre els companys i companyes. El
temps que destinen resulta molt lúdic amb activitats que potencien la cooperació i fomenten la consciència de grup.
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L’Associació de Dones,
de vacances fins al setembre
L’Associació de Dones de Roquetes clou sempre el seu curs
d’activitats al mes de juny. Per celebrar-ho, dissabte dia 20
va organitzar un berenar gratuït, al què van acudir 140 sòcies, durant el qual es van imposar les bandes a les pubilles
de l’entitat per a les Festes d’enguany, Sílvia Gilabert i Joana
Balaguer. Les pubilles van ser obsequiades amb unes punyetes per poder lluir-les amb el vestit de pagesa durant les
Festes Majors. En acabar el berenar es va fer una demostració de ball country a la què va poder participar tothom.
TALLER DE BALL

I és que, prèviament, els dies 11 i 18 de maig, les sòcies de
l’entitat van doner a prendre a ballar aquesta dansa tot assistint al taller de country linedance; un taller adreçat a aquelles persones que van voler aprendre coreografies senzilles.
Val a dir que, a causa de l’èxit d’assistència, el curs es va
prolongar unes setmanes més.
Dies més tard, un grup de 50 dones va viatjar a Barcelona
per assistir al musical La bella y la bestia. Abans, però, van
visitar el Museu de la xocolata, on van contemplar una exposició de figures de xocolata de diversos mestres xocolaters de Catalunya i el procés d’elaboració d’aquest producte.

Els dies 30 i 31 de maig, va celebrar-se a Roquetes un
Cap de setmana pel decreixement, és a dir, un seguit
d’actes a favor d’un sistema econòmic alternatiu, més
favorable a les persones, i en contra de tota mena d’agressions al medi ambient i a la salut i integritat dels
éssers vius. Així és com van anomenar-lo els col·lectius
i entitats que van organitzar aquestes jornades: Natros
decreixem, xarxa de col·lectius pel decreixement a les
Terres de l’Ebre i del Sénia; La vianda, grup pel consum
conscient i ecològic de Roquetes; Jóvens de l’Ebre, Casal
popular Panxampla i Amics i amigues de la UNESCO,
i amb el suport de l’Ajuntament de Roquetes.
Així, el primer dia, el grup de teatre Xucrut Teatre va interpretar l’obra No et consumeixis als locals de la Lira;
una obra que reflexiona sobre els nostres temps i ritmes, la relació amb les nostres decisions, prioritats, valors i costums. Una comèdia directa que va crear

fires

Cap de setmana
pel decreixement

complicitat amb el públic. En acabar es va dur a terme un
fòrum entre els assistents.
L’endemà, l’Hort de Cruells va ser l’escenari de la resta d’actes, el més destacat dels quals va ser la primera fira d’intercanvi que se celebra a Roquetes. Al migdia va tenir lloc un
vermut antinuclear (la recaptació del qual es va destinar a
donar suport a la campanya Apaguem les nuclears), es va
poder degustar productes ecològics cuinats amb una cuina
solar i cervesa feta a casa. Finalment, a la tarda, un debat
amb grups de treball sota el lema Posem en marxa un banc
del temps i un hort comunitari.
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Juny festiu per a la Llar de
Jubilats
Diverses han estat les celebracions que la Llar de Jubilats
i Pensionistes de Roquetes ha dut a terme aquest mes de
juny passat. Les més destacades, la festivitat de la seva
patrona i la revetlla de Sant Joan.
Quant a la primera, que va tenir lloc diumenge dia 14, va
començar amb una missa oficiada pel pare Alberca en
honor a santa Rosa M. Molas, després de la qual es van
proclamar les pubilles de l’entitat per a les Festes Majors
2009: Meritxell Blanch i Neus Carbonell. Tot seguit, la
coral Preludi a Caro va oferir un recital de cançons del renaixement i música catalana diversa. En acabar el concert
es va celebrar un dinar popular al pati dels Til·lers i a la
tarda, ball amb el duet Dance.
El mateix escenari va acollir, la nit del 23, la celebració de
la revetlla de Sant Joan. Picadetes, mandonguilles amb
sípia i cargols, gelat, coca, cremat, cava... i ball a la fresca
per festejar la nit més curta de l’any.
CAMPIONAT DE GUINYOT

A finals de juny va començar la competició de guinyot corresponent al Campionat social que la Llar celebra amb
motiu de les imminents festes majors. Un total de dotze
parelles es va inscriure a aquesta edició: nou parelles masculines i tres de femenines. Les nou parelles d’homes van
ser Tomàs Fabregat i José Cid, Lluís Curto i Alfredo Gas,
Jaume Roda i Joan de la Cruz, Juan M. Carrasco i Joan Baiges, José Rodolat i Joan Gas, Joaquín Sangres i José Agramunt, Ramon Canalda i Ramon Roda, Salvador Sangres i
Cayetano Lorenzo, i Enrique Hierro i Joan Canalda. Pel que
fa a les parelles de dones, van ser Àngels Buj i Andrea, Pepita Albarran i M. Cinta Cid, i Ángeles Gallardo i Teresa
Adell. Els noms dels guanyadors i l’entrega de trofeus va
dur-se a terme, com sempre, durant el berenar de germanor de les Festes de juliol. (Més informació, Roquetes 268).
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La festa de
Sant Gregori

La nit del 19 de juny,
al pati del Til·lers del
Centre Cívic es va celebrar la sisena edició
del sopar que organitza la Lliga Contra
el Càncer a Roquetes
amb la finalitat de recaptar fons per lluitar
contra aquesta malaltia.
El sopar d’enguany va
comptar amb l’assistència de gairebé
dues-centes persones
i va estar presidit pel doctor Joan Borràs, oncòleg de l’hospital Universitari Sant Joan de Reus i president de la delegació de la Lliga a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. També van assistir-hi el delegat
de la Lliga al Baix Ebre, Francesc Vallespí; l’alcalde de Roquetes, Paco
Gas, i altres autoritats de l’Ajuntament.
La recaptació econòmica d’aquest sopar, que va cloure amb l’actuació
de la coral Preludi a Caro, està íntegrament destinada a finançar la recerca científica sobre la malaltia i a donar suport als malalts que la pateixen i els seus familiars.
Mercè Curto, delegada de la Lliga a Roquetes, va agrair la participació
al sopar i va voler destacar el caràcter solidari dels roquetencs i les roquetenques: “fins i tot hi ha gent que ens abona el preu del sopar sense
assistir-hi, només amb la voluntat de col·laborar”.

tradicions

Un àpat solidari

Com és sabut, les Festes
Majors de Roquetes se celebren la primera setmana de
juliol i són en honor a Sant
Gregori, patró de la ciutat.
Allò que ja no és tan conegut és que la festivitat del
sant és el dia 9 de maig; un
sant que és patró de moltes
poblacions catalanes amb
tradició agrícola.

i, a més...
El fet que el Barça disputés la final de la Copa del Rei, es proclamés campió de la Lliga de Futbol 2009 i, el 27 de maig, també jugués la final de
la lliga europea de futbol, la Champions, va motivar la penya barcelonista
Mont Caro de Roquetes a instal·lar una pantalla gegant a l’Hort de Cruells
perquè els aficionats gaudissin de les dues finals. Val a dir que els dos dies
va omplir-se de gom a gom i que la gent va poder vibrar amb la consecució del triplet.

Amb la voluntat de recuperar la festa de Sant Gregori,
el Patronat de Festes fa tres
anys que celebra la jornada
amb una missa a l’església
parroquial de Roquetes. Enguany, la missa, a la qual
van acudir membres del Patronat de Festes, pubilles i
diverses autoritats municipals, va ser oficiada pel capellà de Roquetes David
Arasa.
En acabar la missa, les pubilles van repartir estampes
amb la imatge del sant i espigues de blat beneïdes. Finalment,
una
traca
instal·lada al carrer Major
va cloure la celebració de la
festa.
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Fi de curs de l’AMPA del
CEIP M. Marcel· lí Domingo
Com tots els anys, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP M. Marcel·lí Domingo va acomiadar el curs
tot organitzant un berenar per a tots els alumnes de les
activitats extraescolars que durant el curs van dur-se a
terme a l’escola. Un berenar que es va celebrar dijous 4 de
juny i, a pocs dies d’encetar les vacances, l’AMPA va oferir un dinar molt especial com a cloenda del curs per als
més de 400 xiquets i xiquetes del centre.
TALLERS EXTRAESCOLARS

assemblees

D’altra banda, del 8 al 23 de juny, un centenar d’alumnes
van participar, a les tardes, en uns tallers organitzats per
l’AMPA amb la col·laboració de les monitores del menjador. En aquets tallers, els menuts van decorar caixes, van
pintar, van fer jocs de pastelina, van cuinar, van fer portarretrats amb pinces de la roba, saquets d’herbes, arrecades, mosaics amb llegums...

Divendres 27 de juny va tenir lloc la 36a assemblea
de l’Associació de Veïns que es du a terme cada
any i en què els veïns de la raval de Cristo exposen
els problemes del barri. Val a dir que enguany,
entre les qüestions més debatudes van estar el nou
mètode de recollida de la brossa i la sensació de
poca presència policial malgrat la gran afluència
de trànsit que pateix la Ravaleta. En acabar l’assemblea es va donar la benvinguda a la nova associació Joves de la Ravaleta i es van proclamar les
pubilles de les pròximes Festes Majors: Noèlia
Antó i Carla Vicente (Comissió de Festes).
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Audicions musicals per
acomiadar el curs
La Lira Roquetense va oferir, dimecres 17 de juny, l’audició de fi de curs dels alumnes de l’escola de música de
l’entitat. El nombrós públic assistent a l’acte va escoltar
les notes interpretades per pianos, clarinets, flautes travesseres, saxos, trompetes, guitarres, violins i cant coral.
Com a cloenda a l’acte, el conjunt instrumental de la Lira
va oferir una actuació.
I més música, en aquest cas la nit del ball de la Pinyata a
la terrassa de la Lira. Durant aquesta tradicional festa de
l’estiu, l’entitat va presentar la seva pubilla per a les Festes Majors, Carla Vicente, de la raval de Cristo, també
membre de la Banda de música. L’orquestra Malambo’s
va amenitzar la nit d’un ball que consisteix en dansar al
voltant d’una pinyata amb cintes que s’han d’estirar; totes
contenen algun regal que, en aquest cas, són obsequi de
diversos comerços de la ciutat.
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Conferències i tallers
diversos al casal de joves

TREBALLANT L’ESPERIT

Quant als tallers que l’Associació ha dut a terme, Reyes
Martín va dirigir-ne un de ioga per aprendre a treure les
capes que envolten la nostra essència i retrobar-nos així
amb el nostre equilibri físic, mental i emocional, i amb
una connexió directa amb la nostra ànima, amb la força
de l’univers i amb tot allò que ens envolta.
D’altra banda, el coneixement de l’eneagrama va ser el
títol d’un altre taller; una eina ancestral per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Avui en dia ha
estat adaptat com a tècnica de diagnòstic de la personalitat. El públic que va assistir al taller va tenir l’oportunitat de conèixer, a través d’uns qüestionaris, quina era la
seva personalitat.
Cal destacar que tant les conferències com els tallers van
gaudir d’una assistència de públic molt nombrosa.

La primera revetlla
de la nova associació

festes

L’associació roquetenca Sirga, camins per créixer organitza un calendari atapeït d’actes cada mes. El maig i el
juny no n’han estat una excepció. Ans al contrari; hi ha
hagut conferències i tallers totes les setmanes.
La primera conferència, titulada Diners i consciència: reflexions per a una transformació personal i social, va anar
a càrrec de Joan Melé, director territorial a Catalunya i
Balears de la banca ètica Triodos Bank. Aquest banc europeu compta amb una llarga experiència en el desenvolupament sostenible -una forma d’estalviar i invertir de
forma responsable-, els clients del qual saben en tot moment què fa el banc amb els seus diners. La conferència
va ser una proposta de replantejament del model de societat econòmica que volem, tenint cura del planeta i donant més importància a les relacions humanes.
El silenci va ser el tema principal de la conferència que va
dictar Berta Meneses al mes de juny. Aquesta vegada, la
sala del casal de joves va quedar-se petita per escoltar la
professora de matemàtiques, biòloga, religiosa i mestra
zen. Menesses va explicar la importància del silenci avui;
un bé escàs en la vida del món occidental. El silenci és un
camí que ens ajuda a trobar-nos, a conèixer-nos, a mirarnos a dintre. Desenvolupa un nivell de consciència que
serveix per harmonitzar els sentits i les emocions, i ens
dóna equanimitat i quietud.
Altres temes tractats aquest bimestre van ser la crisi actual, amb la presentació del llibre Krisis a càrrec de Tomàs
Alvaro (metge, psicòleg i un dels autors del llibre), i les
estructures gràfiques, un mètode d’anàlisi de la personalitat humana a través del qual es pot conèixer una persona.

La recent estrenada associació Joves de la Ravaleta
va organitzar la seva primera revetlla de Sant Joan.
Ja a les 8 del vespre van encetar la festa amb una
baldanada i després, el sopar popular, que va
comptar amb l’assistència d’unes dues-centes persones. Ball, discoteca mòbil i, evidentment, una
gran foguera per celebrar l’arribada de l’estiu.
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esports
La pluja no atura els assistents a la VI Concentració motera

assemblees

E

L’Hort de Cruells va acollir, el 17 de juny, l’assemblea anual ordinària del CD Roquetenc. Davant
d’una vintena socis, la junta va llegir la memòria de
les activitats de la temporada 2008-09, i va ressaltar el nombre d’esportistes de què disposa l’entitat,
un total de 196, i també el nombre de socis (361).
Després es van aprovar la proposta d’actuacions i
el pressupost per a la propera temporada 20092010. En el torn de preguntes, el pares assistents
van demanar més diàleg i comunicació entre els
pares i mares de l’escola de futbol de l’entitat i la
junta directiva.
pàgina 28

l Moto Club Roquetes va celebrar, el primer
cap de setmana de juny, una nova edició de
la concentració motera de les Terres de l’Ebre. L’activitat va tornar a ser un èxit en
aquest sisè any d’organització, ja que va
aplegar 180 inscrits el cap de setmana i molts més participants durant les rutes, tot i les inclemències meteorològiques. El recinte que el Montepio dels Conductors té a la
carretera dels Reguers, punt central de la concentració, va
haver de ser adaptat perquè la pluja no fos un impediment
per a la celebració de tots els actes programats.
La concentració va començar a les set de la tarda de divendres 5 de juny, quan es va obrir el recinte del Montepio
per rebre els primers motoristes. Dissabte, després d’un
bon àpat a base de paella i musclos, els participants van
agafar les motos per fer una ruta turística pel Delta de l’Ebre. Sortint de Roquetes, van passar per Amposta i la Ràpita, fins arribar al restaurant l’Estany, on els motoristes
van canviar les seves motos per poder perxar sobre les llacunes del Delta. La jornada de dissabte va acabar amb un
sopar i amb una gran festa al recinte de la concentració.
El darrer dia de la concentració, diumenge dia 7, es va celebrar un esmorzar al paratge natural de la Fonteta, a Gandesa. Després, l’expedició motera va anar fins a Miravet,
on va visitar el castell templer. En total, entre dissabte i
diumenge, els motoristes van fer uns 110 km de ruta.
La sisena edició de la Concentració motera Roquetes-Terres de l’Ebre també va tenir espai per als premis. Així, es
va obsequiar el club participant més nombrós, el Moto
Club Borregar Roto Billy de Castelló, que va comptar amb
set integrants; el primer inscrit de la concentració, Enrique
Tomàs, d’Ulldecona; el pilot masculí vingut de més lluny,
Guillem Sampol, de Palma de Mallorca; la pilot vinguda de
més lluny, Mercè Suàrez, també de Palma; l’inscrit més
jove, Eric Figueroa, de 6 anys; l’inscrit més veterà, Constantino Sanz, de 77 anys; i el premi a la moto més antiga,
una Moto Guzzi de l’any 1956, propietat de Julià Sànchez.
Finalment, el Moto Club Roquetes va entregar el seu premi
especial a Roger Gonzàlez, de Cullera, per la seva fidelitat
a la Concentració en participar-hi en gairebé totes les edicions.
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Els 50 millors barrancs del massís
del Port és el títol del llibre que
l’espeleòleg i president de l’Espeleo Club Tortosa, Carles Martínez, va presentar al públic
divendres 22 de maig a la sala
Landerer de l’Observatori de l’Ebre. Una tria rigorosa d’un experimentat esportista que ha
dedicat la seva vida a reconèixer
i explorar tant els barrancs del
Port com els avencs i coves, així com a mantenir i documentar la multitud de
senders que recorren el massís.
Durant la presentació audiovisual, que va encetar l’hidrogeòleg Carlos Loaso,
Martínez va explicar que aquest llibre ofereix una recopilació dels barrancs més
interessants del Port, tant des del punt de vista geològic com esportiu. Malgrat
que van ser més de 150 els barrancs explorats, l’autor només va seleccionar-ne
cinquanta, i cadascun té una història per explicar. En el llibre també es poden
trobar apunts sobre la tècnica de descens de barrancs, així com informació diversa i consells a tenir en compte a l’hora de practicar aquest esport.

1r Campionat
actiu

escacs

Els 50 millors
barrancs del
Port

Roquetes

Els mesos d’abril i maig va
tenir lloc, a la seu del club d’escacs Peó Vuit, el primer Campionat d’escacs actiu. Un
torneig de partides de 20 minuts que tenia com a objectiu
entrenar els jugadors per enfrontar-se al campionats estiuencs en què la majoria té
aquest ritme de joc. Va comptar amb la participació de disset jugadors i el guanyador va
ser Marat
Mild z ikov, seguit de
S a n t i
Añó,
i
Ramon
Vi ci ent,
tercer.

Sortida cultural
de la Joca Club Alpí
Dissabte 16 de maig, la Joca Club Alpí va organitzar una
sortida a la seu del Parc Natural ver poder veure l’exposició permanent Geoports, una interpretació dels aspectes
geològics, hidrològics i paleontològics dels Ports. En
aquesta exposició es descobreix la historia geològica del
massís i el llenguatge amagat a les seves roques i fòssils.
A les seves maquetes es poden visualitzar els camins de
l’aigua per l’interior i l’exterior de la serralada.

Vols jugar a futbol? Doncs, vine!
Estem posant en marxa un equip de veterans, dintre del CD Roquetenc, i si hi
estàs interessat només cal que truquis a qualsevol d’aquests telèfons

678 354 587 i 657 948 487
També pots col·laborar amb nosaltres com a soci i/o com a patrocinador.

Treu la pols a les teves botes i vine a jugar a futbol!!!
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Un final de temporada ple d’èxits per als esportistes
roquetencs (1a part)
S’ha acabat la temporada per a la major part de les competicions esportives i, a mena d’homenatge, hem volgut
fer un repàs als resultats aconseguits pels esportistes roquetencs en aquest curs 2008-09. En aquestes tres pàgines
que segueixen veureu que parlem només d’uns quants
clubs (CD Roquetenc, Club de Bitlles, Moto Club Roquetes...). A causa de la gran quantitat d’informació de què
disposem, publiquem ara la primera part d’un reportatge
que ha estat molt laboriós a l’hora de recollir-ne les dades
i la segona part la trobareu al número 268 de la revista Roquetes.
Comencem, doncs, pel primer club que hem esmentat, el
CD Roquetenc. El més destacat que ha viscut l’entitat
aquesta temporada 2008-09 a nivell esportiu és que, en
les categories superiors, el primer equip, que milita a la
Preferent Territorial, va acabar en un meritori cinquè lloc,
mentre que el segon equip, que juga a Tercera Territorial,
va aconseguir, com a tercer classificat de la primera fase,
situar-se entre els sis candidats a l’ascens a Segona. Finalment no ho va aconseguir, però cal ressaltar l’esforç de
l’equip per aconseguir-ho.
A baix d’aquestes línies, els resultats de tots els equips
que l’entitat esportiva té en competició i també els dels
equips de l’Escola de futbol.

CATEGORIA

PJ

PG

PE

PP PUNTS LLOC

Preferent

34

14

9

11

51

5è

Tercera T.

20

10

4

6

36

3r

(fase ascens)

10

2

0

8

6

6è

Juvenil

26

9

7

10

34

8è

Cadet

26

3

3

20

12

14è

Infantil

18

11

2

5

35

3r

Aleví

28

14

3

11

45

7è

Benj. Panteres

20

14

1

5

43

3r

Benj. Taurons

18

5

0

13

15

8è

Prebenjamí A

14

8

1

5

14

3r

Prebenjamí B

16

2

1

13

7

9è

Patufets

7

1

1

5

4

7è

EQUIP ALEVÍ DEL CD ROQUETENC.

COMPETICIONS DE BITLLES CATALANES

Malgrat ser un esport que no compta amb la multitud de
seguidors que d’altres com ara el futbol o el vòlei, és molt
significativa la quantitat de públic que viu de prop la competició de bitlles catalanes a les nostres comarques, en especial al Baix Ebre i al Montsià.
A casa nostra, el Club de Bitlles Roquetes competeix a la
2a Categoria d’aquesta lliga en què juguen catorze equips
de les comarques esmentades i un de Vinaròs. Cal dir que
en aquesta categoria, dos equips pugen directament i el
tercer promociona amb el tercer per la cua de la Primera
categoria.
Per a l’equip de Roquetes, que està format per set jugadors d’ambdós sexes i d’edats ben diverses, aquesta ha
estat la millor temporada dels darrers cinc anys, ja que ha
quedat tercer i a pocs punts d’assolir l’ascens a Primera.

Tercera

PJ: partits jugats PG: partits guanyats PE: partits empatats PP: partits
perduts
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PART DE L’EQUIP DEL CLUB DE BITLLES ROQUETES.
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GERARD GAS,
REGIDOR D’ESPORTS

L’esport roquetenc, amb salut de ferro

Q
MANEL SEGARRA, PRIMERA POSICIÓ A LA I CURSA PIRELLI SUPERSTOCK SERIES.

MOTO CLUB ROQUETES

El Moto Club Roquetes compta amb un equip en competició, el GuzziMotoBox. Els tres pilots que el formen (tots
membres de la mateixa família) són Manel Segarra, Sergi
Segarra i Manel Segarra júnior, i competeixen a les categories de Velocitat i Resistència (amb una Yamaha R1), Supermotard (Honda CRF 450) i Clàssiques, amb una Guzzi
VSR 1000.
En aquesta temporada que encara no ha acabat per als pilots del Moto Club (ho farà a la tardor), Manel Segarra va
assolir el primer lloc de la I Cursa Pirelli Superstock Series, que es va disputar a principis de juliol al circuit lleidatà d’Alcarràs; un campionat que està organitzat per la
Reial Federació Espanyola de Motociclisme RFME i que és
un dels més importants de la categoria de Velocitat. La
propera cursa d’aquest campionat tindrà lloc el dia 29 d’agost al circuit de Castellolí.
Aquest ha estat, de moment, l’èxit més important de l’equip, però cal assenyalar altres resultats aconseguits: catorzena posició al Campionat català de Velocitat 2009 en
categoria Extreme; primer lloc al Campionat castellàmantxec de Velocitat de Clàssiques F1; segon al Trofeu
Deccla de Velocitat de Clàssiques 2009; segona posició
també al XVI Trofeu Declla de Resistència de Clàssiques
2009; o la cinquena plaça al Bol d’Or Clàssic, que es disputa al circuit francès de Magny-Cours.
A LA DIVISIÓ D’HONOR CATALANA DE FUTBOL SALA

L’equip femení del Club Futbol Sala Roquetes ha assolit,
aquesta temporada, el primer lloc del grup 2 de la Primera Divisió Territorial Femenina. En una lliga en què han
competit catorze equips d’arreu de Catalunya, les roquetenques han acabat amb 72 punts, 145 gols a favor i 22 en
contra, 23 victòries i 3 empats. Amb aquesta posició, l’equip puja a la Divisió d’Honor Catalana (categoria màxima

ue l’equip femení del Club Futbol Sala Roquetes hagi assolit la màxima categoria; que
els mateixos membres que formaven l’equip
juvenil del Club Vòlei Roquetes s’hagin proclamat campions de Catalunya per segona vegada seguida,
ara en la categoria cadet; que el tirador internacional Joan
Alcoba hagi tornat a aconseguir el Campionat d’Espanya
per categories i la segona posició al Campionat Europeu
amb la selecció; que Albert Giné hagi guanyat la duríssima
prova de la Cursa del Llop i sigui a punt d’aconseguir el primer lloc del calendari de curses de muntanya... Que els i
les nostres esportistes triomfin en les seves competicions
és motiu d’una enorme satisfacció per a un roquetenc. En
el meu cas, a més a més, l’orgull és doble ja que, com a regidor d’Esports de l’Ajuntament, veig com, malgrat els entrebancs o els problemes que pugui patir cada disciplina
esportiva a l’hora d’entrenar o de competir, l’esport roquetenc gaudeix de molt bona salut. Parlo de dificultats com
la que comporta haver de jugar al pavelló poliesportiu de
Masdenverge els partits que l’equip hagués hagut de dur
a terme a casa, en el cas de les noies del CFS Roquetes; o
d’entrenar al casal de la Ravaleta cada setmana en el cas
dels nois i les noies que practiquen el vòlei. I vull parlar
d’això perquè, afortunadament, d’aquí a dues temporades,
els equips roquetencs podran disposar d’una nova infraestructura que els acollirà i en millorarà les condicions esportives: el pavelló poliesportiu de Roquetes que, si tot va com
està previst, estarà enllestit a finals de l’estiu vinent. Un
equipament necessari i llargament reivindicat que oferirà
els serveis que mereixen els i les nostres esportistes. Un pavelló que, a més a més de complir tots els requisits perquè
s’hi puguin practicar esports diversos, comportarà un estalvi molt significatiu per a l’Ajuntament si el comparem
amb el que abans hi havia projectat. D’altra banda, i per
acabar aquest escrit que vol ser una sincera felicitació, vull
encoratjar a tots aquells roquetencs i roquetenques que treballen dur cada setmana per aconseguir el màxim de títols
i victòries per al seu club, sense oblidar que, moltes vegades, els èxits assolits pel nostre jovent són gràcies a la feina
desinteressada de molts tècnics i a l’esforç de tots els pares
i les mares d’aquesta joventut que marca el pols de la nostra ciutat. L’enhorabona a tothom i a continuar lluitant per
col·locar Roquetes al punt més alt del podi.

(continua a la pàgina següent)
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a nivell autonòmic), juntament amb l’altre campió del
grup 1: el Sabadell.
L’equip va estar a punt de desaparèixer a principis de temporada a causa de l’existència de pocs efectius, però la
qualitat de les noves incorporacions i el retorn d’algunes
futbolistes que havien marxat a jugar la pretemporada
amb el Tortosa-Ebre va fer que no només no desparegués
l’equip, sinó que assolís la categoria màxima per a la temporada vinent. El CFS Roquetes femení està format per
Laia Tomàs (portera menys golejada de la categoria), Alba,
Sara, Deborah, Sheila (màxima golejadora de l’equip amb
44 gols i segona de la categoria), Laia Curto, Mireia, Cristina, Victòria, M. José, Sandra, Sandra Gavaldà, Noèlia,
Tamara i Raquel, i el seu entrenador és Toni Muñoz.
No ha tingut la mateixa sort, però, l’equip masculí del
Club ja que la temporada que ve haurà de jugar a la Segona Territorial. El seu novè lloc a la classificació final
obliga l’equip a baixar de categoria ja que la propera temporada s’uneixen els dos grups de Tarragona (6 i 7), amb
la qual cosa els set primers classificacts mantenen la categoria i la resta baixa a Segona. Cal dir que l’equip va
mantenir l’esperança de quedar entre els set primers fins
a les dues últimes jornades però, tot i els bons resultats
obtinguts, la categoria va esvair-se la penúltima jornada
de la lliga.
CLUB VÒLEI ROQUETES

El Club Vòlei Roquetes disposa avui en dia de més de seixanta esportistes i diversos equips en competició. Enguany, els equips infantil femení i infantil mixt en
competició escolar, en una lliga de set equips, van acabar
en sisè i setè lloc, respectivament; equips que estan formats per 22 jugadors i jugadores.
En cadets, en la primera fase de competició escolar, el
masculí va acabar en 1r lloc i el femení, en 4t. En la segona
fase, el masculí va acabar en primer lloc i el femení, en

PARTICIPANTS DEL CLUB VÒLEI ROQUETES ALS CAMPIONATS DE CATALUNYA.
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L’EQUIP FEMENÍ DEL CFS ROQUETES CELEBRANT L’ASCENS DE CATEGORIA.

tercer lloc. Cal destacar que el cadet masculí competeix a
la lliga escolar com a IES Roquetes. Aquest mateix equip
va aconseguir el títol de campió del Provincial trofeu Diputació, en què van participar quatre equips de les Terres
de l’Ebre (2 cadets i dos infantils), tots ells del Club Volei
Roquetes.
El Club va participar a les finals del Campionat de Catalunya amb una representació de més de quaranta nois i
noies. El cadet masculí escolar, per segon any consecutiu
va aconseguir proclamar-se campió de Catalunya. La resta
d’equips va acabar en sisè lloc (infantils femení i mixt, i
cadet femení).
En competició federada, el cadet masculí va acabar cinquè
d’una lliga regular de set equips, dels quals el FC Barcelona va quedar campió i el Clavé (Lleida), segon. Val a dir
que ambdós equips van ser derrotats a la pista roquetenca.
Quant al sènior masculí, l’equip ha aconseguit el quart
lloc d’una lliga de Segona Catalana formada per dotze
equips. Aquesta bona classificació els va permetre disputar la lligueta d’ascens. Cal destacar que l’equip va participar, a primers de maig i per segon any consecutiu, en un
torneig internacional que es va dur a terme a Skalica (Eslovàquia).
D’altra banda, el Club també va aportar efectius a la Selecció Catalana de vòlei quan aquesta va participar als
Campionats d’Espanya de seleccions autonòmiques. En
concret, dos jugadors: Marcel Balastegui en la categoria
de cadet i Llorenç Vericat com a capità en la categoria infantil.
L’entitat, per la seva banda, ha organitzat diverses competicions, entre elles la segona Trobada al CEIP M. Marcel·lí Domingo en què van participar més de quaranta
jugadores i jugadors que representaven onze equips de diversos centres educatius de les Terres de l’Ebre; els tornejos de festes majors tant per a grans com a petits en què
van competir 27 equips; o el torneig Memorial Albert Orduña de vòlei platja, que té lloc a l’Ampolla.
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biblioteca municipal de Roquetes
Activem la
biblioteca

el maig i el juny en xifres
Visites Préstecs Llibres

Revistes

CD

CD-R

DVD

Internet

Maig
3.569
3.958
1.192
350
357
99
1.949
1.124
Durant el mes de maig, la biblioteca ha organitzat:
Juny
3.640
3.453
1.097
276
280
64
1.733
1.158
 6 de maig: cicle de contes
de l’Índia i taller de mandales.
Actualment, les 2.758 persones que tenen carnet d’usuari de la biblioteca (1.837
Bopuluchi.
adults, 909 infants i 12 entitats) poden disposar de 22.682 documents de la biblio 9 de maig: primera sessió
teca.
del cicle Créixer amb tu. Per a
pares i mares amb xiquets/es
de 0 a 3 anys. La segona sessió va tenir lloc el dia 16, el dia
a Martí Guimerà.
23 la tercerta i la quarta, el dia 30.
 27 de maig: visita dels alumnes de P5C del CEIP M. M.
 13 de maig: visita dels alumnes de P5A del CEIP M. MarDomingo. Cicle de contes de l’Índia i taller de mandales.
cel·lí Domingo. Cicle de contes de l’Índia i taller de mandaCinc hòmens dalt d’un carro.
les. El tamborer.
I durant el mes de juny,
 20 de maig: visita dels alumnes de P5B del CEIP M. Mar 3 de juny: cicle de contes Animalades!, amb els contes La
cel·lí Domingo. Cicle de contes de l’Índia i taller de mandamarieta malcarada i La casa de la mosca fosca.
les. El secret de la Shaira. Entrega del carnet de superlector
(continua a la pàgina següent)

Nova superlectora:
Maria Domingo Pérez
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6 de juny: cinquè taller
del cicle Créixer amb tu. Per
a pares i mares amb fills de
0 a 3 anys. La cura, el desenvolupament i l'educació de
les criatures. El sisè taller, titulat La relació que s'estableix entre els diferents
contextos de la vida de l’infant, va tenir lloc el dia 13 de
juny.
 10 de juny: cicle de contes Animalades!, amb les
històries Deu patets de goma
i El camaleó camaleònic.
 17 de juny: cicle de contes Animalades!, amb els
contes Mig elefant i La petita
eruga golafre.

novetats



LA BEBETECA

La bebeteca és una secció
destinada al públic més
petit; un espai per als xiquets i xiquetes de 0 a 3
anys. Els llibres són especials per a ells: de tapa dura,
de roba i de plàstic, amb
continguts molt bàsics per
ser explicats pels pares,
mares o responsables.
Donem la benvinguda al
nostre nou amic, en Pol Arques.

Àrea infantil
Llibres
Bardella, Edoardo; Vermell blau
groc. Com van aparèixer els colors
Casalderrey, Fina; Hola, estúpid
monstre pelut!
Cela, Jaume; Aixecant el vol
Collodi, Carlo; Pinotxo
Funke, Cornelia; El petit home
llop
Gallego, Laura; Fem equip!
Jiménez, Miguel; La llegenda de
Sant Jordi
Le Thanh, Taï-Marc; Elvis
Liao, Jimmy; Secretos en el bosque
Lies, Brian; Ratpenats a la biblioteca
Longan, Laia; Otto, el nen que
va arribar amb la neu
Miralles, Francesc; La Mika a
l’Egipte dels faraons
Olaizola, José Luis; Un duende
para Roberto
Randall, Ronne; Princeses
Soro, Elisa; Els meus pares ja no
són nòvios... ara són amics
DVD
Gutenberg. Les
tres bessones
parlen
totes les
llengües
L’home
invisible. Les tres bessones parlen totes les llengües
Viaje al centro de la Tierra
Espai juvenil
Novel·la
Cortès, Jordi; L’enigma de

Stròmboli
Fuster, Jaume; Les cartes d’Anna
Martín, Andreu; Flanagan flashback
Sierra, Jordi; Núvols al cel

Àrea d’adults
Novel·la
Ballester, Josep; El col·leccionista de fades
Bladé, Artur; Obra completa
Brooks, Terry; Los niños de Armagedón
Cerrino, Mariangela; Rasna. El
pueblo olvidado
Cherry-Garrard, Apsley; El peor
viaje del mundo
Ebre Blook. Relats d’aigua dolça
al Serret Blog
Fitzger a l d ,
Fra ncis
S.; El curiós cas
d’en Benjamin
Button
Fra n ck,
Julia; La
dona del
migdia
Franquesa, Teresa; Matèria viva
Grafton, Sue; T de trampa
Igual, Josep; Quaderns deltaics
Kerouac, Jack; A la carretera. El
rotlle original
Lozano, Itsaso; La vida privada
de los Seymour
Martí, Núria; Hores prohibides
Miller, Rebecca; Les vides privades de Pipa Lee
Monserdà, Dolors; La fabricanta
Pellicer, Vicent; Port endins
Saki; La finestra oberta i altres

contes fantàstics d’humor negre
Sarrià, Xavi; Històries del paradís
Ciències socials
Barranco, Susanna; Digue’m
una cosa bonica... Paraules per
dir en moments de festa i de dol
Carbonell, Josep M.; El primer
poder. El nou protagonisme dels
mitjans de comunicació
La gaita maravillosa y otros
cuentos portugueses
Peñalver, Moisés; 100 maneres
de descobrir un crim
Sarramona, Jaume; Qui té raó?
El permanent debat dialèctic en
l’educació
Teatre
Ens entenem! Sis obres de teatre de petit format
Riera, Pere; Fem teatre. Manual
d’arts escèniques

DVD (pel·lícules)
La conspiración del pánico
Crazy in love
Los extraños
El forajido
El internado. Laguna negra
Los jóvenes leones
El ladrón de cadáveres
Llamada a un asesino
Mamma mia!
Red de
mentiras
Sueños
mágicos
Triple
Cross

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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seguretat
La mobilitat segura als centres educatius

E

nguany, al programa Educació per a la Mobilitat
Segura (cicle de conferències que s’imparteixen
als centres escolars de Roquetes) s’ha incorporat el cicle inicial d’educació primària del CEIP
M. Marcel·lí Domingo i tot el cicle infantil P3,
P4 i P5 del CEIP La Ravaleta. Les jornades impartides a l’IES
de Roquetes, al 2n curs d’ESO, han estat realitzades íntegrament per membres d’aquesta Policia Local ja que han suplit els
formadors dels Mossos d’Esquadra de l’ART de Trànsit de les
Terres l’Ebre, que van ser els que les van impartir els anys anteriors.

PRIMERA PROGRAMACIÓ A L’IES ROQUETES

Als alumnes del primer cicle, els de 2n d’ESO, se’ls va explicar el programa Ningú no se’l pot posar per tu, adreçat a nois
i noies de 14 anys amb l’objectiu d’explicar-los la necessitat de
l’ús del casc en la conducció de ciclomotors. El programa, que
va ser impartit a un total de 160 alumnes dividits en sis grups,
va consistir en dues sessions a cada grup en què es van tractar els elements de protecció passiva en la primera jornada i
les conseqüències dels accidents en la segona.
EL PROGRAMA ALS CICLES DE PRIMÀRIA

La Policia Local també va dur a terme la 2a programació sobre
l’Educació per a la Mobilitat Segura als centres de primària.
Per al cicle infantil es va explicar el programa La cadireta segura a través d’un conte, En Pol marxa de viatge a Barcelona,
per als nens i nenes de 5 i 6 anys. En total, van participar-hi
66 alumnes de P5 del CEIP M. Marcel·lí Domingo i 18 de P3,
P4 i P5 del CEIP La Ravaleta.

La mateixa programació va dur-se a terme per al cicle inicial
i també la titulada La bicicleta, per a xiquets i xiquetes de 7 i
8 anys. Del CEIP M. Marcel·lí Domingo van participar-hi 66
alumnes i 5 del CEIP La Ravaleta.
Quant al cicle mitjà, es van explicar els programes El cinturó,
La bicicleta i La influenciabilitat als infants de 9 i 10 anys. Seixanta-sis també van ser els alumnes del CEIP M. Marcel·lí Domingo que hi van participar i vuit del CEIP La Ravaleta. I en
el cicle superior, els programes El cinturó, La bicicleta i La influenciabilitat van ser explicats als alumnes d’11 i 12 anys.
També van ser-hi 66 alumnes del CEIP M. Marcel·lí Domingo
i 11 alumnes del CEIP La Ravaleta.
En acabar les conferències, es va entregar un obsequi als
alumnes; un petit regal de la campanya que duu a terme el
Servei Català de Trànsit de la Generalitat, Fes clac!. Un petit
cinturó als alumnes dels cicles infantil i inicial, per tal de promoure la importància d’utilitzar els sistemes de retenció infantil i el cinturó de seguretat a tots els ocupants del vehicle;
una carpeta de seguretat viària, Vianants i vehicles, per recordar la manera més segura de desplaçar-se per la ciutat als
alumnes dels cicles mitjà i superior; i als alumnes de 2n d’ESO
se’ls va lliurar un exemplar del còmic Contra l’asfalt.
Les jornades, que van despertar l’interès i la participació dels
alumnes, van ser dutes a terme pels formadors en Educació
per la Mobilitat Segura M. Mar Lapeira i Ramon Arasa. Val a
dir que aquestes classes de seguretat van realitzar-se els dies
31 de març i 1, 2 i 3 d’abril a l’IES Roquetes; els dies 27, 28,
29 i 30 d’abril al CEIP M. Marcel·lí Domingo, i el dia 12 de
maig al CEIP La Ravaleta.
Policia Local de Roquetes
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registre civil
MAIG - JUNY
Naixements
Dani Raja Caro, 28/04/09
Laia Melero Queralt, 02/05/09
Agnès Martínez Curto, 07/05/09
Aimrane Fatih, 08/05/09
Marc Sánchez-Camacho Roig,
11/05/09
Salima Essin, 12/05/09
Paula Lluís Bonet, 19/05/09
Joel Monllau Paredes, 20/05/09
Berta Ortiz Curto, 27/05/09
Biel Príncep Garcia, 30/05/09
Mohamed Missaoui, 31/05/09
Èric Prades Castells, 06/06/09
Quim Fernández Salvador, 09/06/09
Roma Pros Benet, 10/06/09
Michelle Sánchez Vallés, 13/06/09
Martina Martí Salvador, 23/06/09
Matrimonis
Daniel Ferré Domènech i Eva Pino

Gas, 02/05/09
Jordi Escudé Miralles i Vanesa
Rodríguez Botella, 03/05/09
Mohamed Charrak i Ikram
Amazghar 04/05/09
Vincent Chinedu Ucheibe i Kyranthi
Maria Karampat-Zaki, 08/05/09
Hamid Bayousef i Paloma Limbos
Viciana, 13/05/09
Said Karym i Jénifer Chacón
Sánchez, 19/05/09
Adrian Cidre Jugo i Laia Ropals
Valldaura, 11/06/09
José L. Gallego Sastre i Asunción
Allepuz Pérez, 20/06/09
Ramon Castells López i Núria Solé
Monllao, 27/06/09

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

Defuncions
Montserrat Feliu Fabregat, 08/05/09
(Només apareixen les defuncions
produïdes al municipi de Roquetes)



De dilluns a divendres, de 07.30h a les 14.00h



Dissabtes, de 07.30h a les 14.30h



Dimarts, dijous i divendres, de les 18.00h a les 21.00h

telèfons d’interès
Ajuntament de Roquetes
Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents als mesos de maig i juny de 2009
MAIG
Temperatura mitjana màx.: 27.8 C
Temperatura mitjana mín.: 14.5 C
Temperatura màxima absoluta
34.0 C el dia 28
Temperatura mínima absoluta
9.3 C el dia 16

JUNY
Temperatura mitjana màx.: 32.6 C
Temperatura mitjana mín.: 18.6 C
Temperatura màxima absoluta
37.5 C el dia 19
Temperatura mínima absoluta
13.7 C el dia 1

Precipitació mensual: 1.1 mm
Precipitació màxima en un dia:
0.5 mm el dia 13

Precipitació mensual: 8.6 mm
Precipitació màxima en un dia:
5.5 mm el dia 5

Ratxa de vent màxima: 69 km/h
WNW el dia 15

Ratxa de vent màxima: 59 km/h
W el dia 20

Humitat rel. mitjana a 07 h: 69%
Humitat rel. mitjana a 13 h: 45%
Humitat rel. mitjana a 18 h: 54%
Humitat rel. mitjana horària: 63%

Humitat rel. mitjana a 07 h: 67%
Humitat rel. mitjana a 13 h: 44%
Humitat rel. mitjana a 18 h: 54%
Humitat rel. mitjana horària: 62%

Pressió màxima absoluta:
1019.1 hPa el dia 2
Pressió mínima absoluta:
1002.0 hPa el dia 14
Pressió mitjana: 1016.4 hPa

Pressió màxima absoluta:
1016.3 hPa els dies 11 i 12
Pressió mínima absoluta:
996.5 hPa el dia 5
Pressió mitjana: 1014.0 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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Reforma d’habitatges desocupats
per destinar-los a lloguer
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
Objecte
- Adequació de les peces i els elements que formen l’habitatge per obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat.
- Instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
- Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat.
- Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic.
- Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats: pintura, terres, portes, finestres i altres.
Destinataris: persones propietàries d’habitatges que tinguin la condició de persones físiques o jurídiques, reuneixin les condicions descrites a la base 3 d’aquestes bases
i que posin els habitatges en lloguer.

Antena Caro
96.0 FM
Fins al setembre, gaudiu de la
música amb la ràdio fórmula
EDIFICI CENTRE CÍVIC,

2N

PIS

FAX

43520 ROQUETES
977 503 565

Més informació als Serveis territorials del departament de Medi
Ambient i Habitatge a les TE: tel. 977 707 320.

977 580 108

piscines
municipals
PREUS ENTRADA

Termini presentació sol·licituds: 26 de juliol de 2009.
Sol·licituds: model normalitzat disponible a
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/i
mpresos

T.

1 dia
abonament mensual
abonament temporada

menors majors de
de 18 anys 18 anys
1,58
3,15
21,00
31,50
31,50
52,50

Horari: de les 11.30 h fins a les 19.00 h

Serveis de la deixalleria de Roquetes
s’hi pot portar...
Horari:
dimarts, dimecres, dijous i
divendres
de maig a setembre, de 17 a 21h.
d’octubre a abril, de 16 a 20h
Dissabtes, de 10 a 14h
durant tot l’any

telèfon

606 553 081
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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CONFERÈNCIES
Volver a la vida, a càrrec de Rosa M. Ferré,
autora del llibre que du
el mateix nom. Dia 18 de
juliol, 21h.
Casal de Joves de Roquetes. Més informació al
tel. 676 244 173. Organitza: associació Sirga,
camins per créixer.
CURSOS i TALLERS
Taller de
digitopuntura Iniciació a
l’acupuntura sense agulles.
Dia 18 de juliol, de 17 a
21 h. Casal de Joves de
Roquetes. Més informació al tel. 645 837 218.
Taller de seitai: tots els
dj a les 20h.
Taller de meditació: tots
els dm a les 20.30h.
Organitza: associació

Sirga, camins per créixer.

Xerrada de Mari Cugat
ESPORTS
DE MUNTANYA
La volta a Caro.
Recorregut pels voltants
del cim de Caro: coll del
Vicari, roca Comptadora,
bassis de Bernat i els Pallers, i tornada a Caro
per la carena.
Dia 2 d’agost, 9h.
Inscripció prèvia (tel. 977
500 845). CI del Parc Natural.
FESTES
Festes majors de la
raval de Cristo 2009. Del
29 de juliol al 3 d’agost.
MÚSICA
XVI Tradicionàrius a les
Terres de l’Ebre. Dies 28,
29 i 30 d’agost. Hort de
Cruells.

Si voleu publicar els vostres actes a l’agenda,
envieu la informació
a l’adreça electrònica
comunicacio@roquetes.cat
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col·laboracions
El 20 de febrer vam gaudir a
l’IES Roquetes d’una xerrada
de l’amiga Mari Cugat. Ens entristia observar que els nostres
alumnes percebien el drama
de la guerra civil espanyola i
l’exili com si no anés amb ells.
És com si ara, un dinar familiar ja no acabés amb les contalles de les vicissituds que
van patir els iaios atemorits a
les trinxeres, o com s’ho feien
per refugiar-se a les muntanyes per sobreviure als bombardejos,
o recordant els coneguts fugits a peu cap als Pirineus buscant
salvar la vida. Tantes històries que s’han restat en l’oblit.
Conscients que la història s’ha de conèixer per no repetir els mateixos errors i aprofitant que enguany es commemora el 70è aniversari de l’exili vam demanar a Mari, tot sabent l’angoixa que li
comportava reviure el passat, que compartís les seves vivències
amb uns desconeguts. Sabíem que la història narrada en primera
persona motivaria els nostres alumnes a conèixer més sobre
aquest trist episodi del nostre passat.
Ho va fer desinteressadament, mostrant-se amatent, amable i
sense fer grans escarafalls al seu sofriment. En tota la seua xerrada vam trobar un xic d’ironia, indispensable en certs moments
per salvaguardar els nostres sentiments, un humor intel·ligent i
una saviesa i calma d’esperit que només pot donar l’edat.
Mari Cugat va néixer a Tortosa el 2 d’abril de 1933, filla de Cinta
Fornós i de Joan Cugat, militant compromés, membre fundador
del Partit Socialista Unificat de Catalunya. A les acaballes de la
guerra no els queda altra opció que fugir cap a França, tots desperdigolats, amb el que portaven al damunt. Que havia fet una
nena de 5 anys per haver de viure en un camp de concentració?
Mesos més tard s’assabenten que han empresonat el seu pare i
tornen a Tortosa, l’estiu del 40, per estar-hi més a prop. Fent un
exercici d’empatia, imaginem per uns instants com deu ser tornar
al teu poble ferit per la guerra; el teu pare privat de llibertat i, per
acabar-ho d’adobar, fas cap a una escola religiosa on fan nosa les
filles dels ‘rojos’.
Passen els anys i el seu pare aconsegueix fugir cap a França. I ara
què fem? Mari, amb 16 anys, recolza la decisió d’anar-se’n a viure
tots junts a París, renunciant a una vida que ja havia començat a
construir aquí. França ha estat aquella terra d’acollida on molts
catalans ‘vençuts’ han pogut sobreviure amb dignitat i on molta
gent com Mari ha continuat lluitant per les llibertats.
Mari, gràcies per haver compartit amb tots nosaltres els teus records més íntims.
IES Roquetes
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col·laboracions
A la Llar de Jubilats de Roquetes, 25 anys
Als jubilats de Roquetes
jo els vull felicitar
en el 25è aniversari;
això s’ha de celebrar.

Baixaven de la Torreta
a ensenyar-mos la doctrina,
els estudiants que allí estaven
sense donar-los propina.

Dins la plaça estava plena
i també algun maletilla
i la quadrilla de Pedrucho
feia la festa més viva.

Lluís Domingo, Cagarullo,
va ser el primer president,
va seguir-li Pepita Barberà
i estava contenta la gent.

Pareix que fa quatre dies
i mira com passa el temps,
jo parlo dels anys cinquanta
que encara molts recordem.

Quan entràvem a l’església
mossèn Pepe mos guiava,
cantàvem una cançó
que ell mateix mos ensenyava.

Allí al centre de la plaça
hi havia una font mig tapada
i allí el senyor Pelat
és on se refugiava.

Després és Fortian Sebastià
i li seguix José Franc,
després Joaquim, lo Dragó
que hi està uns quants anys.

Anàvem a les escoles
i cantàvem el Cara al sol,
per sort se va acabar prompte,
per a molts se va acabar el dol.

Anem a la doctrina, anem.
Anem a la doctrina, anem.
Anem a la doctrina
que al cel mos trobarem.

Me’n recordo d’aquells temps,
que això no se m’oblida
pos si tenia deu anys
tot era llum i alegria.

Al 2001 entra Valls
i li seguix José Font,
després l’actual Manel Solé
que és el que ara correspon.

Don Alfredo era bon home,
igualment que don Miguel.
Don Paco se’n va anar prompte
per culpa d’un accident.

Les festes que ara tenim
no hi ha res per criticar
però les que es feien abans
eren més per a xalar.

A mi sempre em semblava
que el que en tenia cinquanta
era molt vell i era iaio
i potser no ho superava.

Me dixava el senyor Cases
que va ser molt important,
però continua la tasca
i tira la llar endavant.

De les mestres me’n recordo,
donya Maria i Angelita,
però com jo no hi anava
només me’n recordo una mica.

Portàvem vaques d’Alfara
i del Xarnego, també.
No anaven en camió,
les portaven pel carrer.

Ara que en tinc seixanta-sis
no em sento gens estrany,
i el que no estigue conforme
que s’espere un altre any.

Est any celebrarem
el 25è aniversari
i que passen molts més anys
fent un bon itinerari.

Anàvem al catecisme
els diumentes per la tarde,
allí ens reuníem tots,
encara no hi havien parques.

Els carrers engalanats
des de dalt fins a les rodes,
i la música tocant
pel matí i a totes hores.

A l’edat de jubilar-te
tot te sembla molt bonic
però te fa mal una cama
o et surt una hèrnia al melic.

Dixem-nos d’aniversaris
i aguantem-nos en salut,
no perdem les il·lusions
però sí la del canyut.

Me’n recordo de mossèn Pepe,
era un home bondadós,
ell mos feia la doctrina
i mos reunia a tots.

La plaça feta de carros
i també d’algun tauló,
però sempre estava plena;
hi havia molta afició.

Aquí, a Roquetes, tenim
una llar de jubilats,
allí se passen bons ratos
jugant a cartes o sentats.

Ramon Lapeira
Roquetes, maig 2009

Records de la festa
Ja tornem a ser a l’estiu,
ja tornem a ser a les festes,
quina alegria, quin goig,
quins records em porten sempre.

Les carrosses, la cucanya,
els concursos, els esports,
els carrers engalanats
amb banderetes i flors.

Les pubilles, el panoli,
els vellets, les bicicletes
i aquell pal ensabonat
que tots hi caien sempre.

Ah, i no podem oblidar
el dia del Sant patró
i l’últim dia, els coets
i el sopar de germanor.

Baldanades, sardinades,
paelles i botifarres
i a la terrassa d’estiu
les orquestres no paraven.
Hi havia alguna comèdia
i una nit per al teatre.

Ja fa temps que aquí no hi sóc
però a l’arribar l’estiu
sempre tinc aquells records.
Us saludo amb carinyo
i bones festes a tothom.
Araceli Hernández
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Orquestra Los Telstar, sessió de ball a Corbera
d’Ebre. Paco Lleixà (baix), Manuel Tomàs (trompeta), José Gisbert (saxo tenor), Alberto Mulet
(cantant), Carlos Ballesté (saxo alt), Lluís Vidal
(saxo alt) i José M. Balagué (bateria).
Any 1960.
Festes de Roquetes. Passacarrers amb la banda
La artística roquetense.
Enrique Cortés (director), Ramon Trullén, Antonio
Lamarca, José Balagué, Manuel Tomàs, Juan Ginovart, José Garcia, Joan ‘lo Virbo’ i d’altres.
JOSÉ M. SALANGUERA

Any 1962. Festes Majors de Roquetes.
Angelita Nolla, Mercedes Mestres, Teresa Franch i
M. Carmen Monné, entre d’altres. CINTA GISBERT
Any 1962. Festes Majors de Roquetes, carrer de Sant Ramon.
CARME RODRÍGUEZ

Any 1970.
Cós iris a la Ravaleta.
Lluís Espuny, Juanito Ralda, Pepita Miralles, Daniel Valls
i Ramon Bonfill, entre d’altres.
PEPITA ALBARRAN

