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airebé a les portes de la tardor, lluny queden ja els dies de les festes majors del
nostre municipi; aquells dies (tal com
mostren les pàgines que en parlen) en
què els ciutadans i les ciutadanes vam

sortir al carrer i vam gaudir de tota la programació, deixant
‘aparcats’ els problemes i la feina habitual del dia a dia. Una vegada més, la participació va ser la nota destacada de les festes,

l’editorial

tant de les de Roquetes com les de la Ravaleta i la Capella del
Carme.
Els actes lúdics, però, van cloure realment el darrer cap de

setmana d’agost amb la celebració de la setzena edició del Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre. Un any més, milers de persones van acudir a l’Hort de Cruells en la cita obligada per als
amants de la música tradicional i de les tradicions en general. Cal
ressaltar l’alta participació a la Trobada de puntaires i al concurs
de punyetes; sense oblidar, però, que el nombre màxim de públic va assolir-se, com sempre, la nit de dissabte quan, no només
la música ebrenca va ser-hi present, sinó que els aires de Portugal i els Balcans van inundar el popular ‘Hort de la música’.
L’estiu ha acabat amb el regust de la fraternitat festiva i la

xalera, però també amb la satisfacció de veure com van acomplint-se, als dos anys de mandat, els objectius que l’equip de govern municipal vam marcar-nos per a la legislatura que
estrenàvem. Parlo de la fita de que, abans d’acabar els quatre
anys, Roquetes estés ben comunicada amb els seus propis nuclis
d’habitants i amb la resta de ciutats veïnes. Així, les festes maFOTO PORTADA: A. ORTIZ (GRÀCIES A LA
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jors de Roquetes van cloure amb la inauguració del passeig que
ens uneix amb Jesús; una nova via, pràctica, acollidora i moderna que ens apropa al poble veí; i aviat veurem inaugurada la
nova carretera entre Roquetes i Tortosa, que també esdevindrà
un passeig per a vianants i ciclistes. I recordem, a més a més, que
l’any passat vam estrenar la via que uneix la ciutat amb la raval
de Cristo i ens acosta més còmodament al polígon del Pla de
l’Estació i a l’Eix de l’Ebre. Tot plegat, infraestructures necessàries perquè el nostre municipi i els seus habitants tinguem unes
comunicacions dignes i pròpies del segle XXI.
El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies
Roquetes homenatja el seu primer alcalde
El consistori inaugura el nou passeig de Ramon Bosch (1800-1885)

E

l ple ordinari de l’Ajuntament de Roquetes
celebrat dimarts 28 de juliol va aprovar la
proposta presentada pels quatre grups polítics que formen el govern municipal de dedicar un carrer de la ciutat al que va ser el seu
primer alcalde, Ramon Bosch. L’indret escollit per dur el
nom de l’il·lustre roquetenc va ser el passeig comprès entre
el carrer Major i l’avinguda de la Diputació, al costat del
canal de la dreta de l’Ebre i emmarcat entre dos edificis emblemàtics com són el mercat municipal i l’ajuntament.
Aquesta proposta aprovada pel ple, amb els vots a favor de
l’equip de govern i l’abstenció del grup a l’oposició (PSC),
va respondre a la necessitat “de dignificar la figura del que
va ser l’alcalde del primer Ajuntament del municipi perquè, independentment de les creences que un pugui tenir
o de la ideologia que cadascú vulgui defensar, hi ha el respecte institucional cap a la figura d’un càrrec públic. Calia
que les noves generacions el coneguessin i la ciutat li retés
l’homenatge que es mereix”, va manifestar l’alcalde de Roquetes, Paco Gas. De fet, l’alcalde va llegir, durant el ple, un
fragment del llibre De Roquetes vinc, de Ramon Tafalla, que
manifesta la necessitat que la ciutat homenatgés la figura
del seu primer alcalde: “Malauradament, no queda avui aquí
cap signe de reconeixement de la ciutat a aquell home singular que va regir els destins dels nostres avantpassats en els
moments crítics del poble recent nascut. Res que reconegui la
càrrega de treball, d’incomprensió, de penúria i de desagraïment que va comportar el càrrec en aquell moment. Vergonya
aliena hauríem de sentir els roquetencs per no tenir a la ciutat ni un senyal de reconeixement perdurable a la figura d’aquell home. Per no tenir, no té ni el nom d’un carrer, ni d’una
plaça, ni un petit monument o un simple bust de pedra per recordar-lo...”.
Per la seva banda, la regidora de Qualitat de Vida, Pepita
Bosch, descendent directa de l’homenatjat, va mostrar la
seva satisfacció en veure com, finalment, es reconeix públi-

IMATGE DE BOSCH EXTRETA DEL LLIBRE ‘DE ROQUETES VINC’, DE RAMON TAFALLA.

cament la figura del que va ser el primer alcalde. “Ja han
passat prou anys sense que la ciutat recordés la figura de
l’home decidit que va tirar endavant el seu primer Ajuntament. Després de 159 anys, finalment s’ha fet justícia”,
va dir la regidora.
Així doncs, el fins ara passeig del canal -anomenat així popularment a falta de nom oficial- va ser batejat amb el nom
de passeig de Ramon Bosch i Rosell (1800-1885), primer alcalde de Roquetes. L’acte d’inauguració del passeig va tenir
lloc la tarda del dia 10 de setembre, dintre dels actes insti(continua a la pàgina següent)
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tucionals de celebració
de la Diada Nacional
de Catalunya. Les autoritats municipals van
descobrir la placa amb
el nom del passeig que
hi ha instal·lada a la
paret del mercat municipal. A més a més, l’acte d’inauguració va comptar amb la
presència de Joseret i la seva rondalla, que van amenitzar
l’acte amb la més tradicional de les músiques ebrenques: la
nostra jota.
EL PRIMER ALCALDE DE LES ROQUETES

Ramon Bosch i Rosell va néixer a Alcover l’any 1800 (d’aquí li ve el sobrenom del ‘català’). El 1830 va arribar a Roquetes amb els seus pares i germans i, amb molt treball i
dedicació, va aconseguir ser un dels majors contribuents
del poble. Segons els documents escrits de l’època, Bosch
va ser un home de profunda convicció religiosa, laboriós,
recte, amb molt sentit de l’humor i amb fortes dots d’organització i visió de les coses.
El 14 d’abril del 1850, quan el nucli de Les Roquetes va independitzar-se de Tortosa, Bosch va esdevenir el primer alcalde del nou municipi. La constitució del nou Ajuntament
va tenir lloc a la casa pairal de la família, al cèntric carrer
de la Gaia. Ramon Bosch va presidir-lo durant dos períodes
de temps: del 14 d’abril de 1850 fins a l’1 de gener de 1853,
i del 1857 al 1859.
El que fou el primer alcalde va morir el juliol de 1885 a
causa de l’epidèmia del còlera que va arrasar Roquetes, i ho
va fer a la mateixa casa on 35 anys abans va ser constituïda
la primera corporació municipal roquetenca. Com a nota

IMATGES DE LA INAUGURACIÓ DEL PASSEIG DE RAMON BOSCH I ROSELL. A DALT, ELS FAMILIARS DESCENDENTS DEL PRIMER ALCALDE.

històrica, cal assenyalar que el mateix dia que va morir
Bosch també van traspassar disset veïns més del carrer de
la Gaia, i que la mateixa epidèmia també va endur-se les
vides de dos dels germans de l’alcalde.

La carretera de Roquetes a Jesús esdevé un nou passeig
Els alcaldes de Tortosa i Roquetes, i el president de l’EMD
de Jesús van inaugurar, la tarda del 12 de juliol, la nova carretera que uneix Roquetes i Jesús. La posada en servei del
nou passeig va coincidir amb la celebració de les festes majors d’ambdues poblacions, fet que va provocar una notable
afluència de públic. A l’acte va assistir també el director
dels serveis territorials de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Carles Pasqual.
Aquesta obra de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes ha implicat la reconversió de l’antiga carretera en un passeig arbrat, amb calçada i voreres noves, nou enllumenat, bancs i
(continua a la pàgina següent)

pàgina 4

Núm. 268 agost / setembre 2009

Roquetes

(ve de la pàgina anterior)

papereres, xarxa de serveis, i la inclusió d’un carril bici al
llarg de tota la via. La longitud del vial és de 450 m, la superfície total urbanitzada és de 8.840 m2 i la secció d’amplada és de 16 m. El 65% de la carretera pertany al terme de
Tortosa i el 35% restant, a Roquetes. Entre els detalls de l’obra destaca que, a la part de Jesús, el passeig s’amplia fins
a tenir un caràcter gairebé de plaça, on hi ha uns bancs coincidint amb l’accés al CEIP Daniel Mangrané. El cost final de
l’obra ha estat d’1,1 milions d’euros, 723.230 dels quals són
amb càrrec al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC).
En els parlaments, l’alcalde Paco Gas va afirmar que “tenim

un passeig que, sense reduir les distàncies, ens apropa com
a pobles veïns, incrementa la seguretat viària, i millora la
comunicació entre les persones”. Gas va afegir que aquesta
inauguració “és la millor manera d’acabar les nostres festes
majors” i va destacar la “bona sintonia” entre els ajuntaments de Tortosa, Roquetes i el departament de Governació
(responsable de l’aportació econòmica del PUOSC).
El director dels serveis territorials de Governació, Carles Pascual, va assenyalar “les bones relacions entre els municipis
implicats en aquest projecte, per damunt de colors polítics, la qual cosa reverteix en una evident millora dels serveis públics per a la ciutadania”.

i, a més...

L’alcalde, nou president de
la Mancomunitat
Tal com estableix l’article 14 dels estatuts de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes, la presidència d’aquest
organisme (es tracta d’un càrrec no remunerat) ha de
ser alternant entre els alcaldes de les dues poblacions.
Així, la presidència que durant aquests dos primers
anys de legislatura municipal va ostentar l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va passar a mans de Paco Gas, alcalde de Roquetes, a mitjans de juliol, el qual l’ocuparà els dos anys restants.
El relleu en el càrrec, però, no comportarà cap canvi en
la línia de treball que ha dut fins ara la Mancomunitat;
ans al contrari. “El canvi és més aviat protocol·lari.
S’ha fet una molt bona feina i continuarem tirant endavant els projectes que ja teníem previstos”, va manifestar el nou president. En la mateixa línia va parlar
l’alcalde de Tortosa: “el més important és l’impuls que
hem donat a la Mancomunitat els governs municipals

de Roquetes i Tortosa, i la bona sintonia que mantenim”.
La carretera Roquetes-Jesús ha estat, fins ara, el projecte més ambiciós de la feina conjunta dels dos municipis, sense oblidar l’arranjament de la carretera dels
Ports. Ara, la Mancomunitat ja s’està treballant en una
altra obra: la millora de tot l’entorn del barranc de Sant
Antoni, una actuació mediambiental en un espai natural molt important per a les dues poblacions i per al territori.
pàgina 5
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i, a més...

Qui hagi visitat Roquetes aquest estiu haurà tingut la sensació de veure una ciutat de potes enlaire. Els que ho hauran ‘suportat’, però, són els veïns i veïnes dels carrers que
estan aixecats i en procés d’arranjament i urbanització, i
els que viuen a prop de les noves construccions, com ara el
pavelló poliesportiu. Les imatges volen reflectir l’estat estiuenc de les nostres infraestructures, places i carrers. A
l’esquerra, obres a l’enllumenat. A baix, l’estructura del nou
pavelló, el carrer de Santa Anna i la plaça de la raval Nova.

Nou plànol actualitzat
dels carrers de Roquetes
Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Roquetes han
elaborat un nou plànol del municipi amb tots els carrers detallats, tant de la ciutat com del nucli de la
raval de Cristo. Aquesta actuació respon a la voluntat de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de poder
oferir un servei actualitzat i satisfer així una creixent
demanda. L’únic plànol de carrers de què es disposava fins ara havia quedat del tot obsolet. Per posarne un exemple, no hi figurava ni la urbanització de
la Torre d’en Gil.
Aquest nou plànol, del qual se n’han editat 5.000
exemplars, també assenyala els diversos accessos al
municipi, així com els polígons industrials. La nova
eina informativa -podeu trobar-la als comerços de la
ciutat o al mateix ajuntament- també inclou un llistat de telèfons d’interès.
INFORMACIÓ TURÍSTICA

D’altra banda, l’àrea de Turisme està treballant en
l’edició d’un mapa turístic que abastarà tot el terme
municipal, amb imatges i informació sobre la història de Roquetes, els seus principals recursos econòmics, costums i tradicions. El nou mapa, la portada
del qual és obra del dibuixant Ignasi Blanch, sortirà
al carrer a finals d’any.
Val a dir, a més a més, que el portal web de l’Ajuntament (www.roquetes.cat) disposarà en breu d’un
apartat específic de l’àrea de Turisme, que inclourà
també informació sobre la ciutat i el seu terme.
pàgina 6
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Nou sistema de recollida selectiva dels residus (i última part)
En aquesta tercera i última part del reportatge sobre la recollida selectiva dels residus que vam encetar al número
266 de la revista Roquetes, aprendrem quines fraccions de
residus es recullen a Catalunya de manera selectiva i
també quins d’aquests, i quins no, s’han de dipositar a cadascun dels contenidors de què disposem.
Segons l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2008 es
van generar a Catalunya 4.276.094 tones de residus municipals, la qual cosa fa que la mitjana de generació de deixallers per habitant i dia se situï en 1,59 kg. Prendre
consciència de la importància de llençar correctament els
residus perquè siguin reciclats i reutilitzats és una feina
bàsica de la ciutadania d’avui en dia. No es tracta de cap
complicació extraordinària, sinó d’una actitud cívica i responsable que ha de fer possible que el nostre Planeta no
hagi de suportar més brutícia i més expoliació dels recursos per fabricar aquests productes que després nosaltres
rebutgem.
Al nostre país es recullen, selectivament,
onze fraccions diferents de deixalles.
Anem a conèixer-les.

PAPER I CARTRÓ

Comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit,
paper d’ordinador, paper de cuina, i tota mena d’envasos
i embolcalls d’aquests materials.
VIDRE

Aquesta fracció inclou els residus d’envasos d’un sol ús
utilitzats per a les ampolles d’aigües minerals, vi, licors,
cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats i altres
envasos de vidre.
VOLUMINOSOS

En aquest apartat hi ha mobles i trastos vells com ara matalassos, equipament de la llar, residus electrònics i tota
mena d’andròmines en desús.
PODA I JARDINERIA

Aquí s’inclouen els residus de jardinera i
poda de grans dimensions, tant si
provenen d’espais públics com
privats.

MATÈRIA ORGÀNICA

Aquesta fracció comprèn els
residus orgànics propis de
la llar que es produeixen,
principalment, a les cuines durant la manipulació
d’aliments, la preparació i
el consum del menjar; per
la cura de plantes i petits
jardins, i també els residus
provinents de generadors
singulars com ara mercats,
restaurants, comerços d’aliments, grans superfícies
comercials i d’altres.
ENVASOS LLEUGERS

En aquesta fracció estan
inclosos tota mena d’envasos fabricats amb materials plàstics i metàl·lics
com ara llaunes o embalatges de ferro, alumini o de
qualsevol altre metall o
aliatge de metalls, així
com els envasos compostos (brics).

PILES I MEDICAMENTS

Piles i petites bateries que
es recullen tant a través
d’establiments col·laboradors com de les deixalleries. En la segona
categoria estan inclosos els
envasos i les restes de medicaments que, generalment,
es recullen a través de les
mateixes farmàcies.
TÈXTIL

La fracció tèxtil inclou
roba, draps, restes de tapisseria,calçat i peces de
vestir de pell.
ALTRES RESIDUS

Comprèn flourescents,
pneumàtics, bateries, dissolvents, electrodomèstics, ferralla electrònica,
olis vegetals, olis minerals, pintures, ferralla,
(continua a la pàgina següent)
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fusta, vidre pla, espills i runes.
FRACCIÓ RESTA

Aquest darrer apartat inclou els materials que no apareixen en
cap de les fraccions esmentades.
La nostra ciutat disposa de contenidors específics per a alguns
dels tipus de residus, concretament per a la fracció orgànica, els
envasos lleugers, vidre, paper i cartró, i fracció resta o rebuig. Tal
com haureu pogut veure, però, hi ha moltes més deixalles que, per
fer-ne un bon ús i tenir cura del medi ambient, cal portar a la deixalleria o trucar-hi perquè ens les vinguin a recollir si és que no
podem dur-les-hi.
Una vegada conegut com es recullen els nostres residus de forma selectiva, anem a veure ara quina mena de rebuig correspon a cada contenidor. Cal recordar que Roquetes disposa ja de diverses illes de contenidors soterrats com
els que apareixen a les imatges, però que encara hi ha illes de contenidors de superfície, i aquests tenen les mateixes característiques que els soterrats quant a la selecció de les deixalles; només es diferencien dels anteriors pel sistema de recollida.

CONTENIDOR
VERD
SÍ: ampolles i pots

CONTENIDOR BLAU
SÍ: diaris i revistes, llibres, folis, sobres, cartolines i papers

en general, paper de propaganda, capses i bosses de cartró i
envasos de paper i cartró (sucre, farina, cereals, galeres...).

de vidre.
NO
NO

Gots, gerros, plats
de vidre: a la deixalleria.
Cendrers i objectes de decoració
de vidre: a la deixalleria.
Peixeres i terraris:
a la deixalleria.
Tasses i teteres de porcellana: a la deixalleria.
Cassoles de terrissa: a la deixalleria.
Cassoles i safates de Pyrex (vidre de cocció): a la deixalleria.
Miralls: a la deixalleria o la recollida de voluminosos a domicili.
Vidre pla (de finestres, marcs de foto o quadres: a la deixalleria o la recollida de voluminosos a domicili.
Fluorescents: a la deixalleria.
Bombetes incandescents: al rebuig.
Bombetes de baix consum: a la deixalleria.
Ulleres i lents de contacte: algunes òptiques, farmàcies i
entitats bancàries, entre altres establiments, recullen les
ulleres. Si no en trobem cap, al rebuig.

pàgina 8

Paper plastificat: si té el símbol de punt verd, va al contenidor groc, si no, al rebuig o fracció resta.
Fotografies: al rebuig.
Paper de vider, de calc, paper tèrmic de fax: al rebuig.
Filtres de paper: depèn del contingut. Si són de cafè van al
contenidor marró; si contenen altres substàncies no perilloses
van a la fracció resta, i si contenen substàncies perilloses han
d’anar a la deixalleria.
Paper plastificat d’embolicar regals: si no
du el punt verd, al rebuig.
Capses de paper i plàstic
(de joguines, per exemple):
la millor solució és separar
els materials per als contenidors blau i groc; si no és
viable, es llencen al contenidor corresponent al
material majoritari.
Mocadors: al rebuig.
Tovallons de paper i
paper de cuina brut d’oli
de cuina, greix o restes
de menjar: al contenidor
marró.
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CONTENIDOR GROC
SÍ:

Ampolles de plàstic d’aigua mineral, ampolles i garrafes de suavitzant, detergent, netejavidres, etc,
ampolles blanques de plàstic (llet).
Paper d’alumini.
Llaunes d’alumini, llaunes de ferro.
Bosses de plàstic.
Farciment, motlles i safates de porexpan, paper transparent o film i altres embolcalls transparents
d’aliments.
Plats, gots i coberts de plàstic.
Envasos, buits i nets, de productes tòxics com ara salfuman, aiguarràs o lleixiu.
Esprais buits.
Taps d’envasos (metàl·lics o de plàstic).
NO

Llaços i cintes d’embolicar regals: al rebuig.
Envasos de productes tòxics si contenen restes de producte: a
la deixalleria.
Radiografies: a la deixalleria.
Bastonets per a les orelles: al rebuig.
Material de cures (tiretes, cotó fluix benes, etc...): al rebuig o al
contenidor especial sanitari (hospitals i centres d’atenció primària).

CONTENIDOR MARRÓ

NO

SÍ:

Restes líquides (llet,
sucs, sopes...): al clavegueram.
Bolquers: al rebuig.
Higiene íntima femenina (compreses i tampons): al rebuig.
Pols d’agranar: al rebuig.
Cendres i burilles: al rebuig.
Restes de poda: (de grans dimensions) i gespa tallada (grans volums): a la deixalleria.
Deposicions d’animals: al rebuig.
Residus de gàbia d’ocell: al rebuig.

Restes de fruita i verdura, restes de carn i peix.
Marro de cafè, infusions (en sobre o a granel).
Serradures.
Pa sec.
Closques d’ous, fruites seques i marisc.
Flors i plantes.
Taps de suro.
Paper de cuina brut d’orgànica.

A LA DEIXALLERIA
Fluorescents i llums de
vapor de mercuri.
Bateries.
Telèfons mòbils i altres
dispositius.
Dissolvents.
Pintures.
Vernissos.
Piles i acumuladors.
Electrodomèstics.
BIBLIOGRAFIA:

Ordinadors.
Paper i cartró.
Vidre de tota mena.
Plàstics de tota mena.
Ferralla i metalls.
Fusta.
Tèxtils.
Pneumàtics.
Enderrocs
d’obres menors

I això, on va? Guia pràctica del reciclatge, de Josep Ll.

Deixalleria de Roquetes
Horari:
dimarts, dimecres, dijous i divendres
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Dissabtes, de 10 a 14h durant tot l’any
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606 553 081
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Un estiu entretingut per
als més menuts del municipi
Un any més, el casal d’estiu de Roquetes va obrir les portes els mesos de vacances escolars perquè els xiquets i les
xiquetes del municipi, i també de les rodalies, poguessin
gaudir d’un servei que ha celebrat ja el seu dotzè aniversari en funcionament i continua creixent any rera any.
Aquest estiu, han passat pel casal cent quaranta infants,
repartits en les tres quinzenes en què va estar programat.
A aquest gran nombre d’inscrits s’hi va sumar també tot
l’equip de monitoratge: un total de 21 membres entre monitors titulats, monitors en pràctiques i voluntaris.
El casal va ser estructurat en tres grups d’edat: els menuts, de 3 a 5 anys; els d’edats intermitges, de 5 a 7 anys;
i els grans, dels 8 anys en endavant. L’espai on va desenvolupar-se va ser, un any més, el centre cívic, del qual se’n
van utilitzar la planta baixa i la primera planta com a aules
polivalents i els dos parcs com a llocs d’esbarjo, i també
les instal·lacions esportives, que van ser utilitzades per
realitzar les activitats de piscina i d’altres relacionades
amb l’esport.
Les activitats que van dur-se a terme al casal durant tot
l’estiu van ser del tot diverses i, tot i que n’hi havia de generals, cada grup va comptar amb una planificació específica per poder assolir els objectius marcats pel casal,
que sempre estan relacionats amb el món del lleure. La
programació va incloure activitats de manualitats, tallers
de titelles i de cuina, teatre, mímica, danses, jocs musicals, gimcanes, piscina gairebé cada dia, visites a l’ajuntament, al mercat municipal, a la biblioteca, a una granja
de cavalls i centre eqüestre, intercanvis amb altres casals
de la comarca, un tomb per la Festa del Renaixement, etc..
Un marc ampli d’activitats que van fer que els xiquets i
les xiquetes del nostre municipi gaudíssin un any més del
casal d’estiu i tinguessin un estiu d’allò més entretingut.
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Tècniques i coneixements per educar en el món del lleure
Organitzat per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roquetes, del 13 al 24 de juliol va celebrar-se un curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, que va tenir
lloc al casal de joves i va ser impartit per monitors i monitores de l’Escola d’esplai de Tortosa.
El curs, al què es va inscriure una vintena joves, de Roquetes i de la resta de les Terres de l’Ebre, va abordar diferents
temàtiques teòriques al voltant del món del lleure d’aquests
primers grups de població, com ara la psicologia evolutiva
i trets bàsics del desenvolupament, la descoberta i el coneixement de l’entorn, primers auxilis, l’atenció a la diversitat
i el respecte a les diferències, la integració dels disminuïts
físics, psíquics, sensorials, orgànics i/o de les persones en
dificultats socials, el concepte de temps lliure, la història i
el seu significat social, l’educació en els valors, la prevenció de les drogodependències o les funcions dels monitor

i monitores i la relació educativa.
Els participants, però, també van rebre classes teoricopràctiques per poder desenvolupar-les després en llurs futures
feines, com ara teatre i dramatització o les activitats programades per a la sortida que va incloure el curs. Aquesta
va dur-se a terme el dies 20 i 21 de juliol i va tenir la seu a
la casa de colònies que el Bisbat de Tortosa té als Ports de
Caro. Allí es van tractar temes com l’entorn geogràfic de
Catalunya, l’educació mediambiental, l’ecologia i descoberta de la natura, excursions, rutes, acampades o els jocs
esportius i l’educació física.
L’alta assistència al curs va posar de manifest el creixent interès dels mateixos joves per aquesta branca professional;
curiosament, durant les mateixes dates en què el casal d’estiu de Roquetes havia ocupat un total de vint-i-un monitors
i monitores d’esplai.

música

Roquetes, amb la Mostra
de jazz de Tortosa
Dimecres 1 de juliol, just abans de començar les festes
majors de la ciutat, Roquetes va acollir una de les actuacions de la Mostra de jazz de Tortosa, que s’estava
celebrant aquella setmana. Així, el carrer del costat del
local Da Vinci va acollir força públic per gaudir del concert de Carlo Sarduy Quintet (latin jazz). Carlo Sarduy
és un jove trompetista cubà que ha guanyat diversos
premis i ha compartit escenari amb grups com Ojos de

brujo o figures del jazz com Chucho Valdés.
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Juan José Curto, nou director
Observatori de l’Ebre
Dimecres 22 de juliol, el patronat de la Fundació de
l’Observatori de l’Ebre, reunit a Roquetes, va nomenar
Juan José Curto Subirats com a nou director del centre.
Subirats, amb 51 anys i natural de Tortosa, és doctor en
ciències físiques i està vinculat a la Institució des de
l’any 1981, on ha treballat principalment en magnetisme
terrestre i ha estat el responsable de la secció de geomagnetisme i del servei d’infraestructura els darrers
anys.
El nou director de l’Observatori de l’Ebre substitueix en
el càrrec Joan Miquel Torta, que ha estat dirigint l’Observatori durant vuit anys i escaig. Torta continuarà treballant al centre, ara des d’una vessant més científica i
menys de gestió.
Entre els objectius més immediats que s’ha marcat el
nou director hi ha potenciar la recerca -tant en la línia
tradicional de geomagnetisme i aeronomia com en la
més recent del canvi climàtic-, la voluntat de consolidar
la docència en l’àmbit universitari i l’observació geofísica. Un altre repte per a Curto serà consolidar les col·laboracions científiques que es puguin donar amb els
altres grups de recerca del territori com ara la Universitat Rovira i Virgili o l’Institut de Recerca i Tecnologia

Agroalimentàries (IRTA).
CURSETS D’ESTIU

Novament, aquest estiu, l’Observatori de l’Ebre va obrir
les portes de la ciència al públic interessat i va oferir, per
novena vegada consecutiva, el curs d’astronomia Anem
a tocar el cel. Aquest curs es va realitzar durant tres dimarts consecutius del mes de juliol (dies 7, 14 i 21), de
21.30 a 00.30h, i va constar d’una primera part explicativa i d’una part pràctica d’observació amb telescopis.
Amb aquest curs, els alumnes va tenir l’oportunitat d’endinsar-se en el món dels planetes i els estels, i van aprendre a observar l’univers amb els telescopis.

CEDIDA

Ignasi Blanch
repinta un fragment
de la història
Tal com ja vam avançar en l’edició anterior de la revista Roquetes, l’il·lustrador
roquetenc Ignasi Blanch va estar a Berlín aquest passat mes d’agost per repintar el fragment del mur que ell mateix ja
va crear fa gairebé vint anys. Aquesta
obra, titulada Parlo d’amor, forma part
del projecte artístic East Side Gallery de
la capital alemanya: un tram d’1,3 km
de l’antic mur que encara queda dempeus. Un centenar d’artistes de tot el
món van plasmar-hi, vint anys enrere,
les seves obres i aquest estiu han passat per Berlín per
restaurar-les. Cal destacar que Blanch és l’únic artista de
l’Estat espanyol que va estar convidat en el seu moment
pàgina 12

per deixar-hi la seva creació. La inauguració del conjunt
artístic restaurat està prevista per al novembre, quan es
compliran els 20 anys de la caiguda del mur.
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H

a arribat el setembre i,
amb ell, la fi de l’estiu.
Lluny ens queden ja les
festes majors de la ciutat i
dels barris (menys les de la
raval Nova), però hem volgut fer un breu
repàs fotogràfic a mena de record. En record
de deu dies (en el cas de Roquetes) en què,
com sempre, la nota més significativa va ser
l’alta participació a la major part dels actes
programats. Com sempre també, música,
gastronomia i tradició que van omplir un calendari festiu adreçat a tots els públics.
Per manca d’espai, en aquest recull no trobareu imatges de tots els actes, però sí unes
quantes dels més significatius.
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LA TRADICIONAL
PROCLAMACIÓ DE LES
PUBILLES VA DONAR
INICI A LES FESTES
MAJORS A L’HORT DE
CRUELLS, ESCENARI
QUE TAMBÉ VA ACOLLIR L’EXPOSICIÓ DE
GRAVATS DE JOAN C.
CALBET. A BAIX, L’ENTREGA DE MOCADORS I
L’ESPECTACLE DE FOC.
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A DALT, L’ALTRA EXPOSICIÓ DE LES
FESTES, LA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES
DE ROQUETES, I EL TORNEIG DE PARTIDES
RÀPIDES QUE VA ORGANITZAR EL CLUB
D’ESCACS PEÓ VUIT.
L’OFRENA DE FLORS I FRUITS AL PATRÓ VA
TENIR COM A CONVIDAT D’HONOR EL
CONSELLER DE GOVERNACIÓ I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DE LA GENERALITAT, JORDI AUSÀS.
AMB MOTIU DEL SEU CENTENARI,
LA CONCREGACIÓ MARIANA VA PORTAR
LA BANDERA DE LA CIUTAT.
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2009, LA PENYA

BARCELONISTA MONT
CARO VA CELEBRAR EL
SEU QUINZÈ ANIVERSARI. DESPRÉS DE PARTICIPAR A L’OFRENA,
L’ENTITAT VA ORGANITZAR UN SOPAR DE
PENYES AL PATI DELS
TIL·LERS, AL QUÈ VAN
ASSISTIR DIVERSES
PENYES DEL BAIX
EBRE, MONTSIÀ I BAIX
MAESTRAT, I UN DELS
MEMBRES DEL CONSELL SOCIAL DEL FC
BARCELONA, FERRAN
BELTRAN.
AL COSTAT, EL CONSELLER AUSÀS I MEMBRES DE LA JUNTA DE
LA CONGRACIÓ MARIANA AMB LA BANDERA DE LA CIUTAT.

ELS ACTES RELIGIOSOS EN HONOR AL PATRÓ
SANT GREGORI VAN SER ELS PROTAGONISTES
DEL MATÍ DE DIUMENGE

5 DE JULIOL.

MISSA MAJOR I PROCESSÓ PELS CARRERS,
ACOMPANYADA PELS GRALLERS I GEGANTS,
I LA BANDA DE MÚSICA DE LA LIRA.
VEÏNS DE LA RAVAL NOVA I DEL CARRER DE LA
GAIA VAN PORTAR LA IMATGE DEL PATRÓ.
A L’ESQUERRA, L’EQUIP GUANYADOR
DEL CAMPIONAT DE FUTBOL SALA, CASA MASO.
L’EQUIP LA GELA VA QUEDAR SEGON I EL DE LA
LIRA TERCER.
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EL SEMPRE CONCORREGUT CÓS IRIS VA
OMPLIR LA TARDA DEL PRIMER DIUMENGE. TOT I HAVER POC NOMBRE DE
CARROSSES, CAL DESTACAR-NE LA QUALITAT I EL TREBALL REALITZAT PER LES QUE
HI VAN PARTICIPAR. LES GUANYADORES

(1A), EL
(2A) I LA PALETA DE COLORS

VAN SER EL CISTELL DE FLORS
JARDINET

(3A).
DOTZE EQUIPS DE LES TERRES DE L’EBRE
VAN PARTICIPAR A LA TIRADA DE BITLLES.
EL GUANYADOR LOCAL VA SER, UN ANY
MÉS, JAUME RODA.
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GIMCANA AMB TRACTORS I
CONCURS DE MOTOSERRA,
DOS PROVES QUE VAN DISPUTAR-SE

18 PARTICIPANTS

EL DIA DE LA FESTA DELS
PAGESOS. BALLS DE SALÓ,
FESTA DE L’AIGUA, VISITA
DE LES PUBILLES A L’OBSERVATORI, FESTA DE LES
DONES, GIMCANA AMB
MOTOS, CONCURS DE GUINYOT... I EL SEMPRE MULTITUDINARI SOPAR DE LA
CABRA.
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ENTREGA DELS PREMIS CORRESPONENTS ALS CONCURSOS
QUE VA ORGANITZAR LA LLAR DE JUBILATS. JOAN CANALDA
I ENRIQUE HIERRO VAN GUANYAR EL CONCURS DE GUINYOT. A BAIX, RECOLLINT EL PREMI DE LA PARELLA FORMADA PER CAYETANO LORENZO I SALVADOR SANGRES,

2N

PREMI DEL CONCURS DE GUINYOT; JOAN MARTÍNEZ, 1R EN
BILLAR CARAMBOLA; I ÁNGELES GALLARDO I TERESA
ADELL, GUANYADORES DEL CONCURS DE GUINYOT FEMENÍ.
SAMFAINA PER AL DINAR DE DIVENDRES

9 DE JULIOL, LA

FESTA DE LA BIBICLETA I EL DIVERTIDÍSSIM TORNEIG DE
VÒLEI. A LA IMATGE DE LA DRETA, EL CONJUNT PARTICIPANT MILLOR DISFRESSAT: MARRECS MAMADORS.
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GIMCANA AMB TRACTORS I
CONCURS DE MOTOSERRA, DOS
PROVES QUE VAN DISPUTAR-SE
18 PARTICIPANTS EL DIA DE LA
FESTA DELS PAGESOS. BALLS DE
SALÓ, FESTA DE L’AIGUA, VISITA DE LES PUBILLES A L’OBSERVATORI, FESTA DE LES
DONES, GIMCANA AMB MOTOS,
CONCURS DE GUINYOT... I EL
SEMPRE MULTITUDINARI SOPAR
DE LA CABRA.

DISSABTE

11, ELS ABANDERATS DE LA FESTA

DEL RENAIXEMENT DE TORTOSA I ELS GEGANTS
DE ROQUETES VAN DESFILAR PER LA CIUTAT
FINS A L‘HORT DE CRUELLS, ON VAN OFERIR EL
SEU ESPECTACLE.
A BAIX, LA CORAL PRELUDI A CARO EN EL
CONCERT DE CORALS QUE VA TENIR LLOC A
L’ESGLÉSIA.
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TOT I QUE, OFICIALMENT, LES FESTES
MAJORS NO ACABEN FINS QUE LA
TRACA DEL DARRER DIUMENGE HI POSA
EL PUNT I FINAL, ELS ACTES DEL
DISSABTE ANUNCIEN QUE L’EDICIÓ
FESTIVA GAIREBÉ JA ÉS AL SAC.
LA JORNADA PAELLERA A LA TORRE
D’EN GIL, EL CORREFOC, ELS FOCS
D’ARTIFICI I EL BALL FINS AL MATÍ
SEGÜENT ACABEN AMB L’ENERGIA
D’UNA CIUTADANIA GAIREBÉ ESGOTADA
DESPRÉS DELS DEU DIES FESTIUS.
A BAIX, PER ALS AFICIONATS, L’EXHIBICIÓ D’AEROMODELISME DEL DARRER
DIA DE LES FESTES MAJORS

2009.
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Àngel Mesado, pregoner
de les festes majors
“A Londres, es coneixen
les Terres de l’Ebre pel
Delta, la gastronomia
i els espais de la Batalla
de l’Ebre”
El pregoner de les festes majors va ser enguany
un roquetenc absent: Àngel Mesado Jardí, delegat adjunt de la Delegació del Govern de la Generalitat al Regne Unit. Un jove economista que, des
de Londres, treballa per donar a conèixer Catalunya i perquè Catalunya estableixi lligams econòmics i polítics amb els països amb què treballa la
Delegació.

Pregunta: En què consisteix la teva feina?
Resposta: La Delegació del Govern al Regne Unit treballa per posar en contacte la Generalitat de Catalunya amb
diferents governs i administracions i així aprendre de
les millors pràctiques i establir les millors relacions de
col·laboració possibles amb el Regne Unit i Irlanda. Des
de la Delegació, treballem per posar Catalunya al mapa
mental dels britànics i per millorar el contacte del nostre
govern amb les diferents administracions d’aquests països. Dins la Delegació sóc el segon d’abord, i duc a terme
tasques que van des de la gestió interna fins a la representació externa, passant per la coordinació amb Barcelona.
P: Amb quins països es treballa des d’aquesta Delegació?
R: Treballem, principalment, amb els governs i parlaments britànic, escocès, nordirlandès, gal·lès i irlandès,
però també cobrim les relacions amb Islàndia i els països
escandinaus.
P: Quina visió tenen de Catalunya aquests països? I de
Roquetes?
R: Catalunya es percep com un territori amb una forta
personalitat política i un gran dinamisme econòmic en
pàgina 22

el si de l’Estat espanyol. Més enllà d’això, Catalunya és
coneguda per la seva capital, per la seva cuina, pel seu
patrimoni natural, pels seus artistes i creatius, i... per un
equip de futbol extraordinari que compta amb el millor
jugador del món i que ho guanya tot amb un joc d’atac
molt atractiu! En el camp de l’esport, també són força
coneguts els equips de rugby de la Catalunya Nord.
Roquetes, però, encara no és tan coneguda. Es coneixen
les Terres de l’Ebre pel Delta i la seva riquesa natural, per
l’excel·lent gastronomia i pels espais de la Batalla de l’Ebre. Cal continuar treballant, però, per millorar la projecció internacional tant de Roquetes com de les Terres de
l’Ebre.
P: Quantes delegacions del govern català hi ha al món actualment? N’hi ha més en projecte?
R: Hi ha les delegacions de Brussel·les, París, Berlín, Londres i Nova York. La nova delegació a Buenos Aires acaba
d’entrar en funcionament. D’altra banda, el projecte d’o(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

brir delegacions a Mèxic i al Marroc ha estat postposat
a causa del Pla d’ajust pressupostari per afrontar la crisi
econòmica que patim actualment.
P: Quina és la importància de donar a conèixer Catalunya
a la resta del món, o d’Europa en aquest cas?
R: No es pot estar al marge d’aquells moviments comercials i polítics que es generen en els principals centres de
poder del món. Allà on passen coses importants, s’hi ha
de ser. Estar en contacte permanent i participar de la vida
política, social i cultural de països considerats clau proporciona moltes oportunitats de millorar la projecció i la
influència de Catalunya. Es poden donar molts exemples
d’accions en què la presència sobre el terreny aporta un
valor afegit: accions d’acompanyament i informació per
millorar la presència d’empreses i d’inversions catalanes,
per promoure manifestacions culturals, per identificar i
intercanviar bones pràctiques en l’àmbit de les polítiques
i la gestió pública, etc. Que el Govern de la Generalitat
tingui una oficina de representació institucional al Regne
Unit comporta un reforç de les relacions amb aquest
Estat, les quals han de portar a una millora dels intercanvis comercials, culturals i polítics en benefici dels ciutadans de Catalunya.
P: Es tracta d’un projecte que haurà engegat l’actual govern català i prou, o creus que tindrà continuïtat si mai deixa d’estar
a les seves mans?
R: Aquest projecte ha estat engegat i liderat per un departament
del Govern, el titular del qual és un
destacat dirigent d’ERC. De tota
manera, cal tenir present que
aquest és un projecte aprovat pel
Consell Executiu i, per tant, és assumit com a projecte del conjunt
del Govern, començant pel seu
president. Propers governs decidiran quines són les seves polítiques
en matèria d’acció exterior i quin
tipus de continuïtat es dóna al projecte, però em consta que l’obertura de les delegacions compta
amb el recolzament d’una àmplia
majoria del Parlament. De moment, es treballa amb èxit per consolidar-les i convertir-les en una
eina útil de govern.
P: L’obertura de les delegacions
representa un pas endavant en l’autogovern?
R: Les delegacions són expressió natural de les actuals
capacitats d’autogovern de Catalunya. Les institucions
catalanes poden tenir projecció internacional mitjançant

“

l’obertura d’oficines a l’exterior, tal com reconeix l’article 194 del nou Estatut. De fet, els governs autònoms més
desenvolupats, com Quebec o
Flandes, fa temps que disposen
d’una sòlida xarxa de delegacions,
i diverses comunitats autònomes,
amb governs de diversos colors
polítics, com Euskadi, Galícia, Canàries o Extremadura també tenen
delegacions a l’exterior.
P: Finalment, quina relació mantens avui en dia amb la teva ciutat
i amb el teu territori? I quina valoració en fas, de les festes i de la invitació
institucional
de
l’Ajuntament, després d’haver fet
el pregó de les festes majors.
R: Amb Roquetes em mantinc en
contacte a través de la família, dels
amics i venint tan sovint com puc.
També procuro mantenir-me informat dels principals projectes en
marxa a la ciutat i a les Terres de
l’Ebre. De fet, des de la Delegació
sempre tenim un ull posat sobre el
territori.
Pel que fa al pregó, ho vaig considerar tot un honor i tota
una experiència. Estic molt agraït a la ciutat de Roquetes
i molt content perquè les festes majors han estat un èxit.
Ara ja cal pensar en les de l’any que ve!

Catalunya
també es coneix
per un equip de
futbol extraordinari
que compta amb
el millor jugador del
món i que ho guanya
tot amb un joc
d’atac
molt atractiu!
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capella del carme

Q

uan arriba el mes de juliol, els veïns de la
Capella del Carme celebren les seves festes en honor a la Mare de Déu que dóna
nom a aquest nucli de població roquetenc;
unes festes que sempre apleguen, entre
amics i familiars, molta participació. Enguany, aquestes van
començar divendres dia 10 amb l’inici de la novena en honor
a la Verge. La festa, però, va arrencar dissabte 18 amb el
volteig de campanes i els coets anunciadors. Entre els actes,
el concurs de guinyot, jocs per als més menuts (trencada
d’olles, festa de l’aigua, curses de cintes amb bicicleta...) i
xocolatada. A la nit va tenir lloc la presentació de la pubilleta, que engany va ser Anaïs Berengué, i, per acabar la jornada, musclada i música amb la xaranga Xino Xano.
Diumenge van tenir lloc els actes religiosos: missa, amb la
participació de la coral de la raval de Cristo, i processó per
l’entorn de l’ermita. I per cloure aquest cap de setmana festiu, un dinar de germanor per a tots els assistents.
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la raval de cristo

D

el 29 de juliol al 3 d’agost, la raval de Cristo
va viure la seva festa major. Sis dies farcits
d’actes durant els quals els ciutadans i les
ciutadanes van sortir al carrer per participar en la programació que la jove Comissió
de Festes va organitzar, amb la col·laboració de l’Associació de veïns la Ravaleta i l’Associació de Joves de la Ravaleta.
La festa major va començar i va acabar amb pólvora. L’inici
el van donar els coets anunciadors i la fi, el correfoc. Val a
dir, però, que el veitable punt i final el va posar el concorregut sopar de la vaca al pati de les escoles. Veiem-ne, doncs,
algunes imatges a les pàgines següents.

LES IMATGES CORRESPONEN
AL CONCURS DE PIZZES QUE VA TENIR LLOC
EL PRIMER DIA DE LES FESTES.
EL PREMI A LA MÉS ORNAMENTADA
VA SER PER A LA PENYA ‘LO LOCAL’ I
EL PREMI A LA MÉS BONA, PER A ‘LOS ESTRELLATS’.
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MENUTS, JOVES I GRANS.
TOTHOM VA TROBAR ACTES
DEL SEU GUST AL PROGRAMA
FESTIU. JOCS INFANTILS, LA BICICLETADA, EL CAMPIONAT DE
TENNIS TAULA O LA DIVERTIDA
GIMCANA NOCTURNA EN QUÈ
LES PENYES PARTICIPANTS VAN
HAVER DE SUPERAR PROVES
COM ARA BALLAR UNA COREOGRAFIA DE LA PEL·LÍCULA
‘GREASE’ O AIXAFAR GLOBUS
AMB L’ESPATLLA.
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LA GUERRA DE CONFETI TAMBÉ
PROTAGONITZA EL CÓS IRIS DE LA RAVALETA.
EL CONFETI I LES GANES DE PASSAR-HO BÉ,
EN ESPECIAL DELS MÉS JOVES.
TOTES LES CARROSSES PARTICIPANTS
VAN REBRE UN OBSEQUI DE L’ORGANITZACIÓ.
A LA NIT, CONCURS D’ALLIOLI I FIDEUADA
POPULAR.
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CONCURSOS DE TOTA MENA,
COM ELS QUE APAREIXEN
A LES IMATGES. A DALT,
EL DE MENJADORS DE BALDANES
I LA POSTERIOR BALDANADA PER A TOTS
ELS ASSISTENTS. A BAIX, LES CARRERES
D’ANDRÒMINES. ACTES MOLT DIVERTITS
I IMAGINATIUS QUE LA COMISSIÓ DE
FESTES VA ORGANITZAR PER AMENITZAR
LES FESTES MAJORS. A LA DRETA, LA
COMISSIÓ JUST ABANS DE REPARTIR EL
TRADICIONAL PANOLI.
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LES IMATGES DE L’OFRENA
EN QUÈ TAMBÉ PARTICIPEN
MOLTES ENTITATS ROQUETENQUES.
ENGUANY, EL PREGONER DE LA FESTA
MAJOR VA SER ALBERT CURTO,
EL JOVE PRESIDENT
DE LA RECENTMENT CREADA
ASSOCIACIÓ DE JOVES
DE LA RAVALETA.
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JOSERET I LA SEVA RONDALLA
VAN POSAR LA NOTA TRADICIONAL A
L’APERITIU PER A LA GENT GRAN,
QUE VA CELEBRAR-SE DESPRÉS
DE LA MISSA EN HONOR AL PATRÓ,
SANT MATEU ( DIUMENGE

2 D’AGOST).

UNA TROBADA DE POKET BIKE,
LES PAELLES A LES ESCOLES,
EL CONCURS DE GUINYOT AMB SANGRIA
PER A TOTHOM I EL BERENAR POPULAR
VAN OMPLIR LA RESTA DE LA JORNADA,
SENSE OBLIDAR, PERÒ, LA MÚSICA
D’ORQUESTRA, COM CADA NIT.
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PER A MOSTRA D’ACTE IMAGINATIU,
LES PARTIDES DE VÒLEI MIXT EN UNA PISTA
DE FANG O LA MELONADA POPULAR
PER REFRESCAR LA TARDA.
UNA TARDA, LA DARRERA DE LES FESTES, EN QUÈ
ELS INFANTS VAN TORNAR A SER LES ESTRELLES,
JA QUE VAN GAUDIR DE MULTITUD DE JOCS
I DELS INFLABLES.
EL CORREFOC, EL SOPAR DE LA VACA
I ELS FOCS D’ARTIFICI VAN POSAR
EL PUNT I FINAL
A LES FESTES MAJORS DEL

2009.
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entitats
Assemblea informativa del Patronat de Festes
Festes per part del públic i també algun incident que va
tenir lloc als bous.
Perquè aquests incidents no tornin a produir-se en properes edicions de les festes, els membres de la junta del Patronat van demanar suggerències per poder adoptar
diferents mesures de seguretat. Val a dir que enguany van
segellar-se 1.100 abonaments per a les festes majors i que
al sopar de la cabra es van utilitzar 2.100 cadires del Patronat, a més a més d’altres que la gent va dur-se de casa.

cinema a la fresca

Organitzades pels encarregats del cafè cineclub de
la Lira, els dies 1 i 22 d’agost van tenir lloc, a la terrassa de l’entitat, sengles sessions gratuïtes de cinema a la fresca. En aquest cas, el públic va poder
veure els documentals Home, de Yan Arthus-Bertrand, i Saharauis, de Toni Navarro.
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E

l Patronat de Festes de Roquetes va convocar, divendres 31 de juliol, una assemblea
perquè els seus associats coneguessin de primera mà un seguit d’incidents ocorreguts durant la celebració de les festes majors
d’enguany. Entre d’altres, van ser detectades diverses falsificacions d’abonaments per al ball, van produir-se unes
quantes faltes de respecte cap als membres del Patronat de

El Tibet i el Brasil, a
Roquetes de la mà de Sirga

A principis de juliol, el casal de joves va omplir-se de
sons tibetans en un concert de meditació amb bols,
gongs i veu. Un concert de pau i relax que formava
part del calendari estiuenc de l’associació Sirga, camins per créixer.
Dintre dels actes del juliol, cal esmentar també la
conferència titulada El poble Tupinambà està en perill.
Un acte informatiu per donar a conèixer què està passant en aquesta població brasilera en què els seus habitants han de defensar el seu territori sagrat davant
les agressions continuades que pateixen, les quals
provenen de sectors econòmics amb forts interessos
especulatius. La conferència va anar a càrrec de Núria
Arias, professora de l’IES Berenguer IV d’Amposta.
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el tradicionàrius
a les terres de l’ebre

L

a 16a edició del Tradicionàrius a les Terres de
l’Ebre, que va celebrar-se els dies 28, 29 i 30
d’agost, va tornar a ser un èxit de convocatòria. Unes cinc mil persones van passar per l’Hort de Cruells durant els dies del festival
tradicional; una cita ineludible per als amants de la tradició
ebrenca en totes les seves vessants. I és que l’Hort de la música aplega tants components en el seu programa que tothom hi troba el seu apartat preferit.
Així, divendres 28, va arrencar amb la cloenda de l’esplai de
l’estiu organitzat per l’Ajuntament, amb danses tradicionals
i un espectacle tradicional infantil a càrrec del grup Viri
Virom. Tot seguit, la regidora de Qualitat de Vida, Pepita
Bosch, va inaugurar l’exposició de les obres presentades al
concurs de punyetes (punys de camisa elaborats amb puntes de coixí), que va estar instal·lada a la sala d’exposicions
del casal municipal tot el cap de setmana.
La mateixa tarda, Sisco Ollé, regidor de Cultura, va presentar el treball de recerca La jota cantada a les Terres de l’Ebre,
de Joan Vidal, Carme Queralt i Eva Ballesteros. El treball se
centra en tot el nostre territori, però en especial en les comarques del Baix Ebre i Montsià, d’on va sortir la major part de
cantadors; homes que cantaven fent rondes a les festes a
canvi d’uns diners, que eren, majoritàriament, pagesos, barbers, sabaters o pastors. En definitiva, que provenien del
món rural. En la recerca, se n’han trobat 68, de 23 poblacions diferents. Alguns exemples: Boca de Bou, Miguel de
Belino, Josep Celma, Cotorro, Fumadó, Joan de Figuereta,
Joseret o, evidentment, el nostre Canalero. Val a dir que en
aquest treball de recopilació històrica i memòria oral han
estat localitzats cantadors que van viure fa més de cent anys,
com Mariano Manta i Juanito Blasco, que són de mitjans del
segle XIX.
La nota musical de la nit de divendres van posar-la dos grups
ebrencs: La taverna Can Cuscó (cançons de vi i de taverna) i
el grup de danses ampostí Paracota, acompanyat del cantador Guardet.
MARATÓ MUSICAL

La jornada central del Tradicionàrius va tenir lloc dissabte A
la tarda, la fira artesanal va obrir les seves portes i també va
celebrar-se la Trobada de puntaires. Més d’un centenar de
persones, arribades d’arrreu de les Terres de l’Ebre, el Baix

Maestrat i poblacions com Vilaplana, Reus, Cambrils o Maella, van aplegar-se per mostrar les seves petites obres d’art
al recer de l’ombra del parc municipal. Durant la Trobada, es
va aprofitar per atorgar els premis corresponents al concurs
(continua a la pàgina següent)
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de punyetes, la guanyadora del qual va ser Joana Llambrich,
de l’Ametlla de Mar. El primer premi local va ser per a Pepita Ortí; el premi a la participant més gran va recaure en M.
Cinta Martí, de Roquetes; i a la més jove, en Carme Agramunt, també de Roquetes.
La figura d’un dels grans representants de la jota cantada,
Josep Guarch, el Teixidor, va rebre el reconeixement de l’organització del Tradicionàrius, que així va voler sumar-se als
actes d’homenatge que ha rebut el cantador arreu de les Terres de l’Ebre. Va ser sa filla, però, la que va rebre l’obsequi
que li van entregar l’alcalde, Paco Gas, i el regidor de Cultura,
Sisco Ollé, ja que l’estat de salut actual del Teixidor no li va
permetre acudir.
El cap de cartell de la marató musical d’aquesta edició no va
venir dels Països Catalans, sinó de Portugal. El cant tradicional lusità, el fado, va arribar a Roquetes gràcies a la veu de
la cantant Névoa, la qual, tot i ser catalana, és una de les màximes representants d’aquest cant en l’actualitat. En la seva
actuació, Névoa va presentar Estranya forma de vida, un espectacle d‘homenatge a la cantant portuguesa Amalia Rodrigues en què també van tenir cabuda els versos musicats de

LES PRIMERES IMATGES CORRESPONEN A LA NIT DE DIVENDRES,
LA TITULADA COM A ‘HORTET DEL
CANT I LA DANSA’. EL CANTADOR
GUARDET, EL GRUP DE DANSES
PARACOTA I UN DELS MEMBRES
DE LA TAVERNA CAN CUSCÓ.
DISSABTE, JOSERET I LA RONDALLA RECORRENT LA FIRA D’ARTESANIA. PEPITA ORTÍ VA ENDUR-SE
EL PREMI LOCAL DEL CONCURS DE
PUNYETES; PREMIS QUE VAN SER
ENTREGATS DURANT LA TROBADA
DE PUNTAIRES. EL GRUP D’ANI-

(continua a la pàgina següent)
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Josep M. de Sagarra.
També la música dels Balcans va ser-hi present, de la mà del
grup d’animació Tandarica Orkestar, que va acompanyar a la
cartellera grups com els ebrencs Joseret i la seva rondalla i
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Els Quicos, el
grup que sempre aplega més públic del festival i amfitrió
d’aquest, va portar-hi enguany la versió sencera de l’espectacle Oco!, corresponent al seu darrer treball. Cal recordar
que, l’any passat, el grup va oferir.ne un tast, just abans de
presentar-lo als escenaris de Barcelona.
La part final de la nit, quan s’aparten cadires i el públic surt
a ballar, va anar a càrrec de La carrau, grup de folk amb una
llarga trajectòria que ha patit diversos canvis: s’han eliminat
els metalls i s’han reforçat la percussió i els elements electrònics; i La somsoni, formació tradicional del Pirineu lleidatà.
CONCURS DE JOTA CANTADA

La darrera jornada del festival, la de diumenge, va tenir com
a acte central el II Concurs de jota cantada Pepe Garcia, el
Canalero, al qual es van presentar set participants. La guanyadora d’aquest segona edició va ser l’ampostina Dolors Espelta, seguida d’Emilio Miralles i Jordi Mauri.
De fet, aquest és un dels actes més importants del programa
(continua a la pàgina següent)

LA FILLA DEL TEIXIDOR REBENT L’OBSEQUI COM A HOMENATGE AL SEU PARE. A BAIX,
LA CANTANT CATALANA NÉVOA I EL SEU GRUP DE MÚSICS.

SISCO OLLÉ,
REGIDOR DE CULTURA

Gràcies a tothom!

E

l Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre, que es
porta a terme a Roquetes des de fa setze
anys, s’ha convertit en el certamen i punt
de trobada de la música d’arrel popular i
tradicional més important no només de les comarques
ebrenques, sinó de tota la demarcació de Tarragona.
El balanç que fem de l’edició d’enguany és molt positiu, tant pel que fa als grups musicals i actes diversos
al voltant de la tradició, com per la gran afluència de
públic que durant tres dies va omplir l’Hort de Cruells.
Des de fa tres anys, també el Tradicionàrius s’ha convertit en l’altaveu de la jota com a reivindicació de la
nostra tradició musical, enguany amb l’homenatge al
Teixidor, el curs de cant de jota (s’organitza des de
l’any passat) i el curs de taller de jota a càrrec del grup
ampostí Paracota. Divendres a la nit vam tenir l’actuació del grup Paracota i el cantador de jotes Guardet.
Dissabte, l’actuació de Joseret i la rondalla; i diumenge, el concurs de cantadors, al què se’n van presentar set. La guanyadora, Dolors Espelta, d’Amposta.
També vam tenir tres cantadors de rondalla: Joseret,
Juanito Aragonés i Jordi Prats, guanyador del concurs
de jota de l’any passat, i balls de jota de diferents pobles de l’Ebre a càrrec del col·lectiu Panxampla de Tortosa.
Si la jota és l’element central de la festa, la diversitat
de grups de música també ha estat important ja que,
enguany, s’han internacionalitzat musicalment, amb
fados de Portugal i música balcànica.
Un altre acte molt reeixit, dinamitzat per l’àrea de
Qualitat de Vida, va ser la trobada de puntaires, que
enguany va tenir més de cent trenta persones inscrites
de diferents poblacions, tant de l’Ebre com del nord
del País Valencià, i també es va fer el segon concurs de
punyetes fetes amb puntes de coixí.
En definitiva, van passar unes cinc mil persones durant els tres dies de festival, i s’ha d’agrair també la
feina feta a tots aquells membres de la brigada municipal i responsables d’àrees de l’Ajuntament que en tot
moment van estar a disposició de tot allò que va fer
falta, ja que sempre surten imprevistos.
Gràcies a tothom i l’any que ve, a tornar-hi!
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MOMENTS DE LES ACTUACIONS DELS QUICOS I LA CARRAU. A BAIX, IMATGES DEL DIUMENGE: JUANITO ARAGONÉS I LA JOTA AMB LA RONDALLA DE JOSERET, LES JOTES AMB
EL GRUP LA JOTA A LA PLAÇA I ELS GUAYADORS DEL CONCURS DE JOTA: DOLORS ESPELTA, EMILIO MIRALLES (ESQUERRA) I JORDI MAURI (DRETA).

(ve de la pàgina anterior)

i, a més

del Tradicionàrius ja que la seva organització pretén recuperar el cant tradicional ebrenc amb la descoberta de noves
veus que el perpetuïn. Segons Artur Gaya, coordinador del
Tradicionàrius, hi ha actualment una desena de nous talents
a les Terres de l’Ebre que “ja podrien cantar en un escenari,
quan fa només uns anys costava trobar successors al Canalero o al Teixidor”. “Actes del Tradicionàrius com el curs
de cant o el posterior concurs de cantadors són molt importants per recuperar el nostre cant”, va manifestar el regidor de Cultura, Sisco Ollé, també nét d’un dels cantadors

Actes paral· lels
Els dies previs al XVI Tradicionàrius a les Terres de
l’Ebre van ser impartits dos cursos al casal de joves:
el de jota cantada, a càrrec d’Artur Gaya, professor
de l’Aula de Música Tradicional i Popular; i el curs de
danses tradicionals a càrrec del grup Paracota. Com ve
sent habitual en els cursos que es programen com a
actes paral·lels al festival, ambdós van cobrir totes les
places disponibles.
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més significatius dels últims anys a les Terres de l’Ebre: el
Canalero.
El punt i final a aquesta setzena edició del Tradicionàrius
també va tenir gust de jota, però ballada. La Jota a la plaça,
grup de danses que pertany al col·lectiu Panxampla de Tortosa, va oferir unes quantes mostres de la diversitat de jotes
ebrenques i les diferents maneres de ballar-la. La jota de
Paüls, la de Benifallet, la de Tortosa..., totes van tenir cabuda
durant la tarda que va cloure el cap de setmana més tradicional del nostre territori; una de les convocatòries musicals i
culturals més importants del panorama folk d’arreu dels Països Catalans.
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esports

L’esport com a activitat de lleure

C

com a complement a l’esplai d’estiu, l’Ajuntament va organitzar, un any més, el
campus esportiu, al què enguany gairebé es van inscriure cinquanta-cinc infants entre les tres quinzenes en què va
estar estructurat. Sis monitors -quatre d’oficials i tres
en pràctiques- van fer-se càrrec dels participants, els
quals van ser distribuïts en dos grups clarament diferenciats: el campus d’iniciació i el de perfeccionament.

En el grup dels més grans d’edat, el de perfeccionament,
les activitats van estar enfocades, bàsicament, al coneixement de nous esports col·lectius; mentre que en el
grup dels més petits, es va relacionar el món de l’esport
amb diversos jocs, amb la finalitat d’introduir nous coneixements esportius a través d’aquests.

i, a més...
Durant l’estiu, les instal·lacions de les piscines municipals han acollit diversos cursos de natació,
adreçats a petits i adults i organitzats per l’Ajuntament de Roquetes.
El darrer dia del curs, tots els participants van rebre
el seu diploma.
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Onzena pujada als Ports per a motos clàssiques

ciclisme

Diumenge 16 d’agost, el Moto Club Roquetes va celebrar l’onzena edició de la Pujada als Ports per a motos
clàssiques, a la qual es va inscriure un total de 95 participants provinents de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre.
Amb aquest èxit de participació, els motoristes van tor-

La ‘Vuelta’ passa per la
raval de Cristo

A. ORTIZ

Dijous 3 de setembre, la Vuelta ciclista va aixafar
les Terres de l’Ebre. Va fer-ho en la seva cinquena
etapa (174 quilòmetres), que va sortir de Tarragona
i va tenir la fi a Vinaròs. En aquest recorregut, els
ciclistes van passar per Tortosa i la raval de Cristo,
seguint la carretera de Mas de Barberans.
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nar a reviure èpoques passades en contemplar motos
d’època, de marques tan preuades com Montesa, MotoVespa, BMW, Ducati, Bultaco, Triumph, Norton, Iso,
Guzzi, Sanglas, Ossa, Rowena o Derbi.
Només una Derbi 125 cc de l’any 1962 va tenir problemes durant la pujada però, amb l’assistència del cotxe
que tancava la comitiva, totes van ser capaces de finalitzar la jornada i realitzar els 25 km de recorregut i el
desnivell de 1.100 m. Un veritable repte per a aquest
tipus de motocicletes. Val a dir que aquest recorregut
va estar dividit en dos trams: el primer, des del nucli
urbà de Roquetes fins a la font del Caragol, on va haver
un avituallament; i el segon, des d’aquest punt fins a la
zona del Mascar. Una vegada allí, els amants dels vells
motors van gaudir d’un suculent esmorzar.
L’organització va preveure l’entrega de premis per als
participants, dividits en tres categories. El premi a la
moto més antiga va recaure en una Triumph 500 cc de
l’any 1926, propietat de Joan Josep Escora, de Benicarló;
el premi al pilot vingut de més lluny va ser per a Jorge
García, que va arribar de Saragossa amb una moto Vespa
PX; i, finalment, Llorenç Monserrrat, de Roquetes, nascut l’any 1936, va obtenir el premi al pilot més ‘clàssic’.
Cal destacar que el Moto Club Roquetes ha quedat molt
satisfet de l’èxit d’aquesta trobada festiva i ja està pensant en la propera trobada de clàssiques, la Conxa Clàssica, que tindrà lloc el dia 8 de desembre coincidint amb
la festivitat de la Immaculada. A més a més, la junta del
Moto Club vol recordar a aquelles persones que disposen d’alguna motocicleta clàssica en desús que tenen
temps de poder restaurar-la i assistir a les pròximes edicions d’aquestes convocatòries. I, si ho necessiten, que
es posin en contacte amb el Moto Club i els seus membres l’assessoraran sense cap compromís.

Núm. 268 agost / setembre 2009

Roquetes

Sis novetats a les files del
primer equip del Roquetenc
Cinc jugadors nous i el relleu a la banqueta són les novetats destacades del primer equip del CD Roquetenc,
que va fer la seva presentació oficial davant l’afició diumenge 23 d’agost. Llorenç, Franklin i Sandu, que provenen del Remolins-Bítem; Ferran Arasa, del Tortosa; i
David Vilanova, de la Sénia, són les noves incor poracions a una plantilla de la què han marxat David Garcia
(a l’Aldeana), David Cid (la Cava), Manel Sol (Rapitenca)
i Àlex Accensi i Borrull, que jugaran amb el Tortosa.
D’altra banda, el jove tècnic Guillermo Camarero, procedent del Remolins-Bítem, es farà càrrec de l’equip
aquesta temporada, en substitució de Xavi Cid.
En l’acte de presentació del nou equip van haver els tradicionals parlaments, durant els quals Joan Alegret, president de l’entitat, va posar èmfasi en la importància que
l’afició recolzi l’equip. Per la seva banda, l’alcalde, Paco
Gas, va felicitar l’equip pel resultat obtingut la temporada passada i va confiar en “repetir-lo, si més no, i que
l’equip porti, amb orgull i deportivitat, el nom de Roquetes arreu de Catalunya”.
CAMPUS ESPORTIU

Dintre de les activitats que organitza el Club, mereix la
pena esmentar un campus de futbol que va tenir lloc
durant el mes de juliol. Una iniciativa del CD Roquetenc,
gestionada per David Poy, en què van participar dinou
futbolistes d’edats compreses entre els 7 anys i els 15.

Entre les activitats que s’hi van dur a terme destaquen
les classes de tecnificació futbolística (control, tir, passis, remats...), els jocs de piscina, les classes d’anglès o
els col·loquis específics.

i, a més...

Veterans del futbol
Diumenge 30 d’agost va tenir lloc, al camp de futbol municipal, la presentació oficial de l’equip de veterans del
CD Roquetenc. A iniciativa d’un grup de jugadors retirats
de la competició, els veterans s’han inscrit a la lliga que
organitza el Consell esportiu del Montsià, en la qual participen tretze equips de les Terres de l’Ebre i el Baix
Maestrat. Per poder inscriure-s’hi, calia que el grup esdevingués una associació, la qual cosa va provocar la decisió de pertànyer a una entitat ja constituïda i estalviar-se
així la feixuga paperassa necessària. L’entitat escollida
va ser el CD Roquetenc, tot i que no en depenen.
En l’acte de presentació, els membres de l’equip van obsequiar l’alcalde, Paco Gas, amb un diploma que l’acredita com a porter honorífic dels veterans (Gas va ser

porter del CD Roquetenc durant sis temporades, entre
l’equip juvenil i el primer equip) i Joan Alegret, president
del CD Roquetenc, també amb un diploma que li atorga
el títol de president honorífic.
Val a dir que els veterans també van presentar la seva
mascota: una cabra salvatge, la Roqueta, obra d’Anna
Querol.
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biblioteca municipal de Roquetes
Activem la biblioteca
Malgrat que els mesos d’estiu comporten una activitat
menys frenètica, el juliol va acollir-ne diverses. En són
un exemple,
 l’exposició fotogràfica El Port al ritme de les estacions,
del jesusenc Vicent Pellicer. Primera quinzena de juliol;

diferents activitats del Campus Premier Roquetes
2009, que va tenir lloc a l’àrea polivalent de la biblioteca
del 13 al 31 de juliol. Aquest campus va comprendre diferses conferències: Preparació de partits, a càrrec del
tèncic del Nàstic de Tarragona, Josel Roig; Tenir cura del
nostre cos, Qualitats d’un bon jugador, a càrrec d’Alfons
Royo, tècnic de l’Espanyol; Els mitjans esportius, a càrrec dels periodistes esportius Jesús Ferrando i Antolí
Ortiz; i El reglament, a càrrec del cap del Comitè d’Àrbitres de les Terres de l’Ebre, Felip Crespo.

 Els dimecres de juliol, els xiquets i les xiquetes de l’Esplai de Roquetes van fer diferents visites a la biblioteca.
Es van aprofitar aquestes visites per explicar-los com
funciona la biblioteca, què poden trobar-hi i què poden
fer-hi. A més a més, també se’ls van explicar un munt de
contes ben refrescants.
 Divendres 31 de juliol, l’àrea polivalent va acollir la
conferència El poble Tupinambà està en perill (Brasil),
sobre la necessitat de preservar els drets i les terres dels
pobles originaris. La conferència va anar a càrrec de
Núria Arias, professora de l’IES Berenguer IV d’Amposta.
 L’agost, però, el mes de les vacances per excel·lència,
la biblioteca va reduir el seu ritme i, com a activitat,
només va acollir l’exposició fotogràfica Cinquanta anys
de Mans Unides.

juliol i agost en xifres
Visites Préstecs Llibres

Revistes

CD

CD-R

DVD

Juliol

2.536

3.520

1.145

305

327

64

1.677

Agost

2.228

3.852

1.157

383

340

47

1.920

1.638 persones han utilitzat el servei d’informàtica i internet.
Aula d’estudi: la preparació dels exàmens de setembre ha omplert l’àrea
polivalent totes les tardes.
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Actualment, les 2.817 persones
que tenen carnet d’usuari de la
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novetats
Àrea d’adults

Àrea infantil

Novel·la
Peñarroja, Jordi; El jardí de
les tortugues
Ibàñez, Eduard; A l’altre
costat de Venècia
Auster, Paul; Viatges per
l’Scriptorium
Rushdie, Salman; Els fills
de la mitjanit
del Toro, Guillermo i
Hogan, Chuck: Nocturna
Vallbona, Rafael; Forasters
Oates, Joyce Carol; La hija
del sepulturero
Mejide, Risto; El sentimiento negativo
Boling, Dave; A los cuatro
vientos

DVD (cinema)

Autoajuda
Choice, Martin; A tres pasos de la felicidad:
un apasionante viaje para alcanzar tus sueños
Belart, Ascensión; Un viaje hacia el corazón:
el proceso terapéutico del ego al sí mismo.
Tierno, Bernabé; Poderosa
mente: la curación está en tu
interior.
Swan, Rupert L.; El Método
Obama: las 100 claves comunicativas del hombre que ha
revolucionado el mundo.
DVD (cinema)

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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registre civil

Subvencions per al foment
d’activitats culturals i esportives

JULIOL - AGOST

Us informem que l’Ajuntament de Roquetes ha tret
la convocatòria de subvencions adreçades a la promoció de les activitats culturals i esportives al municipi de Roquetes corresponent a l’anualitat 2009.

Naixements

Matrimonis

Julen Òrfila Ponce, 17/07/09

Juan Baubí Bolea i Núria Monclús

Anna Bonastre Vilas, 30/07/09

Forés, 25/07/09

Ikram Ayoub, 30/07/09

Natàlia Cachafeiro Cobles i

Èric Serena Sabaté, 14/08/09

Irene Faiges Cortés, 25/07/09

Ariadna Manzanero Tugui,

Òscar Bel Larrode i Elisabet

17/08/09

Marín Gisbert, 22/08/09

Ayyoub El Hamdaouy, 17/08/09

Daniel Remon Hinojosa i

Èdgar Navarro Colomé, 18/08/09

Paula Martínez Mauri, 29/08/09

Us recordem que, d’acord amb allò que estableix
l’article 9.2.3. de les bases generals que regeixen
aquesta convocatòria, i que s’adjunten a la present,
la sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
- Instància de sol·licitud de subvenció.
- Programa detallat i pressupost total desglossat de
l’activitat o programa a realitzar pel qual se sol·licita subvenció.
- Caldrà fer constar l’existència de sol·licituds a altres entitats públiques o privades i les aportacions
sol·licitades.

Aqeel Adetokunbo Ayoade,
19/08/09

Defuncions

Izan Fosch Gausachs, 23/08/09

Margarita Vaquer Sales, 20/08/09

(Només apareixen les defuncions produïdes al municipi de Roquetes)

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals des de la publicació d’aquesta convocatòria al
DOGC.
Publicació al BOPT número 203, de data 3 de setembre de 2009.

telèfons d’interès
Resum dades meteorològiques
de l’Observatori de l'Ebre
corresponents al juliol de 2009
Temperatura mitjana màx.: 33.5 C
Temperatura mitjana mín.: 21.5 C
Temperatura màxima absoluta
39.4 C el dia 23
Temperatura mínima absoluta
16.7 C el dia 19
Precipitació mensual: 4.4 mm
Precipitació màxima en un dia:
4.0 mm el dia 9
Ratxa de vent màxima: 88 km/h
W el dia 17
Humitat rel. mitjana a 07 h: 66%
Humitat rel. mitjana a 13 h: 46%
Humitat rel. mitjana a 18 h: 58%
Humitat rel. mitjana horària: 64%
Pressió màxima absoluta:
1017.1 hPa el dia 25
Pressió mínima absoluta:
1002.3 hPa el dia 23
Pressió mitjana: 1015.3 hPa
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Ajuntament de Roquetes
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

Plaça d’ordenança
per a l’ajuntament

Bases específiques que han
de regir la convocatòria per a
la selecció, mitjançant concurs-oposició, d’una PLAÇA
D'ORDENANÇA per a les
dependències municipals,
vacant a la plantilla orgànica
de personal laboral de l’Ajuntament de Roquetes.
Publicació al BOPT.
Termini de presentació d’instàncies: el termini per a la
presentació de les sol·licituds
començarà l’endemà de la
publicació de la convocatòria
al BOPT i finalitzarà als 20
dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria al DOGC.
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col·laboracions
Agraïment del Patronat de Festes a les empreses següents per la seva
col·laboració en les festes majors de Roquetes 2009
Agroforestal de l’Ebre
Aircalgàs Instal·lacions
Ambulàncies Baix Ebre
Àngels, Bar Llar de Jubilats
Antena Caro
Art & Confort
Assegurances Mapfre
Assessoria Consultoria Abelló
Assessoria tècnica Vericat
Autos Mestre
Autoscoles Roquetes - Tortosa
Temple
Bar Casal Hort de Cruells
Bar restaurant El triangle
Bar restaurant ET
Bar restaurant La barana
Bar restaurant La tasqueta
Brigada municipal
Caixa de Pensions
Caixa Sabadell
Caixa Tarragona
Càritas
Carlos Tal
Carmelo Forés Ginovart
Carnes Ros
Carnisseria Marisa
Carnisseria Montserrat Sebastià

Casa la Fustereta
Casa Toríbia
CEIP M. Marcel·lí Domingo
Centre Obert
Centre Parroquial
Club ball esportiu Making
Dance
Comercial Comar
Construccions V. Royo SL
Corporació Alimentícia Guissona SA
Decopinser Òscar Diéguez
Drogueria Armengol
Elèctrica Bernat CB
Farmàcia Adolfo Segarra
FESA Automòbils
Floristeria Boix Verd
Folk 3 - Cafè
Forn Perolada SL
Fotovídeo DX SL, Boluña
Fruites de la terra
Fruites Lourdes i Gerardo
Funcionàries oficines ajuntament
Gaicurt SL
Giné Hidromecànica
Grup de danses CEIP M. M.
Domingo

Hotel Ciutat d’Amposta
Iceberg 33 Congelats Maheso
IES Roquetes
Impremta Monllau
Joan Codorniu
Josifer Construccions
La flor de la llar
La trobada Bar restaurant
La veu de l’Ebre
Llar d’infants Mare Natura
Lleixà Organitzacions artístiques
Llibreria Valldepérez
Llum Verd
Lo Cau
Marbres de l’Ebre
Mayor Materials de construcció
M. Carmen carnisseria
Monroy cafè
Montepio de conductors Sant
Cristòfol
Moto club Engrassar i donar
vent
Multitaller Autoplanxa
Nomen, Productos alimentícios SA
Ocine

Padesa
Pagesos de Roquetes
Peixateria Anna (mercat)
Perruqueria Sa&An
Pirotècnia Tomàs
Pneumàtics Mestre SL
Policia Local de Roquetes
Primitivo Conesa
Procimer SL
Procuan Promocions immobiliàries
Recanvis Cimo
Regs Bercid
Rellotgeria Rollan
Restaurant Els ullals
Revista Roquetes
Serralleria RO.GE
Societat de Caçadors
Societat La Lira Roquetense
Soldebre SCCL
Tabac i Regals
Toni Bautista
Transports Martí Gauxachs
Treballs agrícoles Fatsini
TV Tortosa
Xarcuteria Sílvia

l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CURSOS i TALLERS
Creació i gestió d’associacions. Dies 17, 24 i 31
d’octubre i 7 de novembre, de 09.30 a 13.30h. Biblioteca municipal.
Organitza: Secretaria per a
la Immigració.
Taller de seitai: tots els dj
a les 20h.
Taller de meditació: tots

els dm a les 20.30h.
Casal de joves de Roquetes.
Organitza: Sirga, camins
per créixer. Més informació al tel. 645 837 218.
ESPORTS
DE MUNTANYA
Sortida d’excursionisme al
Port. Dies 26 i 27 de setembre. Organitza: La
Joca club alpí. Més infor-

mació: tel 977 503 933 (els
dijous a partir de les 22h).
Excursió a la Mola de
Catí i les Foies.
Dia 18 d’octubre, 09 h.
Organitza: Parc Natural
dels Ports. Més informació: tel 977 500 845.

OBSERVATORI DE
L’EBRE
Visites guiades gratuïtes
a les instal·lacions de
l’Observatori. Tots els
divendres a les 16 h i
el primer diumenge de
cada mes a les 11 h.

Si voleu publicar els vostres actes a l’agenda,
envieu la informació a l’adreça electrònica
comunicacio@roquetes.cat
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Any 1955.
D’esquerra a dreta:
M. Cinta Marc, Maribel
Gimeno i M. Cinta Arasa.
MARIBEL GIMENO

Any 1965.
Davant del cine Catalunya,
a Roquetes.
M. Cinta Curto, Montse
Sebastià i Rosita Estorach.

Any 1960.
D’esquerra a dreta: Agustí Antó,
M. Cinta Antó i Daniel Poy.
M. CINTA ANTÓ

Octubre de 1969.
D’esquerra a dreta: Tere Sebastià, M. Carmen Also, Ismael
Baiges i Àngels Fàbregues.
NINA ALSO

MONTSE SEBASTIÀ

Abril de 1960. Pati de l’escola
D’esquerra a dreta: Miguel Franch, Fernandito, Pedro Pla,
Ramon Cid, Lluís Gómez, Cid, Joaquim Cid, Gutiérrez,
Joan Gisbert, Cardona, Joan Pla, l’Esgarrapo i Ramon Pla.
LLUÍS GÓMEZ

