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E

l Nadal és a tocar. L’any arriba a la seva fi i
aviat en començarem un altre. És inevitable,
en arribar aquestes dates, que tots i totes repassem què ha estat la nostra activitat durant aquest any que està a punt d’esgotar-se.

Així ho fem sempre, com també sempre tenim en ment un seguit d’intencions de millora per al nou any; desitjos que sovint
tenen a veure amb la salut, l’economia familiar i la felicitat.

l’editorial

Com a alcalde, el benestar de la ciutadania és el desig prioritari. És el neguit pel qual cada dia es tira endavant la feina feixuga, i de vegades desagraïda, d’intentar que tota la ciutadania
estigui satisfeta de viure a la seva ciutat. Aquest neguit, aquest
propòsit és el que va marcar-se l’equip de govern actual quan va
arribar a l’ajuntament, però també és el que ha estat prioritari a
la meva vida política d’ençà que vaig entrar en aquest món, ja fa
més de trenta anys.
No és gens fàcil aconseguir-ho, us ho asseguro, però, a poc

a poc, els objectius marcats han anat acomplint-se. Carrers, enllumenats, xarxa d’aigües, pavelló, polítiques socials, culturals...
És el balanç positiu que faig, no només de l’any que acaba, sinó
dels dos anys i mig que porto presidint el vostre Ajuntament. La
llista d’intencions per acomplir en aquest 2010 és àmplia, i en la
línia de fer-les realitat anirà el treball de l’equip de govern.
La situació econòmica encara no és gens favorable, en especial per a les famílies dels treballadors i treballadores que estan
actualment a l’atur o que, com els de Lear, s’hauran quedat sense
feina. La conjuntura econòmica no ens facilitarà la vida, ni la individual ni la col·lectiva, per això la nostra lluita diària haurà
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d’estar adreçada a canviar la tendència. A nivell individual, formant-se en altres possibles professions, aprofitant el temps per-
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què els nous avenços i les noves tecnologies no ens deixin enrera
i puguem aconseguir una millora substancial de la nostra vida
laboral. I a nivell col·lectiu, treballant perquè ens arribin els ajuts
econòmics dels governs autonòmic i central, per administrar els
pocs recursos de què disposem i que aquests es converteixin en
infraestructures, en millores per al nostre municipi i en creació
d’ocupació.
El treball i l’esforç han protagonitzat el 2009 i així serà per
al nou any. De tot cor, que tots i totes tinguem un bon any 2010.
Bones festes.
El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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L’adéu definitiu a la planta de Lear,
el 30 d’abril del 2010
Sindicats i empresa pacten la indemnització
per a la plantilla de Roquetes

D

esprés d’una tardor força complicada i traumàtica per a centenars
de famílies en particular i per al territori en general, l’empresa Lear
ha anunciat, finalment, que el tancament definitiu de la seva planta
a Roquetes es produirà el 30 d’abril del 2010. Els primers acomiadaments tindran lloc, però, una mica abans: a principis de gener.
Aquest és l’anunci de la fi d’una situació que, tot i la rumorologia dels darrers anys,
va esclatar àmpliament a mitjans de l’octubre passat, quan l’empresa ja va avançar
la intenció de tancar la seva fàbrica. Des d’aleshores, els treballadors i les treballadores de Lear han estat mobilitzant-se perquè aquest anunciat tancament no es
produís, per defensar els seus llocs de treball i per reclamar al govern de la Generalitat que lluités perquè la multinacional no marxés del territori. Però els interessos
de l’empresa sempre van ser uns altres. De fet, aquesta sempre va al·legar que la
planta roquetenca feia anys que acumulava pèrdues. El cert és que, tot i els ajuts
que la Generalitat va oferir-li en el seu dia per renovar la producció de la fàbrica i
poder acollir altres línies de treball, l’empresa ja havia decidit traslladar la seva pro(continua a la pàgina següent)
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cronologia dels fets

notícies

17 d’abril del 2009

Lear presenta un expedient
de regulació d’ocupació temporal que afecta tota la plantilla. L’expedient temporal
arriba després de tres aturades tècniques de 30 dies, aplicades des del setembre del
2008.

6 de maig del 2009

La plantilla de Lear aprova
l’expedient de regulació d’ocupació temporal per un
màxim de 120 dies.

16 d’octubre del 2009
Lear anuncia que vol tancar
l’empresa de Roquetes, amb
l’acomiadament de tota la
plantilla: 515 treballadors i
treballadores.

19 d’octubre del 2009
Lear explica al comitè d’empresa la decisió de tancar, tot
al·legant que la planta arrossega cinc anys de pèrdues.

20 d’octubre del 2009
Centenars de treballadors i
treballadores es manifesten
davant de la planta de l’empresa a Roquetes. Reclamen
la viabilitat de la fàbrica i un
pla d’industrialització per a
les Terres de l’Ebre. El govern
de la Generalitat diu que l’empresa va rebutjar totes les
ofertes que se li van fer en el
seu moment per renovar la
planta de Roquetes.

21 d’octubre del 2009
L’empresa de cablejat elèctric
presenta l’expedient d’extinció de contractes laborals al
Departament de Treball de la
Generalitat.
IMATGE DE LA MANIFESTACIÓ QUE VA RECÓRRER ELS CARRERS DE TORTOSA I ROQUETES EL

26 D’OCTUBRE.
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22 d’octubre del 2009

La plantilla anuncia una setmana de mobilitzacions.

23 d’octubre del 2009

El comitè d’empresa de Lear
es reuneix amb els alcaldes
de les Terres de l’Ebre a l’ajuntament de Roquetes.

26 d’octubre del 2009

Un miler de persones surt al
carrer en una manifestació
que recorre Tortosa i Roquetes.

27 d’octubre del 2009
L’empresa diu que no ha rebut
ofertes de la Generalitat.

28 d’octubre del 2009
El president Montilla diu al
Parlament que Lear acumula
pèrdues i no vol invertir en la
seva planta de Roquetes.

31 d’octubre del 2009
Milers de treballadors i treballadores d’arreu de les Terres
de l’Ebre es manifesten a Tortosa contra el tancament de
les indústries que hi ha al territori (Lear, Ercros, Guardiola...).

9 de novembre del 2009
La negociació entre sindicats
i empresa no avança al ritme
adequat. Montilla anuncia
ajuts milionaris per reactivar
l’economia ebrenca.

11 de novembre del 2009
La plantilla es desplaça fins a
Barcelona per manifestar-se a
la plaça de Sant Jaume i davant del Parlament.

12 de novembre del 2009
Els sindicats rebutgen el pla
d’indemnitzacions que proposa l’empresa.
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ducció a Hongria i, més a llarg termini, a la planta, tal com havia anat fent l’empresa amb les altres fàbriques de què
l’Àfrica.
Així doncs, les mobilitzacions dutes a disposava a Catalunya i a la resta de
terme pels treballadors i les treballado- l’Estat espanyol, va intentar evitar-ho i,
res de Lear durant els mesos d’octubre i si no es podia, almenys del que es tracnovembre no han fructificat com es pre- tava, doncs, era d’aconseguir que l’imtenia ja que l’empresa no s’ha fet enrera pacte econòmic i social del tancament
en la seva decisió. Sí que han servit, fos el mínim possible, és a dir, les miperò, per pressionar empresa i Adminis- llors condicions econòmiques per a la
tració perquè el tancament de la planta plantilla, recol·locació en altres emprecontemplés unes condicions favorables ses i reutilització de les instal·lacions de
per als acomiadats. I així ha estat. L’a- la fàbrica per allotjar-hi alguna altra incord al què finalment han arribat
sindicats i empresa produït en una reunió que va durar més
de deu hores- assegura una indemnització de 27 milions
d’euros per a la plantilla. Gràcies a aquest
acord, s’aplicarà una
indemnització de 50
dies per any treballat, amb un límit de
42 mensualitats i un
màxim de 150.000
euros. L’acord també
inclou un pla de jubilacions voluntari a
partir dels 55 anys,
amb un complement
progressiu del 75 al
100 per cent del sou i
de les pensions, respectivament.
El pacte, però, no
parla de cap proA DALT, UN MOMENT DE LA REUNIÓ MANTINGUDA, A L’AJUNTAMENT DE ROQUETES, ENTRE EL
grama de recol·loca- COMITÈ D’EMPRESA DE LEAR I DIVERSOS ALCALDES DE LES TERRES DE L’EBRE. A BAIX, JOAN
PUIGCERCÓS I PACO GAS EXPLICANT EL CONTINGUT DE LA REUNIÓ ENTRE EL COMITÈ D’EMció dels treballadors PRESA, ELS SINDICATS I EL PRESIDENT D’ESQUERRA.
en altres plantes de
la multinacional americana.
dústria. Perquè aquesta és, d’altra
El calendari de l’acord estableix que els banda, l’altra qüestió per la què també
primers acomiadaments de Lear es pro- cal treballar: perquè el minso teixit induiran a partir del 2 de gener i que el da- dustrial de què disposem a les Terres de
rrer treballador haurà d’haver sortit de la l’Ebre no només no minvi, sinó que es
fàbrica el 30 d’abril del 2010.
vegi reforçat amb el suport dels governs
autonòmic i central, amb incentius a les
empreses perquè aquestes decideixin
GESTIONS I MOBILITZACIONS
La plantilla de Lear ha comptat, des del instal·lar-se a casa nostra.
principi, amb el suport de l’Ajuntament Una de les primeres gestions que va fer
de Roquetes. Aquest, quan va conèixer l’alcalde de Roquetes en esclatar la noles intencions fermes de Lear de tancar
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tícia del tancament imminent va ser
traslladar el malestar de la plantilla laboral de Lear a la consellera de Treball,
Mar Serna, i també el sentiment d’abandonament d’aquestes terres. En la reunió mantinguda amb la consellera a
Barcelona, Paco Gas, junt amb l’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, va demanar-li a
aquesta que el Departament exigís a
Lear les condicions econòmiques màximes per als treballadors acomiadats, i
plans socials d’ocupació ja que, amb el
tancament, aquests es quedaven amb
poques possibilitats de poder treballar
si el Govern no feia res per reactivar el
nostre teixit industrial.
Tota aquesta informació, i d’altra, va ser
trasmesa al comitè d’empresa de Lear
pel propi alcalde durant la reunió que el
comitè va mantenir amb una quinzena
d’alcaldes de les Terres de l’Ebre a l’ajuntament de Roquetes el dia 23 d’octubre. L’acte va ser convocat pel mateix
comitè per demanar el suport i la complicitat dels polítics ebrencs en la lluita
contra el tancament de Lear, i per anunciar el calendari de mobilitzacions dels
treballadors i les treballadores.
L’endemà dissabte, comitè i sindicats
(CCOO, UGT i USOC) van mantenir una
reunió amb el president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcer-

cós, al mateix ajuntament de Roquetes.
La reunió, duta a terme a instàncies del
propi Puigcercós, va comptar amb la
presència, a més a més, de diversos càrrec polítics d’ERC al territori i a Catalunya.
En acabar, l’alcalde de Roquetes i els representants del comitè d’empresa van
sortir al carrer per explicar a la resta de
la plantilla el contingut de les converses
produïdes (val a dir que, durant tota la
reunió, els treballadors van manifestarse davant l’edifici de l’ajuntament). La
cridòria dels manifestants, però, reclamant la presència de Puigcercós va fer
que aquest sortís a peu de carrer per
parlar amb ells, escoltar les seves reclamacions i avançar que la lluita de la
plantilla de Lear no era només un problema del nostre territori sinó que, per
la seva magnitud i per l’impacte econòmic que implica, es tractava d’un problema nacional.
D’altra banda, cal assenyalar que l’Ajuntament de Roquetes ja està fent gestions
per mirar de reutilitzar, a partir del tancament de Lear, els 12.800 metres quadrats de superfície construïda a les
instal·lacions de la fàbrica, ja que cal
tenir en compte que, d’aquí a pocs anys,
la nau industrial estarà estratègicament
ubicada, a menys d’1 km i amb accés directe a la nova autovia que comportarà
el desdoblament de l’Eix de l’Ebre.
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16 de novembre del 2009
Més d’un centenar de vehicles
participa en una caravana de
protesta que va des de la fàbrica fins a Tortosa.

19 de novembre del 2009
Els sindicats trenquen les negociacions amb l’empresa i
demanen l’ajut del Departament de Treball.

23 de novembre del 2009
Els 515 currículums de la
plantilla de Lear arriben a les
mans del conseller Huguet.

26 de novembre del 2009
Els sindicats proposen indemnitzacions de 60 dies per
any treballat per tancar l’acord amb l’empresa. Aquesta
n’ofereix només 40.

28 de novembre del 2009
Els treballadors i les treballadores de Lear organitzen un
acte de protesta i tallen la N340 al seu pas per l’Aldea.

3 de desembre del 2009
Empresa i sindicats tanquen
un acord que comporta indemnitzacions de 50 dies per
any treballat per a la plantilla, amb un límit de 42 mensualitats i un màxim de
150.000 euros.
L’acord també inclou un pla
de jubilacions voluntari a
partir dels 55 anys, amb un
complement progressiu del
75 al 100 per cent del sou i
de les pensions, respectivament.

IMATGES DE L’ACTE AMB QUÈ EL CEIP M. M. DOMINGO VA VOLER SUMAR-SE A LES REIVINDICACIONS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LEAR. SOTA EL LEMA ‘VOLEM UN FUTUR PER A LES NOSTRES TERRES’, LA PROTESTA
VA TENIR LLOC EL 10 DE NOVEMBRE AL PATI DE L’ESCOLA.
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Formació continuada al
casal de joves de Roquetes
L’objectiu dels cursos és oferir
eines per ajudar a trobar una nova
feina
El regidor responsable de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament
de Roquetes, Sisco Ollé, va presentar, a principis de novembre, l’oferta de cursos de formació que tutoritza l’àrea i que
estan organitzats pel Servei d’Ocupació de la Generalitat,
amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC). Uns cursos que van començar l’1 de desembre al telecentre del casal de joves i que es duen a terme a través
d’Internet, amb l’objectiu que els inscrits aprenguin tècniques de recerca de feina i acumulin més coneixements en el
cas que optin per l’autoocupació. Els cursos, que són gratuïts, estan adreçats a gent en atur, a treballadors i estudiants que, preferentment, siguin de Roquetes. Cal dir, però,
que, per cursar-los, cal estar inscrit a l’oficina de Treball de
la Generalitat.
En finalitzar els cursos, els alumnes obtindran un certificat
d’aprofitament expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
L’oferta comprèn els cursos següents: tècniques recerca de
feina per internet (25 hores), trobar el que necessito a intranet (25 hores), anglès (Beginner) inicial (50 hores), recursos
per a cuidadors no professionals (25 hores), especialista en
magatzem (25 hores) i ecoturisme (25 hores). A banda d’aquests, els alumnes també poden realitzar els cursos
parla.cat (45 hores), Open Office i retoc i manipulació d’imatges.
Segons el regidor d’Educació, Sisco Ollé, “la formació continuada de la població més jove (tot i que també poden

ELS CURSOS DE FORMACIÓ ES DUEN A TERME AL TELECENTRE DEL CASAL DE JOVES.
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ACTE DE PRESENTACIÓ DELS CURSOS DE FORMACIÓ, A CÀRREC DEL REGIDOR SISCO OLLÉ I LES
TÈCNIQUES I TÈCNIC DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT.

acollir-se als cursos adults en situació d’atur) és un dels
punts que marca el Pla local de Joventut. En aquest cas,
aprofitem els recursos de què disposa el telecentre per oferir aquests cursos de forma gratuïta”.
LES NOVES TECNOLOGIES

D’altra banda, les instal·lacions de l’acadèmia SAI, a Roquetes, també han acollit un seguit de cursos organitzats
per l’Ajuntament; en concret, per l’àrea de Noves Tecnologies i Societat del Coneixement. Els cursos, el primer dels
quals va començar a principis del juny passat, estan inclosos dins el Programa de formació en tecnologies de la informació.
Els cursos que han estat impartits fins ara són Introducció a
la informàtica i Windows (de 10 hores de durada), Internet i
correu electrònic (20 hores), Writer (20 hores), Calc (20 hores)
i Web 2.0, de 15 hores de durada.
S’han dut a terme tres cursos de cada especialitat, amb tres
grups d’alumnes i en tres horaris diferents: el primer, a les
10 del matí; el següent, a les 4 de la tarda; i el tercer curs, a
les 7; mentre que la durada de cada classe ha estat de dues
hores.
Val a dir que el Programa de formació té l’objectiu d’evitar
que la ciutadania es quedi enrera respecte als avenços de les
noves tecnologies, a través de cursos adreçats als col·lectius més desfavorits com ara la gent gran o la població nouvinguda. Seguint aquesta premissa, doncs, cada classe ha
estat formada per dotze alumnes, tenint en compte que calia
que fossin sis persones immigrades (tres homes i tres dones)
i sis persones autòctones (també tres homes i tres dones).
Dins d’aquests grups també es va intentar barrejar-hi persones de diferents edats.
Cal assenyalar, a més a més, que els cursos no han estat restringits només per a persones aturades ja que ha pogut
optar-hi tothom, malgrat que gairebé la major part de les
persones que s’hi han inscrit estava a l’atur o eren mestresses de casa.
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Josep Ll. Carod-Rovira presideix els actes de celebració del
75è aniversari del CEIP M. Marcel· lí Domingo
El vicepresident del govern de la Generalitat, Josep Ll.
Carod-Rovira, va presidir els actes de celebració del 75è aniversari del CEIP Mestre Marcel·lí Domingo, que van tenir
lloc el passat dissabte 14 de novembre a la biblioteca municipal de Roquetes. Abans, però, Carod-Rovira va visitar l’ajuntament, on va signar el llibre d’honor i va mantenir una
breu reunió amb l’equip de govern.
Una vegada a la biblioteca, el vicepresident va inaugurar l’exposició sobre la història del centre educatiu roquetenc (l’exposició mostrava elements de l’època, recopilats per Ramon
Barberà, amb d’altres d’l·lusius de l’artista Dario Losei) i fa
oferir una conferència sobre la figura de Marcel·lí Domingo,
impulsor i creador del col·legi. Carod-Rovira, estudiós de la
figura del polític republicà i autor del llibre Marcel·lí Domingo (Tarragona 1884-Tolosa 1939): de l’escola a la República, va lloar la personalitat de Domingo i la gran feina que
aquest va realitzar, com a ministre d’Instrucció Pública, perquè l’ensenyament arribés a tota la població per igual i per
dignificar i enaltir la feina dels docents, amb el ple convenciment que només la cultura fa els homes i les dones més

lliures.
En la seva conferència, Carod-Rovira va parlar també de la
petjada que Marcel·lí Domingo va imprimir en el tarannà
dels tortosins i roquetencs quant a la defensa dels drets socials i la dignitat, fent referència a la revolta social de les Terres de l’Ebre en contra del transvasament de l’Ebre, i, per
acabar, va apostar per la necessitat que les despulles de Marcel·lí Domingo siguin traslladades (està enterrat a França) a
casa nostra, on ell va fer-se gran com a polític.
Abans de les paraules de Carod-Rovira, però, l’alcalde va
voler destacar el treball de recerca de Barberà i també el que
ha elaborat Jordi Mulet; un jove roquetenc que ha establert
la bipolaritat tortosina entre la feina educativa de M. Domingo i la posterior de Joaquim Bau, dos models educatius
ben diferents. I també va remarcar el fet que un republicà
aprovés la construcció del col·legi i una consellera republicana, Marta Cid, setanta anys després, fos qui promogués i
aprovés el projecte de rehabilitació i ampliació del centre,
amb un pressupost superior als sis milions d’euros.
LES ESCOLES DE ‘DON MARCELINO’

En el context de celebració del 75è aniversari de les escoles
de Roquetes, també es va dur a terme la presentació del llibre Les escoles de Don Marcelino: fets i gent que les van fer
possible (Roquetes1927-1934), de l’historiador i escriptor roquetenc Ramon Barberà.
L’obra és un recull de documentació que no parla de les escoles en si mateixes, sinó del seu procés d’arribada a Roquetes, dels prolegòmens i la feina prèvia tant de Marcel·lí
Domingo, com a ministre responsable de la seva construcció, com dels tres alcaldes de la ciutat (Francesc Fonollosa
Moreso, Tomàs Hierro Domingo i Joan Hierro Gaya) que
també van veure la necessitat que Roquetes disposés d’un
centre educatiu en condicions.
pàgina 8
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Extracte de la conferència
de Carod-Rovira a Roquetes

É

s per a mi molt emocionant ser a Roquetes i
poder parlar-vos de la figura de Marcel·lí Domingo, entre d’altres coses perquè la primera biografia que va sortir sobre ell vaig escriure-la jo fa

vint anys.
Una de les pitjors coses que li pot passar a un país és el
pecat de l’amnèsia i, de vegades, és sorprenent constatar
amb quina facilitat aquest país ha perdut la memòria. Marcel·lí Domingo va ser, en la dècada dels 10, la principal figura de les esquerres, no només a Catalunya sinó a la resta
de l’Estat espanyol.
Fill de família nombrosa, per motius de feina del seu pare,
va haver de canviar sovint de ciutat. Un dels llocs on va ser
una temporada va ser Mallorca, i allà es va fer amic d’infantesa del personatge més destacat de l’esquerra mallorquina,
Ignasi Ferratjans. Curiosament, un altre amic d’escola i de
pupitre va ser el tarragoní Antoni Rovira i Virgili, i aquest
va ser qui va infondre en la primera consciència de Domingo
les idees de democràcia, catalanitat i republicanisme.
A poc a poc, Domingo va encaixant ideològicament en una
visió de l’esquerra no gens dogmàtica; una mena d’esquerra de matriu francesa, és a dir, laica, liberal, democràtica,
republicana i molt vinculada a les transformacions socials.
I el seu fonament ideològic és molt clar: només l’educació
fa les persones lliures. D’aquí ve que jo titulés la seva biografia De l’escola a la República, perquè, per a ell, l’escola
ho era tot. Era l’espai on desapareixien les desigualtats. L’educació era aquell paisatge en què els fills dels rics i els dels
pobres eren iguals i, a través de la cultura, podien accedir
a les mateixes oportunitats.
Aquesta premissa és bàsica perquè no ens estranyi gens que
Domingo destinés totes les seves energies a la docència. Un
dels trets destacats de la seva manera de pensar respecte a
l’escola és que aquesta formés part de la vida quotidiana.
Com a mestres, va començar fent classes en castellà, però
no tenia sentit que els xiquets i xiquetes rebessin els coneixements en una altra llengua que no fos la que parlaven a
casa i al carrer. Així que les classes van passar a ser en català.
Una altra característica molt pròpia de la pedagodia de Domingo, molt avançada per a l’època, era que l’escola formés part del paisatge normal. Els infants sortien al pati,
però també sortien al bosc, al riu, a la muntanya, per aprendre el nom de plantes, ocells, arbres, peixos...; que l’escola
tingués un contacte directe amb la realitat.
Hi ha una consideració a fer encara del Marcel·lí Domingo
vinculat a l’educació, i és que, quan es proclama la 2a República el 14 d’abril, immediatament, la primera cartera que
s’adjudica a Domingo és la d’Instrucció Pública. El govern
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tenia clar que hi volia algú capaç d’establir les mesures adequades per situar l’educació com a objectiu prioritari de la
República.
Quan vaig presentar el meu llibre, van venir alguns mestres
ja d’una certa edat que parlaven dels senyor Marcel·lí, i els
queia la bava quan parlaven d’ell perquè recordaven amb
afecte com va fer una reforma del sistema educatiu que va
retornar, ja no només la dignitat a l’escola, sinó la dignitat
professional als mestres, el respecte pels mestres. En allò
que avui en dia hem de confessar que costa bastant, ell va
ser capaç d’infondre el sentiment de valorització, de consideració i respecte absolut per la figura del mestre.
De vegades, s’és injust amb Marcel·lí Domingo i no es recorda que només havien passat quinze dies de la proclamació de la República quan va fer allò que els Borbons havien
desfet al segle XVIII. El 29 d’abril de 1931, va signar un decret pel qual retornava, per la porta gran, la llengua catalana a les escoles de Catalunya. És de justícia reconèixer-ho.
Com també ho és que, quan es creen les càtedres de llengua
catalana a les escoles i un servei d’inspecció per comprovar
que funcionen bé, nomena un científic del sector de la física
i la química, Pompeu Fabra, com a inspector general a Catalunya per veure com evolucionen els cursos de llengua catalana per formar els mestres de Catalunya.
Ell és qui retorna el català a les escoles una altra vegada,
però no només és això, ja que ell és prou valent per saber
que en aquell moment, no tant a Catalunya però sí a Espanya, hi ha dues assignatures pendents: la dignificació de
l’educació i la reforma agrària.
Ell era un home de projectes difícils perquè era, sobretot,
un home de convicció, valent. Una vegada feta la reforma
educativa, va assumir la reforma agrària com a ministre d’Agricultura. És a dir, les dues decisions més estratègiques que
es prenen en la República, les pren Marcel·lí Domingo.
Tota la seva energia li venia de la convicció de les seves
idees, i de l’enorme capacitat de transmetre-les. Quan ell
parlava no se sentia ni una mosca. Va ser dels millors oradors polítics d’aquest país i també dels millors articulistes
polítics. Ell va ser el creador del primer moviment de masses a Catalunya associat al nom d’una persona: el Marcel·linisme i, si no tenim en compte el Marcel·linisme profund,
latent, que encara avui
existeix a les Terres de
l’Ebre, no entendrem el
perquè d’algunes reaccions col·lectives com,
per exemple, la que es
va viure quan tot el
tema del transvasament de l’Ebre, perquè
era, fonamentalment,
la revolta de la dignitat, la revolta del territori...
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Ramon Barberà,
historiador i escriptor
“Buscant una cosa, vaig
trobar-ne una altra...”
...diu Ramon Barberà. El cert és que la seva afició
per la història -i, en concret, la de Roquetes- l’ha
dut a recollir informació sobre el nostre municipi
que ja fa setze anys que va decidir compartir amb
el públic. Amb cinc llibres al carrer, la seva obra se
centra, aquesta vegada, en el temps i en els treballs previs a la construcció de les primeres escoles de Roquetes; un dels cinc primers grup
escolars que va construir la Segona República espanyola. Correspondència dels alcaldes de l’època
sol·licitant la creació del col·legi, plànols i documentació diversa que il·lustra l’objectiu prioritari
del govern republicà: que l’educació estés a l’abast
de tota la població.

Pregunta: Les escoles de Don Marcelino...
Resposta: Sí, perquè em consta, per la gent gran del municipi, que en el seu moment es coneixia així Marcel·lí Domingo. Vaig creuer adient posar-hi aquest títol.
P: Com surt la idea de fer aquest llibre?
R: El llibre surt, en part, a conseqüència de l’anterior, La
vella Roquetes, de fotografies antigues, que vaig fer juntament amb Manolo Roé. A mesura que anàvem consultant arxius i organismes diferents buscant material
fotogràfic, trobàvem, de retruc, material escrit i històric
sobre escoles i sobre el personatge de Marcel·lí Domingo.
Buscant una cosa, vaig trobar-ne una altra, però també es
tractava de documentació que guardava per veure què en
podria fer.
P: No és una historia dels 75 anys del col·legi...
R: No, aquest és un treball que entenc que haurien de fer
els professionals de l’ensenyament, no jo. He parlat amb
alguns mestres en actiu i amb d’altres ja jubilats perquè
seria un treball molt bonic a desenvolupar, saber el nombre de claustres de professors que hi ha hagut, de les fornades d’alumnes que han passat per l’escola, fotografies,
anècdotes.
P: Així, doncs, en quina etapa se centra l’obra?
pàgina 10

R: En el temps que passa des que es demanen unes escoles per a Roquetes, en què intervenen tres alcaldes, tres
corporacions; quan es compren els terrenys i es lliuren a
la Direcció General d’Ensenyament i ja queda en mans de
ministeris. El 1931, quan es proclama la República, canvia
el sistema de govern i hi intervé un altre alcalde de Roquetes demanant les escoles, i el juliol del 31, el president
de la República, Aniceto Alcalà Zamora, a instància del
ministre d’Instrucció Pública, Marcel·lí Domingo, decreta
la construcció de cinc grups escolars, entre els quals hi
ha les de Roquetes, que són inaugurades l’any 34. Domingo tenia una vinculació directa tant amb Tortosa com
amb Roquetes, i com que la República volia dignificar la
formació de l’alumnat amb la construcció d’escoles, les
de Roquetes van ser unes de les primeres cinc decretades. Ell llibre acaba amb la inauguració del grup escolar.
P: El llibre conté documents, plànols, fotografies... En la
seva recerca, ha trobat alguna cosa curiosa que li hagi cridat l’atenció?
R: Tot n’és, de curiós. Una de les descobertes que vaig fer
a Internet, per exemple, és una entrevista a Marcel·lí Domingo feta als pocs dies de ser nomenat ministre d’Instrucció Pública. Com a curiositat, diu que, de petit, volia
ser escolanet. Molt xocant si considerem com de distant
va estar-ne després! També diu que, quan va arribar a Tortosa per fer les pràctiques de mestre, van assignar-li un
sou de 18 duros, però només cobrava 8 duros nominals
perquè llavors qui pagava era el municipi i no l’Estat i, clar,
tardaven a pagar.
P: Aquesta vegada, la seva recerca l’ha dut fins a Alcalá
de Henares o l’Arxiu de Salamanca. D’on surten els euros
per fer front a les despeses que comporta l’edició d’un lli(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

bre d’investigació?
R: Del mateix lloc de sempre, de la butxaca de cadascú.
En aquest cas, de la meva sola. Al llarg del temps, amb
una mica de sort recuperes la inversió. Tampoc no és cap
fortuna; és l’afició, que t’hi porta. Cadascú té els seus capricis. Jo, en lloc de comprar-me una moto i anar a fer voltes, tiro per aquí.
P: Crida l’atenció la imatge de la portada... l’edifici abans
de ser inaugurat.
R: Sí, just abans. L’original pertany a l’Arxiu històric comarcal de les Terres de l’Ebre, de fons de Ramon Borrell.
En el moment de triar la portada, disposava d’un parell de
fotos més, en què també es veia l’edifici, que és el que
havia de sortir. Aquesta aquesta em va agradar perquè, a
banda de l’edifici, hi ha figures humanes. Hi ha dos xiquets al davant que, per cert, m’encantaria saber qui eren.
Si algú pugués dir-me qui eren, seria molt bonic poder
afegir-los al llibre. Val a dir que la imatge també em va
agradar perquè s’hi veu el campanar de l’església de Roquetes.
P: No és el primer llibre que vostè escriu sobre la història
de Roquetes. És l’afany per saber coses de la ciutat que el
porta a recollir informació, ordenar-la, classificar-la?
R: L’afició per la història és una de les principals raons
que van dur-me a iniciar la meva producció literària, entre
cometes. El primer va ser un llibre de caire familiar, d’una
empresa de Roquetes, Tallers Barberà, que va ser fundada
pel meu iaio. Va sortir publicat el
1993 amb ganes de retre homenatge a una persona estimada. Un
llibre d’àmbit familiar que ha tingut
una divulgació local, però que no
va néixer com els altres, per aprofundir en la història del poble. Després, l’any 95, ja amb Manolo Roé,
vam animar-nos a fer un primer llibret de fotografia antiga de Roquetes, Imatges i records. Llavors, el
2003 -tardem vuit anys!- surt el
que nosaltres diem que és el de veritat, Roquetes, apunts històrics.
P: On podem trobar el llibre i quina
tirada se n’ha fet?
R: Se n’han fet 400 exemplars, una
tirada curteta, però crec no cal més gran. Es pot trobar a
la llibreria de Roquetes, a la raval de Cristo i a Tortosa. I
aquí s’acaba la meva difusió, no anirà a Barcelona!
P: Perquè, a l’hora de fer aquest llibre, a qui pensava que
podia anar adreçat?
R: És història municipal. És útil, penso jo, pels antecedents i per l’època que comenta. De totes maneres, penso
que podrà ser útil per a qualsevol persona que sigui una

“

estudiosa de la història en general.
P: Existeixen ja uns quant llibres que parlen de Roquetes...
R: Sí. A banda del meus, està el
d’Emeteri Fabregat, un historiador
d’aquí, de Roquetes, que va fer una
bona obra. Jo mateix l’he llegida
moltes vegades; és un bon material, molt rigorós. Fent memòria,
també Ramon Tafalla, amb De Roquetes vinc; Terres de l’Ebre, terres
de l’oli, que és més territorial però
també hi surt Roquetes; també
Lluís Bertomeu...
P: Ja té en ment la propera obra?
R: Et diré un petit secret, però encara està molt verd. Ja fa temps
que penso que seria bo recopilar
informació sobre el tramvia de
matxos que va haver entre Tortosa
i Roquetes. Seria un llibret petit, amb fotografies, anècdotes, informació diversa, detalls tècnics de com eren els
tramvies, mides, amplada de les vies... Alguna cosa he
trobat per Internet, però encara no hi ha res.
P: És difícil trobar aquesta mena de documentació?
R: Sí, molt, encara que, de vegades, de forma inesperada,
trobes una veta, un fil del què estirar. De totes formes,
però, estic al desert en aquest aspecte.

De vegades,
trobes una veta,
un fil
del què estirar...
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çar-se a peu fins al final de l’obra, és a dir, fins a la fita que
assenyala l’inici del terme municipal de Roquetes.
MÉS D’1,3 MILIONS D’EUROS

Inaugurada la nova carretera
de Tortosa a Roquetes
Dijous 22 d’octubre va ser la data escollida per, finalment,
inaugurar la nova carretera que uneix Roquetes amb la veïna
ciutat de Tortosa; una infraestructura que ha canviat el paisatge d’ambdues ciutats, ja que s’ha convertit en un passeig urbà i -el més important, ha esdevingut una via
moderna que facilita la mobilitat, rodada i a peu, de la ciutadania.
Josep Poblet, president de la Diputació (institució responsable de l’arranjament de la via), va ser l’encarregat de tallar la cinta inaugural, acompanyat dels alcaldes de
Roquetes i Tortosa i del vicepresident territorial de la Diputació a les Terres de l’Ebre, Pere Panisello. Tot i que estava
previst que tot l’acte inaugural se celebrés a peu de carrer,
la climatologia del matí no ho va permetre, per la qual cosa
els parlaments van tenir lloc a l’interior de l’hotel Corona de
Tortosa. Segons l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, “avui
podem parlar d’un veritable passeig que permetrà que els
seus usuaris puguin desplaçar-se amb més comoditat i seguretat, sobretot els vianants i aquells que prefereixen
utilitzar la bicicleta com a vehicle de transport”, i va afegir que “tot i que l’obra s’ha fet a Tortosa, es tracta d’una
acció llargament reivindicada pels ciutadans de Roquetes,
que s’ha anat retardant en el temps i que, finalment, en
aquesta legislatura s’ha pogut fer realitat”. “L’Ajuntament
de Roquetes ha treballat conjuntament amb el de Tortosa
per millorar tots els accessos de la nostra ciutat. Primer va
ser la carretera de Roquetes a la raval de Cristo, després
la de Roquetes a Jesús i, finalment, ha arribat la de Tortosa a Roquetes; per tant, a meitat de legislatura, s’ha
complert allò que ens vam marcar com a prioritari al principi”, va manifestar l’alcalde.
Després dels parlaments i de tallar la cinta inaugural a la
mateixa plaça de la Corona d’Aragó, la comitiva va desplapàgina 12

Les obres en un tram de només 400 metres de longitud han
tingut un cost final d’1.374.778 euros, que han estat costejades per la Diputació de Tarragona i dutes a terme per l’empresa Becsa.
Els treballs han consistit en el desdoblament a dues calçades de dos carrils cadascuna, separades per una mitjana
d’un metre d’ample; la millora del drenatge i la construcció
d’una nova rotonda al límit dels dos termes municipals, de
40 metres de diàmetre exterior, amb enllumenat i amb xarxa
de reg i enjardinament.
La nova secció transversal de la carretera té 25 metres d’amplada total, amb una calçada de 4 carrils de tres metres cadascun, voreres per a vianants (d’entre 3 i 6,9 metres) i un
carril per a bicicletes de 2,10 metres.
La carretera també disposa d’enllumenat públic, amb columnes i lluminàries tant a la mitjana com als laterals, i s’hi
han reposat tots els serveis afectats: xarxes de pluvials i residuals, subministrament d’aigua, conduccions de serveis
de telecomunicacions, telèfon, gas i energia elèctrica, a més
de la senyalització vertical i horitzontal.

Núm. 270 desembre 2009

Roquetes

El Ple dóna llum verda a les obres d’urbanització de dotze
carrers de la raval Nova

EVACUACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS

D’altra banda, el Ple també va aprovar, de forma definitiva, el projecte de nova xarxa de desguàs d’aigües pluvials
dels sectors Torre d’en Gil, Piscina municipal i Sector B.
Una obra, subvencionada en un 60% pel PUOSC, que
compta amb un pressupost de 401.419,04 euros.
Cal assenyalar, però, que, a causa de la negativa de la Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre de que les aigües
fossin abocades al canal, el projecte inicial de la xarxa de
desguàs ha patit una modificació que farà que el cost final

de l’obra sigui més alt del previst. Aquesta consisteix en el
perllongament dels tubs de la xarxa fins a la sèquia de Vilaret, la qual desemboca directament al riu.

La Mancomunitat aprova
el pressupost per al 2010

i, a més...

El ple ordinari de l’Ajuntament de Roquetes que va celebrar-se dimarts 24 de novembre va donar llum verda al procés d’adjudicació de les obres d’urbanització de dotze
carrers de la raval Nova. Les obres consistiran en el canvi
de l’enllumenat i el ferm, així com en la construcció de voreres noves i adequades als temps actuals, i en la millora de
la xarxa d’aigua potable. En concret, els carrers que seran
remodelats i arranjats són els de Sant Francesc, Sant Vicent,
Santa Teresa, Sant Bertomeu, Sant Miquel, Alcolea, Numància, Martínez de la Rosa, Traval, Bruch, Callau i Sant Pere,
així com també el perímetre de la plaça de la raval Nova. El
cost de les obres està pressupostat en 393.085,19 euros, un
60% del qual estarà subvencionat pel Pla d’Acció Municipal
de la Diputació de Tarragona.
El regidor d’Obres Públiques i Serveis, Gerard Gas, va voler
destacar la importància d’aquestes obres, ja que “era un
dels compromisos inicials de l’equip de govern actual”, tot
afegint que “la nostra prioritat sempre ha estat la millora
dels carrers i l’enllumenat de la ciutat i els barris, i aquestes obres, junt amb les que ja s’estan executant a través
dels Fons de l’Estat (FEIL), deixaran els nostres carrers a
l’alçada d’un municipi modern i de futur”, va manifestar
Gas.

L’assemblea de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes
celebrada a principis de novembre va aprovar el seu
pressupost per a l’exercici 2010, que és de 90.000
euros. La principal actuació prevista per a l’any vinent
és la continuació dels treballs de condicionament ambiental del tram final del barranc de Sant Antoni. “Es
tracta de la neteja de vegetació, recuperació de
zones humides i espècies autòctones, així com la retirada de la brossa acumulada durant les barrancades”, va explicar el president de la Mancomunitat,
Paco Gas. Aquesta obra està finançada per la Mancomunitat, per l’Agència Catalana de l'A igua (ACA) i per
l’entitat que duu a terme els treballs, Graelsia.
Un altre dels projectes previstos per la Mancomunitat
és la construcció d’una rotonda a la zona del polígon
del Pla de l’Estació, que permetria comunicar l’Eix de
l'Ebre (C-12) amb l’avinguda de la Diputació i amb carretera de Tortosa a Roquetes. Paco Gas va precisar
que, del pressupost de la Mancomunitat, hi ha una reserva de 21.000 euros per redactar el projecte i que
s’està treballant per obtenir finançament d’altres administracions per poder executar aquesta obra entre
els anys 2010 i 2011.

LES OBRES DELS DOTZE CARRERS SE SUMARAN A LES QUE JA HI HA EN MARXA AL
MUNICIPI.
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Setmana de la ciència 2009 a l’Observatori de l’Ebre

visita institucional

Unes dues-centes persones van acudir, diumenge 15 de novembre, a les instal·lacions de l’Observatori de l’Ebre per
gaudir de les activitats emmarcades en la Setmana de la
ciència que organitza cada any el centre científic. El 2009
ha estat l’any internacional de l’astronomia i també l’any
Darwin, i l’Observatori va voler contribuir a la seva celebra-

Dimarts 3 de novembre, el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, va mantenir
una conversa oficial amb l’alcalde Paco Gas, emmarcada en el seguit de visites oficials que Andreu
ve realitzant a tots els municipis de la comarca. En
la conversa, president i alcalde van abordar diversos temes, com ara els diferents serveis que el Consell Comarcal ofereix als ciutadans a través de
l’Ajuntament, però també es van tractar qüestions
d’actualitat com el tancament de la multinacional
Lear a Roquetes, la industrialització de les Terres
de l’Ebre o la necessitat urgent d’inversions al territori.
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ció amb tres activitats que van desenvolupar-se el matí de
l’esmentat diumenge.
La jornada va arrencar amb la conferència titulada Telescopis astronòmics, impartida pels físics J. J. Curto, J. Nomen
i M. Vallès. Amb una hora de durada, l’activitat va ser una
sessió combinada en què es van presentar els coneixements
bàsics d’òptica per entendre el funcionament d’un telescopi
i va continuar amb una explicació sobre l’evolució dels telescopis astronòmics. Tot seguit va tenir lloc un taller, conduït també pels mateixos científics, en què els assistents
van poder muntar un telescopi didàctic.
Finalment, els assistents van gaudir de la jornada de portes obertes amb una visita guiada per les instal·lacions de
l’Observatori.
Totes les activitats organitzades amb motiu de la Setmana
de la ciència van estar enfocades al públic en general; un
públic fidel que acudeix cada any a aquesta cita, tal com
demostra el fet que s’assolís el nombre màxim de visitants
recomanable per garantir la qualitat de la visita guiada: 200
persones.
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El mur de Berlín vint anys després
La inauguració de l’East Side Gallery compta amb l’alcalde de Roquetes
com a únic representant polític català
Dintre dels actes de celebració del 20è aniversari de la
caiguda del mur de Berlín, divendres 6 de novembre va
tenir lloc la inauguració de la restauració de l’East Side
Gallery; la galeria a l’aire lliure en què diversos artistes
d’arreu del món van plasmar les seves obres, fa vint anys,
en la porció del mur que es va deixar dempeus.
L’alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, i el portaveu dels artistes del mur, Kani Alavi, van ser els encarregats d’inaugurar de la nova galeria, en un acte que va comptar amb
la presència de la major part dels artistes que van participar en aquest projecte, així com d’un nombrós públic assistent.
L’únic artista català, i de l’Estat espanyol, que té una obra
seva plasmada al mur és l’il·lustrador roquetenc Ignasi
Blanch. Present a l’acte, Blanch va estar acompanyat per
l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, i la regidora de Turisme
de l’Ajuntament roquetenc, Maribel Belmonte, així com
d’un seguit d’amics roquetencs que van voler desplaçar-se
fins a la capital alemanya. Paco Gas va convertir-se així en
l’únic representant polític català present a l’acte i, com a

tal, va poder mantenir una petita entrevista amb l’alcalde
de Berlín.
A la imatge de dalt, els alcaldes Wowereit i Gas, Alavi i
l’artista roquetenc als peus de la seva obra al mur de Berlín.
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lleure i de menjador, va comptar amb l’assistència de
vint-i-cinc alumnes.
La dislèxia (trastorn específic de lectura, caligrafia i càlcul), el TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense), el TANV (trastorn d’aprenentatge no
verbal) i el TDL (trastorn de desenvolupament del llenguantge) són les alteracions que dificulten l’aprenentatge,
i poden afectar tant els infants com els adults.
L’objectiu del taller va ser conscienciar dels diversos trastorns, tant a nivell educatiu com familiar; dotar dels coneixements suficients per poder reconèixer-ne els
símptomes i també per ser capaços d’intervenir-hi adequadament, sempre en el marc de les funcions de cadascú

Dificultat d’aprenentatge i
diversitat, al casal de joves

Rosa M. Balcells també va ser la responsable de conduir
el curs monogràfic gratuït sobre la diversitat escolar que
va celebrar-se els dies 21 i 28 de novembre. Organitzat
per l’àrea de Joventut del Consell Comarcal, els objectius
d’aquest taller van ser entendre què és l’atenció a la diversitat, com desenvolupar el respecte a les diferències, com
adquirir coneixements bàsics per entendre què i com són
les dificultats en cada cas, i com oferir pautes de conducta per poder enfrontar-se a un possible conflicte.

solidaritat

Els dos darrers dissabtes d’octubre, al casal de joves va
tenir lloc un taller que, a càrrec de la psicòloga Rosa M.
Balcells, va tractar sobre els trastorns específics de l’aprenentatge, com detectar-los i com tractar-los. El taller,
que va estar adreçat, bàsicament, a docents i monitors de

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ESCOLAR

Donacions necessàries
Dimarts 17, el Centre Cívic va ser la seu triada per
acollir el Banc de Sang, on la ciutadania que ho va
desitjar va poder anar a donar sang. En altres ocasions, el Banc va estar allotjat al CAP i a la Lira. Al
llarg de la tarda, unes 40 persones van fer les seves
donacions solidàries, que després són utilitzades
en intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, transplantaments i accidents greus. Per ser
donant de sang, només cal tenir 18 anys o més i
pesar més de 50 quilos.

La Ludoètnia itinerant, a la
raval de Cristo
La Ludoetnia itinerant Baix Ebre és un projecte que va
arrencar el 2001 i que, actualment, es du a terme a Camarles, Aldover, Alfara de Carles i el raval de Cristo. Una
activitat extraescolar que pretén que els infants aprenguin
valors de respecte, tolerància, igualtat i solidaritat a través
de jocs, titelles, conta contes, danses i manualitats.
A la Ravaleta, hi assisteixen més de vint xiquets i xiquetes, d’entre 3 i 8 anys, els dijous, de 17 a 18.30 hores.
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La PDE reclama un front
institucional per garantir
el cabal ambiental de l’Ebre
Sota el títol Els transvasaments que vénen: nou Pla de conca
2010, la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) va dur a
terme una conferència divendres 21 de novembre, a la sala
polivalent de la biblioteca municipal de Roquetes. Manolo
Tomàs, el seu portaveu, va comptar amb la companyia de
diversos integrants de la PDE, i amb la presència de força
públic, per explicar quin és l’estat actual del Pla Hidrològic Nacional (PHN) i quines han de ser les actituds socials
i polítiques del nostre territori davant el nou Pla de conca,
que serà aprovat aquest proper 2010.
Manolo Tomàs va informar que el nou Pla contempla la
proposta d’un transvasament lligat a forts interessos econòmics i que no garanteix un cabal ecològic per a l’Ebre.
Com és sabut, la manca d’un cabal mínim constant per al
riu significaria la paulatina desaparició del seu delta i la
consegüent salinització dels aqüífers; en definitiva, comportaria el desastre ecològic més important que haurien

patit les Terres de l’Ebre, contra el qual ve lluitant la societat ebrenca des de finals de l’any 2000.
Aquesta no és la primera conferència que la PDE realitza
al voltant del nou Pla de conca, ja que està duent aquesta
informació a diverses poblacions del nostre territori. La finalitat: aconseguir que les institucions ebrenques facin un
front comú per pressionar el Govern espanyol i que aquest
introdueixi al futur Pla un cabal mínim ecològic per a l’Ebre, amb la qual cosa es garantiria la sostenibilitat del riu
i el delta, i la vida del nostre territori.

Des d’aquest mes de novembre, estan al vostre abast les deu noves postals que ha editat
l’Ajuntament de Roquetes. Deu noves imatges paisatgístiques del municipi roquetenc que
podeu trobar a la llibreria i l’estanc de Roquetes, a l’estanc de la Ravaleta, a la biblioteca
municipal, a la seu del Parc Natural i al mateix ajuntament, i que són obra d’Antolí Ortiz.
L’objectiu d’aquesta nova edició, responsabilitat de l’organisme de premsa Roquetes Comunicació, és renovar les postals que ja existien i que s’havien quedat del tot obsoletes, i
oferir al públic la possibilitat de compartir amb els
seus la imatge d’una Roquetes moderna, atractiva i
amb projecció turística.
Són deu postals que es
venen a 0,60 la unitat i
que representen, entre d’altres, indrets com ara Cova
Avellanes, la mola Castellona, la Caramella, l’Observatori de l’Ebre o el
casal municipal.

i, a més...

Deu paisatges roquetencs per compartir

L’àrea de Turisme
de l’Ajuntament ha
preparat un nou calendari, seguint la
línia
encetada
aquest 2009.
El calendari de Roquetes 2010 inclourà també dotze
fotografies paisatgístiques del nostre
municipi que, a l’igual que l’anterior,
també seran obra
del company Antolí
Ortiz, periodista esportiu i gran aficionat a la fotografia.
El nou calendari
arribarà a les vostres llars encartat en
la propera edició de
la revista Roquetes,
en el número 271.
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Alumnes de l’IES Roquetes defensen
la salut de l’Ebre a Saragossa
Foro joven: ríos para vivirlos és una proposta educativa que impulsa la
Universitat de Saragossa amb l’objectiu de divulgar la Nova Cultura de
l’Aigua entre els joves de tota l’àrea geogràfica de la conca de l’Ebre. Enguany va tenir lloc la segona edició i l’IES Roquetes, a l’igual que el
2008, també va participar-hi.
El passat 27 d’octubre va celebrar-se la segona edició d’aquest fòrum a
Saragossa; una continuació de la que va tenir lloc el juny del 2008, que
va estar emmarcada en els actes de l’Expo de l’aigua a la capital aragonesa. En aquesta ocasió va tenir un format més petit, ja que només van
assistir cinc alumnes de cadascun del vint instituts participants.
L’objectiu d’aquesta segona trobada va ser que les administracions donessin resposta a les demandes que van ser votades pels dos mil joves
que van assistir al fòrum del 2008.
Al matí, els alumnes i professors que van participar en la trobada van fer una baixada pel riu amb llanxes pneumàtiques i un
passeig en bicicleta per la vora de l’Ebre. A la tarda va celebrarse el fòrum, en què els alumnes de Roquetes van reivindicar, una
vegada més, que no hi hagi més transvasaments de l’Ebre. Val a
dir, però, que l’ambigua resposta del representant de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) present a l’acte no els va
deixar massa tranquils.

“

La resposta ambigua
del representant de
la CHE no va deixar
els alumnes tranquils

PROJECTE COMENIUS

Durant el mes de novembre, els alumnes i professors del projecte Comenius de l’IES Roquetes han
dut a terme el segon viatge del projecte; en
aquesta ocasió, a Zwonitz, Alemanya (la primera
trobada entre els alumnes va tenir lloc a Grècia el
curs anterior). Cal recordar que aquest projecte té
l’objectiu de potenciar l’ús de l’anglès entre l’alumnat, alhora que facilita l’aprenentatge de diverses cultures europees a través de la coneixença
i les relacions que s’estableixen entre els alumnes
dels diferents països que hi participen, que són
Alemanya, Polònia, Itàlia, Xipre, Grècia, Suècia i
Catalunya.
Aquest segon viatge va tenir una durada d’una
setmana, durant la qual els alumnes van realitzar
moltes activitats, però el cert és que el valor del
projecte Comenius està més en obrir la ment dels alumnes, en mostrar-los que les fronteres no existeixen en realitat i que tenim moltes coses en comú amb els nostres veïns europeus.
El Comenius acaba el mes de juliol del 2010, però vist l’èxit que ha assolit aquest primer projecte, l’equip de professors i professores de l’IES Roquetes participants ja ha celebrat diverses reunions preparatives per al pròxim projecte, que començarà, amb tota probabilitat, el setembre del 2010. A les esmentades reunions prèvies van assistir-hi
professors i professores d’Alemanya, Polònia, Macedònia, Turquia, Portugal, Holanda, Malta i Noruega. Aquest projecte encara s’ha d’aprovar, però l’equip docent del Comenius confia que, amb l’experiència adquirida en el projecte
actual, més alumnes de l’IES Roquetes podran gaudir del treball en equip amb altres països europeus.
A la imatge, els professors i professores de l’IES Roquetes que han participat en el projecte Comenius.
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Salut i astronomia centren
les activitats del Centre Obert
Durant gairebé tot el mes d’octubre, el Centre Obert va
centrar la temàtica de les seves activitats en la prevenció de petits accidents i en els primers auxilis a partir de
material didàctic divers i també de jocs interactius. A
més a més, els alumnes van aprendre quins elements cal
que contingui una farmaciola, per a què serveixen i com
s’utilitzen; i entre tots van revisar les farmacioles de què
disposa el Centre Obert per veure si hi faltava alguna
cosa.
Al voltant d’aquest tema, els infants van rebre dues visites d’allò més interessants. D’una banda, Lluís, treballador de l’empresa Ambulàncies Baix Ebre, que mostrar
les entranyes d’un vehicle destinat a transport sanitari.
Tots els xiquets i xiquetes van poder entrar-hi, veure tot
el que hi havia i fer mil i una preguntes. La segona visita, la de Marc, socorrista aquàtic, que va explicar com
cal actuar davant de diferents accidents domèstics (caigudes, cremades...) i quina és la millor manera de socórrer algú que s’està ofegant. Una vegada apresa la teoria,
els alumnes van passar a la pràctica amb un petit simulacre, que va provocar que tothom xalés i aprengués alhora.
Tot treballant el tema de la salut, els infants van preparar, entre tots, algun que altre berenar saludable, com
ara un batut de soja amb pinya, iogurt amb cereals i
fruits secs, o un entrepà vegetal amb tonyina. Per suposat, després de fer de cuiners, tothom va tastar-ho tot.
A més a més, els alumnes van endur-se cap a casa un
petit receptari, amb idees per elaborar berenars sans i
variats i poder compartir-los amb la família.
LA FESTA DE LA CASTANYADA

Divendres 30 d’octubre, el Centre Obert van anticipar
(continua a la pàgina següent)
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la celebració de la Castanyada amb una gimcana castanyera plena de proves que els tres equips participants van
haver d’anar superant. Entre d’altres, respondre un breu
qüestionari sobre la tradició catalana de la Castanyada,
fer punteria a un paraigües amb una castanya, recitar un
poema amb motiu de la Castanyada... L’equip guanyador
de cada prova va rebre una castanya i, després del recompte final, l’equip guanyador va ser el format per Mohamed, Paula, Ihssan i Marta.
Per acabar la tarda, van cuinar codonyat. La majoria va
poder descobrir el codony: una fruita de tardor, groga i
dura, que si es bull amb sucre i després es tritura dóna
una confitura boníssima. Les xiquetes i els xiquets van
endur-se’n una mica per tastar-lo a casa seva.
ELS ASTRES I L’UNIVERS

El mes de novembre, el Centre Obert va voler sumar-se
a la celebració de l’any internacional de l’astronomia.
Per aquest motiu, les activitats i tallers del mes van girar
entorn al títol Els astres i l’univers. A partir d’aquesta
premissa, els infants van elaborar un coet espacial per
poder fer viatges imaginaris a la lluna i pictogrames llu-

nàtics, en què van dibuixar una lluna tot donant-li forma
amb una frase, una cançó o algun poema relacionat amb
la lluna.
A més a més, entre tots van confeccionar els planetes
dels desitjos: un mòbil en què estan tots els planetes al
voltant del sol i, entre ells, els millors desitjos.
També es van analitzar contes al voltant de l’astronomia, es van resoldre endevinalles relacionades amb
aquesta temàtica, es van visionar nits estelades a la pantalla de l’ordinador...
D’altra banda, també el món dels somnis va tenir un
espai durant el novembre. Cadascú va compartir els seus
amb la resta (d’allò més variats, sorprenents, misteriosos...) i va descobrir què són els somnis recurrents. I el
Centre Obert va fabricar el seu particular ‘atrapasomnis’. Segons una llegenda índia, un savi ancià dakota va
transmetre l’atrapasomnis i els seus coneixements al seu
poble, i encara ara continuen penjant-los a les seves llars
per assimilar els bons somnis i fer fora els dolents. Es
tracta d’un cercle (iktomi) al voltant del qual van subjectant-se ofrenes representades per objectes de poder com
ara plomes, cabells, llavors o pedres, per recordar que
tots els éssers vius (tinguin peus, potes, ales o arrels)
són fills del pare cel i la mare terra.

immigració

Sessió informativa de benvinguda
Com ve sent habitual, l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Roquetes organitza, de forma periòdica,
unes sessions informatives adreçades a totes les persones immigrades que hagin arribar a Roquetes recentment.
Així, tots aquells nouvinguts i nouvingudes reben un seguit d’informació sobre la ciutat que han triat per viure i
treballar, i, de retruc, també de les Terres de l’Ebre i de
la resta de Catalunya. On estem ubicats, com som, quins
idiomes parlem, quins són els nostres costums... són
qüestions que tant la regidora de l’àrea, Pepita Bosch,

com les tècniques d’immigració aborden en aquestes
sessions.
Les imatges corresponen a la darrera reunió informativa, que va tenir lloc a la sala de sessions de l’ajuntament aquest mes de novembre passat i a la qual van
assistir unes cinquanta persones. Cal assenyalar que,
per primera vegada des que se celebren aquestes sessions de benvinguda, el nombre de dones immigrades presents respecte al nombre d’homes va ser prou
nombrós.
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La Castanyada 2009,
una festa de tardor amb temperatures de primavera
Tal com diu el titular, la festa de la Castanyada va arribar enguany amb poques ganes d’acostar-se al foc per
rostir castanyes i moniatos, tal com mana la nostra tradició. I és que les temperatures de finals d’octubre i principis de novembre d’aquest 2009 van ser tan càlides (i
ho continuen sent) que res semblava indicar que s’aproxima l’hivern. Tot i així, entitats i centres educatius van
organitzar igualment les seves corresponents festes de
la Castanyada.
A Roquetes, el Patronat de Festes va organitzar la festa
a la Lira, amb ball a càrrec del duet Gemma i Manu, castanyes, panellets i cremat; mentre que a la Ravaleta, l’Associació de Veïns va celebrar un sopar al casal al què van
assistir unes dues-centes persones. Cadascú va dur-se el
sopar de casa i l’Associació va convidar a castanyes i
cava. En acabar, ball amb el grup Saba Nova. Val a dir
que totes dues celebracions van comptar amb el patrocini
de l’Ajuntament.
pàgina 22

L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, per
la seva banda, va celebrar la festa amb un sopar de germanor, a la fi del qual els assistents van poder ballar amb
la música del cantant Francisco. Com sempre
ELS PATUFETS

Dijous dia 29 d’octubre, els infants de la llar Patufets
també van festejar la Castanyada tot preparant els panellets que van cruspir-se l’endemà, abans de fer una sortida per Roquetes tots vestits de castanyers i
castanyeres. Al mercat municipal els va esperar molt públic, entre el qual van repartir trossets de coc de xocolata
preparat per les monitores de la llar.
ALS COL·LEGIS

Al CEIP Raval de Cristo, la celebració de la Castanyada
(continua a la pàgina següent)
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va tenir lloc divendres dia 30 d’octubre, per a la qual cosa
es van organitzar activitats diverses com ara dibuixa
sobre el tema o elaborar cocs i torrar castanyes al pati
de l’escola. Diversos alumnes van disfressar-se de castanyers i castanyeres i els del cicle superior van celebrar
la festa anglosaxona del Halloween.
El mateix divendres, els alumnes del CEIP M. M. Domingo van celebrar la seva Castanyada amb balls i música
al pati del centre; mentre al menjador, alguns alumnes de
6è, vestits de castanyers i castanyeres, van repartir castanyes entre la resta de l’alumnat.
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SISCO OLLÉ,
REGIDOR DE CULTURA

Sant Antoni a Roquetes

L
La recuperació d’una pasta
típica del gener
Tal com explica el regidor de Cultura de l’Ajuntament,
Sisco Ollé, a la columna del costat d’aquestes línies, a Roquetes, quan se celebrava la festa de Sant Antoni (17 de
gener) s’elaborava una pasta típica: el tortell de Sant Antoni.
La pastisseria de Carlos Tal, a Roquetes, ha volgut recuperar-ne l’elaboració. De fet, ja fa dos anys que, per aquestes dates, la pastisseria posa a la venda la pasta, adaptada,
però, als temps actuals. Així, al tortell de pasta de brioix,
que es pot farcir d’allò que un prefereixi, hi va afegir uns
animalets de peluix per decorar.
I en la tasca de recuperació d’una pasta que antigament ja
es consumia als pobles que es dedicaven a la pagesia, Carlos Tal presentarà el gener del 2010, com a novetat, les coquetes en forma d’animalets, que tant podran servir per
decorar el tortell com per ser menjades de manera individual.
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a festa de Sant Antoni, als pobles on la pagesia ha sigut el pal de paller econòmic ha
estat sempre molt celebrada. Els pagesos
sempre han tingut devoció pel sant a l’hora
de protegir els conreus i les bèsties. A Roquetes -i a
tots els pobles de les Terres de l’Ebre- també era així,
fins al punt que la nostra ciutat gaudeix d’uns gojos,
els gojos de Sant Antoni, recollits per Joan Moreira en
el llibre El folklore tortosí.
Cal dir que, a l’Edat Mitjana, el patró dels pagesos era
Sant Galderic, i que més cap a aquí ja va ser Sant Antoni. També consta al Costumari català que, per celebrar la festa, s’elaborava una pasta típica coneguda
com a tortell o roll de Sant Antoni, que primer era
només de pa i es repartia entre la gent i els animals que
anaven a la benidicció, i que després va passar a ser
pasta dolça.
A Roquetes, per Sant Antoni es feia la benedicció dels
animals davant de l’església; sobretot de les cavalleries, ja que era la força de la sang la que permetia conrear les nostres planes de garriga i també carrejar
olives, garrofes, vi...
A la tarda es feien rondalles de jota cantada davant de
l’església i, cap al tard, es duien a terme les representacions teatrals a la Lira. Primer, l’obreta Un notari i un
pagès i, per acabar, la representació teatral de la temptació del dimoni a Sant Antoni, amb l’obra La barraca
de Sant Antoni. Totes dues obres anaven a càrrec del
grup de teatre de la Lira de Roquetes.
També cal recordar que, només vint-i-cinc anys enrera,
el cap de setmana de Sant Antoni s’organitzava mitja
festa, amb un bou embolat pel carrer de la Gaia.
Avui en dia, tot això ha anat canviant molt, i des de fa
uns anys se celebra la festa conjunta entre Jesús i Roquetes, que té lloc a la carretera que uneix les dues poblacions.
Enguany, des de l'àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Roquetes, volem recuperar part d’aquella festa, tornant
una mica la festa al poble on, després de la benedicció
dels animals, cap al migdia i davant de l’església de Roquetes, es tornaran a fer rondalles, tal com passava fa
cinquanta anys.
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La Congregació Mariana homenatja els pares de la Torreta,
els primers jesuïtes a Roquetes

D

issabte 10 d’octubre, la sala polivalent de
la biblioteca municipal de Roquetes va
acollir l’acte d’homenatge al pares jesuïtes que va organitzar la Congregació Mariana en el marc del actes del centenari de
la seva fundació. L’acte va consistir en una conferència que,
sota el títol Els jesuïtes a Roquetes, va anar a càrrec del pare
Manuel Garcia Doncel, catedràtic emèrit de la Universitat
Autònoma de Barcelona (física teòrica de partícules ele-

mentals i història de les ciències). L’acte va estar presidit
per l’alcalde, Paco Gas, i va comptar, a més a més, amb la
presència del provincial dels Jesuïtes de Catalunya, el pare
Lluís Magriñà; Xavier Salinas, bisbe de Tortosa; i el president de la Congregació Mariana de Roquetes, Tomàs Barceló.
En la presentació, l’alcalde va lloar el llegat que ha deixat
la Companyia de Jesús a Roquetes: tot el treball que van
dur a terme a l’Observatori de l’Ebre, un centre d’estudi i
de recerca científica conegut arreu del món, així com l’important patrimoni que hi han deixat al llarg dels anys.
Per la seva banda, el pare Manuel Garcia, va ressaltar, en
la seva conferència, la importància de la creació del col·legi
màxim dels jesuïtes quan, el 1884, es va comprar una finca
rústica a Roquetes, la Torreta. El 1887, es va decidir substituir la Torreta per una casa nova, la casa de Sant Josep,
casa de camp i casa d’exercicis. La construcció d’aquesta
casa va fomentar els exercicis espirituals, activitats pastorals tant per a sacerdots com per a seglars.
Pel que fa a l’Observatori, Garcia va assenyalar que l’any
1903, el pare Cirera va fer un projecte d’observatori còsmic
i, el 1904, van ser construïts tots els pavellons actuals: sís(continua a la pàgina següent)
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mic, astrofísic, nefoscopi, magnètic d’absolutes i magnètic
de variacions. En el discurs d’inauguració de les instal·lacions (que va tenir lloc el 1905 durant un eclipsi de sol), el
pare Cirera ja va definir l’edifici de la Ibèrica com a un centre científic d’importància.
Quant a la Congregació Mariana de Roquetes, el pare Garcia va explicar que, quan es va crear, n’hi havia dues: Congregació Mariana Menor, que participava en la plàtica dels
diumenges, feia passejades fins a l’asil de Tortosa una vegada al mes per participar en la litúrgia amb els ancians o
en la festa del Nadal cantant nadales; i la Congregació Mariana Major. El primer document que se’n conserva data de
l’1 de novembre de 1908; la primera imatge de la Immaculada va ser entronitzada el 5 de desembre de 1909, i la primera processó duta a terme va ser el 8 de desembre de
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1909. Va ser el juny de 1912 quan va produir-se la fusió de
les dues congregacions.
Van cloure l’acte, el provincial dels Jesuïtes, Lluís Magriñà,
i el bisbe de Tortosa, que va lloar la unió, la projecció i l’acollida dels jesuïtes a la ciutat de Roquetes.
En acabar els parlaments, es va inaugurar l’exposició de fotografies Cent anys d’història de la Congregació Mariana de
Roquetes; una mostra de 150 imatges procedents de l’arxiu
parroquial, familiars de congregants i col·laboradors diversos, que van ser seleccionades per l’equip de l’arxiu de la parròquia: Teresa Martí, Teresita Vilaubí i Immaculada Segarra,
amb la col·laboració de Joaquim Castellà i Manolo Roé.
Val a dir que aquest homenatge als pares jesuïtes que va organizar la Congregació Mariana va ser dels darrers actes de
celebració del centenari de l’entitat, que han tingut lloc durant tot el 2009 i que clouran el proper dia 8 de desembre,
festivitat de la Immaculada.

Lluís Magriñà,
provincial dels Jesuïtes
a Catalunya
“És maco veure que
la feina dels
jesuïtes continua
endavant”
La trajectòria del pare Magriñà ha estat dedicada,
sobretot, a l’ajuda humanitària i a la cooperació
pel desenvolupament. Llicenciat en educació comparada per la Universitat de Xicago, després de
passar cinc anys al Txad, va fundar i dirigir l’ONG
Intermon. Durant quatre anys, va ser delegat d’e-

ducació dels Jesuïtes de Catalunya i posà en
marxa Jesuïtes Educació, la xarxa que aplega les
escoles de la companyia de Jesús a Catalunya. Des
del 2000 fins al 2007, va dirigir el Servei Jesuïta
als Refugiats i, el 2008, va prendre possessió com
a Provincial de la Companyia.

Pregunta: Què significa ser el pare provincial?
Resposta: El pare provincial és el superior d’una província. A
la Companyia de Jesús, actualment som més de 19.000 jesuïtes a tot el món. Tenim territoris que anomenem províncies,
algunes a diversos països; d’altres, dintre d’un mateix país.
A l’Estat espanyol en tenim cinc, de províncies, una de les

quals és Catalunya. De fet, aquesta província s’anomena Tarraconense perquè pren el nom llatí de Tarragona però, en realitat, inclou tot Catalunya.
P: Quina tasca té el pare provincial?
R: La tasca principal és acompanyar i coordinar els companys
(continua a la pàgina següent)
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jesuïtes de tot Catalunya -actualment en som uns 180-, i
també coordinar totes les feines
apostòliques que es van fent a
dintre de Catalunya. Col·laborem amb cases d’exercicis, parròquies, escoles... Avui en dia
tenim set escoles i de l’ordre
dels 12.000 alumnes. També
estem a la Universitat Ramon
Llull i a l’Escola del Químic de
Sarrià.
P: Quin lloc ocupen els jesuïtes,
avui en dia, dintre de l’Església
catòlica?
R: Quan Sant Ignasi va fundar la
Companyia, volia que estéssim
sota les ordres del Papa per si
ens demanava tasques especials. En aquest últims anys,
s’han creat noves diòcesis a llocs
molt allunyats i molt pobres
com, per exemple, Etiòpia, Zimbaue... El que no tindria cap sentit és que fóssim bisbes de
Barcelona! Tenim una tasca humanitària i espiritual. Una aportació important a l’Església són
els exercicis espirituals. Actualment s’està formant gent, tant
homes com dones, laics, religiosos o capellans, perquè
aquests exercicis puguin també ser oferts pels laics i no
només pels jesuïtes. Cal recordar que Sant Ignasi també era
laic quan va començar a donar exercicis espirituals; va ser
després que es va ordenar. Per tant, per què no poden fer-ho
els laics?
P: Pel que fa a l’Observatori de l’Ebre, per què hi ha pocs jesuïtes actualment?
R: Va haver-hi un moment en què hi havia molts jesuïtes perquè cada any entraven al noviciat 50 o 60 joves per ordenarse. Teníem jesuïtes per tot. Per contra, en aquests últims dos
anys només ha entrat un jesuïta al noviciat, i això passa a
totes les comunitats religioses; als seminaris passa el mateix.
Ara hi ha pocs jesuïtes a l’Observatori, però hi ha molta gent
dedicada i compromesa per treballar amb el mateix esperit
que la Companyia. De fet, l’any 1905, l’Observatori de l’Ebre
ja era una fundació, no depenia de la Companyia de Jesús,
sinó d’una fundació civil amb la què la Companyia estava
compromesa. Gràcies a això, durant la República, quan van
venir a incautar-lo no van fer-ho, finalment perquè era una
fundació i no depenia de l’església. Gràcies a això es va poder
continuar treballant. Actualment, aquesta fundació ha seguit

“

amb el consorci que forma el Patronat. És maco veure que l’obra
que van començar els jesuïtes
continua endavant.
P: Què va passar amb el jesuïtes
que treballaven a l’Observatori?
Van marxar?
R: No, no van marxar a cap altre
lloc, senzillament van anar morint-se, com el pare Romanyà. El
pare Galdon va morir a Sant
Cugat, i avui en dia no tenim
gent jove que s’hagi preparat per
dur a terme aquestes tasques.
P: Els pares que hi queden avui
en dia són científics...
R: Un germà es cuida de les medicions de temperatures i terratrèmols, i els tres restants són
científics. Al Químic de Sarrià
també hi ha dos jesuïtes científics. La resta són professors d’universitat que ja estan jubilats.
P: Aquest acte d’homenatge a la
presència de la Companyia de
Jesús a Roquetes ha estat organitzat per la Congregació Mariana amb motiu del seu
centenari. Quin futur augura per
a l’entitat roquetenca?
R: La Congregació, dintre de la
Companyia s’anomena comunitat de vida cristiana; i es va
voler crear com una entitat, una associació de laics que vivia
-i continua vivint- de l’espiritualitat, però la finalitat va ser la
mateixa que la de la Companyia: treballar amb la gent i per
la gent. En aquest moment, depèn molt de les persones que
vulguin tirar-la endavant. Si poden atreure joves per fer moviment de joves podrà tirar endavant. Si no, tal com passa
moltes vegades, s’acabarà. Si no hi ha gent al darrera, quan
els responsables actuals morin ja no quedarà res.
P: Per acabar, què creu que cal fer per atreure els joves a formar part d’una entitat com la Congregació?
R: Doncs, de vegades, oferir-los un treball social, d’ajuda als
altres... i, a la vegada, motivar-los, obrir-los l’espiritualitat.
Que es preguntin què passa a dins seu. És la manera de descobrir el nostre interior. I, actualment, no és gens fàcil perquè la gent està acostumada a aïllar-se. Amb tècniques, a les
escoles intentem ajudar-los, perquè si un no troba dins seu un
sentit o una motivació per viure, és una vida molt buida. Hem
de fer el que calgui per ajudar-los a obrir-se a un món interior. És fonamental buscar interiorment per viure humanament. La buidor interior fa que la gent es trenqui. Això s’ha
de treballar, perquè serà a partir d’aquí que hi haurà més alegria de viure.

La finalitat de la
Companyia ha
estat treballar amb
la gent i per la gent
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La setmana gran de l’Associació de Jubilats
Del 8 a l’11 d’octubre, l’Associació de Jubilats i Pensionistes
de Roquetes va celebrar la seva 18a setmana cultural; tot un
seguit d’actes dedicats als socis i les sòcies que enguany va
coincidir amb l’inici de la celebració dels 25 anys de fundació de l’Associació.
Els actes van començar amb la inauguració de l’exposició
d’obres de les alumnes de la classe de manualitats, que va
anar a càrrec de l’alcalde, Paco Gas, i la regidora de Qualitat de Vida, Pepita Bosch. En aquesta edició de la Setmana
cultural, per commemorar el 25è aniversari de l’entitat, l’exposició de manualitats va comptar amb la col·laboració de
l’Associació de Dones de Remolins, i les de Jesús i Sant Llàtzer, les sòcies de les quals també son alumnes de Manoli
Herrera, la professora de les classes a Roquetes. Cal assenyalar que l’exposició va tenir un record per a l’alumna M.
Cinta Valls, de Vinallop, que va morir sobtadament el setembre passat. Les alumnes que van exposar-hi van ser
Carme Salvadó, M. Jesús Gombau, Rosa Gisbert, Victòria
Romeu, M. Cinta Subirats, Pilar Aixendri, M. Cinta Campos,
Teresa Artiola, Encarnació Montagut, Pilar Cid, Anna Sorolla, Rosario Fernández, Amparo Cid, Àngels Buj, Juanita Ca-

rrasco, Purificació Rullo, Rosa M. Lluís, Josefina Cid, Teresa
Tafalla, M. Teresa Valmaña i Amada Puig.
En acabar la inauguració de l’exposició, el secretari de l’entitat va donar per començada la Setmana cultural i els assistents van poder gaudir de les jotes de Joseret, dedicades al
(continua a la pàgina següent)

pàgina 29

Roquetes

Núm. 270 desembre 2009

D’ESQUERRA A DRETA, ELS EXPRESIDENTS F. SEBASTIÀ, J. VALLS I J. ESPUNY. A BAIX, ELS DOS MEMBRES FUNDADORS HOMENATJATS, JOAN ARASA I ROSITA FERRÉ.

(ve de la pàgina anterior)

públic allí present. En acabar, ball en viu amb Francisco, i
cava i pastes per als assistents.
L’endemà divendres va estar dedicat als avis i als néts dels
socis. Així, la festa -a la qual també van afegir-se els xiquets
i les xiquetes del Centre Obert- va constar de l’actuació del
pallasso Xeic, amb el què els més menuts van riure de valent,
i una esplèndida xocolata desfeta. Finalment, llaminadures
per als petits.
EL PATI DELS TIL·LERS,
L’ESCENARI DEL CAP DE SETMANA

Dissabte, concert d’havaneres al pati dels Til·lers i, diumenge,
també la resta d’actes festius. I és que la bona climatologia
d’aquestes passades dates d’octubre va facilitar que bona
part de la programació pugués celebrar-se al carrer, tot i estar
ja a la tardor.
Diumenge, darrer dia de festivitats, va començar a les 11 del
matí amb una missa baturra, que va ser oficiada per mossèn
Paco, rector de la parròquia de Jesús, i cantada pel grup de
jotes d’Alcanyís Jóvenes-Mayores.
En acabar la missa, la nota musical va anar a càrrec de la
coral de la Llar de Jubilats de Ferreries, que va oferir un repertori d’òpera, sarsuela, havaneres i sardanes, entre d’altres.
L’acte més important de la jornada, però, va tenir lloc abans
de dinar: l’homenatge als socis fundadors i als antic presidents de l’entitat que encara es troben entre nosaltres. Rosita Ferré i Joan Arasa van ser els homenatjats com a
membres de la junta fundadora de l’Associació i, com a record, van endur-se una placa i un ram de flors. En els seus
parlaments, tots dos van recordar els primers anys, quan van
haver de lluitar molt per poder tirar endavant l’entitat. D’altra banda, els presidents homenatjats van ser Fortian Sebastià, José Valls i Joaquim Espuny. Un acte molt emotiu, ple de
records i sentiments.
El dinar de germanor, les jotes del grup folklòric d’Alcanys,
el ball amb el duet Dance, el cava i una traca van posar punt
i final a la setmana més activa de l’Associació de Jubilats.
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Matí boletaire amb l’AMPA

ASSEMBLEA GENERAL

D’altra banda, l’entitat va celebrar, el 4 de novembre, la seva
assemblea anual ordinària. Durant la convocatòria, que va
comptar amb més d’una trentena d’assistents, la junta va
donar a conèixer en quines activitats col·labora l’AMPA amb
l’escola: amb la confecció de samarretes o xandalls, organitzant conferències, dinars, sortides...; evidentment, gràcies al suport dels pares que són en socis (aquest curs, un
90% dels progenitors).
Dorita Sánchez, directora del centre educatiu, va estar present a l’assemblea, durant la qual va donar a conèixer els

problemes d’espai que pateix el centre i l’estat en què es troben les obres que s’hi fan actualment. La directora va avançar que, amb tota probabilitat, aquestes es reemprendran
durant aquest mes de desembre, i que es preveu que tinguin
una durada d’uns divuit mesos. També va informar que el
CEIP M. M. Domingo passarà a nomenar-se Escola M. M.
Domingo.

Punt de mitja i ceràmica,
a la biblioteca

ass. de dones sanad

L’AMPA del CEIP M. M. Domingo va organitzar, diumenge
18 d’octubre, una sortida educativa al Port; una excursió que
va ser tot un èxit de participació. El punt de trobada va ser
l’àrea de Cova Avellanes, on grans i menuts van esmorzar
per agafar forces abans de sortir a buscar bolets. Com que
aquesta no ha estat una gran temporada per al bolet -sobretot si la comparem amb l’anterior-, no van trobar-ne molts,
però el que no va fallar van ser els jocs, i, qui va voler, va
poder quedar-s’hi a dinar per acabar d’arrodonir la sortida.

Roquetes

Des d’aquest mes de novembre, l’associació de
dones immigrants Sanad està duent a terme, a la
sala polivalent de la biblioteca, un curs d’aprenentatge de manualitats, de dilluns a dijous. Un taller
gratuït, dirigit a tothom que vulgui aprendre a fer
punt de mitja i ceràmica.
Cal recordar que Sanad treballa per fomentar la integració de la dona immigrant a la societat catalana, per donar orientació laboral, legal i social a
les dones nouvingudes i per millorar la situació de
les dones en general.
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L’AMPA
de l’IES Roquetes
celebra la seva
assemblea general

jornades

Un any més, quan comença el nou curs
escolar, l’AMPA de l’IES Roquetes organitza la seva assemblea general ordinària per informar el pares i mares
d’alumnes de la tasca que l’Associació du a terme al llarg del
curs.
L’assemblea general va celebrar-se dijous 8 d’octubre, data
en què el centre també va organitzar les reunions de tutors
i pares per explicar-los l’organització i el funcionament de
l’institut. Va començar amb unes paraules de salutació a càrrec del director del centre, Francesc Benet, que va explicar,
principalment, el projecte de creació d’una pàgina web d’intercomunicació entre alumnes i professors, i l’interès pel
control de les faltes d’assistència dels alumnes.
Ja en l’ordre del dia de l’assemblea, la junta de l’AMPA va començar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior, la presentació de la memòria d’activitats, i l’aprovació dels
comptes del curs 2008-09.
Un dels temes importants que va explicar l’AMPA va ser la
compra i venda de llibres que, avui per avui, és la principal
font d’ingressos de l’entitat. Resulta, però, que cada any es

troben amb més problemes a l’hora de vendre’ls, per la qual
cosa van demana més col·laboració per part del professorat
en aquest tema. La junta també va donar a conèixer les activitats en què l’Associació col·labora amb el centre, que són,
entre d’altres, els premis Sant Jordi, conferències diverses al
llarg del curs, el projecte Comenius, el viatge de 3r ESO, la
festa de fi de curs, les orles, tallers sobre temes com les drogodependències...
Finalment, l’AMPA va informar del relleu a la seva presidència, la qual serà exercida per Margarita Jornet a partir d’ara.
En el seu parlament, aquesta va demanar la col·laboració dels
pares dels alumnes nous, ja que, a partir del proper curs, si
no hi entra gent nova, l’AMPA passarà de tenir deu membres a tenir-ne quatre. Els actuals membres, però, creuen important que la junta estigui formada per pares d’alumnes
dels diversos pobles que assisteixen al centre. Actualment,
la composen pares de Roquetes i de Xerta.

Ponències sobre TDAH, al
seminari de Tortosa
L’associació de Roquetes AHIDA-TE va organitzar, el mes de novembre, la 3a Jornada sobre
TDAH a les Terres de l’Ebre -aquesta vegada, al
seminari de Tortosa-, a la qual van assistir unes
300 persones (pares i professionals de salut i
educació).
S’hi van exposar dues ponències: Motivació, autoestima i comunicació: tres eixos clau en el maneig del TDAH, a càrrec de Laia Salat, psicòloga
de la fundació Adana; i Què sabem del TDAH en
adults?, amb Josep A. Ramos-Quiroga, psiquiatra responsable de la unitat de TDAH de la Vall
Hebron. La cloenda va anar a càrrec de Cristina
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Vila, directora del Centre de Salut Mental de les Terres
de l’Ebre, i M. Jesús Cervera, presidenta d’AHIDA.
Recordem que AHIDA es dedica a ajudar xiquets/es i
adolescents amb TDAH (trastorn per dèficit d’atenció
amb hiperactivitat o sense).
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La psicologia, motiu de les activitats de l’Associació de Dones
tivitats de les Dones, ja que Agramunt, la població lleidatana
del torró, va ser el motiu del viatge que l’Associació va dur
a terme a finals d’octubre.
Les assistents van visitar l’església de Santa Maria d’Agramunt, un refugi antiaeri de la guerra civil que hi ha sota el
temple, la plaça del Mercadal, el museu de poesia visual Lo
Pardal i, com no, una fàbrica de torró.

assemblees

Organitzat per l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament,
a la seu de l’Associació de Dones de Roquetes s’ha realitzat, aquesta tardor, un taller de suport psicològic adreçat a
cuidadors i cuidadores de malalts no professionals. Amb
sis sessions de durada, el taller ha abordat temes com ara
aprendre a afrontar conflictes, ansietats i incerteses de la
manera més confortable possible, i a enfrontar-se al dia a
dia amb més capacitat. El curs ha estat impartit per Manel
Bartolomé, psicòleg i voluntari de la Creu Roja a Tortosa.
Una altra activitat relacionada amb la psicologia celebrada
a la seu de l’Associació de Dones va ser una conferència
que va versar sobre emocions, pensament i salut, i sobre la
importància de la defensa que exerceix el nostre propi cos.
La conferència, que va tenir lloc dijous 18 de novembre, va
anar a càrrec del patòleg i psicòleg Tomàs Àlvaro. Aquest va
posar molt èmfasi a destacar que les emocions negatives,
les preocupacions, afecten el nostre sistema immunològic.
El cos reacciona davant els estímuls, tant els positius com
els negatius, per això és bàsic tenir una actitud positiva a la
vida, fins i tot quan estem malalts.
VIATGE A AGRAMUNT

No tot han estat cursos i conferències en el calendari d’ac-

Divendres 21 de novembre, la Lira va acollir l’assemblea general del Patronat de Festes, durant la
qual es va donar a conèixer l’estat de comptes de
les festes 2009 i es va anunciar la renovació de
membres de la junta. Sandra Lopera i Joaquim R.
Cid han deixat de pertànyer a la junta, el càrrec de
tresorera de la qual l’ocuparà la nou membre
Montse Rollan.
L’assemblea del Patronat, a la què va assistir poc
públic, va voler agrair l’ajut desinteressat de diverses persones que no formen part de la junta en l’organització de les festes majors: Toni Bautista,
Teresa Amaré, Joan Cugat i Paco Lleixà.
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Les activitats de Sirga o la
cura de l’esperit
Durant el mes d’octubre passat, l’associació Sirga, camins per créixer va dur a terme un seguit de tallers al
casal de joves de Roquetes que van arrossegar molt públic. El primer, de ioga, a càrrec de Reyes Martín, i el
segon, un taller d’autoperdó a càrrec d’Andrea Sydow;
exercicis per aprendre a perdonar-se un mateix i també
els altres. Una experiència que allibera les persones de la
quera interior (pot ser l’origen de moltes malalties) i les
transforma, fins al punt que la seva vida canvia de la manera més senzilla i pràctica.
A finals d’octubre van tenir-ne lloc dos més. Reyes Martín va ser l’encarregada de conduir, dissabte 24, un taller
de segon nivell de reiki, i, dissabte següent, Tomàs Àlvaro, psicòleg i investigador, va dur a terme un taller de
psicologia i pràctica integral. Un curs teòric i pràctic d’integració del cos-emocions-ment-esperit a través de la
medicina bioenergètica i la psicologia humanística.
Val a dir que el calendari d’activitats de Sirga també va
incloure diversos tallers el mes de novembre; tots de
reiki, a càrrec de Reyes Martín.
NOVEMBRE DE CONFERÈNCIES

aniversaris

D’altra banda, dues conferències van ser les activitats
destacades a Sirga aquest novembre. La doctora Jasone
Zabala, metge i psicoterapeuta, va parlar d’emocions en
la primera conferència; de com aprendre habilitats per

Dins els actes de celebració del 25è aniversari de
l’entitat, la Joca Club Alpí va organitzar, dissabte 21
de novembre, un concert a càrrec dels grups Maytok’n i Natural Band. El concert, que va celebrar-se
al local de la Lira, va aplegar força públic i va durar
fins a ben entrada la matinada.
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canalitzar-les, principalment la ràbia i la ira, dues emocions que sembla que afecten més les dones que els
homes. Aprenent a canalitzar aquestes emocions destructives, tota l’energia es converteix en creativitat. Per
això és molt important el treball interior d’un mateix, la
meditació i l’autoestima. Avui en dia, el vuitanta per cent
de les malalties físiques respon a problemes amb les
emocions.
Introducció al model integral de Ken Wilber va ser el títol
de l’altra conferència del novembre, que va tenir lloc dissabte dia 2. El filòsof americà Ken Wilber, un dels principals estudiosos de les formes de consciència, ha
construït un sistema filosòfic que integra les aportacions
de la modernitat i la postmodernitat amb la saviesa de la
“filosofia perenne” i les grans tradicions espirituals i metafísiques, tant d’Occident com d’Orient. Els seus llibres
tracten sobre filosofia, psicologia, antropologia i religió,
principalment, i en aquesta conferència, el seu responsable, el professor de filosofia Enric Carbó, va fer una introducció simplificada a allò que ha estat entès com a
metafísica des dels grecs, alhora que va mostrar com Ken
Wilber recull la crítica moderna i postmoderna en un
model que ens proposa com es pot viure, avui en dia, una
espiritualitat crítica i conscient.

Núm. 270 desembre 2009

Roquetes

esports

A L’ESQUERRA, L’EQUIP CADET MASCULÍ DE VÒLEI DE L’IES ROQUETES I A LA DRETA, ALGUNS DELS PREMIS ESPECÍFICS DE LA NIT; ENTRE ELLS, XAVI MATHEU ( TERCER PER LA DRETA).

El vòlei de l’IES Roquetes, millor equip escolar del Baix Ebre

E

l món de l’esport del Baix Ebre, en totes
les seves disciplines, va participar, a finals
de novembre, en l’acte de lliurament dels
VI Premis esportius Baix Ebre, que organitzen el Consell Comarcal i el Consell Esportiu del Baix Ebre amb l’objectiu de reconèixer la
trajectòria dels esportistes, clubs i entitats de la comarca.
Més d’un miler de persones van omplir el pavelló poliesportiu del Perelló per celebrar aquest acte en què es van
repartir més de quatre-cents trofeus a esportistes del
Baix Ebre.
En aquesta sisena edició dels Premis esportius, l’equip
cadet masculí de voleibol de l’IES Roquetes, campió de
Catalunya i campió territorial, va rebre un dels tres premis absoluts de la nit, el de millor equip escolar, com a
reconeixement a la gran temporada 2008-2009.
El premi absolut al millor esportista d’equip federat, en
edat escolar va ser atorgat a Júlia Ventura, del Club Patí
l’Aldea en categoria júnior, campiona d’Europa, 2a d’Espanya, 1a de Catalunya i 5a en el Campionat del Món;
mentre que l’absolut al millor esportista d’equip federat
va ser per a Pau Vela, del Club de Rem Tortosa, en categoria SM 4.
Els Premis esportius Baix Ebre també contemplen un
apartat per als guardons específics, dels què cal destacar

el que va ser atorgat al roquetenc Xavier Matheu pel seu
treball al capdavant de la direcció tècnica del Club Natació Tortosa. També aquest club va endur-se un altre
premi, el de millor entitat, pels seus èxits en competició
esportiva. La resta de premiats van ser el futbol base del
CD Tortosa, per mantenir quatre equips (aleví, infantil,
cadet i juvenil) en categoria Preferent i aconseguir l’ascens del juvenil; l’empresa Pam i Toc, per la seva implicació en l’organització del circuit de curses de muntanya
i d’altres activitats esportives; Mariano Lalana, premi al
millor col·laborador esportiu; i Josep Puig, jugador de la
UE Aldeana, per la seva decidida intervenció durant el
partit de la fase d’ascens a Segona Territorial entre la UE
Remolins-Bítem i la UE Aldeana B.
Quant als reconeixements especials, els guanyadors van
ser Miquel Alimbau, pel seu entusiasme pel futbol perellonenc com a jugador, entrenador i col·laborador; Àngels Benaiges, en reconeixement als títols aconseguits en
el món de l’atletisme representant el poble del Perelló.
I, finalment, en l’apartat de les mencions especials,
aquestes van ser per al CD Tortosa, per la celebració del
seu centenari (1909-2009) i, a títol pòstum, per al tortosí
Josep M. Aleixendri, membre de l’escuderia Cucafera Ràcing, que va morir en un accident de trànsit mentre participava en l’organització d’un ral·li.
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Més de cinquanta ciclistes,
a la XIX Trobada de BTT
Ciutat de Roquetes

escacs

Diumenge 4 d’octubre, va celebrar-se a Roquetes la 19a edició de la trobada de bicicletes de muntanya que organitza
el Club BTT Terres de l’Ebre amb la col·laboració de l’Ajuntament. La celebració que, des dels seus orígens, té un caire
ludicofestiu i no competitiu, va començar a les 8 del matí
amb la concentració dels participants a la zona de les instal·lacions esportives municipals. Una hora més tard, la comitiva va emprendre el recorregut triat per a aquesta edició.
Trenta-vuit quilòmetres que, per camins i senders, van recórrer indrets del terme municipal com ara el racó d’Homedo o els barrancs de Lloret i Covalta.
Una mica abans de les 13 hores, va acabar el recorregut a
la mateixa zona esportiva, on l’organització va oferir als

participants una degustació de mistela i les típiques punyetes. També va dur a terme un sorteig de regals i l’entrega de
trofeus al participant de més edat, que va ser per a Joan Anguera, i al més jove, atorgat a Sergi Alcover. La nota curiosa
del matí: només una dona va participar a la Trobada, Mònica
Adell, dels Reguers.

El Peó Vuit, al Campionat de
Catalunya individual
L’Hospitalet de l’Infant ha estat la seu del 52è Campionat de Catalunya individual, Terrirorial de Tarragona, que ha tingut lloc tots els diumenges dels
mesos d’octubre i novembre. Quatre joves jugadors del club d’escacs Peo Vuit han pres part en el
grup B del Campionat: Cristina Camacho, Robert
Mascarell, Josep Lorenzo i Marc Bautista.
D’altra banda, del 2 d’octubre al 27 de novembre
s’ha celebrat, tots els divendres i a la seu del Club,
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la desena edició del torneig social Ciutat de Roquetes, en
la qual han participat vint-i-dos jugadors.
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CEDIDA

L’expedició a la Cordillera Blanca peruana arriba a Roquetes
En l’edició anterior de la revista, explicàvem que dos membres del club excursionista la Joca Club Alpí, els roquetencs Xavi i Josep Olivas, havien assolit el seu objectiu en
la seva expedició als Andes peruans: pujar al cim de l’Alpamayo (5.947 m). Una vegada acabada l’expedició, i una
vegada a casa, els esportistes muntanyencs van explicar
d’altres ascensions que van realitzar al país sudamericà.
Una d’elles va ser a l’Esfinge, una paret de 750 metres,
amb una dificultat 6b, A1. La sortida inicial va ser des de
Huaraz, centre de turisme molt important del Perú, tant
per a turisme convencional com per al d’aventura (trekking, escalada, rafting i esquí). Des de Huaraz, cap a Laguna Paran (4.100 m). Des d’aquest indret s’arribà al camp
base en unes tres hores, on els escaladors van sopar i dormir en tenda de campanya. A trenc d’alba van començar
l’escalada, que va durar fins les 16 hores, moment en què,
davant la dificultat de continuar la progressió, van decidir
fer vivac a la paret, passar-hi la nit i esperar la llum del dia
per continuar escalant la paret. Finalment, a les dues i
mitja de la tarda de l’endemà, els escaladors eren dalt al
cim.

L’expedició no va tenir la mateixa fortuna en l’intent d’ascensió al cim Churup (5.540 m). Tot i fer-ne l’aproximació
caminant unes 3 hores i mitja fins a Laguna Churupita
(4.450 m), els muntanyencs van decidir no pujar al cim en
veure les males condicions de la neu, no apropiades per a
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

l’ascensió, i la gran quantitat d’allaus que s’hi produïen.
UNA VOLTA PELS REFUGIS DEL PORT

L’activitat esportiva a casa tampoc no va decaure aquests
mesos de tardor. Una de les excursions del Club va ser la
volta a uns quants refugis dels Ports: les Clotes, Terranyes, l’àrea de la Franqueta... Indrets espectaculars en
aquesta època -hi és present tota la gamma de grocs, taronges i torrats-, com ara el Toscar, el bosc Negre, el coll
de Carabasses, la vall d’Uixó, punta Serena, el barranc del
Carrer Ample o la cova dels Adells, amb precioses panoràmiques sobre el barranc de les Valls, les roques d’en
Benet o el riu Estrets.

Sortides i excursions per als
amants de la natura
Per la seva banda, l’empresa Gubiana dels Ports es dedica també a donar a conèixer els millors racons dels
nostres Ports als excursionistes i amants de la natura.
Així, a finals de setembre va haver una sortida per veure
les roques d’en Benet i la zona dels Estrets, a Arnes, i, a
finals d’octubre, la mola de Catí i les Foies van ser els indrets triats; un circuit circular amb sortida i arribada a la
zona del Mascar. I, a la fi del mes de novembre, la sortida va ser organitzada per visitar les gúbies de la vall Figuera.
SETMANA DE LA CIÈNCIA

En el marc de la celebració de la Setmana de la ciència
aquest novembre passat, el Parc Natural dels Ports va organitzar les terceres Jornades científiques, les quals van
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incloure, els dies 13 i 21 de novembre, una visita guiada
a l’exposició permanent Geoports, d’interpretació geològica; la projecció del vol virtual sobre el massís dels
Ports; i, dissabte dia 14, una matinal geològica a la vall
d’Alfara. Una sortida excursionista de dificultat baixa que
va comptar amb més d’una vintena de participants.
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La família del futbol base
roquetenc
El Club Deportiu Roquetenc va presentar el seu primer equip
de futbol a principis de temporada i, una mica més tard,
també va donar a conèixer la composició del CD Roquetenc
B. Ara ho ha fet amb la resta d’equips de futbol base. Un
total de nou equips són entrenats pel Club, dividits en les categories babys, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils,
cadets i juvenils. Aquí teniu el planter del futbol a Roquetes.

1
1. Equip prebenjamí A, amb els jugadors: Ivan Beltran,
Josep Calabuig, Joan Carbonell, Aitor Carrasco, Àngel Cid,
David Lacasta, Emma Martín, Eloi Melich, Lluís Morales,
Gorka Piñol i Genís Rodríguez.
2. Equip prebenjamí B, amb els jugadors:
Marc Bertomeu, David Bes, Jhon Pere Boix, Sergi Bouzas,
Adrià Carbonell, Guillem Domínguez, Carles Fernández,
Raül Paredes, Àxel Rodríguez i Francesc Teruel.
La imatge també inclou els babys Ivan Benaiges,
Dylan Gas i Eloi Huruglica.
Els formadors de l’escola de futbol són
David Vilanova (babys), Xavi Saura (prebenjamí A)
i Joan M. Vilaplana (prebenjamí B). Amb els entrenadors de
porters Pau Gil (Escola) i Ivan Arrufat (futbol base).
(continua a la pàgina següent)
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EQUIP

BENJAMÍ A

MARC AYUSO
ROGER BALART
JORDI BERRUEZO
ANTONIO CAMPS
GERARD CID
RICHARD CID
DUMITRU DARABAN
MIQUEL GASULLA
JAUME MINERVA
JAVIER OLIVERAS
PAU PAREJO
MARCEL PIÑOL
EDUARD RODRÍGUEZ
GENÍS SERRANO

El seu formador és Jordi Balart.

EQUIP

BENJAMÍ B

JOSEP ALSO
PAU CARLES
PAU CASTELLS
ALEXIS CUGAT
JOSEP GAITAN
JOAQUIM GAS
ALEIX GISBERT
DAVID HOMEDES
JOSEP MONFORT
WENCESLAO PUERTO
DORIAN RUEDA
MIQUEL SABATÉ
ALBERT VENTURA
JOAN VENTURA

El seu formador és Francesc Folqué.

EQUIP

ALEVÍ

DANI BALLESTER; ALBERT BONFILL
FERRAN BUERA
ALEIX CAMPOS
JOSEP A. CERDÀ
MARC CUEVAS
BRAYAN FERNÁNDEZ
ALEJANDRO M. FERNÁNDEZ
MANEL FUNES
IVAN GARCIA; PAU GÓMEZ
ADRIÀ LEÓN
ORIOL MACHÍ
ESTEVE MARGALEF
ROGER MESTRES
IZAN PALACIOS; HÈCTOR PORRES
ENRIC REHUES
FANNY RODRÍGUEZ
MARC SUÁREZ; BRYAN J. VALDEZ
JOSEP VÍLCHEZ

El seu preparador és Guillermo Camarero.
(continua a la pàgina següent)
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EQUIP

INFANTIL

GUILLEM ALGUERÓ
ÈRIC ARRASTRARIA
ORIOL BALAGUÉ
MIQUEL BASTONS
GUILLEM BENET
DÍDAC BER
ALEIX CHAVARRIA
DÍDAC J. CRESPO
ERNEST EIXIMENO
LLUC GAITAN
ROGER GARCIA
ORIOL JULIAN
DANIEL LLUÍS
MARC MACHÍ
ROGER MARTÍ
SERGI MESTRES
IOAN MOLDOVAN
ADRIÀ SAURA
MARC SOLÉ I JOSÉ M. VILLAR

El seu formador és Secundino Arrastraria.
EQUIP

CADET

ABDELAZIZ AIT
AITOR J. BALASTEGUI
XAVIER BAUTISTA
ÈDGAR CAZAUX
JORDI CHAVARRIA
POL CID
LUCAS A. ESCODA
XAVIER GENARO
MARC I PAU GOMBAU
FRANCESC JULVE
ABDESSAMAD MACHAOUR
SERGI MADUEÑO
AITOR MARÍN
JOSEP MARTÍ
MUSTAPHA MEZYAIN
POL MONCLÚS
VANNI M. NÄGELI
SAMUEL A. PÉREZ
ABDELLATTIF RIYANI
MARC J. RODRÍGUEZ
NICOLAE ZLATAR

El seu entrenador és Josep Ll. Solé.
EQUIP

JUVENIL

PAU ALBIOL
JOSEP ALTADILL
DANIEL ARMENGOL
MIQUEL À. AYORA
MARC AZNAR
DAVID BONILLA
OT BORDERA
MARC CURTO
ZAURBEK DRYAEV
PAU GIL
ALBERT GORDO
AZEDDINE MEZYAIN
ANDREU MIRALLES
ABEL PANISELLO
RAIMON PARDO
MUSTAPHA RIYANI
CARLES SÁNCHEZ
MARC VERICAT
CRISTIAN VIDELLET
OCTAVIO WAGGEH

El seu preparador és David Poy.
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biblioteca municipal de Roquetes
Activem la biblioteca

Durant el mes d’octubre, la biblioteca va
incloure el cinema en les seves activitats.
Quatre van ser les pel·lícules de les què el
públic infantil va poder gaudir: Ace Ventura: Detective de mascotas (divendres dia
2), Space Chips: Misión especial (divendres
dia 9), Nancy Drew: Misterio en las colinas
de Hollywood (divendres 16), Hotel para perros (divendres 23) i La pantera rosa (diven-

dres 30).
En el sempre concorregut espai per als
contes de les tardes dels dimecres, aquest
octubre, el personal de la biblioteca va explicar-ne de relacionats amb els sentiments. Així, l’amor va ser el tema d’El
lladre d’estrelles; l’ansietat, el d’On és l’atur?; la crueltat, el de La venjança de la font;
i l’esperança, el d’Història d’una llauna.

La bebeteca
Donem la benvinguda a la biblioteca a Valentina Borràs Gómez
i a Paula Solé Domènech.
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Què trobareu
a la biblioteca?
Més de 22.000 documents (llibres, revistes,
cinema, jocs, documentals, música...
Tot el fons de la biblioteca
és de consulta lliure i un
pot endur-se a casa:
8 llibres durant 15 dies.
4 revistes durant 7 dies.
4 CD durant 7 dies.
4 DVD (pel·lícules o documentals) durant 7 dies.
Si necessiteu el material
durant més temps, només
cal que ho digueu i us el
renovaran. Podeu contactar amb la biblioteca al
telèfon 977 501 904 o bé
enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica
biblioteca@roquetes.cat.
Per gaudir d’aquest servei, només necessiteu el
carnet de la biblioteca; us
el faran de manera immediata i és gratuït.
Com ja sabeu, la biblioteca disposa d’ordinadors
per connectar-vos a internet, fer treballs o cercar
informació. També podeu
dur-hi els vostres portàtils i connectar-vos a la
xarxa wi-fi en qualsevol
espai de la biblioteca.
Aquest passat mes d’octubre, 1.272 usuaris van
fer-ho. Quatre mil setcentes persones van visitar la biblioteca aquest
octubre, que van endurse en préstec un total de
5.027 documents.
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novetats
Àrea d’adults · Llibres
Montserat Boquera Margalef.
Primer la sang que l’aigua: els pilars d’una nova identitat
ebrenca. Benicarló: Onada edicions, 2009.
Jordi Coca. La nit de les papallones. Barcelona: Edicions 62,
2009.
Pepa Guardiola. El desordre de les dames. Barcelona: Bromera,
2009.
Rawi Hage. El joc de De Niro. Badalona: Ara Llibres, 2009.
Joan Solà. Plantem cara: defensa de la llengua, defensa de la
terra. Barcelona: La Magrana, 2009.
Fernando Trías de Bes. L’home que va canviar casa seva per
una tulipa: què podem aprendre de la crisi i com evitar que
torni a passar. Barcelona: Columna, 2009.

Àrea d’adults · Cinema

l’agenda
DESEMBRE
Dijous 10, a la tarda
Música dibuixada,
a càrrec de Lluís Bosch.
Divendres 11, 19.15h
Presentació del llibre
Manual del educador
social: Intervención en
Servicios Sociales, a càrrec
Frederic Diego, director
al territori del Departament de Justícia
de la Generalitat,
i Josep Vallés Herrero,
autor del llibre. L’acte
estarà acompanyat pel
grup de clarinets
de la Lira Ampostina.
Divendres 18, 19.30h
Presentació del llibre
Biel, què fas?, d’Estela
Tomàs i il·lustracions
d’Ignasi Blanch.
Dimecres 23, 20h
Inauguració de l’exposició
La muntanya màgica.
A més a més, durant tot
el mes de desembre hi
haurà activitats infantils
nadalenques.
La biblioteca també
rebrà la visita del patge
reial, que recollirà
les cartes per als Reis
Mags d’Orient.

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

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

EDIFICI CENTRE CÍVIC,

2N

PIS

43520

ROQUETES

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

D

ins la programació habitual
d’Antena Caro, volem destacar,
aquest mes de novembre, l’entrevista mantinguda amb Pere
Panisello, president de l’EMD de
Jesús. En l’espai A micro obert, Panisello va fer
un balanç dels quinze anys de la creació de la figura d’Entitat Municipal Descentralitzada per a la
població veïna de Jesús, tot recordant-ne els inicis.
Per la seva banda, Josep Olivas, conductor de
l’espai El món de la pagesia, va entrevistar l’enginyer forestal Pau Tafalla, un dels tècnics que ha
redactat l’estudi La lluita contra la desertificació,
fet per l’empresa Àmbit Rural sota l’encàrrec del
sindicat agrari Unió de Pagesos (primera imatge).
Un estudi que ha estat finançat per la fundació
Biodiversitat, del ministeri de Medi Ambient.
A Freqüència verda vam parlar de l’empresa de serveis turístics i sostenibilitat ambiental Gubiana dels Ports per haver
rebut la medalla del Turisme de Catalunya. Ho van explicar
(d’esquerra a dreta a la segona imatge) Joaquín Domato i
Vicky Carles, gerent i coordinadora d’activitats de Gubiana
dels Ports, respectivament; i també Josep F. Monclús, director dels serveis territorials d’Innovació, Universitats i Empresa a les Terres de l’Ebre.
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Finalment, volem ressaltar La tertúlia en què vam parlar del
75è aniversari del col·legi públic Mestre Marcel·lí Domingo
de Roquetes. Vam recordar vivències i anècdotes del passat
i del present amb mestres actuals i mestres jubilats del centre. D’esquerra a dreta a la fotografia de dalt: Àngels López,
mestra parvulista; Dorita Sánchez, directora actual del centre; Joaquín Castellà, exdirector i mestre des de l’any 1957;
Teresa Vilaubí, mestra de pàrvuls des de l’any 1957 i M. Teresa Martí, també mestra parvulista des del 1957.
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registre civil
SETEMBRE
Naixements
Juliana Castellà Lamarca, 28/09/09
Khalid Ben Aicha Sidi, 07/10/09
Eider Espuny Martín, 13/10/09
Azzeddine Abarghaz, 13/10/09
Àlison Bonet Cortiella, 16/10/09
Irene Descarrega Juan, 16/10/09
Oriol Albiol Moragrega, 18/10/09
Íker i Édgar Aixendri Prades, 19/10/09
Yasmin Bayoussef Limbos, 22/10/09
Ainara Cuevas Caballé, 23/10/09
Matrimonis
Fernando Carceller Ruiz i M. Encarnación Vilaubí Gisbert, 11/10/09
Nourddine Ait Barek i Séfora Gabarri González, 19/10/09
Vicente Manzanero Heras i Ileana Alina Tugui, 31/10/09
Defuncions
Núria Galia Baiges, 02/10/09
Pilar Benet Serrano, 02/10/09
Montserrat Adell Bonfill, 10/10/09
Juan Blanch Valldepérez, 22/10/09
Mercedes Prats Fontcuberta, 27/10/09

Calendari comercial 2010
El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,
amb la consulta prèvia al Consell Assessor en matèria
de comerç de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat el
calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any 2010. La Llei d’horaris comercials de
Catalunya estableix un màxim de vuit diumenges i festius anuals d’obertura comercial autoritzada.
D’acord amb la Llei, els vuit diumenges i festius que els
establiments comercials de Catalunya poden romandre
oberts al públic durant l’any 2010 són els següents: 3 de
gener, 10 de gener, 4 de juliol, 12 d’octubre i 6, 8, 12 i
19 de desembre.
Els ajuntaments poden substituir el dia 12 d’octubre,
el dia 6 de desembre, o aquestes dues dates alhora, per
qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o
local, llevat dels dies detallats a l’article 2.3 de la Llei
8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials (1 de
gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre),
sempre que ho comuniquin a la Direcció General de Comerç abans del dia 27 de febrer de 2010.

(Només apareixen les defuncions produïdes al municipi de Roquetes)

telèfons d’interès
Resum dades meteorològiques
de l’Observatori de l'Ebre
corresponents a l’octubre de 2009
OCTUBRE
Temperatura mitjana màx.: 26.2 C
Temperatura mitjana mín.: 15.2 C
Temperatura màxima absoluta 31.0 C
el dia 8
Temperatura mínima absoluta 7.2 C
el dia 19
Precipitació mensual: 31.0 mm
Precipitació màxima en un dia:
16.4 mm el dia 1
Ratxa de vent màxima: 98 km/h NW
el dia 22
Humitat rel. mitjana a 07 h: 74%
Humitat rel. mitjana a 13 h: 49%
Humitat rel. mitjana a 18 h: 69%
Humitat rel. mitjana horària: 67%
Pressió màxima absoluta:
1018.2 hPa el dia 31
Pressió mínima absoluta:
988.3 hPa el dia 22
Pressió mitjana: 1015.4 hPa

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

Deixalleria
de Roquetes
Horari:
dimarts, dimecres, dijous
i divendres
de maig a setembre,
de 17 a 21h.
i d’octubre a abril,
de 16 a 20h
Dissabtes, de 10 a 14h

telèfon

606 553 081
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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CONCURSOS i PREMIS
Concurs de pessebres.
Inscripcions: església de Roquetes, abans del 31 de desembre.
Organitza: Congregació Mariana de Roquetes.
Torneig infantil d’escacs.
Partides de 15 minuts en les
categories benjamí, aleví i infantil.
Dia 4 de gener, a partir de les
16h. Centre Cívic.
Organitza: club d’escacs Peó
Vuit.
CONFERÈNCIES
Nutrició a càrrec de la firma
Danone.
Dia 16 de desembre, 16h. Centre Cívic.
Organitza: Associació de
Dones de Roquetes.

Els errors en l’alimentació, a
càrrec d’Anna Pericàs, naturòpata i diplomada en homeopatia. Dia 19 de desembre, 19h.
Casal de joventut de Roquetes.
Organitza: Sirga, camins per
créixer.
CURSOS i TALLERS
Curs de manipulador d’aliments, per aconseguir el
títol/certificat. Preu 40 .
Preinscripcions: ajuntament de
Roquetes (de 9 a 14h) i casal
de joves (de 18a 20h).
Taller ornamental de Nadal a
càrrec de Toni Lara, de la floristeria Boix Verd. Dia 17 de
desembre, 18h. Centre Cívic.
Organitza: Associació de
Dones de Roquetes.
Curs de director de lleure.
Aprofundiment (desembre) i
general (gener, febrer i març).
Seminari de Tortosa. Organitza: Consell Comarcal del
Baix Ebre. Més informació:
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www.jovebaixebre.cat
Cursets de tennis
Mini tennis: de 5 a 8 anys. Dimecres, de 17.15 a 18.05h. Iniciació: de 8 a 12 anys.
Dimecres, de 18.05 a 19h i divendres, de 17.15 a 18.05h. Perfeccionament: a partir dels 13
anys. Divendres, de 18.05 a
19h.
Informació i inscripcions al telèfon 657 308 241.
ESPORTS DE MUNTANYA
Descens de barrancs al Port:
el Regatxol.
Dia 13 de desembre, 08h.
Organitza: la Joca Club Alpí.
Excursionisme al Port: el Toscar, font del Bosc Negre, coll
de Carabasses, punta
Serena, les Rases, la cova dels
Adellsi el Toscar.
Dia 24 de gener, 09h.
Organitza: la Joca Club Alpí.

També es podrà visitar l’exposició permanent d’escultures a
l’aire lliure.
Raval de l’Art (camí de l’Anglès 1, raval de Cristo).
MÚSICA
Nit de rock (Night hare before Christmas) amb els grups
Secafgod, Nebulah, Memest i
Sickroom.
Dia 19 de desembre, 23.30h.
La Lira Roquetense.
Concert de Nadal a càrrec de
les corals Preludi a Caro i Novella harmonia. Dia 19 de desembre, 19.45h. Església de
Roquetes.
Organitzen: CEIP M. M. Domingo, coral Preludi a Caro i
Mans Unides.
Concert de Sant Esteve. Dia
26 de desembre, 20.30h. La
Lira Roquetense.

EXPOSICIONS
Il·lustracions del llibre Biel, què
et passa?, d’Ignasi Blanch. Del
18 (inauguració 19h) al 31 de
desembre. Biblioteca.
Organitza: àrea de Cultura.
Ajuntament de Roquetes.

Col·lectiva (sis artistes) d’escultures, ceràmiques, joies i
làmpades.
Fins al 5 de gener. De 10 a 14h
i de 16 a 20h, tots els dies.

Associació de Dones de Roquetes (fins al juny)
Tai-txí: dimarts (20 a 21.30 h).
Manualitats: dimarts, de 16 a
19h. Labors: dijous, de 16 a
19h. Country: dilluns, de 19.30
a 21h. Català: dilluns, de 16 a
17h. Anglès: dimecres, de
19.30 a 20.30h.
Associació de veïns de
la Ravaleta (fins al juny)
Aeròbic: dilluns i dimecres, de
21 a 22h. Aikido: dimarts i dijous, de 20 a 22h. Al Casal de
la Ravaleta. Informàtica: dimecres, de 20 a 22h.
Centre parroquial
Ballada de sardanes. Segon
diumenge del mes a les 13h.
Davant de l’església de Roquetes.

La muntanya màgica. Fotografies. Del 23 (inauguració
20.30h) al 15 de gener.
Biblioteca municipal.
Organitza: àrea de Cultura.
Ajuntament de Roquetes.
Exposició de pessebre. Fins al
6 de gener. De 10 a 13h i de 15
a 19h. Casal de jubilats.
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes.

Informàtica: dilluns, dimarts i
dijous, de 17 a 18h.
Bàsquet: dilluns i dijous, de 17
a 18h. Francès: dimarts i dijous, de 17 a 18h.
Expressió corporal: 1 dia a la
setmana, de 17 a 18h.
Vòlei: dimecres i divendres, de
17 a 18h. Escacs: divendres, de
17 a 18h.

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.
AGENDA D’ENTITATS
AMPA CEIP M. M. Domingo
(fins al juny).

Llar de Jubilats i Pensionistes
(fins al juny)
Ioga: dimarts, de 16.30 a 17h.
Gimnàstica: dilluns i dijous, de
16.30 a 17.30h.
Informàtica: dilluns i dimecres, de 17.30 a 19.30h. Manualitats: divendres, de 15.30 a
19.30h. Ball: diumenges a partir de les 17.30h. Sardanes i
jota: dimecres, a les 17.30h.
Sirga, camins per créixer
Meditació: dimarts, de 20 a
21h i el segon diumenge de
mes, de 9 a 13h.
Seitai: divendres, a les 20h.
Casal de Joves.
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l’agenda de les festes de nadal,
cap d’any i reis
DIA 12

DE DESEMBRE

18.00h Inauguració de la
XVI Fira de Nadal. Actuarà
la coral Preludi a Caro. Parc
infantil gratuït.
Dies 12 i 13 de desembre.
Horari: dissabte, de 18 a
21.30h i diumenge, de 17 a
21.30h. Mercat municipal.
Organitzen: àrees de Turisme
i Comerç. Ajuntament de Roquetes

tes de la raval Nova.

DIA 16

Caga tió i conta contes a la
biblioteca per als alumnes
del CEIP M. M. Domingo. En
horari escolar.
17.45h Visita del patge reial
a la biblioteca. Recollirà les
cartes per a SM els Reis
Mags d’Orient.

DIA 24
19.30h Recollida de cartes
per a SM els Reis Mags d’Orient a càrrec dels patges
reials.
Davant del mercat municipal.
Organitza: Patronat de Festes
de Roquetes.

DIA 13

DE DESEMBRE

La 18a edició de la Marató
de TV3 estarà dedicada a les
malalties minoritàries. Si
voleu, podeu fer una aportació solidària tot trucant al telèfon 902 225 430 o fent un
ingrés al número de compte
2100 0555 31 0201001500.
10.00h Cursa de cadires de
rodes als voltants de l’IES
Roquetes per recaptar fons
per a la Marató. Organitzen:
associació AMITE i IES Roquetes.
En el marc de la Fira de
Nadal, l’Associació de Dones
de Roquetes oferirà pa torrat
amb allioli i baldana, i vendrà adhesius imantats en
forma de punyeta. La recaptació serà per a la Marató.
Davant del mercat municipal.

DE DESEMBRE

DE DESEMBRE

18.30h El Pare Noël visita la raval
de Cristo i porta regals als infants. Casal de la Ravaleta.
Organitza: AV La Ravaleta.
19.00h Caga tió per a tots
els infants. Viviu la màgia
del tronc de Nadal amb l’animació de la Colla Jove de
Dolçainers de Tortosa.
Davant de l’església de Roquetes.
Organitzen: àrees de Cultura
i Joventut. Ajuntament de
Roquetes.

DIA 28

DE DESEMBRE

Parc de Nadal, amb danses,
nadales, conta contes, tallers
i espectacles.
Dies 28, 29 i 30 de desembre. Horari: de 10 a 13h i de
16 a 19h.
Carpa instal·lada al pàrquing
del pont de la Via Verda.
Organitzen: àrees de Joventut i Qualitat de Vida. Ajuntament de Roquetes.

de les 20.30h.
Si teniu entre 18 i 35 anys i
voleu passar-ho bé, porteu-hi
una bona teca per aguantar
una nit plena de marxa. Veurem sortir el sol! Carpa jove
(pàrquing del pont de la Via
Verda). Preu: 6 .
I si en teniu més de 35, no us
ho perdeu: també teniu el
vostre espai a la carpa del
CEIP M. M. Domingo.
Preu: 10 .
Venda d’entrades: ajuntament de Roquetes. Places limitades. Data màxima
d’inscripció: 28 de desembre.
Organitza: àrea de Joventut.
Ajuntament de Roquetes.
Cap d’any a la Ravaleta
21.50h Sopar i festa de Cap
d’any amb disco mòbil fins a
la matinada, al casal de la
raval de Cristo. Preus: 12
(fins als 14 anys), 40
(socis) i 50 (no socis).
Inscripcions: dies 4, 11, 18 i
23 de desembre al casal de
la Ravaleta, a partir de les
20.30h.
Organitza: Associació de
Joves de la Ravaleta.
Col·labora: `àrea de Joventut.
Ajuntament de Roquetes.

DIES 2, 3 I 4

DE GENER

De 19.00 a 21.00h, recollida
de paquets al local del Patronat de Festes (ctra. dels Reguers km 1, al costat de la

deixalleria municipal).

DIA 5 DE GENER
GRAN CAVALCADA
DELS REIS MAGS D’ORIENT
Organitza: Patronat de Festes
de Roquetes
18.30h Arribada a la raval de
Cristo. Els Reis Mags adoraran el nen Jesús i lliuraran els
regals per als infants al casal
cunicipal de ja Ravaleta. Itinerari habitual.
20.00h Arribada a Roquetes
de SM els Reis Mags d’Orient. Desfilaran per l’av. dels
Ports de Caro i el carrer
Major. Adoraran el nen Jesús
i repartiran els regals davant
de l’església.

DIA 6

DE GENER

12.30h Lliurament de premis
del Concurs de pessebres organitzat per la Congregació
Mariana de Roquetes. Església parroquial de Roquetes.

Durant les festes de Nadal,
Antena Caro emetrà nadales
catalanes i poemes de Josep
M. de Sagarra.
Durant tot el mes de desembre, a la biblioteca municipal
hi haurà diverses activitats
infantils nadalenques.

DIA 29 DE DESEMBRE

18.00h Actuació dels Grallers
de Roquetes. Al mercat.

19.00h Recollida de cartes per a
SM els Reis Mags d’Orient a càrrec dels patges reials. Estanc de
Marita (raval de Cristo).
Organitza: AV La Ravaleta.

18.30h Xocolatada infantil a
la Fira de Nadal.
Col·labora: Comissió de Fes-

DIA 31

DE DESEMBRE

Festa de Cap d’any, a partir
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Any 1961. D’esquerra a dreta, José Canalda, José Alegria, Joaquín Serret, Ramon Cid i Joan Chavarria. M. CINTA VIDAL

Any 1947. Dorita Ferré i Ernestina Blasco.
DORA GAS

Anys 50. Dia de Pasqua.
D. Sangres, J. Serret, D. Valls i F. Rodríguez,
entre d’altres. M. CINTA VIDAL

Any 1951. M. Cinta, Pepita, Pilarín, Maribel, Mercedín, Francis,
Dolors, Joaquín, Francisco, Augusto, i altres. MARIBEL GIMENO

Any 1960. J. Aguilar, J. Ferreres, J. Carbonell, J.M. Favà, J.
Adell, C. Bel, I. Fabregat, S. Adell i altres. JOSÉ M. FAVÀ

