El nou any arriba de blanc
Medalla del Turisme de Ocine Roquetes Imatges
Cloenda de l’any
Catalunya, a l’empresa estrena el sistema de l’agenda
del centenari de
Gubiana dels Ports
digital 3D
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P

l’editorial

er primera vegada en la història, el municipi de
Roquetes ha superat la xifra de 8.000 habitants.
Així ho ha manifestat l’Institut Nacional d’Estadística que, en data 1 de gener de 2009, ha reconegut que avui ja hi ha censades a Roquetes
8.223 persones. Aquest augment de la població roquetenca que
hem viscut els darrers anys ha estat produïda principalment per
les persones immigrades a Catalunya. Persones vingudes d’altres països, d’altres cultures, que han triat la nostra ciutat per intentar trobar una nova oportunitat de vida; un lloc on viure,
treballar i on encarar el futur amb més possibilitats que en els
llocs d’origen. Però les persones que han fet créixer el nombre
d’habitants al nostre municipi no provenen només d’altres països; de fet, moltes vegades no han arribat més lluny que de les
ciutats veïnes. I és que Roquetes ha estat, els darrers temps, una
ciutat atractiva, oberta, acollidora i amb més facilitats que d’altres ciutats properes... Aquestes condicions favorables han estat
el motiu perquè molts ebrencs hagin escollit també Roquetes
per viure-hi.
Roquetes és, ara per ara, la tercera ciutat més poblada de la
comarca del Baix Ebre, després de Tortosa i Deltebre; i una de
les ciutats més rellevants de les Terres de l’Ebre. Aquest fet
també el coneixen els empresaris que han apostat pel nostre
municipi a l’hora d’instal·lar o ampliar els seus projectes culturals i d’oci. És el cas dels cinemes Ocine Roquetes, que el novembre passat van inaugurar una sala de projecció amb el sistema
digital 3D. Des d’aleshores ençà, centenars de persones arribades de fora (cal tenir en compte que aquests són els únics multicines del Baix Ebre i que el nou sistema 3D només es pot veure
aquí o a Tarragona) han trepitjat els carrers de Roquetes. Hi han
vingut a gaudir d’una estona de lleure de qualitat i l’han trobat
al cinema, però també als bars i restaurants roquetencs.
En definitiva, una ciutat que creix en població i ofereix bons
serveis; una Roquetes que ha tingut projecció internacional a través d’un prestigiós centre científic com és l’Observatori de l’Ebre,
i que ara també la gaudeix amb apostes empresarials serioses i
honestes com la de Gubiana dels Ports; l’empresa que ha vist
com la seva feina de respecte mediambiental i de divulgació
educativa dels nostres valors històrics i naturals s’ha vist recompensada amb un prestigiós guardó: la Medalla del Turisme de
Catalunya. Un premi que ve a afegir-se i a engradir el reconeixement professional al teixit empresarial roquetenc, que treballa
cada dia donant prestigi a la nostra ciutat.
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El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies
El 2010 s’estrena vestit
de blanc

A. ORTIZ

Les baixes temperatures i la neu
acumulada protagonitzen el gener

L

a neu caiguda divendres 8 de gener a les Terres de l’Ebre va deixar un paisatge espectacular a casa nostra. Les serres nevades del
Montsià, Coll de l’Alba, Buinaca i Cardó, i,
per suposat, el Port van envoltar una Roquetes que també va veure la neu als seus nuclis urbans, però
sense quallar. Altra cosa va ser el terme municipal, ja que
el gruix de neu va deixar-se notar just en sortir de la població. A la cruïlla de la carretera dels Reguers amb la del
Port, per exemple, la neu va començar a acumular-se i a
complicar la circulació per carretera ja que les baixes temperatures de la jornada van provocar que la neu fos gel
l’endemà dissabte.
Segons el Diari de Tarragona de dissabte dia 9 de gener, al
Parc Natural dels Ports, la temperatura màxima assolida
el dia abans va ser de -4,4 0C, mentre que la mínima enregistrada fou de -7,6 0C. Com he dit abans, temperatures
ideals perquè la neu es conservés més temps sense fondre’s però fatals per a les comunicacions. És el cas de l’avaria al repetidor que TV3 té instal·lat al cim de Caro que,
per poder ser reparat, va haver d’esperar dos dies a que els
tècnics poguessin accedir-hi a causa del gruix de neu acumulat.
De totes maneres, els problemes més greus a causa de la
neu els van patir les comarques de la Terra Alta, la Ribera
d’Ebre i el Priorat, on van haver poblacions totalment aïllades durant diversos dies, sense subministrament elèctric,
aigua o gas butà. A Roquetes, el temporal va ser més benèvol, però -això sí!- va canviar el nostre paisatge habitual tot deixant imatges tan insòlites com la de la portada.
A més a més, tal com diu la dita: “hivern de molta gelada,
molta fruita assegurada” o ”any de neus, any de déus”.

ASPECTE QUE OFERIA LA CARRETERA DEL PORT EL MATÍ DE DISSABTE 9 DE GENER.
LA PLACA DE GEL INSTAL·LADA VA DIFICULTAR ENORMEMENT L’ACCÉS A LA SERRALADA. A BAIX, ESTAMPA HIVERNAL DEL CIM DE CARO.
I. GARCIA
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El dia 13 de desembre passat, l’empresa Gubiana
dels Ports va rebre, de la mà del president Montilla, la Medalla del Turisme de Catalunya; un
guardó que cada any entrega el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat. L’empresa, representada pel seu gerent, Joaquín Domato, va ser premiada per la seva tasca
vers el turisme sostenible, per fer compatible l’activitat turística a la natura amb la conservació del
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medi ambient i per la difusió dels valors patrimonials de les Terres de l’Ebre.
L’acte d’entrega dels premis va tenir lloc al palau
de la Generalitat, durant el qual també van ser
guardonades dues empreses ebrenques més: el
restaurant Nicanor, de Deltebre, i el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE), de Gandesa, que va rebre el diploma
turístic.

Joaquín Domato i
Vicky Carles, de l’empresa
Gubiana dels Ports
“Si les coses es fan ben
fetes, turisme i natura
són compatibles”
Pregunta: Com s’arriba a ser candidat a obtenir la medalla o el diploma turístic de Catalunya?
Resposta: Els candidats, els proposa el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat; en
aquest cas, a nosaltres, la delegació del Departament a
les Terres de l’Ebre. Ens van comentar que, en aquesta
edició, hi havien hagut setanta candidatures d’arreu de
Catalunya, de les quals se’n van triar vint.
P: Quina és la característica principal d’aquests candidats?
R: Són gent que, des del seu territori, d’alguna manera
s’han destacat per fer algun tipus de tasca en favor del
turisme local o per alguna altra característica especial relacionada amb la qüestió turística. En el nostre cas, és pel
turisme sostenible, turisme en espais naturals en la línia
de turisme de treball, d’intentar compaginar el turisme
amb la conservació dels espais naturals. Val a dir que alguna gent no creu en aquesta feina. Els conservacionistes
purs i durs et diuen que, als espais naturals, la gent millor
que no hi vagi, i nosaltres creiem que, si les coses es fan
ben fetes, ambdues són compatibles. Treballem en
aquesta línia de treball: natura, turisme i medi ambient.
Sempre lliguem les tres coses perquè creiem que la gent
pàgina 4

ben portada, ben conduïda, pot ser compatible amb la
conservació. Hi ha molt públic al què agrada aquest tipus
d’activitat i que és molt responsable, n’entén. Nosaltres
hem apostat per aquest tipus de públic.
P: Aquest és l’únic reconeixement institucional que ha
rebut Gubiana dels Ports fins ara?
R: Com a premi, sí. Nosaltres vam començar com a empresa d’educació ambiental i una de les primeres coses
que vam fer va ser presentar el programa de treball a la
Generalitat. Ens van donar el reconeixement com a entitat d’educació ambiental. A nivell turístic, vam demanar
que ens donessin un epígraf per estar dintre de Turisme,
i hi estem dins l’epígraf de serveis turístics complementaris amb la natura. Vam ser una de les primeres empreses
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

de les Terres de l’Ebre a demanar i a obtenir aquest reconeixement. Són reconeixements oficials per estar legalment
constituït. A nivell de premis, aquest ha
estat el primer.
P: Com neix Gubiana dels Ports?
R: Neix una mica intentant compaginar la
nostra afició i coneixement dels Ports amb
la comunicació. Feia temps que preguntàvem per fer un camp d’aprenentatge dels
Ports dins l’administració educativa, però
la resposta sempre era que no perquè deien
que ja en teníem un (Camp d’Aprenentatge
del Delta de l’Ebre) i que amb un n’hi havia
prou. Era l’any 2001. Per això, quan va néixer el Parc vam dir ara o mai, i vam crear
una empresa, una SL. Uns amics van
posar-hi una miqueta d’empenta econòmica al principi i
després sempre l’hem portat nosaltres a nivell familiar.
Al Baix Ebre vam ser els primers i únics en demostrar interès en aquest tipus d’activitats. Vam néixer amb aquesta
idea, sobretot d’educació ambiental. Els primers anys van
ser de molta formació perquè el Parc va fer molts cursos,
i la nostra gent va formar-se en aprofundir en els coneixents de fauna i flora.
P: Així, el Parc Natural té el mateix temps de vida que
Gubiana?
R: Sí, ells van néixer primer, el juliol del 2001, i nosaltres
al setembre. Una de les condicions que va posar el Parc
Natural per començar va ser que la contractació fos externa. L’Administració no volia tenir personal al seu càrrec per dur a terme només feina d’educació i divulgació
ambiental; volia que aquesta tasca fos realitzada per una
contracta externa.
P: Tota la part de formació del Parc passa per la vostra
empresa?
R: L’educació ambiental i la divulgació. Des del Parc es
fan dos tipus de feines quan parlem d’educació. D’una
banda, l’educació adreçada als escolars. Quan tenen 6
anys, anem a les escoles i els expliquem alguna cosa del
Port i, quan en tenen 7, tornem a anar-hi i els n’expliquem
més coses; una acumulació de coneixements al llarg del
temps perquè entenguin aquest espai natural, el respectin i siguin conservacionistes quan siguin grans. Això és
educació.
Quan la gent va a una excursió un dia es considera comunicació ambiental, però és la mateixa línia de treball. Nosaltres, quan portem una persona, tant si és caminant
com si és amb Jeep, aquesta no se’n va sense que abans
li haguem explicat allò que està vivint, el que està veient.
A més a més, li expliquem la feblesa de l’indret, els seus
problemes, la necessitat de conservació, la importància

A DALT, JOAQUÍN I VICKY A L’EXPOSICIÓ PERMANENT ‘GEOPORTS’, DEL PARC NATURAL DELS
PORTS. A BAIX, UN MOMENT DE L’ACTE D’ENTREGA DE LA MEDALLA DEL TURISME, I ELS MEMBRES DE GUBIANA DELS PORTS JUNTAMENT AMB EL PRESIDENT MONTILLA, JOSEP MONCLÚS (DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA A LES TERRES DE L’EBRE)
I ELS REPRESENTANTS DEL COMEBE, PREMIATS AMB EL DIPLOMA TURÍSTIC.

de l’ecosistema. Això és el que nosaltres divulguem constantment; és el que es considera educació i divulgació ambiental. Una altra cosa és l’atenció a la gent que ve al punt
d’informació del Parc Natural. A aquests se’ls explica què
és el Parc, què fa, els llocs on el Parc vol que vagi la gent...
(continua a la pàgina següent)

pàgina 5

Roquetes
(ve de la pàgina anterior)

Seguint les directius del Parc, no diem els llocs on no es
vol que hi vagi el públic; indrets no senyalitzats que no
formen part de cap ruta del Parc.
P: Quanta gent ha demanat fins ara els serveis de la vostra empresa?
R: Doncs, unes 3.000 persones en els darrers cinc anys
(entre les activitats organitzades pel Parc i les sortides
turístiques de l’empresa). L’any 2002, quan començàvem,
demanaven els nostres serveis entre 10 i 15 persones; poquets, però assidus. La gent del territori va començar a
engrescar-se. Fèiem publicitat, enviàvem correus electrònics... Ara ja no cal tot això. Ara, de vegades fins i tot
hem de tancar llistes. Tot depèn de la mena d’excursió que
fem. Hem de tenir en compte que necessitem vehicles,
monitors..., molta infraestructura.
P: Quin és el perfil del públic que s’apunta a les vostres
sortides?
R: Les excursions estan obertes a tothom. De vegades
hem d’explicar que podem anar on sigui: a les gúbies, a la
moleta d’Alfara, a la mola Castellona..., però sense ritme,
sense competicions, aturant-nos, observant, descansant...
Normalment, es tracta de gent a la què agrada la muntanya i que s’havia apartat d’ella per no estar del tot en
forma. Són sortides que preveiem que tinguin cinc o sis
hores de durada, quan potser podrien fer-se en tres hores,
però les fem a ritme lent i estan obertes a tothom: crios,
joves i grans. La mitjana d’edat del públic que tenim és de
35 a 40 anys; adolescents de 12 a 14 anys i gent gran.
P: Quines perspectives de treball té l’empresa de cara als
propers anys?
R: Primer, conservar tot el ritme que ja portem i després,
ampliar i potenciar l’activitat lliure. A banda d’això, nosaltres, com a empresa, disposem de dos vehicles tot terreny i una furgoneta, i fem les excursions que anomenem
combinades, 4x4 i sender, mitja jornada o jornada sen-
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cera. Això què vol dir? Doncs que potser hi ha un grup de
persones que no coneixen el Port, ens contracten i els
acompanyem. Fem de guies, d’intèrprets i de xofers alhora. Aquesta és la vessant que voldríem dinamitzar més.
P: Quant a la dedicació vostra a l’empresa, és exclusiva o
la compartiu amb altres feines?
R: Jo treballo (Vicky). Per a mi és com una afició; si no
m’agradés no m’hi posaria. Joaquín sí que s’hi dedica íntegrament; n’és el gerent i l’administrador.
P: Quines són les èpoques de més afluència de gent?
R: La primavera; sobretot, la Setmana Santa. És l’època
de l’any en què ens acudeix més gent, més que a l’estiu.
Al Port, a l’estiu fa molta calor i la gent prefereix anar a
la platja. Una activitat que estem dinamitzant molt i a la
què volem donar empenta és la relacionada amb la Via
Verda. Ja que disposem d’una furgoneta, podem llogar bicicletes a través d’una altra empresa i fer el servei de durhi els ciclistes o recollir-los allí on ens demanin.
P: Per acabar, voleu afegir-hi alguna cosa més?
R: Sí, que, com a empresa de turisme, també treballem al
Delta; molt menys, però també hi ha gent que viatja sense
cotxe, de vegades gent gran que ve amb tren, que s’està
en un hotel i no sap com arribar al Delta. Nosaltres oferim aquest servei, de vegades combinant Delta i Ports. Un
dia els portem a un lloc i un altre dia, a un altre. Encara
que la nostra especialització és el Port, també oferim informació del Delta.
També afegir que hem renovat la pàgina web. Està en tots
els idiomes ja que volem potenciar el turisme estranger. A
mena d’exemple, ara estrenarem una nova activitat, de natura i dibuix. Una il·lustradora amiga nostra ha ofert
aquesta activitat i volem potenciar-la: mitja jornada al
Port, on ella, la professora, els ensenyarà a plasmar la natura al paper. Els anglesos tenen molta afició a aquesta
activitat. Sembla ser que al seu país és una activitat que
agrada molt. Són coses que paga la pena provar enlloc de
fer col·lecció de fulles, endur-te-les i dibuixar-les.

DUES IMATGES DE SORTIDES I EXCURSIONS ORGANITZADES PER L’EMPRESA ROQUETENCA GUBIANA DELS PORTS.
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Roquetes, contra
la violència de gènere
Actes diversos organitzats
per eradicar aquesta xacra social
Dimecres 25 de novembre va celebrar-se el Dia internacional contra la violència de gènere i, per commemorar
aquesta data, l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de
Roquetes va organitzar tot un seguit d’actes que van tenir
lloc durant tota la setmana amb l’objectiu de conscienciar
la població respecte a aquesta xacra social. Segons la regidora de l’àrea, Pepita Bosch, “ens agradaria no haver
de celebrar una diada com aquesta; no és gens però,
mentre continuïn morint dones a mans de les seves pa-

relles, caldrà continuar treballant per conscienciar tothom sobre aquesta desgràcia social”, va manifestar la
regidora, i va afegir que “cal que els agressors siguin de(continua a la pàgina següent)

MANIFEST INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
25 DE NOVEMBRE DEL 2009

A

vui, dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones, les institucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, volem
expressar el nostre condol per la mort de Maria del Mar,
Meryem, Weiyu, Natasa, Maria Teresa, Nàdia, Maria Robiria, Hilda, Josefa i Reyes, víctimes de la violència masclista
a Catalunya aquest any 2009, femicidis que, any rere any,
ens mostren la terrible dimensió d’aquest problema. Segons
declaracions de les Nacions Unides, actualment podem afirmar que la violència contra les dones i llurs fills i filles s’ha
convertit en una de les més clares manifestacions de vulneració dels drets humans referents a la integritat física i
moral, la dignitat, la salut i la seguretat de les dones. Destrossa vides, fractura famílies i comunitats i és un impediment per al ple desenvolupament econòmic, polític, social
i cultural dels pobles i ciutats del món.
A Catalunya, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que constitueix un gran pas en l’abordatge
d’aquesta problemàtica, va ser aprovada per unanimitat pel
Parlament ara fa més d’un any. En aquests moments, el Govern de la Generalitat, amb la col·laboració dels ens locals
i supramunicipals, està realitzant el desplegament reglamentari que ha de permetre la seva total implantació a tots
els territoris del nostre país.
Aquest marc legal aposta per posar les dones en el centre
de les polítiques públiques perquè aquestes siguin subjectes de drets i no només objectes de protecció. Alhora, re-

coneix el caràcter estructural de la violència masclista, és a
dir, parteix de la premissa que es tracta d’una problemàtica
arrelada a les nostres societats i lligada amb les formes de
ser, de sentir-se i de relacionar-se de dones i homes. Aquest
reconeixement comporta, entre altres coses, actuar més
enllà de la violència que té lloc en la parella i la família. Així,
la violència en l’àmbit laboral i en l’àmbit sociocomunitari
com són les agressions sexuals, les mutilacions genitals femenines, els matrimonis forçosos o el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, entre d’altres, són també objecte
d’atenció per part de les institucions catalanes, les quals
estem esmerçant tots els esforços i recursos al nostre abast
per tal de fer-hi front.
Però, l’èxit de totes les mesures que s’estan tirant endavant
també exigeix el compromís i la implicació de la societat
civil, per tal d’avançar conjuntament i amb contundència en
l’eradicació de la violència masclista. Aquesta voluntat ha
d’impregnar tota la ciutadania i arrelar en la seva memòria
col·lectiva, tot arraconant els nínxols culturals que impedeixen que les relacions entre els sexes estiguin basades en l’autonomia, el respecte i en la llibertat. I, en aquest sentit, les
tasques de sensibilització per al canvi d’imaginaris culturals basats encara en estereotips sexistes constitueix un
camí imprescindible.
Les institucions públiques catalanes ens comprometem, en
el marc simbòlic d’aquesta diada, a continuar treballant per
un país on l’eradicació de la violència masclista sigui, algun
dia, una fita acomplida.
pàgina 7
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P
LA GUANYADORA DEL CONCURS ‘CARTA A UN MALTRACTADOR’, JOANA ROIG.

(ve de la pàgina anterior)

nunciats sempre i que les víctimes puguin comptar amb
el recolzament incondicional de les institucions públiques
i la societat en general”.
Com a inici de la programació, durant la celebració del ple
ordinari corresponent al mes de novembre (celebrat el dia
24) es va llegir el manifest institucional contra la violència
de gènere. Dimecres 25, a l’IES Roquetes, la regidora Pepita Bosch va fer entrega d’un premi a la guanyadora del
concurs Carta a un maltractador: Joana Roig Mayor, alumna
de 4t d’ESO. En aquest acte a l’IES es va llegir la carta
guanyadora i també el manifest institucional.
D’altra banda, dijous 26 de novembre, la sala polivalent
de la biblioteca municipal va acollir un taller titulat Construïm respostes, esborrem la violència en què van participar
diverses dones de la ciutat; i, finalment, divendres 27 de
novembre va tenir lloc el passi de la pel·lícula Te doy mis
ojos, de la directora Icíar Bollaín, amb els actors Laia Marull i Luis Tosar. En acabar la projecció del film va organitzar-se un debat sobre el tema de la violència vers les

er què maltractes la teva parella? Quan decideixes estimar algú, decideixes tenir-ne
cura i llavors el que no pots fer és causar-li
tant un dolor físic com psicològic tan sols
per posar-li por al cos… Encara que pensis que si et
tem no serà capaç d’abandonar-te, això no és així…
No creus que per tenir una persona sempre amb tu el
millor és donar-li tot el teu amor i no tractar-la amb
menyspreu i violència?
A més, per maltractar una persona més dèbil no et sentiràs millor perquè, si fas això, ets una persona menyspreable, insignificant i, per a la resta de la societat, un
element indesitjable.
I els teus fills? Això segur que no ho havies pensat.
Atura’t un moment i pensa el que deuen sentir quan
pegues la seva mare… o la insultes. Ells s’ho passen
malament i, a més, i si algun dia et marxés la mà? Has
pensat mai que podries arribar a pegar algun dels teus
fills? O que algun d’ells podria seguir el teu exemple i
acabar sent un maltractador com tu? Això ho voldries?
Doncs pensa-ho, no menyspreïs les meves paraules
perquè és un fet real: els teus fills et podrien imitar.
I sí! Això és el que t’absorbeix l’existència, el que et
tortura cada nit, la pena que t’amarga la vida… I llavors, el dia que ella exhali el seu darrer glop d’aire te’n
penediràs, quan vegis els seu cos mort, repenjat al llit
i les teves mans cobertes de sang. Aquesta serà la
imatge que et perseguirà fins que un dia moriràs acabant així amb la teva vida, com tu vas acabar amb la
de la persona a la qual li vas jurar amor. I t’enterraran
com un gos, sol. Ningú no et vindrà a acomiadar ni
plorarà la teva mort mentre el teu cos és devorat pels
cucs.
Joanna Roig Mayor
(guanyadora del concurs de redacció de l’IES Roquetes
sobre la violència de gènere)

(continua a la pàgina següent)

A L’ESQUERRA, EL TALLER CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. A LA DRETA, PROJECCIÓ DEL FILM ‘TE DOY MIS OJOS’, AL CASAL DE JOVES.
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(ve de la pàgina anterior)

dones. La projecció va tenir lloc al casal de joventut de
Roquetes.
Cal esmentar, a més a més, l’exposició sobre el mateix
tema que, a causa de l’atapeïda agenda d’exposicions a la
biblioteca, va haver de ser programada abans; en concret,
del 2 al 16 de novembre
TALLERS A L’IES

A petició de l’Ajuntament de Roquetes, l’IES Roquetes
també va afegir-se als actes de celebració del Dia internacional contra la violència de gènere, amb l’objectiu de promoure entre el jovent la sensibilització, la reflexió i la lluita
contra la violència vers les dones en totes les seves manifestacions (relacions de parella, conflictes bèl·lics, vida laboral...). Entre aquests cal destacar, per l’èxit aconseguit
entre els estudiants, els tallers Fes-t’ho tu mateixa i Fest’ho tu mateix, que van consistir en aprendre a fer diverses
feines domèstiques que, tradicionalment fins ara, han estat
adjudicades als homes i a les dones de manera ben diferenciada. Així, d’una banda, els nois que van assistir al taller Fes-t’ho tu mateix van aprendre a enfilar una agulla, a
cosir un botó o fer una vora d’uns pantalons, a separar la
roba per colors abans de col·locar-la a la rentadora o a
planxar; mentre que les noies van aprendre nocions bàsiques de fontaneria o a posar un tac a la paret.
Per dur a terme els dos tallers, els alumnes van comptar
amb l’ajut de Pepita Bosch, regidora de Qualitat de Vida,
i de dues membres de l’Associació de Dones de Roquetes; mentre que dos operaris de la brigada municipal van
ser els responsables d’ensenyar les noies a fer les feines
esmentades abans.
Tots els alumnes que van participar en els tallers van coincidir a assenyalar que aquesta mena de pràctiques sobre

DUES IMATGES DELS TALLERS CELEBRATS A L’IES ROQUETES, EN QUÈ VAN PARTICIPAR ELS
ALUMNES DE 4T D’ESO.

feines quotidianes haurien de fer-se més sovint. De totes
maneres, una vegada vist l’èxit de participació en aquesta
primera edició, ja s’està pensant en organitzar-ne d’altres
d’aquesta mena en què puguin participar-hi més alumnes.

‘Una sortida digna’ o la visió tendra de la mort
A finals de novembre va tenir lloc, a la sala polivalent de
la biblioteca, la presentació del llibre Una sortida digna,
de l’escriptor Jesús M. Tibau; acte que va estar presidit
pel regidor de Cultura, Sisco Ollé. Una sortida digna és un
recull de vint-i-sis contes en què la mort és present, no
des d’un punt de vista dramàtic o macabre sinó amb tendresa i humor, gràcies a una original galeria de sentiments i personatges. El títol d’aquest llibre està extret
d’una cançó del cantautor Jesús Fusté.
Durant la presentació, el públic assistent va participar en
el relat de diversos contes i, per cloure l’acte, Vicent Pellicer i Xavier Aragó van llegir un dels relats a dos veus.
pàgina 9
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Primera pedra de la nova seu
del Centre d’Ambulàncies
Baix Ebre
El Centre d’Ambulàncies Baix Ebre (CABE) va posar la
primera pedra de la que esdevindrà la seva nova seu, i va
fer-ho en un acte, celebrat a finals de novembre, que va
comptar amb la presència de la consellera de Salut de la
Generalitat, Marina Geli; l’alcalde de Roquetes, Paco
Gas; el director de CABE, Bernardo Coslado; i l’arquitecte responsable del projecte, Pau Iriondo; a banda de
diverses personalitats polítiques i socials del territori.
Les noves intal·lacions de l’empresa estaran ubicades en
una parcel·la de terreny gairebé enfront del cementiri de
Roquetes, just a la vora de la carretera de la raval de
Cristo, la qual cosa atorgarà als vehicles sanitaris de què
disposa l’empresa la facilitat d’accedir de manera ràpida
a les principals vies de comunicació viària de la zona.
Amb una inversió de més d’un milió d’euros, la futura
seu de CABE estarà configurada en dos volums. Un d’ells
allotjarà despatxos i oficines i l’altre estarà configurat a
mena de nau, que serà destinat a garatge i taller.
Fa 25 anys que aquesta empresa familiar es dedica al
transport sanitari a les Terres de l’Ebre i, avui en dia, disposa d’una flota de 76 unitats. (Més informació a la propera edició de la revista Roquetes).
pàgina 10

Núm. 271 gener 2010

Roquetes

Núm. 271 gener 2010

Curs monogràfic sobre
drogues, al casal de joves
Dissabte 19 de desembre, el casal de joves de Roquetes
va acollir un curs monogràfic d’educació sobre drogues,
amb els objectius de conèixer què són les drogues,
quants tipus de drogues es poden aconseguir al mercat
negre, els efectes nocius, reconèixer les pressions que
n’indueixen al consum i com treballar, educativament,
diversos factors de protecció. Aquest taller va anar a càrrec de Josep Vallès, educador social a l’Ajuntament de
Tortosa, i organitzat per l’àrea de Joventut del Consell
Comarcal del Baix Ebre, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roquetes.
CASA D’OFICIS

Roquetes sobrepassa
els 8.000 habitants

i, a més...

D’altra banda, des de l’11 de juny del 2009, es desenvolupa al casal de joves de Roquetes una casa d’oficis d’agent de desenvolupament turístic i turisme rural. Aquest
projecte està format per un equip de vuit alumnes-treballadors, un director, una docent i una administrativa.
La casa d’oficis està promoguda per Desenvolupament
Local, de la Diputació de Tarragona, i compta amb el finançament del Fons Social Europeu a través del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Aquesta casa d’oficis està adreçada a joves de 16 a 25
anys, amb la finalitat principal de donar-los una formació teòrica i pràctica en matèria de turisme (tenint com a
eix vertebrador la Via Verda i el seu entorn) per tal de
facilitar la seva posterior incorporació al món laboral.
Al llarg dels 12 mesos de durada del projecte, s’imparteixen diverses assignatures teòriques i pràctiques. Les
unitats de competència que es desenvolupen són les següents: coneixement del sector turístic, conducció i organització de grups turístics, coneixement del medi,
impacte ambiental del turisme, turisme i esport, turisme
rural, anglès per a serveis turístics, català, sensibilització mediambiental, formació bàsica, informàtica i inserció laboral.
Tots aquests coneixements, juntament amb les pràctiques
realitzades, són una eina molt valuosa per desenvolupar
diferents projectes turístics al voltant de la Via Verda de
la Vall de Safan.
Al llarg d’aquest projecte es duran a terme diverses tasques: fer unes fitxes dividides en trams dels serveis i recursos existents al llarg de la Via Verda, crear un mapa
general en què consti la Via Verda i els seus recursos en
la seva totalitat, desenvolupar un projecte de creació
d’un allotjament rural, realitzar pràctiques de guiatge al
llarg de la Via Verda i estudiar les possibilitats poten-

cials existents al voltant de la mateixa.
Amb aquests ensenyaments es pretén formar joves a fi de
desenvolupar un servei turístic inexistent fins a l’actualitat, com és el guiatge a través de la Via Verda, tenint en
compte la creixent afluència de públic que aquesta comporta.

En data 1 de gener del 2009, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) reconeix oficialment que a Roquetes
hi ha censades ja 8.223 persones. És la primera vegada que, de manera oficial, el nostre municipi sobrepassa la xifra de vuit mil habitants.
Cal destacar, però, que sempre existeix un decalaix
entre les xifres dels censos dels ajuntaments i les que
reconeix l’INE, i aquest sempre ho fa a la baixa. De
fet, segons el cens de l’Ajuntament de Roquetes, la
quantitat reconeguda per l’administració central és
sensiblement inferior a l’enregistrada per l’administració local.
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AL MIG DEL PASSADÍS DE LA SALA

5,

PACO CABANES, GERENT D’OCINE ROQUETES, FENT LES EXPLICACIONS PERTINENTS DURANT LA PROJECCIÓ DE PRESENTACIÓ DEL NOU SISTEMA.

L’única sala de 3D del territori, a Roquetes
Ocine Roquetes va estrenar, a principis de desembre, el nou
sistema digital 3D en un acte de presentació que va comptar amb la presència de diverses personalitats polítiques de
les Terres de l’Ebre i també de diferents mitjans de comunicació.
Per gaudir de l’última tecnologia del món del cinema, l’empresa ha habilitat una de les sales més grans de què disposa (en concret, la 5), amb un aforament de fins a 239
butaques.
El nou sistema digital obliga a posar-se unes ulleres especials que el públic rep en entrar a la sala i ha de deixar una
vegada acabada la pel·lícula. Amb tot, l’espectador té la
sensació d’estar a dintre del film i, com que el sistema que
utilitza Ocine res té a veure amb les limitacions que patien
sistemes anteriors, no hi ha efectes secundaris de cap mena
per a la vista.
La tecnologia emprada a Ocine Roquetes és el sistema
Dolby 3D i projecta imatges alternants a tot color per a l’ull
esquerre i per a l’ull dret; imatges que no són totalment
idèntiques pel que fa
a les freqüències
dels seus colors primaris. Les ulleres
que s’utilitzen per
poder veure les
pel·lícules estan sintonitzades amb precisió a aquestes
diferències, la qual
cosa evita que un ull
pugui veure les
imatges designades
per a l’altre ull.
Malgrat les dificultats per les què
pàgina 12

passa el sector, amb aquesta nova tecnologia, l’empresa
Ocine ratifica la seva aposta de permanència i consolidació
a Roquetes; en un multicinema que va obrir les seves portes a la nostra ciutat el 20 de març del 1998.

‘LLUVIA DE ALBÓNDIGAS’
Més d’un miler d’espectadors van veure la pel·lícula Lluvia
de albóndigas durant el primer cap de setmana de projeccions en 3D a Roquetes. L’estrena d’aquesta tecnologia va
coincidir amb els dies festius de la Immaculada, amb la qual
cosa, un total de 1.041 persones van passar per la sala 5 del
multicinema.
El públic va ser, principalment, familiar en tractar-se d’una
pel·lícula d’animació, però també hi va tenir cabuda els públics jove i adult; aquest darrer, encuriosit per descobrir una
tecnologia que ja havia pogut viure en dècades anteriors,
tot i que amb resultats molt diferents.
Fins a la fi del 2010, Ocine Roquetes projectarà fins a vint
títols en 3D, entre els quals cal destacar Avatar, de James
Cameron (fa ja diverses setmanes que està en cartellera i
també ha aplegat molt públic), Toy Story, la quarta part d’Shrek o l’adaptació del clàssic Alícia al país de les meravelles,
de Tim Burton.
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nadal 2009

L

’atapeïda agenda d’actes festius i culturals
celebrats durant les passades festes de
Nadal, Cap d’Any i Reis a Roquetes queda
reflectida en les pàgines que veureu tot seguit. En elles trobareu imatges de cadas-

cuna de les activitats nadalenques viscudes recentment.
A continuació, les millors fotografies d’unes festes que ja
són història: des dels actes previs al Nadal que van celebrar escolars, entitats i Ajuntament, fins a la nit de Reis.
Fira, art, música, gastronomia, solidaritat i tradició.
pàgina 13
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ELS PREPARATIUS DEL NADAL VAN TENIR BEN OCUPATS ELS ESCOLARS ROQUETENCS. AL
CEIP M. M. DOMINGO, PER EXEMPLE, LES ACTIVITATS NADALENQUES VAN COMENÇAR
DIJOUS

10 DE DESEMBRE. ELS ALUMNES DE 2N DE CICLE INICIAL VAN ASSISTIR,

A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A UN TALLER DE MUSICA DIBUIXADA A CÀRREC DE LLUÍS
BOSCH; UNA ACTIVITAT PARTICIPATIVA EN QUÈ EL COMPOSITOR VA ENSENYAR A
DIBUIXAR MÚSICA SENSE UTILITZAR LLAPIS NI PAPER.
TAMBÉ A LA BIBLIOTECA, DIMECRES DIA

16, ELS ALUMNES DE PÀRVULS I 1R DE CICLE

INICIAL VAN ESCOLTAR CONTES, VAN CANTAR I VAN FER CAGAR EL TROC DE NADAL.
COM QUE LA PLUJA VA FER ACTE DE PRESÈNCIA DIMARTS

22 DE DESEMBRE, LA

TRADICIONAL CANTADA DE NADALES AL PATI DEL CENTRE VA SER SUSPESA I, A CANVI,
ELS ALUMNES DE LA CORAL NOVELLA HARMONIA I ELS PROFESSORS DE MÚSICA JOSI
MEDINA I MARISA VALLS VAN ANAR PER LES CLASSES I PASSADISSOS DELS DIVERSOS
EDIFICIS TOT CANTANT LES POPULARS CANÇONS DE NADAL ALS ALUMNES I MESTRES.
EL DINAR DE NADAL QUE ORGANITZA L’AMPA DE L’ESCOLA VA SER CELEBRAT
AQUESTA VEGADA A LA CARPA JOVE, LA QUAL COSA VA PERMETRE QUE TOTS
ELS XIQUETS I XIQUETES POGUESSIN DINAR JUNTS I GAUDISSIN PLEGATS DE LA FESTA.
ELS ALUMNES VAN REBRE LA VISITA DEL PARE NOEL I, EN ACABAR DE DINAR, EL GRUP
TRANSMONTANUS VA DELECTAR-LOS AMB LA SEVA ACTUACIÓ.
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LES TRES DARRERES IMATGES DE LA PÀGINA ANTERIOR REFLECTEIXEN LES ACTIVITATS PRÈVIES AL NADAL
DELS ALUMNES DEL CEIP RAVAL DE CRISTO, EN CONCRET LES QUE CORRESPONEN A LA TROBADA
NADALENCA QUE CADA ANY CELEBRA LA ZER MONT CARO, A LA QUAL PERTANYEN LA RAVALETA,
ALFARA DE CARLES I ELS REGUERS. AQUESTA VEGADA, L’AMFITRIONA VA SER L’ESCOLA DE LA RAVAL
DE CRISTO, ON ELS ALUMNES DE LES TRES POBLACIONS VAN GAUDIR DE L’ACTUACIÓ DEL MAG XAVI I DE
L’ESMORZAR ORGANITZAT PER L’AMPA DEL CENTRE. HAVENT ESMORZAT, ELS ALUMNES, DIRIGITS PER LA
MESTRA DE MÚSICA NATÀLIA LANAU, VAN CANTAR DIVERSES NADALES ( IMATGES DE DALT). L’ARRIBADA
DEL PARE NOEL AMB OBSEQUIS PER A TOTHOM VA CLOURE UNA FESTA QUE, A CAUSA DE LA PLUJA, VA
HAVER DE CELEBRAR-SE ALS PASSADISSOS DEL CENTRE.
D’ALTRA BANDA, DIVENDRES

18 DE DESEMBRE, LA SALA PETITA DE L’AUDITORI FELIP PEDRELL

DE TORTOSA VA ACOLLIR EL FESTIVAL DE NADAL DE LA LLAR D’INFANTS PATUFETS. ELS MENUTS VAN
REPRESENTAR UNA PETITA OBRA DE TEATRE: UN SOPAR DE NADAL AL VOLTANT DE LA TAULA
ON ES REUNEIX TOTA LA FAMÍLIA. UN ALTRE GRUP VA REPRESENTAR EL NAIXEMENT DE JESÚS.
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25È ANIVERSARI, LA JOCA CLUB ALPÍ VA CELEBRAR UN SEGUIT

D’ACTES PER DONAR A CONÈIXER LA SEVA TASCA, ENTRE ELS QUALS CAL DESTACAR
ELS AUDIOVISUALS ‘MUNTANYES DEL PERÚ: CORDILLERA BLANCA, DE L’ESFINGE A
L’ALPAMAYO’, LA PRESENTACIÓ DEL QUAL VA ANAR A CÀRREC DE JOSEP OLIVAS,
MEMBRE DE L’EXPEDICIÓ, I ‘LES MUNTANYES DE MALI’.
D’ALTRA BANDA, DIMECRES

23 DE DESEMBRE, ÒSCAR CADIACH VA INAUGURAR

L’EXPOSICIÓ ‘LA MUNTANYA MÀGICA’; MOSTRA QUE INTENTA APROPAR EL PÚBLIC AL
MÓN DEL MUNTANYISME A TRAVÉS DE LES VIVÈNCIES DEL CONEGUT ALPINISTA.
LA QUARTA IMATGE DE LA PÀGINA REFLECTEIX UN MOMENT
DEL RECITAL POETICOMUSICAL A CÀRREC DE POETES DE L’EBRE, LA CORAL NOVELLA
HARMONIA I EL GRUP DE FLAUTES DEL CEIP M. M. DOMINGO.
L’ASSOCIACIÓ DE DONES VA ORGANITZAR DOS TALLERS RELACIONATS AMB EL NADAL:
CUINA NADALENCA (A CÀRREC DE SÒNIA ANDRADE) I ORNAMENTS.
TONI LARA, DE LA FLORISTERIA BOIX VERD DE ROQUETES, VA ENSENYAR
A LES SÒCIES COM ES POT DECORAR UNA TAULA NADALENCA AMB POCS DINERS I
AMB POC TEMPS. UNA ALTRA ACTIVITAT VA SER LA CONFERÈNCIA SOBRE NUTRICIÓ
QUE VA OFERIR LA CASA COMERCIAL DANONE A LA SEU DE L’ASSOCIACIÓ.

pàgina 16

Roquetes

Núm. 271 gener 2010

ENTRE ELS ACTES CULTURALS PREVIS AL NADAL VAN HAVER DUES PRESENTACIONS
LITERÀRIES QUE, COM ÉS HABITUAL, VAN CELEBRAR-SE A LA BIBLIOTECA.
LA PRIMERA, LA DEL LLIBRE ‘MANUAL DEL EDUCADOR SOCIAL: INTERVENCIÓN EN
SERVICIOS SOCIALES’, DEL ROQUETENC JOSEP VALLÈS, PROFESSOR DE PEDAGOGIA A
LA UNED, QUE VA TENIR LLOC DIVENDRES

11 DE DESEMBRE.

EL REGIDOR DE CULTURA, SISCO OLLÉ, VA PRESIDIR L’ACTE, LA PRESENTACIÓ DEL
QUAL VA ANAR A CÀRREC DEL DR. FEDERICO DIEGO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT A LES TERRES DE L’EBRE. L’ACTE VA ESTAR
ACOMPANYAT PER LA MÚSICA DEL GRUP DE CLARINETS
DE LA BANDA DE LA LIRA AMPOSTINA. JOSEP VALLÉS TAMBÉ ÉS COORDINADOR DE
L’ÀREA D’INVESTIGACIÓ DE LA UNED SÈNIOR I D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA, I
EDUCADOR SOCIAL A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA DES DE

1986.
18; AQUESTA VEGADA,
DEL LLIBRE ‘BIEL, QUÈ ET PASSA?’, AMB TEXTOS D’ESTELA TOMÀS I IL·LUSTRACIONS
D’IGNASI BLANCH. ABANS, PERÒ, VA SER INAUGURADA L’EXPOSICIÓ DE LES DIVERSES
IL·LUSTRACIONS DE BLANCH AL VOLTANT DEL MATEIX LLIBRE, ORGANITZADA PER
L’ÀREA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT. LA PRESENTACIÓ VA SER ORGANITZADA
PER L’ASSOCIACIÓ AHIDA-TE I PRESENTADA PER CONSOL CORDERO, DIRECTORA DE
L’EAP D’ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC DEL BAIX EBRE. ‘BIEL, QUÈ ET PASSA?’ ÉS UN
LA SEGONA PRESENTACIÓ VA TENIR LLOC DIVENDRES DIA

CONTE QUE NEIX DE LA NECESSITAT DE DONAR A CONÈIXER I DIFONDRE
EL TRASTORN DEL TDAH.

i, a més...

AQUESTA ÉS LA IMATGE QUE VA TRIAR L’AJUNTAMENT PER FELICITAR EL NADAL
2009 (A DALT D’AQUESTES LÍNIES). EL DIBUIX ÉS OBRA DEL NEN IHSSAN, ALUMNE
DEL CENTRE OBERT, QUE VA GUANYAR EL PRIMER PREMI DE LA SEGONA EDICIÓ
DEL CONCURS DE NADAL QUE ORGANITZA EL CENTRE OBERT. EL TEMA D’AQUEST
CONCURS VA SER, AQUESTA VEGADA, EL NADAL ALS DIFERENTS PAÏSOS DEL MÓN.
EL DIBUIX GUANYADOR ES TITULA ‘ITÀLIA: LLENTIES I RAÏM PER CAP D’ANY’.
RESULTA QUE A ITÀLIA, LA NIT DE CAP D’ANY, LES FAMÍLIES ITALIANES ES
REUNEIXEN A LA TAULA PER AL TRADICIONAL SOPAR, AMB UN MENÚ FORMAT PER
SOPA DE PASTA, ESPAGUETI AMB PETXINES, ANGUILES, VERDURES I TORRÓ, I,
A L’HORA DE COMPTAR LES CAMPANADES, LES LLENTIES SUBSTITUEIXEN EL RAÏM.
A ITÀLIA, ELS XIQUETS I LES XIQUETES ESPEREN L’ARRIBADA DEL PARE NOEL
AQUESTA MATEIXA NIT I EL DIA 5 DE GENER, UNA BRUIXA ANOMENADA BEFANA
REPARTEIX ELS REGALS DE NADAL.

Dimecres 23 de desembre, l’Ajuntament va organitzar l’acte d’entrega de felicitacions i lots de
Nadal als seus treballadors i treballadores.
La nota destacada va ser que l’Ajuntament va entregar una placa commemorativa a cadascun dels
dos treballadors que el 2009 van jubilar-se: Joan
Gisbert, conserge de l’ajuntament, i José Ejarque,
responsable de les instal·lacions esportives municipals.
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L’AMBIENT NADALENC JA ES VA PODER COPSAR EL CAP DE SETMANA
DEL

12 I 13 DE DESEMBRE. EL MOTIU? LA CELEBRACIÓ

DE LA SETZENA EDICIÓ DE LA FIRA DE NADAL, ORGANITZADA PER LES ÀREES
DE TURISME I COMERÇ DE L’AJUNTAMENT. AIXÍ, DISSABTE DIA

12, LES AUTORITATS

LOCALS VAN INAUGURAR UNA FIRA AMB DIVERSES PARADES D’ARTESANIA, MOTIUS
NADALENCS I GASTRONOMIA TÍPICA D’AQUESTES DATES. L’ACTE D’INAUGURACIÓ VA
ESTAR AMENITZAT PER LES NADALES DE LA CORAL PRELUDI A CARO.
DURANT EL CAP DE SETMANA, ELS VISITANTS DE LA FIRA VAN GAUDIR TAMBÉ DE LA
XOCOLATADA QUE VAN OFERIR ELS AMICS DE LA RAVAL NOVAL ( TAMBÉ VAN SORTEJAR
UNA CISTELLA DE NADAL), ATRACCIONS INFLABLES INFANTILS, LA PRESÈNCIA
DELS PATGES REIALS PER RECOLLIR LES CARTES PER ALS REIS MAGS
D’ORIENT O L’ACTUACIÓ DELS GRALLERS.
DAVANT L’ÈXIT D’AFLUÈNCIA DE PÚBLIC A LA FIRA, L’AJUNTAMENT ES PLANTEJA
AMPLIAR-LA EN PROPERES EDICIONS, ACONSEGUINT LA PRESÈNCIA DE MÉS PARADES
D’ARTESANIA, D’ARTISTES LOCALS O FORANS QUE NO HI HAGIN EXPOSAT MAI.

“I,

SI EL MERCAT MUNICIPAL ES QUEDA PETIT, BUSCAREM EMPLAÇAMENTS

A LA VORA PER CELEBRAR-LA, COM ARA EL PASSEIG DE RAMON BOSCH”,
VA MANIFESTAR LA REGIDORA DE TURISME, MARIBEL BELMONTE.
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LA SOLIDARITAT TAMBÉ VA TENIR EL SEU PAPER A LA FIRA DE NADAL, AMB LA PRESÈNCIA
DE LES PARADES DE LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER I L’ASSOCIACIÓ DE DONES.
LA PRIMERA ENTITAT VA SER-HI PRESENT AMB L’OBJECTIU DE RECAPTAR FONS PER LA SEVA
CAUSA, AMB LA VENDA D’OBJECTES DIVERSOS O DE TIQUETS PER AL SORTEIG D’UNA PEÇA DE
CERÀMICA ( FOTOGRAFIA DE LA DRETA).
PER LA SEVA BANDA, L’ASSOCIACIÓ DE DONES VA RECOLLIR FONS PER A LA MARATÓ DE TV3

( VA CELEBRAR-SE AQUELL MATEIX DIUMENGE), ENGUANY DEDICADA A LES MALALTIES
MINORITÀRIES. DURANT EL CAP DE SETMANA, L’ASSOCIACIÓ VA CUINAR BORRAINES I
BALDANES PERQUÈ EL PÚBLIC COL·LABORÉS AMB LES SEVES APORTACIONS I
TAMBÉ VA POSAR A LA VENDA UNS ADHESIUS IMANTATS EN FORMA DE PUNYETA,
LA PASTA TÍPICA ROQUETENCA ( IMATGE DE DALT D’AQUESTES LÍNIES).
AQUESTA PEÇA, IDEADA I CREADA PER LA PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES, TERESA
MARRO, VA TENIR TANT D’ÈXIT QUE LA SEVA DEMANDA VA ESDEVINDRE UNA LLISTA D’ESPERA
PER PODER ADQUIRIR-NE. LA QUANTITAT RECAPTADA PER L’ASSOCIACIÓ FINALMENT
VA SER DE

800 EUROS.
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AQUESTA IMATGE OFERIA EL CARRER
MAJOR LA TARDA QUE ELS PATGES
REIALS VAN ACUDIR A ROQUETES PER
RECOLLIR LES CARTES QUE ELS INFANTS
VAN VOLER FER ARRIBAR A
SM ELS REIS MAGS D’ORIENT.
DUES DE LES FOTOGRAFIES DE BAIX
TAMBÉ CORRESPONEN A LA MATEIXA
TARDA. VA SER DISSABTE DIA

12 DE

DESEMBRE, EN EL MARC DE LA FIRA
DE NADAL AL MERCAT MUNICIPAL.
AL FONS DE LA PRIMERA IMATGE ES
PODEN VEURE ELS INFLABLES
QUE VAN ESTAR INSTAL·LATS A LA VORA
DEL CANAL DURANT EL CAP
DE SETMANA DE LA FIRA.
A LA DRETA, EL PARE NOEL REPARTINT
REGALS A LA RAVAL DE CRISTO
LA NIT DE NADAL I, A BAIX DE TOT,
UN GRUP DE XIQUETS I XIQUETES
QUE TAMBÉ VAN ENTREGAR
LES SEVES CARTES ALS PATGES;

i, a més...

AQUESTA VEGADA, A LA RAVALETA.

“Tronc de Nadal: caga tió
o pixa vi blanc!”
Una activitat molt esperada pels infants la nit de
Nadal és la de picar al tronc de Nadal perquè
aquest ‘cagui’ tota mena de llaminadures i regals.
Aquesta tradició, més pròpia de la Catalunya central, ja fa anys que s’ha consolidat també a les Terres de l’Ebre. I, a banda dels troncs que aquella nit
‘caguen’ a les cases on hi ha menuts i menudes,
l’Ajuntament també n’organitza un altre, que
també té lloc el dia 24.
Enguany, però, l’acte nadalenc va ser traslladat a
la carpa jove davant la pluja i les baixes temperatures de la jornada, ja que la seva ubicació era, tradicionalment, l’exterior de l’església de Roquetes.
Tot i això, els xiquets i les xiquetes van poder gaudir de la màgia del tronc de Nadal que, en escoltar
les cançons dels menuts, va ‘cagar’ molts dolços
de xocolata.
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12 DE DESEMBRE, L’ALCALDE DE ROQUETES VA PRESIDIR L’ACTE
5 DE GENER
ES VA PODER VEURE AL RAVAL DE L’ART, A LA RAVAL DE CRISTO; ACTE AL QUAL
TAMBÉ VA ASSISTIR JOSEP MONCLÚS, DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA A LES TERRES DE L’EBRE.
DISSABTE

D’INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE NADAL QUE FINS AL

SET ARTISTES DE DIVERSES PROCEDÈNCIES I DISCIPLINES VAN MOSTRAR
LES SEVES OBRES: ELS AMFITRIONS DE LA COL·LECTIVA, TERESA-MARTA BATALLA I
RAINER RCHUMACHER, CERAMISTA I ESCULTOR, RESPECTIVAMENT (A LA IMATGE);
JÖRG BAUMÖLLER (CRISTAL·LITZACIONS), RICARDO CAMPOS I ROSA ROSELL (CERÀMICA
NEGRA); JULIO BADAJOZ (CERÀMICA ANTIGA CATALANA) I YUÉ TORRES ( LÀMPADES I
CANELOBRES). TOTS ELLS VAN COMPARTIR ESPAI A LA SALA D’EXPOSICIONS
DEL RAVAL DE L’ART, TRET DE SCHUMACHER QUE, COM ÉS HABITUAL, VA UTILITZAR
L’EXTERIOR DEL COMPLEX ARTÍSTIC PER EXPOSAR-HI LES SEVES ESCULTURES.
EL PÚBLIC QUE VA ACUDIR A L’ACTE D’INAUGURACIÓ VA COMPROVAR ’IN SITU’
COM SCHUMACHER GAUDEIX -I FA GAUDIR- AMB L’EXPLICACIÓ FILOSÒFICA DE LES
SEVES CREACIONS. EL RAVAL DE L’ART ESTÀ SITUAT AL NÚMERO

1

DEL CAMÍ DE L’ANGLÈS, A LA RAVAL DE CRISTO, I ES POT VISITAR DURANT TOT L’ANY.
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1

2

3

4
L’ART D’ELABORAR ELS TRADICIONALS PESSEBRES

ABASTA TÈCNIQUES MOLT ÀMPLIES PERÒ, DE VEGADES,
LA GRÀCIA ESTÀ EN APLICAR IMAGINACIÓ A L’HORA
DE RECREAR LES ESCENES NADALENQUES.
VEIEM-NE UNS EXEMPLES:
1. PESSEBRE DEL CEIP RAVAL DE CRISTO. 2. NAIXEMENT
A L’ESGLÉSIA DE LA RAVALETA. 3. EL PESSEBRE VIVENT A
L’ESGLÉSIA DE ROQUETES. 4. PART DEL PESSEBRE DEL
CEIP M. M. DOMINGO, ELABORAT AMB PAPER I FULLES
SEQUES. 5. CURIOSITATS DEL PESSEBRE QUE TERE VERGE
(TREBALLADORA DE L’EMPRESA FRUPINSA) FA ANYS
QUE ELABORA A LES OFICINES DE L’EMPRESA. TOT,
ENTORN I PERSONATGES, ESTÀ RECREAT A PARTIR DE
CLOSCA D’AMETLLA I GARROFES. 6. NAIXEMENT
A L’ESGLÉSIA DE ROQUETES. 7. NAIXEMENT AL CENTRE
OBERT, FET A PARTIR D’ELEMENTS RECICLATS.
8. PESSEBRE AL CASAL DE JUBILATS.

6
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UNA DE LES ACTIVITATS
QUE VA ORGANITZAR LA
CONGREGACIÓ MARIANA DE
ROQUETES VA SER,
PRECISAMENT, EL CONCURS
DE PESSEBRES.
DIMECRES

6 DE GENER,

FESTIVITAT DE REIS,
L’ENTITAT VA ATORGAR ELS
PREMIS DE LA NOVENA

1

2

EDICIÓ D’AQUEST CREATIU
CONCURS ( IMATGE NÚM.

4).

ENGUANY,
LA CONVOCATÒRIA
VA TENIR MOLT ÈXIT
DE PARTICIPACIÓ

(34 PESSE-

BRES), I LA NOTA DESTACADA
VA SER LA CONSTATACIÓ
QUE, EDICIÓ RERA EDICIÓ,
LA QUALITAT I LA PARTICIPACIÓ VAN EN AUGMENT.
ELS TRES GUARDONATS
VAN SER: ROGER BER

(1R),

ELS GERMANS HÈCTOR I

(2N) I LLORENÇ
(3R). ELS SEUS

EUSEBI LLAÓ
RAMBLA

PESSEBRES APAREIXEN

3

4

A LES FOTOS

1, 2 I 3, RES-

PECTIVAMENT.
VAN ATORGAR-SE, A MÉS A
MÉS, QUATRE MENCIONS
ESPECIALS PER ALS
PARTICIPANTS EN PESSEBRES
DE GRANS DIMENSIONS, A
MAXIMINO BARRACHINA

(FOTO 5), XAVIER GIL (FOTO
6), JOSEP M. FOSCH (FOTO 7)
I PEDRO CID ( FOTO 8).
EN AQUESTA EDICIÓ TAMBÉ
VAN PARTICIPAR ADRIÀ GIL,
AÏDA RALDA, ANNA
MONLLAU, L’ASSOCIACIÓ DE
DONES DE ROQUETES,
CINTA DOMINGO, CINTA

5

6

VEGA, ESTER ROYO, IVAN I
JOEL BELTRAN, IVAN ORTÍ,
JOAQUIM GISBERT, JORDI
MARTÍNEZ, M. CINTA ANTÓ,
M. CINTA GAS, M. CINTA
MARCH, M. CINTA VIDAL,
MAGDA BOLDÓ, MAITE I
JOSEP ZARAGOZA, ORIOL
SEGURA, PAULA CASAJUST,
PEPITA I LLUÏSA SAMPÉ,
PILI PORCAR, RICHARD CID I
ELS XIQUETS I XIQUETES
QUE VAN FER LA COMUNIÓ
EL

7

2009.

8
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L’APARTAT MUSICAL TAMBÉ VA TENIR CABUDA
A L’AGENDA D’ACTES PER CELEBRAR EL NADAL.
AIXÍ, DISSABTE

19 DE DESEMBRE, L’ESGLÉSIA DE ROQUETES
VA SER L’ESCENARI DEL CONCERT DE NADAL

QUE VAN OFERIR LA CORAL NOVELLA HARMONIA I GRUP
DE FLAUTES DEL CEIP M. M. DOMINGO
I LA CORAL PRELUDI A CARO; UN CONCERT, EL BENEFICI
DEL QUAL VA SER DESTINAT A MANS UNIDES.
VA OBRIR LA MÚSICA DEL GRUP DE FLAUTES DE L’ESCOLA
I VA CONTINUAR LA CORAL NOVELLA HARMONIA,
QUE VA INTERPRETAR DIVERSOS TEMES, ENTRE ELLS,

‘VES-TE´N, HIVERN!’, ‘EL PETIT CEL’, ‘EL NOI DE LA MARE’
O ‘FA FRED AL CARRER’.
A LA SEGONA PART DEL CONCERT VA ARRIBAR EL TORN
DE LA CORAL PRELUDI A CARO, QUE VA CANTAR NADALES
CLÀSSIQUES COM ARA ‘SANTA NIT’, ‘FUM, FUM, FUM’
O ‘NADAL BLANC’.
EN ACABAR, ES VA DUR A TERME, ENTRE ELS ASSISTENTS,
LA RIFA D’UN PESSEBRE.

LA BANDA DE MÚSICA DE LA LIRA ROQUETENSE
VA DELECTAR EL PÚBLIC QUE VA ACUDIR
AL JA TRADICIONAL CONCERT
DE SANT ESTEVE, AMB INTERPRETACIONS
COM ARA LA DE LA ‘MARXA RADETSKY,
DE J. STRAUSS. COM A NOVETAT,
EL CONCERT D’ENGUANY VA SER OFERT
EN BENEFICI DELS MALALTS DE PÀRKINSON
DE LES TERRES DE L’EBRE.
ABANS DE SANT ESTEVE, PERÒ, L’ESCOLA DE MÚSICA
DE L’ENTITAT VA OFERIR L’AUDICIÓ DE NADAL.
DAVANT LA IMPOSSIBILITAT DE PUBLICAR
LES IMATGES DE TOTS ELS GRUPS D’ALUMNES
QUE HI VAN INTERVENIR, N’HEM TRIAT
UNA MOSTRA: LES NADALES CANTADES
PELS ALUMNES DE PRIMER, I LES AUDICIONS
DE VIOLÍ I GUITARRA.
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EL PARC DE NADAL, INSTAL·LAT
A LA CARPA JOVE,
VA OBRIR LES SEVES PORTES
EL DIA

28 DE DESEMBRE.

TRES DIES DE DURADA
PER A UNA CITA JA INELUDIBLE
PER ALS MÉS MENUTS
EN AQUESTES DATES, QUE VA
ESTAR FARCIDA D’ACTIVITATS:
TALLERS VARIATS (AMB LA
COL·LABORACIÓ DE DIVERSES
ENTITATS ROQUETENQUES),
CONTES, BIBLIOTECA MÒBIL,
ESPECTACLES, MÚSICA, BALL,
JOCS DE TOTA MENA...
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A DALT, MÉS IMATGES DEL PARC
DE NADAL. TOT I QUE NO VA
HAVER-HI INAUGURACIÓ OFICIAL,
ELS REGIDORS RESPONSABLES DEL
PARC, SISCO OLLÉ (JOVENTUT) I
PEPITA BOSCH (QUALITAT DE VIDA),
VAN FER-HI UNA VISITA LA
PRIMERA DE LES TRES JORNADES
DE DURADA. AMB ELLS,
L’ALCALDE, PACO GAS, I
LA REGIDORA DE TURISME,
MARIBEL BELMONTE.
A LA DRETA D’AQUESTES LÍNIES I A
LA PÀGINA DEL COSTAT,
INSTANTÀNIES DEL CAP D’ANY
A ROQUETES
ELS JOVES VAN GAUDIR DE LA
FESTA A LA CARPA INSTAL·LADA AL
COSTAT DEL PONT DE LA VIA
VERDA. ELS ASSISTENTS VAN
DUR-S’HI EL SOPAR I, AMB 6
EUROS, VAN FESTEJAR L’ARRIBADA
DEL 2010 SENSE HAVER DE SORTIR
DE ROQUETES.
PER AL PÚBLIC NO TAN JOVE
TAMBÉ ES VA INSTAL·LAR UNA
CARPA; AQUESTA, AL PATI DE LES
ESCOLES, ON MÉS DE 200
PERSONES VAN SOPAR I BALLAR
FINS A LA MATINADA.
TAMBÉ ELS JOVES DE LA RAVALETA
VAN ORGANITZAR LA FESTA
DE CAP D’ANY; UNA CELEBRACIÓ
OBERTA A TOTHOM, AMB SOPAR I
DISCO MÒBIL, QUE VA TENIR LLOC
AL CASAL DE LA RAVAL DE CRISTO.
PER LA SEVA BANDA,
L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I
PENSIONISTES VA CELEBRAR EL CAP
D’ANY AMB UN SOPAR,
PREPARAT PEL RESTAURANT LO
LLAÜT, I BALL; FESTA A LA QUÈ
ES VAN APUNTAR UNES
NORANTA PERSONES.
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i, a més...
Aquesta és una de les dues carpes instal·lades per
l’Ajuntament amb l’objectiu que es convertissin
tant en el recinte festiu per celebrar el Cap d’Any
com en l’espai per acollir el Parc de Nadal infantil. Tant per a un ús com per a l’altre, les carpes
han esdevingut la millor solució per festejar aquestes dates i facilitar que les triï no hagi de desplaçar-se enlloc per gaudir de nits tan assenyalades
com la de Cap d’Any.
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A L’IGUAL QUE A TOTS ELS
RACONS DEL NOSTRE PAÍS, LA NIT
MÀGICA DEL

5 DE GENER,

ELS REIS MAGS D’ORIENT VAN
ARRIBAR A ROQUETES.
EL SEU RECORREGUT PEL CARRER
MAJOR, AMB FOCS D’ARTIFICI
COM A ACOMPANYAMENT, ERA
PLE DE XIQUETS I XIQUETES
QUE ELS ESPERAVEN.
DESPRÉS D’ADORAR EL NEN JESÚS
A L’ESGLÉSIA, ELS REIS MAGS
VAN ESCOLTAR EL POEMA
QUE ELS VAN DEDICAR ELS NENS
JORDI TEJEDOR I ANAÏS AVALOS,
I TAMBÉ LES PARAULES DE
L’ALCALDE DE LA CIUTAT, QUE VA
AGRAIR-LOS LA SEVA PRESÈNCIA.
EL REI MELCIOR VA ADREÇAR UN
PETIT DISCURS AL PÚBLIC
INFANTIL ALLÍ CONGREGAT I, TOT
SEGUIT, ELS REIS VAN REPARTIR
ELS TAN ESPERATS REGALS.
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EN EL SEU RECORREGUT MÀGIC
PER TOTES LES POBLACIONS
CATALANES, ABANS D’ARRIBAR
A ROQUETES ELS REIS TAMBÉ
VAN VISITAR LA RAVAL DE
CRISTO, I VAN FER-HO
ACOMPANYATS DE LA BANDA
DE MÚSICA DE LA LIRA I
LA LLUM DE LES TORXES DELS
PATGES REIALS.
VAN ANAR PRIMER A L’ESGLÉSIA
A ADORAR EL NEN I DESPRÉS,
AL CASAL, ON ELS ESPERAVEN
MOLTS XIQUETS XIQUETES.

campionats

Partides ràpides en el Torneig de Nadal d’escacs
A la seu del CE Peó Vuit, al Centre Cívic, va tenir lloc,
dilluns 4 de gener, el VI Torneig infantil nadalenc d’escacs, amb partides curtes, de 15 minuts de durada. La
participació en aquesta sisena edició de la prova va ser
força àmplia, ja que s’hi van inscriure vint jugadors i jugadores. D’aquests, els guardonats van ser: Gerard Curto
(1r) i Gabriel Martí (2n) en la categoria benjamí; Marc
Bautista (1r) i Gabriel Martí (2n) en categoria infantil; i
Marc Suàrez (1r) i Joaquim Diego (2n) en la categoria d’a-

levins.
D’altra banda, dissabte 22 de gener començarà el IV
Memorial Joan Duart, que finalitzarà el proper 12 de
març i es desenvoluparà tots els divendres a les 22
hores. Dos dies després d’engegar el Joan Duart, el
CE Peó Vuit s’enfrontarà a d’altres equips en el Campionat de Catalunya. Entre aquests, Gran Penya, Cornellà, Lira Vendrellenca, Masdenverge, Tarragona B,
Vila-seca, Vilafranca, la Ràpita i Cambrils.
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entitats

El desembre tanca les celebracions del centenari
de la Congregació Mariana de Roquetes

E

l 8 de desembre, festa de la Mare de Déu de
la Immaculada, va ser la data de la cloenda
de les celebracions del centenari de la Congregació Mariana. Un centenari que va començar amb les festes de la Immaculada del
2008 i s’ha perllongat durant tot el 2009. Val a dir que, a
més a més, la jornada festiva del 8 de desembre va servir
també per festejar la declaració canònica de la Immaculada Concepció com a patrona de la parròquia de Roque-

tes.
Tant el 2008 com el 2009, les festes de la Immaculada han
estat del tot especials, en tractar-se de l’inici i la fi d’aquest
any de celebracions. I perquè les festes dedicades a la Mare
de Déu fossin encara més rellevants, la Congregació ha
comptat amb la participació de diverses personalitats destacades de l’Església. Recordem que, el 2008, els actes religiosos de les festes van estar presidits per Lluís Martínez
Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona i antic bisbe de
Tortosa; Ricard M. Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona
i també exbisbe de Tortosa; Roman Casanova, bisbe de Vic
i natural de Deltebre; i Xavier Salinas, actual bisbe de la
diòcesi tortosina.
Aquest any, en canvi, la personalitat triada per presidir els
actes d’aquestes festes religioses a Roquetes va ser Joan R.
Vives, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, que, dilluns
dia 7 de desembre, va ser rebut a l’ajuntament per les autoritats municipals en tractar-se, a més a més, d’un cap
d’estat. Vives va oferir unes paraules a la sala de plens de
l’ajuntament i va signar el llibre d’honor de la ciutat.
D’altra banda, la primera missa del triduum, celebrada dis(continua a la pàgina següent)
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JOAN E. VIVES, BISBE D’URGELL I COPRÍNCEP D’ANDORRA, SIGNANT EL LLIBRE D’HONOR DE LA CIUTAT SOTA L’ATENTA MIRADA DE L’ALCALDE. A LA DRETA, UN MOMENT DE L’OFRENA
DE FLORS A LA IMMACULADA I, A BAIX, LA XOCOLATADA INFANTIL AL CENTRE PARROQUIAL.

(ve de la pàgina anterior)

UN ANY DE FESTEJOS

Durant aquest any de festejos, homenatges i celebracions,
l’entitat religiosa ha organitzat molts actes. Per citar-ne alguns, el concert a càrrec del grup Harmonia del Parnàs,
que va interpretar clàssics anteriors a l’any 1800; l’acte d’homenatge a l’orde dels Jesuïtes; la creació de la medalla
commemorativa del centenari; el pla Alpha (reunions de
formació en què van participar més de vuitanta persones);
la benvinguda a la relíquia de la Mare de Déu de la Cinta,
que va ser escoltada fins a la nostra ciutat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta; o les romeries als santuaris marians
(monestir de la Puríssima, capella del Port, capella de
Montserrat, i les ermites de Mig Camí, Coll de l’Alba, el
Carme i la Petja).
Cal assenyalar també que la Congregació Mariana de Roquetes va ser guardonada amb el premi Roquetenc de l’any
2008 i que, per tant, l’entitat va ser la portadora de la bandera de la ciutat durant la celebració de les ofrenes a la
Mare de Déu que van tenir lloc durant les festes majors de
Roquetes i de la Ravaleta del 2009.

i, a més...

sabte dia 5, va estar presidida per Josep À. Saiz, bisbe de
Terrassa; i la de diumenge, per Josep M. Tomàs, degà de la
catedral de Tortosa i prior de la Cinta.
La missa del dia 8, però, la darrera homilia del triduum, va
estar presidida pel bisbe de Tortosa i concelebrada per
mossèn Domingo Escuder, rector de la parròquia i director de la Congregació; els pares jesuïtes de l’Observatori,
capellans que són fills de Roquetes i d’altres de convidats.
Una missa que va comptar amb molts feligressos, a continuació de la qual va celebrar-se la processó pels carrers de
la ciutat, que va estar acompanyada de la banda de música
de la Lira Roquetense.
No només van haver actes religiosos en aquestes festes de
la Immaculada ja que, per exemple, divendres 4 de desembre va tenir lloc una xocolatada infantil al centre parroquial
a la què van assistir més de vuitanta xiquetes i xiquets.

La coral Preludi a Caro va oferir, a finals de novembre, el concert de cloenda del centenari de la Congregació. Un concert a l’església en què, entre moltes
cançons, es va escoltar l’himne Súplica a la Immaculada (música de Rossend Aymí) i Ave Maria, amb
música de Josep I. Medina, director de la coral.
Abans d’aquest acte, però, la coral va organitzar, el
matí del 29 de novembre, un assaig, a càrrec de diverses corals, dels temes El pobre Alegre i Escolteu,
els àngels canten; dues cançons que van ser el cant
comú de la trobada de corals que es va celebrar a
Amposta el mes de desembre passat.
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La banda de música de la Lira dóna
la benvinguda a les seves dues noves incorporacions

tallers

La societat la Lira Roquetense va celebrar els actes en
honor a la patrona dels músics, Santa Cecília (22 de novembre), al llarg de la setmana del 23 al 29 d’aquest mes.
Entre alguns dels actes, el cinema infantil per als alumnes
amb la pel·lícula Madagascar 2 i la xocolatada.
Cal destacar, però, el passacarrers dut a terme per la
banda de música de l’entitat dissabte dia 28, durant el qual
la banda va anar a recollir, a sengles cases, els dos nous
músics que s’hi han incorporat: els joves Judit Gràcia i
Jesús Llusià. Els dos nous ‘fitxatges’ van poder estrenarse davant del públic en el concert que la banda va oferir en
acabar la missa en honor a la patrona. A la fi del concert,
el director de la banda va entregar un obsequi de benvinguda als dos joves músics.

Cuina de Nadal a
l’Associació de Jubilats
El mes de novembre, les alumnes de les classes de
manualitats que ofereix Manoli Herrera a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes van
canviar d’activitat i van optar per la cuina. Així,
van elaborar un menú de Nadal, a la cuina del
casal de jubilats, format per una crema de peix i
marisc i unes postres de xocolata.
El menú, que va ser degustat per totes les assistents quan va estar llest, va ser cuinat per la pròpia Herrera i per diverses dones sota les directrius
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Cicle de conferències sobre
alimentació i salut
L’associació Sirga, camins per créixer va encetar, dissabte
19 de novembre, un cicle de conferències sobre alimentació i salut que durarà fins al mes d’abril. A raó d’una conferència cada més, Sirga pretén donar a conèixer el canvi
que ha experimentat el concepte de nutrició ja que, actualment, és considerat un factor molt important per mantenir un òptim estat de salut; alhora que vol donar
informació i eines que ajudin a tenir un coneixement més
ampli d’aquesta part tan bàsica de la vida.
Els errors de l’alimentació va ser el títol de la primera conferència, que va anar a càrrec d’Anna Pericàs, naturòpata,
diplomada en homeopatia i quiromassatgista. La següent
va tenir lloc el 9 de gener, sota el títol Alimenta’t durant les
estacions de l’any segons l’energia dels aliments. Aquesta
segona conferència va anar a càrrec de Lucia Redondo, di-

plomada en dietètica i nutrició humana (UB), naturòpata i
especialista en dietètica natural i oriental.
Val a dir que, com totes les activitats que organitza Sirga,
les conferències tenen lloc al casal de joves de Roquetes.

La vida en una cadira de rodes

celebracions

El casal de la Ravaleta
arriba a la majoria d’edat

Amb motiu del divuitè aniversari de la creació del
casal de la raval de Cristo, l’Associació de Veïns de
la Ravaleta va organitzar un sopar, un any més, per
commemorar tan assenyalada data.
Enguany, però, el sopar va ser anticrisi, segons
l’Associació, ja que cadascú va dur-s’hi el menjar
de casa. Durant el sopar es va celebrar el sorteig
d’un lot nadalenc i, en acabar, ball i discoteca
mòbil, organitzada aquesta pels Joves de la Ravaleta. Més de dues-centes persones van acudir a la
festa.

L’Associació de Minusvàlids de les Terres de l’Ebre
(AMITE), va organitzar, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roquetes, un taller de sensibilització vers les minusvalies al CEIP M. Marcel·lí Domingo. La jornada, que
va tenir lloc a principis de desembre i va estar adreçada a
alumnes del cicle mitjà, va consistir en mostrar com és la
vida en una cadira de rodes. Els alumnes van conèixer de
primera mà les dificultats que pateixen els discapacitats
per circular per una ciutat.
AMITE està formada, majoritàriament, per discapacitats
i té l’objectiu d’aconseguir, per a aquest grup de població,
una plena integració a la societat i una qualitat de vida òptima.
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esports
El Moto Club
Roquetes torna a
treure motocicletes
d’altres èpoques a la
carretera

D

imarts 8 de desembre,
festivitat de la Immaculada, el Moto Club Roquetes va celebrar la 2a edició de la Conxa
Clàssica; la trobada de motos clàssiques
que intenta apropar els fabulosos racons que amaga el
nostre territori alhora que promou les relacions socials
entre els amants de les dues rodes.
Uns seixanta motoristes, acudits de les Terres de l’Ebre,
el Camp de Tarragona i la província de Castelló, van participar-hi enguany, i van poder gaudir de les elevades
temperatures de la jornada, malgrat ésser ja al mes de
desembre. En aquesta segona edició, el recorregut (d’uns
20 quilòmetres) va dur la comitiva motera per indrets
com ara el barranc de Sant Antoni. Abans, però, van fer

una volta pels nuclis de població de Roquetes i la raval de
Crist, i, des de l’Hort de Cruells van desplaçar-se fins a la
capella del Carme, on els va esperar un bon esmorzar.
Una jornada com la Conxa Clàssica garanteix que els aficionats gaudexin de motos de marques tan emblemàtiques com ara Montesa, MotoVespa, BMW, Ducati,
Bultaco, Guzzi, Peugeot, Yamaha, Honda, Ossa o Derbi;
totes presents en aquesta segona edició. Fins i tot un vehicle mític com és el Seat 600 va acompanyar els motoristes. Val a dir, a més a més, que cap de les motocicletes
participants va tenir problemes per poder cobrir tot el re(continua a la pàgina següent)
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corregut i que, per tant, no va caler utilitzar el cotxe d’assistència.
Quant a l’apartat dels guardons, el premi a la moto més
antiga va recaure en una Guzzi Hispania Z98, de l’any
1957, propietat de Fermín Also, de Tortosa; i el premi al
pilot vingut de més lluny va ser per a Hèctor Sales i Manoli Gómez, que van acudir de Castelló de la Plana amb
una Guzzi V50.
La propera ocasió per lluir i gaudir de les motocicletes
clàssiques en una trobada serà al mes d’agost, quan el
Moto Club Roquetes tornarà a organitzar la Pujada als
Ports per a Motos Clàssiques; enguany, la dotzena edició.

Celebrat el torneig
de tardor del Peó Vuit

escacs

(ve de la pàgina anterior)

Divendres 27 de novembre va concloure la desena
edició del Torneig d’escacs Ciutat de Roquetes; un
campionat que va començar el mes d’octubre passat
i que va comptar amb 22 participants. Els guanyadors
del X Torneig van ser Santi Añó, campió absolut ja
que va obtenir vuit punts dels vuit possibles; Josep
M. Colomer, segon classificat (6.5 punts); i Ramon
Cid, tercer classificat (5 punts).
L’entitat CE Peó Vuit va atorgar, però, dos guardos
més, que van ser per a Marcel Aleixendri, primer classificat no federat (4 punts) i Sergi Fernández, primer
classificat sub-16 (3 punts).

Activitats i excursions
al voltant del Parc Natural
amb Gubiana dels Ports
Gubiana dels Ports, l’empresa vinculada al Parc Natural dels
Ports que organitza i dirigeix activitats relacionades amb el
Parc i amb la natura, va cloure l’any 2009 amb dues matinals didàctiques al voltant del món de la geologia. La primera va tenir lloc dissabte 14 de novembre i va estar situada
a la cova dels Adells; mentre que la segona, celebrada dissabte següent, va dur els participants fins a les gúbies de la
vall Figuera.
Quant a les activitats de senderisme interpretatiu, diumenge
dia 13 de desembre va tenir lloc una sortida fins a la font del
Llamp; una excursió des de la roca Campanari fins a la font
del Llamp i, de tornada, per la vall Figuera alta.
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biblioteca municipal de Roquetes
Activem la biblioteca
La biblioteca ha acomiadat l’any 2009 amb una oferta
molt variada d’activitats per a tots els públics i per a tots
els gustos. Exposicions, conferències, presentacions, tallers... han omplert de gom a gom la biblioteca. En resumim algunes.
Al novembre...
Del 2 al 16: exposicions Punts de reflexió: les violències
contra les dones i MAUS: relat d’un supervivent, d’Art Spiegelman.
El dia 14, els actes de celebració del 75è aniversari del
CEIP M. Marcel·lí Domingo van comptar amb la presència de Josep Ll. Carod-Rovira, vicepresident del govern de
la Generalitat i estudiós de la figura de Marcel·lí Domingo.
Del 18 al 2 de desembre, la biblioteca va acollir l’exposició Terres d’Arbó, una aproximació a la figura i l’obra de
l’escriptor rapitenc Sebastià Juan Arbó.
Divendres dia 20, la Plataforma per a la Defensa de l’Ebre
va protagonitzar la conferència Els transvasaments que
vénen: el nou Pla de conca 2010; una sessió informativa a
càrrec de Manolo Tomàs.
I, finalment, el dia 27 va tenir lloc la presentació del llibre Una sortida digna, de Jesús M. Tibau.

La bebeteca
Donem la benvinguda a la biblioteca
a Yasmin Bayoussef Limbos.
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I al desembre...
Els dimecres 2 i 9 de desembre, taller de decoració nadalenca Adornem la biblioteca.
El dia 3, audiovisual Muntanyes del Perú: Cordillera Blanca,
de la Esfinge fins a l’Alpamayo, a càrrec de la Joca C. Alpí.
Divendres 4, recital poeticomusical a càrrec de Poetes de
l’Ebre i la coral Novella Harmonia, del CEIP M. M. D.
El 10 de desembre, Música dibuixada, a càrrec de Lluís
Bosch, i l’11, presentació del llibre Manual del educador
social: Intervención en Servicios Sociales.
Els actes propis del Nadal van començar dimecres dia 16
amb el Caga tió! i conta contes per als alumnes del CEIP
M. M. Domingo (a la tarda, el patge reial va recollir les
cartes per a SM els Reis Mags d’Orient), i va continuar al
Parc de Nadal de Roquetes (del 28 al 30 de desembre)
amb tallers de confecció de corones reials.
Divendres 18, presentació del llibre Biel, què et passa?,
d’Estela Tomàs i il·lustracions d’Ignasi Blanch, i exposició
d’aquestes. I, finalment, dimecres 23 va tenir lloc la inauguració de l’exposició La muntanya màgica, a càrrec d’Òscar Cadiac.
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novetats
Àrea d’adults · Llibres
René Appel. Onada de calor. La Mar de Fàcil, 2009.
Constantino Armesto. Un planeta blau, successos geològics i problemes ambientals de la Terra. Universitat de València, 2009.
Francesc X. Borràs Balsells. Introducció a la direcció financera. URV, 2009.
Hans Fallada. I ara què, homenet?. Edicions de 1984, 2009.
Andrea Fiorenza. Cuando el amor no basta. Consejos eficaces para resolver los problemas
entre padres e hijos adolescentes. Planeta, 2009.
Francesc X. Hernández. La columna Macià-Companys. Fundació Josep Irla, 2008.
Lletres de casa. Antologia de poetes ebrencs al Serret Blog. March Editor, 2009.
Philippe Nessmann. A la conquesta del cel. La llegenda de l’Aéropostale. Bambú, 2009.
Grisélidis Réal. El negre és un color. Edicions de 1984, 2009.
Marjane Satrapi. Pollastre amb prunes. Norma, 2009.

Àrea d’adults · Cinema

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

La Punyeta radiofònica: espai de ràdio setmanal al Magazine d’Antena Caro (96.0 FM). Cada
dimecres a partir de les 10.30h.
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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

1

2

E

n aquest número de la revista us volem parlar de la nova pàgina
web d’Antena Caro (www.antenacaro.cat), creada per l’empresa
SAI Serveis Informàtics i Centre de Formació, de Roquetes. El
dissenyador de la web, Francesc Subirats, ha creat una eina comunicativa que mostra tots els continguts de la programació de
l’emissora en tots els formats: text, àudio, vídeo i fotografia.
La nova web multimèdia mostra, a la portada, els darrers continguts més despàgina 38

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

tacats de la setmana a la part central, amb forma de carrusel fotogràfic. També es pot veure, a la barra
de continguts superior i inferior,
tots els apartats de la pàgina web,
dels què es pot accedir a la ràdio on
line o a cadascun dels programes,
entre d’altres seccions (foto 1). Cal
destacar que s’han afegit apartats
diferenciats, de manera individual,
per a l’Informatiu i per a les sessions
plenàries de l’Ajuntament, així com
per a l’accés als vídeos històrics de
l’antiga pàgina web.
Des de la secció programes podem
accedir a cadascun d’ells, on es pot
veure una descripció amb text, una
fotografia o diverses, escoltar l’àudio i, a més a més, si el programa
també conté vídeo es pot visualitzar clicant el símbol de vídeo (foto
2).
Tant la fotografia com l’àudio i el
vídeo es poden descarregar, i ara
també hi ha la possibilitat d’enllaçar els continguts de manera independent per poder enviar-los per
correu electrònic o afegir l’enllaç en
un altre web (foto 3).
El més destacat, però, de la nova
web d’Antena Caro és l’accessibilitat (foto 4), ja que ara també s’hi pot
accedir des dels telèfons mòbils a
partir d’aquesta adreça electrònica:
http://w w w.antenacaro.cat/accessible/.
Aquest disseny de pàgina web compleix els estàndards W3C XHTML i
CSS, la qual cosa acredita que està
correctament optimitzada, que no
presenta problemes de navegació ni
en el sentit semàntic ni en l’estètic,
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i que respecta els estàndards web internacionals ja que permet l’accés a la web a les
persones amb discapacitat (foto 5).
La web accessible també es pot visitar clicant sobre la icona corresponent, situada
al marge dret inferior, on també hi ha troben les dues icones que donen uns nous
serveis a la nova web (foto 6). Es tracta del
servei de Podcast i de Sindicació RSS. El
servei de Podcast permet l’accés directe a
tots els arxius en format àudio per poder
escoltar-los i descarregar-los a l’ordinador
o a un reproductor portàtil (foto 7); mentre
que el servei de Sindicació RSS permet
subscriure’s a la web d’Antena Caro i rebre

3

4
per mail la notificació, de manera instantània, en el moment que hi ha un
nou contingut a la web (foto 8).
A la nova pàgina web també s’ha incorporat un buscador que permet trobar els continguts de la web actualment disponibles o que ja van ser publicats en qualsevol dels formats (àudio, foto o vídeo). Aquesta nova
versió de la pàgina web d’Antena Caro té com a objectiu facilitar encara
molt més l’accés a la informació que s’emet des de l’emissora municipal
referent al municipi i també a la resta del territori, amb l’afany de ser una
eina comunicativa de qualitat adaptada als nous temps i a les noves tecnologies.

7

5

6

8
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registre civil
DESEMBRE
Naixements
Carla Faus Rodríguez, 27/11/09
Paula Curto Obiol, 29/11/09
Mohamed Hennani, 02/12/09
Lina Boumalk, 11/12/09
Ainara Forés Sogues, 20/12/09
Roger Curto Forés, 21/12/09
Èdgar Campanals Cuevas, 22/12/09
Ana Victoria Zaragoza Méndez, 23/12/09
Iago Fibla Zaragoza, 24/12/09

mercat municipal

Jofre Rodríguez Castell, 24/12/09
Matrimonis
Antonio Fernández Villegas i Elena Martín Hernández, 19/12/09

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


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

Victòria Chavarria Fonollosa, 23/12/09



Dissabtes, de 07.30h a les 14.30h

(Només apareixen les defuncions produïdes al municipi de Roquetes)



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

Defuncions

telèfons d’interès
Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents al novembre i al desembre de 2009
NOVEMBRE
Temperatura mitjana màx.: 20.6 C
Temperatura mitjana mín.: 10.8 C
Temperatura màxima absoluta:
26.8 C el dia 16
Temperatura mínima absoluta:
5.2 C el dia 25

DESEMBRE
Temperatura mitjana màx.: 14.5 C
Temperatura mitjana mín.: 6.1 C
Temperatura màxima absoluta:
24.0 C el dia 30
Temperatura mínima absoluta:
-1.7 C el dia 21

Precipitació mensual: 5.8 mm
Precipitació màxima en un dia:
1.9 mm el dia 8

Precipitació mensual: 32.4 mm
Precipitació màxima en un dia:
11.3 mm el dia 26

Ratxa de vent màxima: 101 km/h
WNW el dia 2

Ratxa de vent màxima: 82 km/h
WSW el dia 1

Humitat rel. mitjana a 07 h: 76%
Humitat rel. mitjana a 13 h: 51%
Humitat rel. mitjana a 18 h: 67%
Humitat rel. mitjana horària: 67%

Humitat rel. mitjana a 07 h: 73%
Humitat rel. mitjana a 13 h: 60%
Humitat rel. mitjana a 18 h: 70%
Humitat rel. mitjana horària: 69%

Pressió màxima absoluta:
1022.4 hPa el dia 23
Pressió mínima absoluta:
993.7 hPa el dia 29
Pressió mitjana: 1015.1 hPa

Pressió màxima absoluta:
1020.3 hPa el dia 10
Pressió mínima absoluta:
981.6 hPa el dia 24
Pressió mitjana: 1009.5 hPa
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Ajuntament de Roquetes
Policia local
Mossos d’Esquadra
Emergències
Ambulàncies (urgències 061)
Biblioteca Municipal
Bombers
Casal Hort de Cruells
Casal La Ravaleta
CEIP Marcel·lí Domingo
CEIP La Ravaleta
Correus
Deixalleria
Guarderia rural
IES Roquetes
Jutjat de pau
Llar de Jubilats i Pensionistes
Mercat municipal
Parc Natural dels Ports
Emissora Antena Caro
SOREA (aigües)
Zona esportiva

977 501 511
977 501 244
977 501 600
977 503 685
112
977 503 494
977 501 904
977 580 080
977 503 616
977 503 965
977 501 139
977 503 008
977 501 794
606 553 081
600 471 951
977 504 222
977 503 452
977 503 681
977 580 306
977 504 012
977 580 108
977 502 956
977 503 054
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Subvencions i ajuts

Calendari comercial 2010

Concessió d’ajuts individuals de desplaçament (AID) per a alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2009/2010.
Departament: Ensenyament.
Data de termini: fins al 31 de gener de 2010.
Beneficiaris: els alumnes empadronats a la comarca del Baix Ebre que cursen
segon cicle d’educació infantil (EI), educació primària (EP), ensenyament secundari obligatori (ESO) o educació especial (EE), en centres docents públics
o concertats de la comarca, durant el curs escolar 2009/2010.

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 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.

Documentació a aportar
La tramitació de les sol·licituds d’ajuts es realitzarà de la següent manera:
a) Sol·licitud d’ajut.
b) Fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare o del tutor/a legal, i acreditació de la tutoria legal en aquest últim cas.
c) Certificat únic de l’ajuntament corresponent a efectes de demanar un ajut
individual de desplaçament. Cas d’haver-lo presentat en anterior convocatòria, només caldrà la presentació d’un document declaratiu de no variació de
dades (domicili, centre educatiu i línies de transport).
d) Fotocòpia íntegra de la declaració de renda de l’exercici 2008 de tots els
membres de la unitat familiar que constin al certificat de convivència i que estiguin obligats a presentar-la. En el cas de no estar obligat a fer la declaració
de renda, el sol·licitant haurà d’autoritzar el Consell Comarcal del Baix Ebre
perquè aquest pugui demanar les dades tributàries dels membres de la unitat familiar a l’Agència Tributària.

D’acord amb la Llei, els vuit diumenges
i festius que els establiments comercials
catalans 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.

El Consell Comarcal podrà, si ho creu necessari, demanar altra documentació complementària.

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.

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

telèfon

606 553 081
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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CONCURSOS i PREMIS
Campionats escolars d’escacs.
Dia: 23 de gener, 16h. Centre Cívic.
Organitza: CE Peó Vuit.
CURSOS i TALLERS
Curs de director de lleure.
Seminari de Tortosa.
Organitza: Consell C. del Baix Ebre.
Més informació: www.jovebaixebre.cat.

tats: 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.
Festivitat de Santa Àgata. Dia 5 de febrer. Missa en honor a la patrona (19h) i
sopar al restaurant Calau (21.30h).
Preu: 30 euros. No sòcies: 33 euros.
Dijous Llarder. Dia 11 de febrer, a les
18h, berenar de sòcies. Preu: 5 euros.

ESPORTS DE MUNTANYA
Excursionisme al Port: Toscar, font del
Bosc Negre, coll de Carabasses, punta
Serena, les Rases, cova dels Adells i Toscar. Dia 24 de gener, 09h.
Organitza: la Joca Club Alpí.

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.

Senderisme interpretatiu: font del Fangar - coll del Muso. Itinerari circular.
Dia 24 de gener, 09h.
Inscripcions: PN dels Ports (tel. 977 500
845).

Centre parroquial
Sardanes. 2n diumenge del mes a les
13h. Davant de l’església de Roquetes.

FESTES
Carnaval a Roquetes. Dia 13 de febrer.
A les 19.30h, rua (concentració i sortida
de la pl. de la raval Nova). A les 24h, ball
a la Lira amb el duet Miquel i Ema.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes. Patrocina: Ajuntament de Roquetes.
OBSERVATORI DE L’EBRE
Visites guiades gratuïtes a les instal·lacions. Els divendres a les 16h i el primer
diumenge de cada mes a les 11h.
AGENDA D’ENTITATS
AMPA CEIP M. M. Domingo (fins al
juny).
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: un dia a la setmana, de 17 a 18h. Vòlei: dimecres i divendres, de 17 a 18h. Escacs: divendres,
de 17 a 18h.
Associació de Dones de Roquetes
(fins al juny)
Tai-txí: dimarts (20 a 21.30 h). Manuali-
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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.
Assemblea general ordinària. Dia 30 de
gener, a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18h en segona convocatòria.
Casal de jubilats.
Sirga, camins per créixer
Meditació: dimarts, de 20 a 21h i el 2n
diumenge de mes, de 9 a 13h. Seitai: divendres, a les 20h. Casal de Joves.
Taller de cosmètica natural. Dia 23 de
gener, de 10 a 14h i de 16 a 20h. Casal
de joves de Roquetes.
Conferència i presentació del llibre Dinero y conciencia. ¿A quién sirve mi dinero?, a càrrec de Joan A. Melé, autor i
sotsdirector general de Triodos Bank Espanya. Dia 29 de gener, 19h. Biblioteca.
Taller: segon nivell de reiki, a càrrec de
Reyes Martín. Dia 30 de gener, 17h.
Casal de joves.

col·laboracions
Mal ‘porvenir’
La gent d’aquestes comarques
fa anys que no ho passen bé.
Tanquen totes les empreses
i la gent se’n va al carrer.

Lo tren va desaparèixer
i l’aigua, se l’emportaran.
Ja fa temps que s’ho plantegen
però ho aconseguiran.
Revesteixen lo canal
que fa anys que van construir.
No hi va arribar a baixar aigua
però ara dicen que si.
Els que han vist aquest treball,
farà falta que funcione.
Hi ha un gran gasto d’encofrats,
de ciment, màquines i homes.
I si arriba a funcionar,
l’aigua, com la pagarem?
Pos quan toquen les butxaques,
llavors ja ho notarem.
No siguem pessimistes,
que encara hi ha solució.
Que la terra ha de regar-se;
pot ser bona solució.
Tornem a aquestes comarques
perquè anem perdent llençols.
S’acabaran les faenes
i ens quedarem tots sols.
Va tancar Imsa-Tamsa
i lo de Fabra, també;
la Indo i lo de Guardiola.
Tots quedaran al carrer.
Una part molt delicada
encara ha d’arribar.
MAI abans i ara Lear
també la volen tancar.

(continua a la pàgina següent)
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col·laboracions
Uns centenars de persones
hauran de tancar els ulls,
de comarques i Roquetes,
altres pobles i Paüls.
Es formen moltes protestes
i grans manifestacions,
però si ja està decidit
hi haurà poques solucions.

Los polítics que ens visiten
quan els vots són necessaris,
que se’n recorden de natros
i no venguen tants de diaris.
Ramon Lapeira
Roquetes

Confiem en que algo s’arregle
però hi veig mal porvenir.
Què faran tantes famílies
que no ho podran resistir?
Pareix que hi ha un bon acord
entre empresa i sindicats
però tota la plantilla
quedaran disseminats.
Cobraran lo que els pertoque
i quedaran conformats.
Ja van sortint els primers,
fins acabar al mes de maig.

Voldria que els ulls dels nens
no fossin miralls d’angoixa.
Voldria que arreu del món
gaudissin (com ara els nostres)
d’amor; escola i juguesca.
Voldria que aquest Nadal
d’un compromís fos naixença,
un compromís per la Pau
que als cors brotés amb potència.
Que la fam i la pobresa
no ens causés indiferència
i els diners dels armaments
per fer escoles fos despesa.
Voldria que tots els nens
ignoressin la incertesa
i que per sempre els seus ulls
fossin miralls de bonesa.
Carmen Mauri
Segons Unicef,
més de dos milions de nenes són
prostituïdes. Dos-cents milions de nens
són explotats.

Feliços 40!

Deixem aquest pessimisme
que espero no passarà.
Malament ho té el Baix Ebre
i la zona del Montsià.

Nadal 2009

El mes de novembre passat, un grup format per
quaranta-cinc roquetencs i roquetenques que el
2009 van complir 40 anys va trobar-se per celebrar,
conjuntament, aquesta xifra tan rodona.

Com a nota destacada, val a dir que, entre els participants a la trobada, n’hi havia molts que feia anys
que no es veien i que ara, gràcies al sopar de celebració, s’han recuperat velles amistats.
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Any 1963. Jardins
de l’hort de Cruells.
JORDI NOLLA

Any 1966.
Roquetes.
Àngel Nolla
Pastor,
Cinta Ventura
Cid i Jordi Nolla
Ventura.
JORDI NOLLA

Principis dels 60. Roquetes.
Festes majors. Manolo León (a l’esquerra) i
José Davos. JOSÉ L. DAVOS

Any 1959. D’esquerra a dreta: Mercedín Sangres,
Maribel Gimeno i Teresa Solé. MARIBEL GIMENO

