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A

cabem de cloure un febrer que ens ha
deixat, entre d’altres coses, la tradicional celebració del Carnaval; la convocatòria més esbojarrada del calendari
festiu de l’any i una de les més conco-

rregudes. Malgrat les baixes temperatures d’aquest hivern, els
roquetencs i les roquetenques van tornar a demostrar que som
gent festera que no té cap mandra de sortir al carrer per pas-

l’editorial

sar-ho bé una estona. Homes i dones, petits i grans, van gaudir de la tradicional festa del color, de la música i la imaginació.
És amb la tradició que hem començat aquest 2010, perquè no

hem d’oblidar la festivitat de Sant Antoni, al gener. Una jornada que antigament esdevenia festa sagrada per a tota la població i que ara celebrem de manera conjunta amb el poble veí
de Jesús. Es tractava del patró dels pagesos -de fet, de la major
part de la societat roquetenca-, quan calia beneir els animals
que treballaven al costat dels homes i les dones del camp. Era
el dia dedicat a ells, persones i bèsties, que dia rera dia lluitaven per aconseguir els millors fruits de la terra. I de la terra
sortia també el cant tradicional pagès, la jota.
Avui en dia, els animalets que són presentats davant del Sant

per ser beneïts res tenen a veure amb els d’altres èpoques. La
festa ha evolucionat a la vegada que els temps, i els antics cavalls, matxos i burrets, els animals de treball, són ara animals
de companyia, amics que conviuen amb nosaltres. No recuperarem aquest fet, però sí que intentarem que les notes tradicionals de la jota tornin a envair el carrer el dia de Sant Antoni.
FOTO PORTADA: A. ORTIZ.

Així ho va voler l’àrea de Cultura de l’Ajuntament durant la

ROQUETES, REVISTA GRATUÏTA
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
FUNDADA EL 1983. 7A ÈPOCA
DIRECTOR: FRANCESC A. GAS
SOTSDIRECTOR: JORDI BAUCELLS
DIRECCIÓ PERIODÍSTICA: VICKY CURTO
EQUIP DE TREBALL: JORDI BAUCELLS,
VICKY CURTO, PACO TAFALLA,
PILI ALEGRIA, ELENA BIELSA I ANTOLÍ ORTIZ
DISSENY GRÀFIC: J. BAUCELLS/V. CURTO
FOTOGRAFIES: P. ALEGRIA
EDITA: EXCM. AJUNTAMENT DE ROQUETES
DLT: 2.253-84
IMPRIMEIX: IMPREMTA QUEROL SL
3.300 EXEMPLARS

diada d’enguany, i el cert és que l’èxit de públic a la convocatòria musical fa pensar que pot tornar a establir-se aquesta tradició tan arrelada a casa nostra.
La recuperació de les tradicions és una feina que dóna fruits
més enllà dels límits del nostre municipi: projecta el nom de
Roquetes, atreu visitants, la situa enmig del calendari festiu
ebrenc i afegeix un plus de qualitat als atractius turístics que
ofereix el nostre municipi. Però, a més a més, defineix la nostra identitat de ciutat ebrenca en el marc de Catalunya.

El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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notícies
El nombre de sancions i d’accidents de trànsit
a Roquetes continua minvant
El 2009 va enregistrar menys sinistralitat i menys
denúncies que el 2008

L

’any 2009, es van aplicar a Roquetes 236 denúncies de trànsit menys que l’any anterior.
Amb aquesta dada, queda palès que la tònica d’aquesta legislatura ha estat, i continua sent, la de prioritzar la informació i la
prevenció abans que sancionar la ciutadania. Aquesta política decidida de l’equip de govern ha donat com a resultat aquesta davallada en el nombre de denúncies, ja que
també cal ressaltar que el 2008 van aplicar-se 509 sancions menys que el 2007.

2007

1.396 sancions

2008

887 sancions

2009

651 sancions

(5) o conduir de forma negligent (6).
ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Segons l’informe emès per la Policia Local de Roquetes,
les principals causes per les quals van produir-se més sancions continuen sent les mateixes que el 2008. Es tracta
d’estacionar el vehicle o el ciclomotor en un lloc prohibit
(503), no efectuar al canvi d’estacionament mensual dintre del termini fixat (24), no respectar els semàfors (19),
conduir tot utilitzant el telèfon mòbil (15) i no obeir un senyal de prohibició (10).
Entre les causes minoritàries apareixen, entre d’altres, no
utilitzar el tipus de casc homologat, en el cas de les motocicletes (9), o no dur posat el cinturó de seguretat (7);
emetre sorolls per damunt dels límits reglamentaris (8),
conduir amb una taxa d’alcoholèmia superior als 0,5 mg/l

Quant al nombre d’accidents de trànsit, també cal destacar-ne la davallada, tant a la via urbana com a les interurbanes (segons dades dels Mossos d’Esquadra). Així, de 78
accidents de trànsit produïts el 2008, el 2009 se’n van enregistrar 52.

2007

80 accidents

2008

78 accidents

2009

52 accidents
(continua a la pàgina següent)
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MARIBEL BELMONTE,
REGIDORA DE GOVERNACIÓ

Una Policia Local necessària
i propera a la ciutadania

S

i féssim una enquesta al carrer i preguntésim quina feina fa la policia local, la major
part dels ciutadans i les ciutadanes respondria que controlar el trànsit, vigilar que no
hi hagi aldarulls, vetllar per la tranquil·litat a la ciutat... I tot això és cert, evidentment, però també ho és
que les tasques que du a terme la Policia Local de Roquetes van més enllà d’aquestes. Unes de les més destacades són, sens dubte, les que tenen a veure amb
l’assistència a la ciutadania. Feines que passen desapercebudes per a la majoria de la població i que són
tan importants com les tradicionalment adjudicades a
la policia. D’exemples, uns quants. Gent gran que els
truca perquè necessita ajut i no sap a qui acudir, requeriments per assistència mèdica o de tipus social,
altra gent que o bé ha desaparegut o bé està perduda,
infants en edat escolar que no acudeixen a les classes...
I resulta que són els nostres agents policials els que
truquen a l’ambulància, ajuden els avis a sortir al carrer, avisen els pares que els seus fills van pel carrer en
hores d’estudi...
És sobre aquestes feines que cal informar la ciutadania perquè aquesta canviï d’opinió respecte al paper
que fan els agents policials en la societat roquenca;
que no només es dediquen a sancionar els conductors,
ni els vehicles mal aparcats, ni els sorolls excessius.
De fet, segons l’informe emès per la Policia Local, el
nombre de multes posades el 2009 és inferior al del
2008 i assenyala una clara tendència a la baixa. Aquest
fet no és producte de la casualitat; és el resultat d’unes
directrius marcades per l’equip de govern municipal
respecte a la feina policial, el producte d’una política
informativa ans que sancionadora. És, en definitiva, el
fruit recollit del treball d’una policia que, abans de
treure la llibreta per signar una sanció, avisa, aconsella, informa, intenta solucionar els conflictes. La feina
diària d’una Policia propera a la ciutadania que vetlla
per la seguretat, la tranquil·litat i el confort d’un municipi com el nostre.

Com a motius principals d’accident, apareixen a l’informe
policial les distraccions durant la conducció, infraccions
diverses i la conducció temerària. Exemples significatius
són les invasions del carril contrari, irrupcions en trajectòries, maniobres precipitades i errònies o la invasió de la
via per part dels vianants.
Aquests 52 accidents de trànsit produïts el 2009 van comportar quatre ferits greus i quinze de lleus. Aquestes xifres
també són lleugerament inferiors a les del 2008, quan els
78 accidents produïts van comportar cinc ferits greus i
dinou de lleus.
Cal fer esment que, d’aquesta quinzena de ferits lleus, la
major part van ser conductors (6) i/o acompanyants (2) de
ciclomotors, però també van quedar ferits lleus 1 ciclista,
1 vianant, 4 conductors de turismes i 1 ocupant dels mateixos.

2007

8 ferits greus

30 ferits lleus

2008

5 ferits greus

19 ferits lleus

2009

4 ferits greus

15 ferits lleus

Respecte als anomenats ‘punts negres’ de sinistralitat, l’avinguda dels Ports de Caro continua sent la via urbana que
enregistra més accidents, en especial en les cruïlles amb
d’altres carrers. Amb tot, cal assenyalar que un altre dels
habituals ‘punts negres’, la cruïlla entre el carrer Major i el
de Diego de León va veure com el 2009 també disminuïen
els accidents. Aquesta minva de sinistralitat en aquest punt
es produeix des que va construir-s’hi la rotonda de la plaça
de Catalunya.
TREBALLAR PEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA

La Policia Local de Roquetes disposa, avui en dia, d’un
total de 16 efectius (14 agents i 2 caporals), amb una mitjana d’edat de 39,6 anys i un percentatge del 93,5 d’homes i de 6,5 de dones. D’aquestes xifres es desprèn que
per cada mil habitants corresponen 1,9 agents policials.
Les tasques que duu a terme la Policia Local roquetenca,
però, no es limiten només al control del trànsit, ja que una
de les feines destacades és l’assistència a la ciutadania.
Durant el 2009, es van enregistrar, per exemple, 222 requeriments d’ajuts diversos als ciutadans, 73 intervencions
en temes d’objectes perduts i 76 actuacions en matèria d’animals extraviats. També cal destacar les 76 intervencions
relacionades amb ferits i/o malalts i també amb ajuts directes a persones necessitades, les 84 actuacions en alarmes i les 480 hores comptabilitzades de la policia de
(continua a la pàgina següent)
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proximitat que van estar dedicades, íntegrament, al nucli
de la raval de Cristo i les zones habitades disseminades.
També la prevenció forma part de la feina policial. Un
exemple n’és la campanya específica dedicada a evitar l’emissió de sorolls per damunt dels límits permesos.
Aquesta campanya, que va tenir lloc entre l’agost i el setembre del 2009, va consistir a emplaçar els conductors
dels ciclomotors a revisar i a arranjar els sistemes d’escapament i a denunciar els infractors reincidents per emetre
sorolls de forma abusiva i desobeir els avisos previs de la
Policia.
Altres exemples de la feina preventiva policial són la participació activa en dos macrocontrols d’alcoholèmia junt
amb els Mossos d’Esquadra de trànsit, i les campanyes engegades per conscienciar vers l’ús del casc, el cinturó, els
sistemes de retenció infantil i pel control d’infraccions relacionades amb distraccions durant la conducció (parlar
pel mòbil).

Quant a l’educació viària, que posa especial èmfasi en la
població infantil, també va dur-se a terme, el 2009 i per
segon any consecutiu, la campanya ‘Fes Clac!’ sobre els
sistemes de retenció infantil.
I és que aquesta tasca educativa que realitza la Policia
Local de Roquetes té com a objectiu conscienciar els més
menuts perquè aquests esdevinguin, en un futur, ciutadans i ciutadanes respectuosos amb les normes de seguretat i mobilitat.

Infraccions / Control d’Ordenances
Municipals
Ord. Convivència ciutadana

83

Queixes per molèsties

129

Horari tancament locals
FEINA EDUCATIVA

La tasca educativa també forma part de l’agenda policial.
És el cas de les jornades d’educació viària que se celebren
als centres educatius del municipi; unes classes, impartides pels propis agents policials que, durant el 2009, se’n
van realitzar amb tots els alumnes de 2n, 4t i 6è d’educació primària, tant de Roquetes com de la raval de Cristo, i
amb tots els alumnes de 2n d’ESO.

2

Llicència activitat

17

Ord. Vibracions i soroll

16

Publicitat directa a les bústies

22

Disciplina urbanística

17

Policia assistencial
Assistència mèdica i altres

66

Són requeriments que s’atenen per activació
d’ambulàncies o tipus social o atenció a gent gran
que, de vedades, ens necessita

Desaparició de persones

8

Requeriments per gent ha desaparegut o està perduda

Absentisme escolar

2

Objectes perduts / recuperats

73

Animals perduts

28

Animals trobats

48

Els que han estat notificats i els que no

Requeriments diversos

222

Generalment, trucades a través de les quals ens han
requerit per coses molt diverses

Falsa alarma de robatori

83

Alarma positiva

1

Incidents de foc

40

Policia de proximitat

480

S’han comprovat. Resultat: falsa alarma
Alarma per intent de robatori

Es patrulla per la raval i disseminats
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El 2009, un any d’obres
de millora a Roquetes (I)
Més d’un milió d’euros, destinats a
arranjar carrers i enllumenat públic
Roquetes va veure com, el 2009, un bon nombre dels seus
carrers i els seus serveis van ser arranjats i modificats. Un
any d’obres públiques que va millorar la imatge de gran
part del nucli antic roquetenc i va renovar els serveis públics dels carrers afectats per l’actuació que va dur-hi a
terme l’Ajuntament.
Així, un total de 1.360.863 euros, amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) del Ministeri d’Administracions Públiques, va permetre reformar la plaça de la raval
Nova i urbanitzar els carrers de Sant Joan, Sant Ruf, Santa
Anna i Sant Agustí, tots quatre del nucli antic.
Una vegada engegades aquestes obres, el regidor d’Obres,
Gerard Gas, va explicar que aquestes responien a la necessitat de millorar l’estat dels serveis públics i de començar
a canviar la imatge del municipi, “sobretot els carrers del
nucli antic, que estaven molt deteriorats”. I va destacar
l’obra d’arranjament de la plaça de la raval Nova en tractar-se d’“una antiga reivindicació dels veïns i un compromís de l’actual equip de govern municipal”, va manifestar
el regidor.
Les obres als carrers abans esmentats van estar pressupostades en 549.630,81 euros, i van consistir en la millora
del seu estat tot modificant-ne la xarxa d’abastiment d’aigua potable, pavimentant els carrers i construint-hi noves
voreres.
Quant a la rehabilitació i millora de la plaça de la raval
(continua a la pàgina següent)
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Nova, aquesta va consistir en modificar-ne el paviment, el
reg, la jardineria i l’enllumenat. Dintre de la plaça va ser habilitada una zona per a parc infantil, amb un paviment sintètic, i les voreres van ser adequades al codi
d’accessibilitat. Les obres van comportar una inversió de
164.761,92 euros
REFORMA DE L’ENLLUMENAT

D’altra banda, la reforma de l’enllumenat públic a dos sectors de la ciutat i a tota la raval de Cristo també va ser una
de les obres d’envergadura que van dur-se a terme durant
el 2009. La necessitat d’adaptar sengles instal·lacions a la
Llei de contaminació llumínica (la qual cosa comporta més
estalvi i més eficiència energètica) va dur l’Ajuntament de

Roquetes a destinar a aquestes obres un total de
646.470,27 euros, que van consistir en la reforma parcial de
l’enllumenat, l’habilitació d’un nou quadre d’enllumenat,
la col·locació d’un reductor de flux elèctric i el canvi total
de les lluminàries i les làmpades. Cal ressaltar, però, que
l’actuació sobre l’enllumenat de la raval de Cristo va endurse el 40% de la inversió total.
EL FUTUR PAVELLÓ

Tot i aquestes importants obres de millora a la ciutat i a la
Ravaleta, no es pot obviar que el 2009 també va ser l’any
d’inici del projecte més ambiciós de l’Ajuntament en
aquesta actual legislatura. Es tracta del futur pavelló poliesportiu de la ciutat, la primera pedra del qual va ser
col·locada el mes d’abril, tot i que les obres ja havien començat el març anterior. Si no hi ha res de nou, està previst que el pavelló estigui enllestit l’estiu del 2010.

conferències

Cristòfol Colom,
a les Terres de l’Ebre
Divendres 12 de febrer, la sala polivalent de la biblioteca municipal de Roquetes va acollir la conferència
Colom a les Terres de l’Ebre, a càrrec de l’historiador
Germán Lluch Reverté. La conferència-col·loqui va
versar sobre els orígens catalans de Cristòfol Colom;
una hipòtesi que fa anys que defensen diversos historiadors. Lluch també va parlar de les diferents teories
que envolten el misteri de l’origen del descobridor
d’Amèrica. Recordem que han estat moltes fins ara
les hipòtesis que han situat Colom a indrets tan dispars com Gènova o el barri tortosí de Ferreries, i fins

i tot en va sorgir una que assegurava que el navegant
era de la Cava i mantenia que, en realitat, es tractava
d’una dona.
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Un sector productiu basat en
el petit comerç i en l’agricultura, junt amb un alt índex de
gent gran i de població immigrada, deixava Roquetes en
una situació de risc de fractura digital. La creació d’un
punt TIC i la disposició de la
Banda Ampla Rural han estat
dues accions cabdals per evitar-ho. De tots aquests conceptes, en parlem amb el
regidor de Noves Tecnologies,
Comunicació i Societat del Coneixement, Jordi Baucells.

Jordi Baucells, regidor de Noves Tecnologies,
Comunicació i Societat del Coneixement
“Cap municipi pot quedar fora de l’ús d’Internet ja
que això va lligat al progrés”
Pregunta: El municipi de Roquetes disposa d’accés a la
banda ampla a través de la xarxa XDSL de Telefònica i, des
del desembre de 2008, de la xarxa Banda Ampla Rural
(BAR) de la Generalitat per a zones disseminades. Què ha
comportat per a Roquetes el fet de disposar d’aquest accés
a la banda ampla?
Resposta: Roquetes disposa d’un ampli disseminat (136
km2) que combina els espais dedicats exclusivament a l’agricultura amb primeres i segones residències, així com
una àmplia zona al Parc Natural dels Ports i zones protegides (PEIN, Natura 2000...). Era molt important que els
habitants d’aquestes àrees disposessin de les infraestructures bàsiques en matèria de comunicació ja que aquestes
permeten que un municipi es desenvolupi tant a nivell turístic com de serveis. Aquest va ser, des del principi, un
dels objectius que vam marcar-nos l’actual equip de govern municipal; per això vam crear una regidoria específica, per dur a terme totes les accions possibles i acostar
les noves tecnologies a la ciutadania.
P: Per què vàreu apostar per la banda ampla?
pàgina 8

R: En primer lloc, per una qüestió relacionada amb la fractura digital. Calia dotar el municipi de cobertura d’Internet
per poder desenvolupar tot el pla formatiu que volíem dur
a terme. En segon lloc, perquè, ateses les característiques
del municipi (disseminat), calia buscar alternatives als serveis comercials d’XDSL que oferien les companyies de telefonia ja que no donaven servei a tot el municipi. I,
finalment, perquè era un producte que ens oferia la Generalitat i calia aprofitar-lo com a alternativa fàcil, viable i ràpida.
P: Quins sectors eren els més afectats per la manca d’Internet? El turístic, l’industrial, l’administratiu...?
R: Els que més ho patien eren el sector agrari i el turístic,
però també, com he dit abans, les zones disseminades on
viu gent de manera permanent.
P: Ara per ara, la cobertura és total al municipi?
R: Pel que fa a la BAR, sí, cobreix tot el terme municipal.
El problema el teníem a les zones perifèriques del nucli
urbà que, tot i tenir cobertura gràcies a la xarxa de Telefònica (cable de parell de coure fins a l’habitatge), no tenien
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estem desenvolupant un programa específic que pretén
ajudar els treballadors i treballadores en situació d’atur a
que puguin trobar feina a través de les noves tecnologies
(tècniques de recerca de feina per Internet, trobar allò que
necessitem a Internet, anglès, ecoturisme...). L’oferta formativa és àmplia i molt orientada a cursos pràctics que utilitzen les TIC, amb horaris de matí i tarda, tots els dies de
la setmana. Molt adaptats a les necessitats dels usuaris.
P: Per acabar, hem parlat de la fractura digital. Roquetes
estava en risc de caure-hi abans de la BAR i el punt TIC?
R: Sí. Les característiques de la població de Roquetes la
feien candidata a aquest risc. Tenim un nombre de població immigrada força important, i també de gent gran, a
més a més d’un teixit productiu basat en l’agricultura i el
petit comerç. Per tant, en una situació de globalització com
l’actual, això ens situava en una posició de sortida d’inferioritat mentre la cursa ja havia començat. Ara podem assegurar que, en només dos anys i escaig, hem fet grans
passos per disposar de les eines bàsiques de treball i formar els primers grups amb risc de fractura digital del municipi.

En tres anys, el CNL de les
Terres de l’Ebre ha doblat
la matriculació als cursos

i, a més...

un ampli de banda de qualitat i, per tant es quedaven fora
d’una oferta de qualitat amb XDSL convencional. En canvi,
havien de pagar un sobrecost per una connexió sense
cable de la BAR. Ara, l’usuari disposa de diverses alternatives comercials per a la connexió a Internet o, com a
mínim, en disposa d’una de possible.
A més a més, cal recordar que l’Ajuntament ja ha iniciat
tràmits per ampliar aquests serveis amb la instal·lació
d’una xarxa WiMax privada que, amb acords puntuals amb
l’Ajuntament per subvencionar-la, permetria tenir una altra
infraestructura per a les zones urbanes amb una baixa
qualitat dels serveis comercials. També cal esmentar els
treballs que s’estan fent amb Telefònica per millorar la
xarxa de cable de coure i la cobertura XDSL del municipi;
sense oblidar el desplegament de la fibra òptica que està
duent a terme la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació ja que també arribarà a Roquetes. En
una segona fase, aquesta actuació permetrà que l’Ajuntament l’ampliï fins a fer-la arribar als centres educatius i
l’Observatori de l’Ebre.
P: En la societat actual, un municipi no es pot permetre
estar lluny d’un bon accés a Internet...
R: Evidentment. Cap municipi, per petit que sigui, no pot
quedar fora de l’ús d’Internet perquè això va lligat, per
força, al progrés. Disposar d’Internet significa poder competir a nivell de desenvolupament econòmic, poder estudiar sense haver de desplaçar-se, disposar d’eines com ara
el teletreball, efectuar tràmits administratius en línia, estar
connectats a la resta del món. Tant és així que les accions
engegades per l’Ajuntament no passen només per la BAR,
sinó per dotar el municipi de totes les infraestructures possibles, formar la ciutadania (sobretot els sectors de població amb risc de fractura digital com ara els immigrants o
la gent més gran) i dotar el municipi d’un punt TIC.
P: Aquest punt TIC està ja en funcionament. Quin ha estat
l’impacte que aquest ha provocat en la ciutadania?
R: A Roquetes, el punt TIC està ubicat al casal de joves, un
lloc cèntric i de fàcil accés. De fet, si abans era important
la seva creació per evitar l’esmentada fractura digital, ara
encara ho és més a causa del context de crisi econòmica
que estem vivint. Ara, els ciutadans i les ciutadanes disposen de diferents eines per usar les TIC, en un servei gratuït
en què també es fan cursos de formació i es dinamitza,
amb conferències i jornades, l’activitat econòmica i cultural de la ciutat.
P: Fins a quin punt era necessària la creació d’aquest punt
TIC?
R: Doncs perquè era clau per fer realitat la intenció de l’Ajuntament d’acostar la ciutadania a la societat de la informació i ens permetia treballar per la necessitat de
formació, pel risc de fractura digital i per poder impulsar
el comerç petit i mitjà. Per exemple, des del punt TIC s’ha
impulsat l’ús d’Internet i un paquet de cursos que han tingut molta acceptació d’inscrits. I en faig esment perquè

Roquetes

Segons les dades emeses recentment pel Consorci
de Normalització Lingüística (CNL), un total de
3.090 persones van inscriure’s als cent tres cursos
de català per a adults que l’organisme va organitzar. Segons el seu president, Paco Gas, “això vol
dir que les inscripcions als cursos s’ha doblat en
tres anys”. En total, el CNL va organitzar 85 cursos
dels nivells bàsic i inicial, la qual cosa va comportar un augment del 66% en tres anys. També és significatiu l’increment en els cursos de nivell
intermedi i de suficiència. Mentre que, en el primer, el nombre d’inscrits es va doblar, en el segon
es va triplicar. En aquest sentit, l’alcalde de Roquetes va remarcar que més de 800 catalanoparlants
van realitzar cursos de català, però va destacar especialment l’interès del col·lectiu d’immigrants
africans que s’ha acollit als diversos programes formatius i d’integració. “La llengua no és un obstacle, sinó l’element bàsic d’integració de les
persones nouvingudes”, va afirmar Gas, i va assenyalar l’èxit de programes com Voluntaris per la
llengua ja que, durant el 2009, el CNL va formar
gairebé tres-centes parelles lingüístiques a les TE.
pàgina 9
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L’Ajuntament signa
un conveni de col· laboració
amb la UNED

i, a més...

Dilluns 25 de gener va tenir lloc, a la sala de plens de
l’ajuntament de Roquetes, la signatura del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i el centre de la UNED
a Tortosa, representades les dues institucions per l’alcalde, Paco Gas, i el director de la UNED, Josep M.
Franquet.
Aquest conveni educatiu, que és obert quant al tipus de
treballs a realitzar i també quant al temps, comportarà
que els alumnes de la UNED que així ho desitgin puguin fer les seves pràctiques a l’administració local. Segons Josep M. Franquet, “avui en dia, no només les
carreres científiques exigeixen pràctiques laborals,
sinó que tots els alumnes, cursin la carrera que cursin,
han de passar per un període pràctic”, va manifestar
el director de la UNED. I és que, des que és vigent el Pla
Bolonya, el nombre de crèdits que s’atorga a les pràctiques és molt elevat, per la qual cosa cal trobar una sortida laboral perquè, en totes les carreres, els alumnes
puguin accedir a algun tipus de feina temporal per
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posar en pràctica els coneixements adquirits.
Val a dir que, tot i que el conveni de col·laboració educativa va ser signat a finals de gener, l’Ajuntament roquetenc ja va acollir, el darrer trimestre del 2009, la
primera alumna de la UNED en pràctiques (120 hores);
en concret, al Centre Obert, en tractar-se d’una estudiant d’Educació social.
La UNED és, avui en dia, la primera universitat d’Europa quant a nombre d’alumnes, amb 242.000 matriculats.

El ministeri d’Educació
premia un projecte de l’IES
Roquetes
Cada any, el ministeri d’Educació, amb la col·laboració de totes les comunitats autònomes de
l’Estat espanyol, organitza el programa de cooperació territorial Rutas literarias. Es tracta d’un
recurs educatiu, adreçat als alumnes de tercer i
quart d’ESO, que pretén complementar la formació que s’imparteix a l’aula a través d’un itinerari que gira entorn a un llibre o a un autor,
sobre els quals els alumnes treballen en els seus
centres. Aquest treball va acompanyat d’un
viatge in situ per a vint-i-quatre alumnes i dos
professors, amb totes les despeses pagades, per
conèixer els llocs que van servir d’inspiració a
l’escriptor.
Els professors i professores del departament de
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llengua i literatura castellanes de l’IES Roquetes van
presentar el seu projecte a l’esmentat programa, que va
quedar guanyador a Catalunya. Així, el centre educatiu roquetenc ha estat seleccionat per participar en la
ruta literària Unamuno y el paisaje de Gran Canaria, que
es desenvoluparà del 14 al 20 de març de 2010 a Las
Palmas de Gran Canaria. Vint-i-quatre alumnes de tercer d’ESO de l’IES Roquetes aniran, junta amb els seus
professors i professores i també junt amb un altre institut de la comunitat autònoma d’Astúries.
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El Centre Obert dedica el
gener a les habilitats socials

i, a més...

Una vegada acabades les vacances de Nadal, el Centre Obert
va reemprendre el curs amb un seguit d’activitats adreçades
a les habilitats socials: conductes, pensaments i emocions
que augmenten les possibilitats de mantenir relacions interpersonals satisfactòries i d’aconseguir que els altres no ens
impedeixin assolir els nostres objectius. Alguns exemples
que ho ajuden a entendre poden ser demanar favors, fer peticions, disculpar-se quan cal, donar les gràcies, saludar i
acomiadar-se, expressar afectes, emocions i sentiments, tant
positius com negatius; expressar els interessos, els gustos;
i aprendre a jugar, a compartir, a guanyar i a perdre...
Aquest servei de l’àrea de Qualitat de Vida va treballar les
habilitats socials de moltes maneres, com ara a partir del
comentari i la reflexió de contes (El cocodril, El país del gràcies i el per favor) que ajuden a aprendre formes constructives de solucionar conflictes i a valorar els avantatges d’usar
formes d’agraïment i de cortesia; amb diferents fitxes de treball per aprendre nous sentiments i els seus antònims, les
actituds correctes davant un problema, bones i males habilitats en la conversa;
amb jocs diversos, a partir de la realització de diferents dinàmiques com rols o simulacions de casos que permeten reconèixer millor les emocions i relacionar-les amb diferents
situacions, buscar alternatives per solucionar els problemes
i veure que cooperar sempre és millor que anar a la nostra;
o responent un qüestionari sobre com cadascú contribueix
a que s’estigui bé al Centre Obert.
D’altra banda, la direcció del Centre va voler que els pares i
les mares també participessin en tot aquest treball. Amb
aquest objectiu, es va dur a terme una reunió per intercanviar experiències i veure com es poden treballar les habilitats socials també des de casa ja que, al cap i a la fi, ens
ajuden a ser millors persones. Ara es tracta d’anar posant en
pràctica totes aquestes habilitats cada dia.

Els més petits també
celebren el Dijous Llarder

La llar d’infants Patufets celebra, cada any, el Dijous
Llarder amb un berenar a l’Hort de Cruells. Enguany,
però, a causa del fred i el vent que feia aquell dia, els
menudets van poder fer el recorregut de costum i van
berenar en una de les classes de la llar. Monitores,
alumnes, pares i mares van degustar, asseguts a
terra, entrepans i begudes.
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sant antoni
Una festa
que vol
recuperar les
seves arrels

L

la festivitat de
Sant Antoni se
celebra a Roquetes de manera
50. PREPARANT LA BALLADA DE JOTES DAVANT DE L’ESGLÉSIA. D’ESQUERRA A DRETA: S. SALES, J. ALEGRIA, J. BALMAÑA, COLOM,
conjunta amb la ANYS
BALMAÑA, R. TAFALLA, JOSERET ‘LO GARRIT’, J. MARTÍ, MONCLÚS, P. DAVOS I J. MARTÍ SOL. IMATGE EXTRETA DEL LLIBRE ‘ROQUETES,
població veïna de Jesús. Els APUNTS HISTÒRICS’, DE R. BARBERÀ I M. ROÉ.
actes festius tenen lloc al punt
on limiten ambdós termes municipals, a la carretera que
uneix les dues poblacions. Així, la celebració va començar
amb una passejada de cavalls i carruatges pels carrers.
Una vegada acabat el recorregut, just al punt esmentat
abans, els rectors de les dues parròquies van oficiar una
missa dedicada al Sant i, posteriorment, van beneir els
animals de companyia que els seus propietaris van dur-hi
amb aquesta finalitat. També van ser beneïdes les típiques
coquetes de Sant Antoni i, en acabar, tothom va poder degustar-les. Val a dir que en aquesta edició de la festa va
participar un nombrós públic, acompanyats dels seus animalets, la major part dels quals van ser gossos de totes
races, mides i edats, tot i que també es van poder veure
d’altres animals domèstics i algun que altre d’exòtic.
L’ÀREA DE CULTURA RECUPERA EL CANT I BALL

DE JOTES PER SANT ANTONI

Com a nota destacada de la festivitat de Sant Antoni 2010,
cal assenyalar que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Roquetes va voler recuperar enguany l’acte tradicional a
la ciutat de cantar i ballar jotes durant la celebració d’aquesta festa. Així, diumenge 17 de gener, una vegada acabats els actes de benedicció dels animals a la carretera de
(continua a la pàgina següent)

IMATGES DE LA BALLADA DE JOTES D’ENGUANY.
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(ve de la pàgina anterior)

Roquetes a Jesús, el grup de jotes del casal Panxampla va
aplegar, davant de l’església de Roquetes, un bon nombre
de públic, que va gaudir tant de la nostra música tradicional com del vermut popular que va tenir lloc en acabar.
El fet de ballar i cantar jotes per Sant Antoni és una tradició molt arrelada a Roquetes antigament, que va deixar de
celebrar-se fa més de quaranta anys i que el regidor de Cultura, Sisco Ollé, vinculat personalment al món de la jota
cantada, va voler recuperar. Segons Ollé, “sempre havia
estat un dels actes de commemoració de la festa i l’hem
volgut recuperar perquè, a Roquetes, Sant Antoni era
una mica com les festes d’hivern, quan els pagesos, homenatjant el seu patró, li dedicaven cançons de jota”, va
explicar el regidor. L’acte de cantar jotes tenia lloc, habitualment, davant de l’església, i així ha estat també
aquesta vegada. “Abans, però, es feia a la tarda, al voltant de les quatre o les cinc, i ara s’ha fet al migdia aprofitant l’acabament de l’acte conjunt de Roquetes i Jesús
i també la sortida de missa. De cara a l’any vinent, segurament es tornarà a fer al mateix lloc, tal com sempre s’havia fet”, va afegir el regidor de Cultura.
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CAVALLS I CARRUATGES, GATS, CABRES,
OVELLES, GUATLLES, PERDIUS, LLOROS,
CONILLS, GOSSOS... AQUESTS DARRERS
AN FORMAR EL GRUP D’ANIMALETS
MÉS NOMBRÓS QUE VA ACUDIR
A LA BENEDICCIÓ, I DE TOTES LES RACES,
MIDES I COLORS.
LES IMATGES NOMÉS SÓN UNA PETITA
MOSTRA DE LA QUANTITAT DE PÚBLIC,
AMB ELS SEUS ANIMALS DE COMPANYIA,
QUE VA PARTICIPAR
EN EL SANT ANTONI

2010.
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carnaval 2010

E

l color, la imaginació..., la festa del Carnaval va arribar a Roquetes dissabte 13 de
febrer. A la tarda, la plaça de la raval Nova
va reunir -malgrat les baixes temperatures de la jornada-, molts participants.
Confeti, moltes disfresses i disbauxa van desfilar fins al
carrer Major, en una rua que va comptar amb l’acompanyament de la música de xaranga. Aquesta mateixa
música és la que va fer ballar els assistents en acabar la
desfilada, també al carrer principal de la ciutat.
Per cloure aquesta festa que organitza el Patronat de

LA CARROSSA DEL REI CARNESTOLTES
VA DESFILAR PEL CARRER MAJOR DE LA CIUTAT,
PROCEDENT DE LA PLAÇA DE LA RAVAL NOVA.
ACOMPANYANT-LA, UN PÚBLIC AMB MOLTES GANES
DE PASSAR-HO BÉ, TOT I EL FRED D’AQUELLA TARDA.
MÀSCARES, PLOMES, BARRETS, DISFRESSES MULTICOLOR
EN UNA RUA FORÇA PARTICIPATIVA.
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Festes amb la col·laboració de l’Ajuntament, a la nit va
tenir lloc el ball a la Lira, que va comptar amb una bona
assistència de públic.
També els CEIP del municipi van rebre la visita del rei
Carnestoltes, i els menudets i menudetes de la llar d’infants Patufets, i els veïns i veïnes de la raval de Cristo, i
el casal de jubilats de Roquetes... En fi, en tots els racons
es va deixar sentir alguna música de festa o es va poder
veure alguna imatge que recordés que la més disbaratada festa de l’any també se celebra a Roquetes. Us n’oferim les millors fotografies.

Roquetes
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DISSABTE

13 DE FEBRER,

ELS CARRERS DE ROQUETES
VAN VEURE PASSAR XINESOS,
CAVALLERS TEMPLERS, PIRATES,
ABELLES, HIPPIES, PERSONATGES
SORTITS DELS CONTES...
FLORS, ANIMALETS, BEBÉS, IAIES,
PAGESOS, INFERMERES... I ÉS QUE,
TAL COM MOSTREN LES IMATGES,
NI LES INCLEMÈNCIES DEL TEMPS
VAN EVITAR QUE PARTICIPANTS
DE TOTES LES EDATS SORTISSIN
AL CARRER.

pàgina 17

Roquetes

Núm. 272 febrer - març 2010

Pregó del Carnaval 2010
Bona nit tots tinguesseu,
els d’aquí i els forasters.
Desitjo que tots xalesseu
disfrutant per uns moments.
Desfeu-vos de vostres penes,
arranqueu la mala estruga,
olvideu nostra misèria
i disfruteu mentres es puga.
Demà tornem al sedàs…
més a l’atur que al treball.
Rivalitats i competències…
i només un agafa el mall!

Ja mos van amenaçar!
Recordeu que, a la mínima,
el riu se pot tranvasar!
Ja sabeu: “gat escaldat…”.
Per això ja no creiem
ni en cap bona voluntat
ni en paraules ben dites.
Tots en saben, d’estendre
i d’amagar bé la roba…
Voluntats, també promeses,
i més punyetes de l’orba!

Ara, que no n’hi ha ni un,
de polític a l’atur.
“Saber estar i saber ser”…
Bones paraules al munt!

A LA RAVALETA,
EL CARNESTOLTES
ES VA CELEBRAR
LA SETMANA SEGÜENT.
PARTICIPANTS I PÚBLIC
VAN GAUDIR D’UNA RUA
QUE VA RECÓRRER
ELS PRINCIPALS CARRERS I
VA ACABAR AL CASAL
DE LA RAVAL DE CRISTO.

Contínuament se barallen.
Prenent-se ansiolítics
per mantindre la cadira.
Pobrets, nostres polítics!
I per si no en tenim prou,
mos minaran nostres caps
amb restructuració
i les reformes laborals.
Primer, tothom al carrer.
Segon, no volem jubilats!
Tercer, abaixar els sous.
I qui seran els espavilats?
És tot un gran guirigall,
Hi ha un gran desconcert.
Un orgue de gats
provocat pels governs!
I què em dieu, del tema
de l’abocador nuclear?
No tenim prou merda,
que la volen refregar?
Ara, una altra vegada,
la nostra terra de l’Ebre
està sent assetjada,
i no ho podem permetre!
No badem, sempre a l’aguait!
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LA IMATGE DE DALT
CORRESPON AL BALL
DE CARNAVAL
QUE VA TENIR LLOC
A LA LIRA; COM PODEU
VEURE, UN BALL ENVAÏT
PELS VIKINGS.

Lo que no volen al Nord,
al dixat sud ens fa cap.
Si l’oblit es tornés or,
estaríem tots forrats!
No dixeu que estos pensaments,
us amarguen el Carnaval.
Us mano per uns moments
que visqueu el festival!
Crideu les injustícies!
Descare-vos i rieu!
Sueu les impotències!
Desfogueu-vos i balleu!
Disfruteu del Carnaval!

Montserrat Sales Solé

Roquetes
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AMB LA MÚSICA DE LA XARANGA TAL COM SONA, LA RUA VA APLEGAR GRANS I
PETITS, QUE VAN LLUIR LES DISFRESSES MÉS VARIADES I IMAGINATIVES.
JA A LA NIT, LA FESTA VA CONTINUAR AMB EL BALL A CÀRREC DEL GRUP
SABA NOVA I, PER ACABAR, DISCO MÒBIL ORGANITZADA PEL GRUP DE JOVES
DE LA RAVALETA.
LA IMATGE DE L’ESQUERRA D’AQUESTES LÍNIES I LES TRES DE BAIX
CORRESPONEN LA FESTA DEL CARNAVAL QUE VAN CELEBRAR ELS ALUMNES DEL
CEIP LA RAVALETA. VAN FER UNA PETITA RUA PELS VOLTANTS DE L’ESCOLA AMB LA
FIGURA DEL CARNESTOLTES I LA MÚSICA DE DIVERSOS INSTRUMENTS I, EN TORNAR
AL CENTRE, VAN GAUDIR DE L’ESMORZAR QUE ELS VA PREPARAR L’AMPA.

pàgina 19

Roquetes

Núm. 272 febrer - març 2010

A DALT DE TOT, EL DINAR QUE L’AMPA DEL CEIP M. M. DOMINGO VA
ORGANITZAR PER CELEBRAR EL CARNESTOLTES. TOTHOM VA PODER
ANAR-HI DISFRESSAT: ELS ALUMNES I LES MONITORES DEL MENJADOR.
DUES FOTOGRAFIES DEL SOPAR DE CARNAVAL AL CASAL DE JUBILATS.
DESPRÉS VA HAVER BALL I ES VAN OBSEQUIAR LES MILLORS DISFRESSES.
ELS MÉS MENUTS, ELS ALUMNES DE LA LLAR D’INFANTS PATUFETS, VAN
ACUDIR AL PAVELLÓ D’ESPORTS DE FERRERIES PER CELEBRAR LA FESTA
JUNT AMB UNA ALTRA LLAR D’INFANTS. ELS PETITS VAN DISFRESSAR-SE DE
SOL I DE LLUNA, A L’IGUAL QUE LES SEVES MONITORES. AL PAVELLÓ, EL
PALLASSO MUNIATO ELS VA FER RIURE DE VALENT.
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entitats
Les activitats al voltant del benestar de les persones
centren l’agenda de Sirga, camins per créixer

T

al com informàvem en el número anterior
de la revista Roquetes, l’associació Sirga,
camins per créixer està duent a terme un
cicle de conferències sobre alimentació i
salut que durarà fins al mes d’abril.
La tercera conferència del cicle, titulada La nutrició subtil,
amanir els aliments amb consciència, va aconseguir, una vegada més, omplir de públic la sala polivalent del casal de
joves. La conferència va tenir lloc dissabte 13 de gener i va
anar a càrrec de la doctora Amèlia Cantanero.
Els tallers, però, han estat els protagonistes dels primers
mesos de l’any a l’Associació. A raó d’un cada dissabte,
s’han dut a terme cinc tallers d’experimentació al voltant
del món dels cinc sentits. En cadascun dels tallers, els participants experimenten amb el seu propi cos a través dels
colors, la música o el massatge, alhora que aprenen sobre
ells mateixos d’una forma divertida. Aquests tallers estan
impartits per Elisabet Ros, terapeuta en massatge shiatsu,
tailandès, aiurvèdic i metafòrmic, mestra de tai-txí i reflexologia podal.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘DINERO Y CONCIENCIA:

¿A QUIÉN

SIRVE MI DINERO?.

Segons Melé, “si volem transformar aquest món, hem de
prendre consciència de què fan els bancs amb els nostres
diners i actuar en conseqüència”.

QUÈ SE’N FA, DELS NOSTRES DINERS?

A finals de gener, l’Associació va organitzar, a la sala polivalent de la biblioteca municipal, la presentació del llibre
Dinero y conciencia: ¿a quién sirve mi dinero?; presentació
i posterior conferència que van anar a càrrec del propi
autor, Joan A. Melé, també sotsdirector general de Triodos
Bank España.
Triodos Bank va ser creat el 1980 a Holanda. No es tracta
d’un banc qualsevol, ja que la seva filosofia empresarial és
la d’utilitzar els diners d’una forma responsable amb l’objectiu de construir un món millor. Així, amb els estalvis
dels clients, aquest banc inverteix en cooperació per al
desenvolupament, en tecnologia al servei del medi ambient, en comerç just, en empreses socialment responsables… En definitiva, aquesta banca anomenada ètica ajuda
a construir una societat més humana i sostenible, i no inverteix, per exemple, en tabac, ni en armes o energia nuclear.

ASSISTENTS I RESPONSABLE DELS TALLERS D’EXPERIMENTACIÓ, AL CASAL DE JOVES.
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Febrer de celebracions per a
l’Associació de Dones
Com tots els anys, la festivitat de Santa Àgata se celebra
amb un seguit d’actes a l’Associació de Dones de Roquetes. En tractar-se de la seva patrona, divendres 5 de febrer
va tenir lloc una missa a l’església de Roquetes, dedicada a
les sòcies difuntes de l’entitat.
Enguany, a més a més, en coincidir la data en divendres, l’habitual sopar de germanor va poder celebrar-se la mateixa
jornada. Durant el sopar, que va tenir lloc al restaurant
Calau dels Reguers, la junta de l’Associació va retre un petit
homenatge a la botiga la Toríbia, que enguany compleix 100
anys de vida. Es va obsequiar la propietària de l’establiment
amb un quadre de betes i fils, fet per la presidenta de l’Associació, Tere Marro.
La festa, però, no va acabar aquí, ja que va haver-hi degustació de coquetes de Sant Blai (obsequi de la sòcia Pepita
Ortí), demostració de ball country a càrrec de les alumnes
que assisteixen a les classes de ball, exhibició de balls de
saló a càrrec d’una jove parella de Roquetes i ball per a tothom.
També el Dijous Llarder va ser celebrat a l’entitat. Dijous 11
de febrer, una setantena de sòcies va reunir-se a la seu, al
Centre Cívic, per berenar. A més a més, les disfresses van
fer-hi acte de presència, així com la música i el ball.
Val a dir que es va aprofitar l’acte per fer l’entrega de certificats d’assistència al curs Grup de suport psicològic per
a cuidadors no professionals, impartit a l’Associació, mesos
enrera, per la Creu roja. L’entrega dels certificats va anar a
càrrec de la regidora de Qualitat de Vida, Pepita Bosch.
VINT HORES D’INFORMÀTICA

I lluny ja de les celebracions, durant els mesos de gener i febrer, l’Associació de Dones va organitzar un curs d’informàtica de 20 hores de durada. Gratuït i adreçat a les sòcies, el
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curs va anar a càrrec de la fundació Ilercavònia de Sant Carles de la Ràpita, el qual va posar a disposició de l’Associació vuit ordinadors portàtils amb què les dones assistents al
curs van aprendre, entre d’altres qüestions, a navegar per la
xarxa o a crear una adreça electrònica.
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Assemblea i festivitats,
a l’Associació de Jubilats i
Pensionistes
Dissabte 30 de gener, la sala del ball del Centre Cívic va
acollir l’assemblea general anual de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes. Una convocatòria que va
congregar més de dos-cents socis i sòcies, i que va estar
presidida per la junta de l’entitat.
Entre els diversos temes que es van tractar durant l’assemblea, cal destacar l’apartat de viatges. La junta va informar que, el 2009, van dur-se a terme disset sortides i
va demanar la col·laboració del socis per poder millorar
aquestes activitats amb la proposta de noves idees perquè
la gent pugui participar-hi.
L’entitat, que compta actualment amb 946 socis i sòcies,
va donar a conèixer que durant l’any 2009 van produir-se
quaranta-nou baixes voluntàries, quinze per defunció i
vint-i-dues més per manca de pagament.

D’altra banda, divendres 19 de febrer, les sòcies que assisteixen a les classes de manualitats van decidir fer una activitat ben diferent a l’habitual: van dedicar la tarda a la
cuina. Una de les alumnes, Rosario Fernández, va ensenyar a la resta a fer pestiños, una pasta típica d’Andalusia.
En va fer la massa, els va coure i, en acabar, totes les assistents van degustar-los.
SANTA ÀGATA I DIJOUS LLARDER

El febrer també va dur les seves tradicionals celebracions
al casal de jubilats. Un exemple: diumenge 7 de febrer, durant el ball dels diumenges, els membres de la junta van
obsequiar les dones assistents amb un clavell. D’aquesta
manera es va commemorar la festa de la patrona de les
dones. També va haver-hi pastes, cava i ball amb el duet
Dance.
El carnaval (veure pàgines de carnaval) i el posterior Dijous
Gras (11 de febrer) també van fer-hi acte de presència. El
bar del casal va aplegar un bon nombre de socis i sòcies
al tradicional berenar.

pàgina 23

Roquetes

Núm. 272 febrer - març 2010

esports
La Joca Club Alpí
organitza la seva primera
Marxa pel Port

D

iumenge 21 de març, l’àrea de Cova Avellanes, al Port, serà el punt de sortida de
la primera Marxa que organitza l’entitat
excursionista la Joca Club Alpí. El club,
que està celebrant el 25è aniversari de la
seva fundació, ha organitzat aquest esdeveniment en el
marc del calendari d’actes commemoratius de l’efemèride.
La jornada començarà de bon matí (08.30 hores) des del
refugi de Cova Avellanes, des d’on arrencarà l’itinerari circular de la Marxa. Bé, de fet, seran tres els itineraris que
sortiran i arribaran fins a aquest indret, ja que la Joca ha
dissenyat tres recorreguts per als muntanyencs que hi participin. El primer, d’una durada aproximada de dues hores,
conduirà els participants fins als clots d’en Pastor i els bassis del Marturi. El segon recorregut (3 hores de durada,
aproximadament), una mica més llarg, pujarà fins a l’Embarronat, la mola del Boix, la zona dels teixos i els bassis
del Marturi. I, finalment, el tercer i més llarg recorregut,
també conduirà els excursionistes fins a l’Embarronat,
però continuarà pel pinar de Gorra i la font de la Llagosta
fins a la mola del Boix, la zona dels teixos i els bassis del
Marturi, per arribar al punt d’inici: el refugi de Cova Ave-
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llanes. Aquest itinerari tindrà una durada aproximada de
quatres hores i mitja.
L’organització de la I Marxa de la Joca ha previst que els
participants (prèvia inscripció fins al 18 de març) puguin
endur-se de record una samarreta tècnica commemorativa
de la jornada i que disposin d’avituallament tant de líquids
com de menjar, així com la possibilitat de quedar-se a
dinar una vegada acabada la Marxa. També hi haurà trofeus per al participant més veterà/ana, més jove i el/la que
hagi arribat de més lluny per assistir a la trobada excursionista, i sorteig de regals.
Per inscriure’s a la I Marxa només cal fer l’ingrés (via web)
al número de compte 2100 0178 71 0200181363, tot indicant
nom i cognoms, i presentar el full d’inscripció el mateix dia
de la Marxa; o acudir a les botigues Pam i Toc i Pics Mont
Caro (Tortosa), i Grimpada (Amposta), o a la seu de la Joca
(els dijous, de 22 a 23.30h).
El preu de la inscripció serà de 14 , de 12 per als menors de 12 anys, i de 12 per als socis de l’entitat.
Assegurança (no federats): + 2 .
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Cinc jugadors
del Club Voleibol
Roquetes,
a la selecció
catalana cadet
Aquesta temporada 2009-2010, quatre
equips del Club Voleibol Roquetes
(CVR) estan participant en el calendari
de competicions: l’equip sènior, en el
Campionat de Catalunya de Segona Divisió; l’equip cadet masculí, en el Campionat de Catalunya de Primera
Divisió; i els equips cadet femení i infantil masculí, en
les competicions escolars.
D’altra banda, cinc jugadors han representat el Club a la
selecció catalana cadet: Marcel Balastegui, Robert Caudet, Jordi Gavaldà, Llorenç Vericat i Manel Vidiella. En
aquesta ocasió ha estat en el torneig Memorial Arturo
Cortés, que va tenir lloc els dies 2, 3 i 4 de gener a Lloret de Mar i en el qual també van participar els equips
AIF Belgien, Verona (Itàlia) i País Valencià. Aquesta
mena de competicions són preparatòries per als Campionats d’Espanya de seleccions autonòmiques, que se
celebraran a Càceres del 5 a l’11 d’abril. El CVR confia
que, en les properes concentracions de jugadors per a la
selecció catalana, la seva aportació humana sigui tan
nombrosa o més que en el cas de Lloret de Mar.
Cal assenyalar, a més a més, que el Club també ha cedit
dos jugadors al FC Barcelona per participar al Campionat de Superlliga júnior (competició estatal juvenil de
clubs amb equips de Superlliga). En aquest cas, els jugadors Marcel Balastegui i Jordi Gavaldà van desplaçarse fins a Dos Hermanas (Sevilla) per participar en la
segona fase d’aquest torneig.
COMPETICIONS FEDERADES

L’equip cadet masculí del Vòlei Roquetes està format
pels jugadors Enric Anguera, Marcel Balastegui, Robert
Caudet, Marc Codorniu, Jordi Gavaldà, Sergi Goldero,
Cristian Lobato, Sergi Medina, Llorenç Vericat i Manel
Vidiella, i el seu entrenador és Benjamín Cuevas.
Aquesta formació cadet masculina ha participat, durant
catorze jornades, a la Copa Tardor juvenil- cadet; una
competició en què participen cinc equips cadet i dos de
la categoria juvenil. Els quatre primers classificats d’aquesta Copa competeixen després en la lligueta del

A DALT, L’EQUIP CADET DEL CVR. A BAIX, ELS CINC JUGADORS CEDITS A LA SELECCIÓ CATALANA.

Campionat de Catalunya de Primera Divisió cadet per
obtenir dues places per al Campionat d’Espanya, que se
celebrarà a Los Alcázares (Múrcia) del 26 al 30 de maig.
Tal com hem dit abans, també està inclòs en competició
federada l’equip sènior masculí del Club roquetenc, que
ha tingut un començament de temporada espectacular i
inèdit fins ara ja que s’ha mantingut invicte durant les
deu primeres jornades. En el Campionat de Catalunya de
Segona Divisió participen dotze equips durant 22 jornades, i val a dir que l’equip sènior ocupava el primer lloc
de la classificació en la 14a jornada, empatat amb 27
punts amb el Voleibol Sant Just.
Si l’equip continua mantenint aquest nivell de resultats,
assistirem a un final de temporada en la què la promoció estarà gairebé assegurada, a l’igual que en la temporada passada. De fet, si el conjunt roquetenc assoleix el
primer o el segon lloc a la classificació, obtindrà l’ascens directe a la Primera Divisió Catalana. L’equip sè(continua a la pàgina següent)
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EQUIP SÈNIOR MASCULÍ DEL CV ROQUETES

està format per les jugadores Maria
Beltran, Sara Cárdenas, Andrea Cecibel, Marian Cid, Lara Cuevas, Laura
Fernández, Núria i Mònica Moratalla,
Cinta Roda i Azahara Rodríguez Azahara, i la seva entrenadora és Neus
Fontanet.
La resta d’equips que competeixen en
aquest grup són Escola Elisabeth JF,
IES Roquetes CM, Escola Elisabeth
CF, CV Sant Pere i Sant Pau CM, CV
Sant Pere i Sant Pau CF i CV Salou CF.
Quant a l’equip infantil, els seus components són Adrià Anguera, Youssef
Ben el Allid, Àlex Carceller, Abderahim Chakir, Ivan Deosdat, Cristian
Fonolla, Mohamed Gaoui, Miquel
Mayor, Gerard Mestres, Pau Pallarés,
Adrià Pardo i Gerard Queralt. El seu
entrenador és Joan Mulero.
Els clubs que participen en aquesta
competició són: Escola Elisabeth
(masculí), Escola Elisabeth (femení) 2,
CV Roquetes masculí, Club Voleibol
Salou femení, Escola Elisabeth femení
1, CV Sant Pere i Sant Pau femení,
AEE IES Campclar femení i Col·legi
Aura femení.
Esperen que totes les formacions del
Club Voleibol Roquetes aconsegueixin tants èxits esportius com les anteriors temporades. Recordem, per
exemple, que el CVR va proclamar-se
campió de Catalunya 2008 en la categoria infantil.

EQUIP CADET FEMENÍ

(ve de la pàgina anterior)

nior del CV Roquetes està format pels
jugadors Jordi Allepuz, Jordi Bernat,
Benjamín Cuevas, Josep Ejarque, Sergio Fontanet, Juan M. Guijarro, Marian
Kalamen, Joan M. Montesó, Marc
Mulet, Albert Orduña, José C. Quero,
Ivan Rupérez i Josep Sanz. El seu preparador físic és Benjamín Cuevas.
COMPETICIONS ESCOLARS

En aquesta nova temporada de competicions escolars de vòlei, que va arrencar el novembre del 2009, estan
participant els equips cadet femení i
l’infantil masculí-femení. El primer
pàgina 26

EQUIP INFANTIL MASCULÍ

Roquetes

Núm. 272 febrer - març 2010

Els dissabtes 16 i 23 de gener van celebrar-se, a la seu del club d’escacs Peó Vuit de Roquetes, al Centre Cívic, els Campionats escolars comarcals d’escacs 2010; una competició que està organitzada
pel consell Esportiu del Baix Ebre.
Quaranta-dos participants van apuntar-se a aquesta edició dels
Campionats, distribuïts en les categories benjamí, aleví, infantil i
cadet. Els guanyadors en les diferents categories van ser: Gerard
Curto (1r), Marco Pino (2n) i Ester Miralles (3a), en la categoria benjamí; Marc Suárez (1r), Mireia Pujol (2a) i Sergi Curto (3r), en alevins; Robert Mascarell (1r), Marc Bautista (2n) i Fernando Favà (3r),
en infantils; i, per últim, en la categoria de cadets, Ivan Cantero
(1r), Sergi Fernández (2n) i Marcel Romero (3r).

Inici de temporada
per a Joan Alcoba

tir al plat

El Peó Vuit, seu dels Campionats
escolars comarcals d’escacs

El cap de setmana del 20 i 21 de febrer, el Trofeu Generalitat de tir al plat (modalitat fossat
universal) va donar inici, a Tarragona, al calendari de competicions en què participarà,
aquest 2010, el tirador roquetenc Joan Alcoba.
La prova, puntuable per a la formació de l’equip de Catalunya 2011, va acabar amb el roquetenc en el primer lloc, amb una marca de
195 d’entre 200 possibles.
De moment, un molt bon resultat per afrontar
un any ple de competicions, la resta de les
quals són: Copa d’Espanya (Las Palmas, 6 i 7
de març), Copa Catalunya (Mollet del Vallès,
27 i 28 de març), Campionat d’Espanya per categories (Granada, 10 i 11 d’abril), Campionat
de Catalunya per categories (Ulldecona, 24 i
25 d’abril), Campionat d’Espanya absolut (Almeria, 15 i 16 de maig), GPI Espanya (Valladolid, 12 i 13 de juny), Campionat de Catalunya
absolut (Capmany, 3 i 4 de juliol), final de la
Lliga catalana per equips (Mollet del Vallès, 5
de setembre) i la Copa del rei (Jerez de los Caballeros, 2 i 3 d’octubre).
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biblioteca municipal de Roquetes
Activem la biblioteca

el gener en xifres
A la biblioteca trobareu més de 23.000 documents (llibres, revistes, cinema, música, jocs...). Tot el fons de la
biblioteca és de consulta lliure i podeu endur-vos cap
a casa 8 llibres durant 15 dies, 4 revistes durant 7 dies,
4 CD durant 7 dies, 4 DVD (cinema) durant 7 dies i/o 4
DVD (documentals) durant 7 dies.
Si necessiteu el material durant més temps, només cal
dir-ho i us el renovaran. El carnet de la biblioteca dóna
opció a gaudir d’aquest servei; és gratuït i us el faran de
manera immediata. Ja n’hi ha fets més de 3.000!
Al gener van produir-se 4.248 préstecs, 1.242 connexions a Internet i la biblioteca va rebre 3.623 visites.

El passat 27 de gener, els alumnes de l’IES Roquetes van
acudir a la biblioteca per gaudir de la representació teatral de l’obra Mercè Rodoreda: senyores i minyones, a càrrec de la companyia de teatre l’Espina de la sardina.
En aquesta sessió, dues actrius van explicar contes protagonitzats per minyones, com ara Zerafina, i històries en
què destaquen els personatges de les senyores, com ara
Viure al dia. Davantals i plomalls que conviuen amb joies
i vestits i que comparteixen, en el fons, les mateixes alegries i penes.
El 29 de gener, la sala polivalent va acollir la conferència
i la presentació del llibre Dinero y conciencia: ¿a quién
sirve mi dinero?, a càrrec del propi autor, Joan A. Melé.
Economia, crisi, diners, banca, riquesa, pobresa, guerra,
consum, estalvi, mercat, consum responsable, consum
ecològic, comerç just, finances, cooperativisme... L’autor del llibre, alhora sotsdirector de Triodos Bank a Espanya, no va deixar ningú indiferent.
Si voleu saber més coses sobre aquest tema i conèixer
què és la banca ètica, a la biblioteca trobareu el llibre de
Melé.
L’HORA DEL CONTE

I els dimecres a la tarda, el públic infantil ha gaudit de diversos contes explicats per Marc Jornet i Mentxu Pérez.
El mes de gener, els contes de la biblioteca van parlar d’històries de llunes i estrelles.

La bebeteca
Donem la benvinguda a la biblioteca a Erik Serena Sabaté i a Èric Viña Lorenzo.
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novetats

l’agenda
MARÇ

Títols de les revistes subscrites a la biblioteca per a aquest 2010
Altaïr
Animalia
Año cero
Arquitectura viva
Arquitectura y diseño
Audio vídeo Foto hoy
Auto verde 4x4
Automóvil
Avenç, L’
Barbie
Bi ci s p o r t.
Ciclismo a
fondo
Bike
a
fondo
Bratz
Bravo
Bricolage &
Decoración
Bricomanía
Burda
Camacuc
Caminar
Capital
Casa & Campo
Casa viva
Casa y jardín
Cavall fort
Clara
Clij
Cocina fácil
Cocina ligera
Cocinas y baños
Comer bién
Computer hoy
Cosmopolitan
Crea con abalorios
Crecer feliz
Cucafera
Cuerpomente
Descobrir Catalunya
Descobrir cuina
Desnivel
Dibus
Dietética y salud
Dirigido por
DJ1

Don Balón
Elle
Emprendedores
Enderrock
Esquitx
Excursionisme
Federcaza
Federpesca
Futbolista
GQ
Habitania
Historia National Geographic
Hobby consolas
Hola
I love english junior
Instyle
Integral
Interviu
Investigación y ciencia
Jardín, El
Jueves, El
Labores del hogar
Lecturas
Lonely Planet magazine
Lunnis, Los
Man
Manos maestras
Marie Claire
Mega Hiro
Men’s Health
Mente sana
Mi bebé y yo
Mi jardín
Mía
Mil dimonis
Moto verde
Motociclismo
Mueble, El
Muestras y motivos ganchillo
Muestras y motivos puntillas
Mundo del caballo, El
Muntanya
Muy interesante
Muy júnior
National Geographic magazine
Natura
Okapi

Patchwork secrets
Patrones
PC actual
PC today
Peón de rey
Perros de caza
Perros de compañía
PC & Internet
Playstation2
Popí (ed. castellana)
Psicología práctica
Psychologies
Qué leer
Quercus
Quo
Ready english
Reporter
DOC
Revista dels
Súpers, La
Rol l i ng
Stone
Sàpiens
Ser padres
hoy
Solo moto
actual
Solo moto
treinta
Speak Up (vídeo)
Sport life
Superfoto práctica
Super juegos
Tatano, El
Tiro liro
Top music & cine
Tu suerte
Turismo rural
Vanity fair
Viajar
Viajes (National Geographic)
Viure en família
Vogue España
Winx
Woman
ZERO

Divendres 12:
Presentació del llibre
Lo Carrilet de la Cava
i les cançons de Josep Bo,
de Gemma Bo, Elena
Fabra i Artur Gaya.

Divendres 19, a les 20h:
Francesc Sánchez,
més conegut per Paco
Crestes, projectarà,
a la sala polivalent
de la biblioteca,
l’audiovisual
Doctor Crestas Festival.
Organitza:
la Joca Club Alpí

Dijous 25, a les 19h:
Conferència Finances
ètiques i transformació
social, a càrrec
de Jordi Marí.
Organitza:
Sirga, camins per crèixer.

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

1

PIS

43520

ROQUETES

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

2

C

om a activitat destacada del mes de gener
de 2010 a Antena Caro ressaltarem la jornada de treball que va tenir lloc dimarts
dia 26 a la sala polivalent de la biblioteca
municipal. I és que la nostra emissora va
ser l’amfitriona d’aquesta trobada entre COM Ràdio i les
emissores municipals de les Terres de l’Ebre. Aquesta jornada de treball va servir per fer la presentació de la plataforma Sindicada 2.0, una nova eina d’intercanvi de
continguts amb i entre les ràdios municipals de Catalunya.
Un equip de COM Ràdio, encapçalat pel seu director general, Francesc Triola, va reunir-se amb responsables de les
ràdios municipals de les comarques del Baix Ebre, Ribera
d’Ebre, Terra Alta, Montsià, Priorat i Baix Camp.
Val a dir que aquesta mena de reunions s’han anat celebrant arreu de Catalunya, amb totes les emissores associades del país, per informar els seus representants sobre
aquesta nova forma de treballar ja que Sindicada 2.0
(www.sindicada.com) és una eina, desenvolupada per Telefònica i similar a una intranet, que permet compartir i
optimitzar continguts i coneixements, programes i experiències entre la COM i les emissores de manera transversal i entre les mateixes emissores, de manera bilateral; una
nova eina concebuda, en definitiva, perquè les ràdios municipals puguin oferir un millor i més eficient servei de comunicació a la ciutadania.
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A la jornada mantinguda a Roquetes també va assistir el
cap de Protecció Civil a la província de Tarragona, Xavier
Vallverdú, ja que un dels temes tractats va ser el sistema
d’avisos a la població a través de la xarxa de COM Ràdio
en cas d’emergència nuclear, establert en el protocol de
col·laboració rubricat a finals de l’any passat per Joan Rangel, delegat del govern a Catalunya i director del Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA), i Antoni Fogué,
president de la Diputació de Barcelona i del Consorci de
Comunicació Local (CCL), responsable de COM Ràdio.
D’altra banda, i pel que fa a la programació estable d’An-
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4

tena Caro, destacarem l’espai La tertúlia; en concret, la
que va tractar el polèmic tema de la candidatura presentada per l’Ajuntament d’Ascó per acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears d’alta activitat. Els
convidats van ser diversos representants dels grups polítics més significatius del territori. D’esquerra a dreta, Joan
Bertomeu, diputat del PP al Parlament; Paco Gas, alcalde
de Roquetes, d’ERC; Jaume Forcadell, regidor d’ICV a l’Ajuntament de Tortosa; Antoni Sabaté, primer secretari del

5

PSC a Terres de l’Ebre; i Joan M. Sabanza, alcalde de Móra
la Nova, de CiU.
Finalment, també ressaltem el programa A micro obert en
què vam entrevistar Carles Pasqual, director dels serveis
territorials de Governació i Administracions Públiques a
les Terres de l'Ebre. Amb ell vam parlar de l’apagada analògica de la televisió i la TDT, de la vegueria de les Terres
de l’Ebre i d’altres temes relacionats amb la delegació que
Pasqual presideix al territori.
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registre civil
NOVEMBRE 2009

GENER 2010

Naixements
Bernardo Coslado Onea, 17/10/09
Xavier Balagué Garros, 4/11/09
Èric Sangres Pitarch, 8/11/09
Anas Yamou, 15/11/09
Èric Antoni Viña Lorenzo,
18/11/09
Clàudia Montecino Adell, 22/11/09
Kora Giménez Guerrero, 25/11/09

Naixements
Marco Johannes Van Kempen,
29/12/09
Soukaina Mesoudy, 30/12/09
Xavier Albertón Escudé, 3/1/10
Rodrigo Portalés Calvo, 8/1/10
Aleix i Arnau Cid Mola, 12/1/10
Amin Salamat, 16/1/10
Àlex Bellobí Madero, 16/1/10
Alba Mulet Baiges, 26/1/10

Matrimonis
Cap
Defuncions
Mercedes Antó Santamaria,
7/11/09
Josefa Subirats Gombau, 7/11/09
Jacinto Forés Rupérez, 8/11/09
Maria Giner Artola, 18/11/09

Matrimonis
Lívio M. Díaz Peña i
Liliana Chávez Borja, 9/1/10
Defuncions
Cap
(Només apareixen les defuncions
produïdes al municipi de Roquetes)

mercat municipal
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



Dissabtes, de 07.30h a les 14.30h



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

telèfons d’interès
Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents al gener de 2010
GENER
Temperatura mitjana màximes: 12.8 C
Temperatura mitjana mínimes: 5.5 C
Temperatura màxima absoluta: 18.7 C el dia 20
Temperatura mínima absoluta:
-0.4 C el dia 12
Precipitació mensual: 66.8 mm
Precipitació màxima en un dia:
30.0 mm el dia 7
Ratxa de vent màxima: 133 km/h NW el dia 14
Humitat relativa mitjana a 07 h: 74%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 61%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 70%
Humitat relativa mitjana horària: 70%
Pressió màxima absoluta:
1018.3 hPa el dia 26
Pressió mínima absoluta:
988.8 hPa el dia 14
Pressió mitjana: 1012.8 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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Ofertes de treball
Oferta: llicenciat/ada Química o Biologia
Descripció: funcions de qualitat, complimentació
de les anàlisis biològiques, comunicació entre laboratoris externs i realització de tests microbiològics.
Experiència en microbiologia i nivell mig-alt anglès.
Nom de l’empresa: MANPOWER
Població: Amposta. Codi postal: 43870
Telèfon: 977 703 799
a/e: amposta@manpower.es
Oferta: tècnic superior PRL
Nom de l’empresa: GEFA Prevenció SL
Població: Tortosa. Codi postal: 43500
Telèfon: 977 445 768
a/e: gefa@gefapreven.com
Oferta: cosidora
Descripció: cosidora a jornada completa. Experiència en arranjaments de roba.
Nom de l’empresa: Flisa Catalunya
Població: Tortosa. Codi postal: 43897
Telèfon: 977 597 309 Fax: 977 597 035
a/e: cserrano.flisa@fundaciononce.es
Oferta: administratiu/va
Descripció: administratiu/va amb experiència demostrable i formació reglada.
Nom de l’empresa: Flisa Catalunya
Població: Tortosa. Codi postal: 43897
Telèfon: 977 597 309 Fax: 977 597 035
a/e: cserrano.flisa@fundaciononce.es
Oferta: hostessa de programa televisiu
Descripció: noia, de 18 a 30 anys, amb bona presència i dots de comunicació, per col·laborar en
programa televisiu. S’ofereix període de prova,
sense remuneració ecònomica, i possibilitat d’incorporació. Enviar CV, fotografies i una breu narració
en
MP3
(1/2
minut)
a:
castinghostessa@gmail.com
Nom de l’empresa: selecció de personal.
Població: Terres de l'Ebre. Codi postal: 43500
a/e: castinghostessa@gmail.com
Oferta: fuster i lacador/a
Descripció: fusters amb experiència i lacadors/es
amb experiència en pintura de pistola.
Nom de l’empresa: MANPOWER
Població: Amposta. Codi postal: 43870
Telèfon: 977 703 799
a/e: amposta@manpower.es
Oferta: tècnic d’educació infantil
Funcions: tasques docents, atenció i cura dels nens
de 0 a 3 anys. Estimular el desenvolupament de les
capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals dels nens. Potenciar la seva creativitat i portar
a terme la metodologia i pedagogia del centre.
Incorporació: immediata.
Es valorarà experiència en llars d’infants i treballs
relacionats amb nens de 0 a 3 anys.
Requisits indispensables: la titulació corresponent,
parlar el català i residir al voltants de Sant Jaume
d’Enveja.

Nom de l’empresa: Eulen Servicios Sociosanitarios
SA.
Població: Tarragona. Codi postal: 43002
Telèfon: 977 250 187 Fax: 977 240 754
a/e: dguerrad@eulen.com
Oferta: dependenta
Descripció: noia jove que hagi treballat de cara al
públic i que tingui bon tracte. Disponibilitat horària i, si pot ser, de Tortosa o rodalies.
Nom de l’empresa: GOTIM
Població: Tortosa. Codi postal: 43500
Telèfon: 977 445 353 Fax: 977 443 085
a/e: monclusgotim@terra.es
Oferta: agent exclusiu d’assegurances
Descripció: persones que vulguin desenvolupar un
Pla de carrera professional a MGS, entitat amb més
de 100 anys d’història, sòlida i solvent. Contracte
mercantil, formació a càrrec empresa, incentius,
plataforma informàtica de recolzament, comercialització àmplia gamma d’assegurances.
Es requereix persona emprenedora amb iniciativa
comercial, capacitat organitzativa, educació secundària mínim.
Nom de l’empresa: Mútua General de Seguros
Població: Tortosa. Codi postal: 43500
Telèfon: 977 441 950 Fax: 977 441 904
a/e: jasanchez@mgs.es
Oferta: cambrer cap de setmana
Descripció: cambrer per a banqueteria.
Nom de l’empresa: Hotel Villa Retiro
Població: Xerta. Codi postal: 43592
Telèfon: 977 473 003 Fax: 977 473 320
a/e: quimlopez@yahoo.com
Oferta: cuiner
Descripció: funcions de cap de cuina.
Nom de l’empresa: Hotel Villa Retiro
Població: Xerta. Codi postal: 43592
Telèfon: 977 473 003 Fax: 977 473 320
a/e: quimlopez@yahoo.com
YuKa Grup necessita:
- Directius per als centres de Tarragona i Tortosa.
- Responsable de magatzem amb experiència i carnet de carretoner.
- Administratiu/va amb imprescindible domini de
l’anglès.
- Responsable de màrqueting amb domini de l’anglès i nocions de tractament digital d’imatges.
Es valorarà experiència en el sector.
Enviar CV a rrhh@yukagrup.com
Oferta: tècnic/a comercial
Descripció: tècnic/a comercial per a la introducció
al mercat i posterior comercialització d’un producte
alimentari de producció ecològica. Es valorarà experiència comercial en àrea alimentació i capacitat
d’obertura de mercat. Imprescindible disponibilitat
per viatjar.
Àrea d’actuació: meitat nord d’Espanya.
Tipus de contracte: Indefinit

www.eulen.com/RRHH-Empleo

Oferta: dues netejadores a Tortosa
Descripció: tasques de neteja d’oficines i escales.
Contracte de treball a jornada completa, remuneració segons conveni sectorial més incentius, i formació continuada a càrrec de l’empresa.
Requisits: experiència mínima demostrable, mínim
d’un any. Dones de 35 a 45 anys amb carnet de conduir i furgoneta pròpia.
Telèfon: 977 500 547
a/e: info@net100x100.com
Oferta: responsable d’equip
Descripció: tasques de neteja i de comandar un
equip humà per fer neteja d’oficines, escales, així
com per feines puntuals al sector hosteler. Contracte de treball estable, amb incentius i formació
continuada.
Requisits: experiència mínima demostrable amb feines de neteja i conducció d’un equip humà, mínim
dos anys. Dona de 35 a 40 anys, amb carnet de conduir i vehicle propi.
Telèfon: 977 500 547
a/e: info@net100x100.com
Oferta: televenedora comercial
Població: Tortosa - Roquetes - Jesús
Descripció: tasques de venda telefònica del servei
de neteja i productes de neteja. Sou més incentius
segons objectius.
Requisits: experiència mínima en venda telefònica
de serveis o similar, imprescindible d’un any.
Requisits mínims: valorable FPII administratiu o cicles, informàtica a nivell usuari. Imprescindible capacitat de comunicació, afable i dots comercials.
Telèfon: 977 500 547
E-mail: info@net100x100.com

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
IV Memorial Joan Duart d’escacs.
Tots els divendres fins al 12 de març, a
partir de les 22h. Inscripció gratuïta
per als socis, i 5 per als no socis.
Centre Cívic.
Organitza: CE Peó Vuit.
30è Premi de pintura Ciutat
de Roquetes. Termini de presentació
d’inscripcions: 31 de març de 2010.
Més informació: àrea de Cultura,
Ajuntament de Roquetes (tel. 977 501
511).
CONFERÈNCIES
Aliments amics i enemics en diferents
situacions patològiques, a càrrec
d’Alba Huerta, diplomada en nutrició
humana i dietètica. Màster en nutrició
i metabolisme, amb especialitat en nutrició clínica. Dissabte 20 de març.
Casal de Joves.
Organitza: Sirga, camins per créixer.

La dona: un cos, una vida, a càrrec
d’un/a representant de la firma
comercial Danone.
Dia 29 de març. Centre Cívic.
Organitza: Ass. de Dones de Roquetes.
CURSOS
Cursos gratuïts, adreçats a agricultors/es professionals: Manipulador i
aplicador de productes fitosanitaris
(nivell qualificat, 74 hores), Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (nivell bàsic, 25 hores),
Manipulador d’aliments (4 hores), Informàtica (nivell bàsic).
Més informació i inscripcions: Ajuntament de Roquetes, de 9 a 14h, i Casal
de Joves (de 9 a 13.30h i de 16 a 20h).
Organitzen: Ajuntament de Roquetes i
ASAJA Tarragona.
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Cursos per a agricultors/es o persones en general que no cotitzin al
règim agrari: Manipulador i aplicador
de productes fitosanitaris (nivell bàsic,
25 hores, 60 ), Manipulador d’aliments (4 hores, 35 ), Informàtica (nivell bàsic, 30 hores, 50 ).
Més informació i inscripcions: Ajuntament de Roquetes, de 9 a 14h, i Casal
de Joves (de 9 a 13.30h i de 16 a 20h).
Organitzen: Ajuntament de Roquetes i
ASAJA Tarragona.
Cursos per a treballadors en règim
general i autònoms: Català nivell B
(120 hores) i català nivell C (120
hores), Ofimàtica bàsica (30 hores),
Power Point (20 hores), Word 2007
bàsic (40 hores), Word 2007 especialització (30 hores), Excel 2007 bàsic (40
hores) Excel 2007 especialització (35
hores), Internet i correu electrònic (30
hores), Photoshop (40 hores), Administració salaris, nòmines i SS (24
hores), Aplicació de productes fitosanitaris, nivell bàsic (30 hores), Higiene,
cura i atencions específiques (40
hores).
Més informació: tel. 977 510 868.
Organitza: Generalitat de Catalunya,
amb el Fons Social Europeu.
ESPORTS DE MUNTANYA
Sortida d’esquí a Andorra.
Del 5 al 7 de març. Organitza: àrea
de Joventut, Ajuntament de Roquetes.
Excursionisme al Port: la Sénia- el
portell de l’Infern-el mas de Pixon-la
Sénia.
Dificultat: Baixa.
Dia 14 de març.
Organitza: la Joca Club Alpí.
1a Marxa de la Joca. Dia 21 de març.
Sortida a les 8.30h des del refugi de
Cova Avellanes.
Més informació a les pàgines d’esports

i a l’adreça electrònica
www.lajoca.net.
Organitza: la Joca Club Alpí.
FESTES
Calçotada jove i no tan jove. Dia 14
de març, a partir de les 12.30h. Hort
de Cruells.
Hi haurà concurs de salses i de menjadors de calçots, i sorpreses assegurades després de dinar. Preu: 3 .
Organitza: àrea de Joventut, Ajuntament de Roquetes.
Festa del Gaiato. Dia 27 de març.
Organitza: Associació de Jubilats i
Pensionistes de Roquetes.
MÚSICA
Festa revival techno amb els DJ Dani
i Tonet.
Dia 13 de març, a partir de les 00h.
La Lira. Entrada gratuïta.
Organitza: àrea de Joventut, Ajuntament de Roquetes.
TALLERS
Com fer ungüents i pomades amb
productes naturals. A càrrec de Joan
Carnicer.
Dia 4 de març, Centre Cívic.
Organitza: Ass. de Dones de Roquetes.

Cor i consciència (2n mòdul), a càrrec
de Tomàs Álvaro, metge, psicòleg i
investigador.
Dia 6 de març. Casal de Joves.
Horari: de 10 a 14h i de 16 a 19h.
Més informació: tels. 600 632 364 i
609 320 670.
Organitza: Sirga, camins per créixer.
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.
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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). Manualitats: dimarts, de 16 a 19h. Labors: dijous, de 16 a 19h. Country: dilluns, de
19.30 a 21h. Català: dll., 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
Sardanes. 2n diumenge del mes a les
13h. Davant de l’església de Roquetes.
Club d’escacs Peó Vuit
Nou horari: tots els dijous, de les 17.45
fins les 20h el club estarà obert.
Dimarts i divendres, formació per a
tots els socis que ho demanin (nivell
d'iniciació i nivell avançat), amb monitors de la FCDE.
Els divendres, a partir de les 22h,
tenen lloc els diferents campionats socials del club. Els matins dels diumenges de març, campionats oficials.

Associació de Jubilats i Pensionistes
(fins al juny)
Ioga: dimecres, de 16.30 a 17h. Gimnàstica: dilluns i dijous, de 16.30 a
17.30h. Informàtica: de dilluns a dijous, de 17.30 a 19.30h. Dilluns i dimecres, iniciació. Dimarts i dijous,
especialització. Manualitats: divendres, de 15.30 a 19.30h. Ball: diumenges a partir de les 17.30h. Sardanes i
jota: dimecres, a les 17.30h. Massatges: dimarts, dijous i divendres, de 9 a
13h. Tel. 670 461 021 (Mercè Calvo).
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.

Si voleu publicar els vostres actes a l’agenda, envieu la informació a l’adreça electrònica
comunicacio@roquetes.cat

col·laboracions
25è aniversari del Pare Noel a la raval de Cristo
Per primera vegada, el 24 de desembre de 1984, el Pare
Noel -tradició molt arrelada enllà de les nostres fronteresva arribar a la Ravaleta.
Va ser una iniciativa de l’Associació de Veïns que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament i el patrocini de
diverses cases comercials.
Eren les set de la tarda quan el Pare Noel feia entrada a la
plaça (encara no hi havia el casal) a dalt d’una bonica carrossa. Allí l’esperava molta gent de la Ravaleta, així com
el Grup de danses de La Lira Roquetense i la Banda de
Cornetes i Tambors.
Envoltat de l’alegria de grans i petits, ja que es tractava
d’un autèntic esdeveniment local, la carrossa del Pare Noel
va recórrer els carrers de la població amb la natural, però
agradable, sorpresa de tots aquells que s’ho miraven des

de casa.
Mentrestant, el Grup de danses de la Lira anava interpretant les danses típiques de les nostres terres: el ball del
punxonet, el cap de ball i la jota de Roquetes. Per la seva
banda, el Grup de cornetes i tambors animava l’ambient
tot interpretant diferents peces del seu repertori.
Un dels moments més emotiu va ser quan el Pare Noel visità el xiquet Daniel Bort Mestres, que havia sortit de la clínica i es recuperava de l’accident sofert dies abans.
La primera celebració del Pare Noel va acabar a la plaça,
amb el repartiment de caramels i regals per als xiquets i xiquetes de la Ravaleta. Un esdeveniment que cada any s’espera amb molta il·lusió a la Ravaleta.
Associació de Veïns
de la Ravaleta
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A dalt:
Any 1958.
Cosint al carrer de Sant
Ramon: Juana Carrasco i
Teresa Barberà.
PEPITA ALBARRAN

Setembre 1967. Anna M. Miralles, la núvia,
i Mercè Lleixà, la nena que porta les arres.
JOAN LLUÍS SALVADÓ

Any 1968. Sant Antoni, Roquetes.
José L. Davos en primer pla. Darrere, a
cavall, Pepita Bosch. JOSÉ L. DAVOS

Al costat:
Any 1956. Sant Antoni.
És el primer any que es va
portar el matxo a l’església.
José Curto.
ASUNCIÓN CURTO

A baix:
Any 1956. Nevada davant
de les escoles de Roquetes.
Cinta Gisbert, Paco Gas i
Nieves Gisbert.
CINTA GISBERT

