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C

l’editorial

om tothom ja sap, durant la celebració d’un
dels actes principals de la commemoració del
14 d’abril, la data en què Roquetes va néixer
com a poble (enguany compleix 160 anys),
també es fa entrega dels premis Roquetenc
de l’Any. Enguany, per votació popular a través de les entitats,
el Consistori i anteriors distingits amb aquests premis, es va
considerar que calia atorgar aquest guardó del 2009 a Ramon
Castellà, una persona sensible als problemes socials i sempre
oberta a col·laborar amb aquelles persones que ho necessiten.
Aquesta vegada, la ciutat de Roquetes va valorar i premiar
el treball constant i diari, la solidaritat amb els més necessitats
de la nostra societat, la feina silenciosa i gairebé en l’anonimat; sense buscar cap reconeixement, sense esperar cap altre
èxit que no sigui la millora de la qualitat de vida de la col·lectivitat que l’envolta.
Tot i això, la Comissió de Cultura també va creure oportú
distingir, amb mencions honorífiques, quatre iniciatives més
que van quedar finalistes als premis. Quatre iniciatives molt
diferents, amb diversitat de finalitats, però totes amb vocació
de servei i, sobretot, amb un denominador comú: la ciutat de
Roquetes. Aquestes entitats, aquestes empreses, no surten del
no res ni de la casualitat; la seva existència i la continuïtat en
el temps és fruit del treball d’una sèrie de persones que, al
llarg dels anys, han anat esforçant-se perquè la seva entitat, el
seu col·lectiu, la seva associació o la seva empresa pogués dur
a terme aquells objectius que s’havien marcat en la seva creació. I així, a través de l’esforç de moltes persones, podem gaudir a Roquetes d’entitats centenàries i moltes d’altres que
porten tot el camí de ser-ho.
La nit del 17 d’abril es van atorgar els premis Roquetenc de
l’Any 2009 en el marc entranyable del casal de la raval de
Cristo. Un espai que ben aviat podrem alternar amb un altre:
el nou pavelló poliesportiu. Ho vaig dir l’any passat, el mateix
14 d’abril, en l’acte de col·locació de la primera pedra: “l’estiu
del 2010, Roquetes tindrà l’equipament esportiu que necessita
i que tants anys ha reivindicat, malgrat que l’actual situació
econòmica ens ho posa veritablement difícil”.
Ho vaig dir i complirem la paraula. D’aquí a dos mesos, veurem acabades les obres del nou pavelló poliesportiu i veurem,
així, complert un sommi. Un sommi que aquest govern ha fet
realitat després d’anys d’espera i un compromís amb la ciutadania que estem a punt de fer realitat. I així continuarem:
avançant, fent camí...
Totes i tots, i cadascú des del nostre àmbit, hem de continuar
treballant perquè Roquetes sigui cada dia més pròspera, més
solidària, més participativa, i un referent, no només en el marc
de les Terres de l’Ebre, sinó en el conjunt de Catalunya.
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notícies
El cinema i la cuina tradicional, protagonistes
del Pla local de Política de Dones per al 2010
L’àrea de Qualitat de Vida també commemora el Dia
internacional de les Dones

L

’àrea de Qualitat de Vida va presentar, a principis d’abril, els primers actes del calendari
d’activitats per al 2010 corresponents al Pla
local de Política de Dones, que va ser aprovat
el 2008 i que des d’aleshores regeix les polítiques socials de l’Ajuntament roquetenc. Dintre dels actes
contemplats en el calendari del Pla local de Política de
Dones (n’hi ha que ja han tingut lloc i d’altres que se celebraran en breu) cal destacar el taller de l’IDC titulat Sóc
dona i estic bé amb el meu cos. Es tracta d’una sessió de treball entre dones sobre la necessitat de sentir-se a gust amb
el propi cos i evitar així tensions associades al fet de no
agradar-se físicament. El taller permet reflexionar sobre el
seguiment de dietes ‘miraculoses’, el consum de productes
d’estètica, la pressió social per tenir un cos extremadament
prim i jove, i el risc d’acabar patint trastorns del comportament alimentari. Aquesta activitat està adreçada a l’Associació de Dones de Roquetes i a les dones, joves i
adolescents del municipi.
Un altre taller que té lloc aquests dies és el de cuina multicultural en què col·laboren l’Associació de Dones de Roquetes i les dones de l’associació Sanad (nouvingudes
procedents de diversos països). Aquest taller, que té l’objectiu d’esdevenir un espai d’intercanvi de coneixements culinaris i culturals entre les dones de la població, s’ha dut a
terme en quatre sessions (dies 1 i 28 d’abril i 5 i 12 de maig
al local de l’Associació de Dones) en què s’han elaborat dolços típics de la nostra cuina i de les cuines marroquina, gallega, equatoriana, romanesa i peruana. Segons la regidora
de l’àrea, Pepita Bosch, “aquestes sessions s’han ideat amb
la voluntat que les dones que hi participin donin a conèixer les receptes tradicionals del seu país, aprenguin com es

cuina a altres indrets del món i es relacionin entre elles”,
va afirmar la regidora. Per citar un exemple de la cuina que
s’ha elaborat en el taller, en la primera sessió, des d’Equador van arribar les boletes de coco amb llet condensada;
des de Galícia, un flam; i l’Associació de Dones de Roquetes va cuinar un pastís de panacota.
Val a dir que, una vegada acabat el taller, l’àrea de Qualitat
de Vida editarà un llibret amb les receptes dels dolços que
s’hi hagin elaborat.
Finalment, una altra de les activitats del calendari són les
sessions de cinema a la sala polivalent de la biblioteca.
Aquestes consisteixen en el passi de quatre pel·lícules, la
temàtica principal de les quals són les dones i el seu món:
Los limoneros (va tenir lloc l’1 d’abril), Una palabra tuya (15
(continua a la pàgina següent)
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d’abril), Los hombres que no amaban a las mujeres (12 de
maig) i La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina (26 de maig). Totes les sessions són a les 19.30 hores
i estan obertes a tots els públics. Val a dir, a més a més, que
les dues darreres pel·lícules coincidiran amb el cicle sobre
Stieg Larsson (autor de les novel·les que van donar lloc als
esmentats films) a la biblioteca.

8

DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

De fet, els actes van arrencar amb la celebració, el dia 8 de
març, del Dia internacional de les Dones. Amb aquest
motiu, l’Ajuntament va organitzar, a la sala polivalent de la
biblioteca, un acte en què la regidora Pepita Bosch va llegir
el manifest que va redactar la Federació de Municipis de
Catalunya amb motiu de la diada, al què van adherir-se els
ajuntaments catalans que així ho van desitjar, cas de l’Ajuntament de Roquetes. (Podeu llegir-lo a baix d’aquestes línies). En aquest mateix acte, l’alcalde i la regidora van
inaugurar l’exposició titulada Dones grans, grans dones; una
mostra organitzada per l’Institut Català de la Dona (ICD) i
inspirada en el llibre Demà més, dones, vides i temps, d’Anna

Freixas, del qual se’n van llegir alguns fragments.
L’exposició trencava clixés sobre el que significa envellir
per a les dones, desmuntava els tòpics sobre les dones i reivindicava que les veus femenines de totes les edats fossin
escoltades i reconegudes. Mai com ara, a l llarg de la història, hi ha hagut tantes dones grans tan preparades, amb
tanta energia, amb un bagatge tan gran i amb tants anys
de vida per endavant.
La celebració del Dia internacional de la Dona va cloure amb
la projecció de l’audiovisual Grans dones de tots els temps.

MANIFEST DIA DE LES DONES · 8 DE MARÇ DEL 2010

Cent anys fent possible la igualtat
Avui, 8 de marc de 2010, commemorem el Dia Internacional de les
Dones. I aquest any ho fem de forma especial. Recordem que, fa
100 anys, Clara Zetkin va Ilençar la proposta d’aquesta celebració
amb I’objectiu de promoure el sufragi universal femení, i la pau i
la llibertat per a tothom.
En aquests 100 anys, milions de dones dels cinc continents s’han
unit i han lluitat incansablement per reivindicar drets de ciutadania històricament negats a les dones. I s’han aconseguit veritables
avenços per a les nostres societats que, en la mesura que esdevenen més igualitàries, són també més democràtiques i justes. Però
són encara molts, i molt importants, els reptes que ens queden per
assolir.
Avui, en un context de crisi econòmica i financera mundial que
afecta molt especialment les dones, és molt important continuar
treballant per la igualtat de dones i homes, i continuar reivindicant la seva presència a tots els espais de la vida.
És per això que reivindiquem l’adopció de mesures positives per
afavorir el seu accés a un lloc de treball, a l’habitatge digne i a la
capacitació professional; la no discriminació salarial i un salari just
que els permeti fer front a les seves responsabilitats familiars; l’eliminació de l’escletxa digital que els limita l’accés a la informació
i a la participació social.
Reivindiquem programes específics per a totes aquelles dones en
situació de vulnerabilitat: les dones grans amb discapacitats, les ví-
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dues, les aturades amb responsabilitats familiars a càrrec, les
dones migrades amb dificultats d’integració, les víctimes de violència o les malaltes de sida.
Reivindiquem que es prenguin en consideració les aportacions de
les dones en l’exercici del poder polític; les mesures encaminades
a la conciliació dels temps de treball, familiar, personal i d’oci; les
mesures per afavorir la coresponsabilitat d’homes i dones en les
tasques domèstiques i de cura d’infants i persones grans dependents perquè no siguin les dones les que carreguin amb tot el pes
de la responsabilitat; i una ordenació de territoris, pobles i ciutats
que tingui en compte les necessitats de les persones pel que fa a
la mobilitat.
Avui també, davant la situació de violència i abús sexual que pateixen les nenes i les dones de tot el món, especialment en els llocs
de conflicte armat, reivindiquem que s’aturin les guerres i que es
protegeixin nenes i dones, que en són les víctimes innocents. Reivindiquem que es persegueixi aquells que trafiquen amb dones per
explotar-les sexualment.
En definitiva, en un dia com avui, volem expressar la nostra confiança en els avenços socials perquè la tan desitjada igualtat entre
dones i homes sigui una realitat aconseguida al 100% a mig termini. Però també volem expressar el nostre compromís de continuar lluitant per la igualtat de drets i d’oportunitats perquè la
nostra sigui una societat més justa i més democràtica.
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L’àrea de Turisme presenta
el nou plànol del municipi

solidaritat

En una roda de premsa convocada al saló de plens de l’ajuntament, l’alcalde, Paco Gas, i la regidora de Turisme,
Maribel Belmonte, van presentar, a finals de març, el nou
plànol del municipi de Roquetes; una nova eina turística,
la portada de la qual és obra de l’il·lustrador Ignasi Blanch.
El plànol ofereix una descripció àmplia i actualitzada de
tots els nuclis urbans que formen el municipi (inclosos els
nuclis disseminats) i també de tot el terme municipal, tant
de la plana com del Port. Una vegada desplegat, una banda
del plànol conté informació diversa de Roquetes: història,
estructura urbana, patrimoni cultural, teixit econòmic i
social, gastronomia, cultura, equipaments culturals i esportius, i els espais naturals més interessants; informació
que completa amb la descripció de sis rutes turístiques
pel municipi, dues de les quals són per fer en BTT per la
falda del Port i les altres quatre, a peu pel propi massís.
Aquesta mateixa banda mostra també els plànols dels carrers de Roquetes i la raval de Cristo amb el seu corresponent índex toponímic, diverses fotografies, obra dels
fotògrafs del gabinet de premsa de l’Ajuntament, telèfons

El centre cívic acull el
Banc de sang
Una vegada més, molts ciutadans i ciutadanes de
Roquetes van mostrar la seva solidaritat tot fent
donacions de sang. En les seves visites periòdiques
a la nostra ciutat, el Banc de sang va acudir dimarts 23 de març; aquest cop, al centre cívic.
La donació de sang és un gest de civisme i responsabilitat; una acció necessària i solidària. Cada tres
segons, algú necessita sang a Catalunya... Una de
cada deu persones que entra a un hospital necessita sang... Un element tan vital com necessari que
podem cedir sense cap mena de problema per a la
pròpia salut. Cal saber que es pot donar sang si es
tenen entre 18 anys i 65, i el pes és de més de 50
quilos. Encara que s’hagi patit hepatitis abans dels
12 anys, encara que un no estigui en dejú, encara
que es tingui el colesterol elevat o que es prengui
algun dels medicaments més freqüents..., es pot
donar sang. Es tracta d’ajudar a salvar vides; potser un dia també nosaltres ho necessitarem.
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d’interès i la situació de Roquetes respecte de Catalunya
amb les principals vies de comunicació que hi condueixen.
L’altra banda del plànol reflecteix tot el terme municipal
roquetenc, bona part del qual està dins del Parc Natural
dels Ports, i assenyala tant els camins com les fonts, els
masos i tots els llocs d’interès natural (cotes d’alçada incloses en el cas dels pics i colls del massís), a més a més de
les sis rutes turístiques abans esmentades. Aquesta cara
també inclou un índex toponímic i la llegenda dels símbols inclosos.
Quant a la portada, Ignasi Blanch ha volgut plasmar en la
seva il·lustració els tres elements que, per a ell, defineixen
la seva ciutat: el campanar de l’església de Roquetes, la via
verda i la possibilitat de gaudir de la natura, i el perfil de
les muntanyes del Port.
L’àrea de Turisme ha editat 5.000 exemplars del nou plànol que, a un preu simbòlic de dos euros, es podrà trobar
als principals equipaments de la ciutat (centre cívic, ajuntament, casal de joves, biblioteca...).
CARRERS ACTUALITZATS

D’altra banda, la regidora de Turisme també va voler presentar el nou plànol actualitzat dels carrers de Roquetes i
la Ravaleta. “El que hi havia fins ara s’havia quedat del
tot obsolet. No incloïa els nous carrers ni els nous equipaments, i el cert és que existia una gran demanda social
perquè se n’elaborés un de nou”, ha explicat Belmonte.
Per posar-ne un exemple, no hi figurava ni la urbanització
de la Torre d’en Gil, construïda ja fa uns quants anys. Ara,
per contra, inclou fins i tot la nova urbanització dels Pilans, a la carretera del Port.
Aquest nou plànol, del qual també se n’han editat 5.000
exemplars, assenyala els diversos accessos al municipi, així
com els polígons industrials. La nova eina informativa, que
també inclou un llistat de telèfons d’interès, serà distribuïda, de forma gratuïta, pels principals punts de la ciutat
com ara l’ajuntament, la biblioteca, correus, els diversos
casals municipals o el punt d’informació del Parc Natural
dels Ports.
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Els gegants de Roquetes
visiten els seus padrins
Els nostres gegants, Isabel i Gregori, convidats per la Colla
gegantera dels gegants del Pi, van viatjar fins a Barcelona,
junt amb els Grallers de Roquetes, per assistir a la XVI
Trobada de gegants de les festes de Sant Josep Oriol, que
va tenir lloc diumenge 21 de març. Aquesta va ser una visita de cortesia que Isabel i Gregori van voler fer als que
foren els seus padrins en l’acte del seu bateig, celebrat durant les festes majors de Roquetes del 2008.
La plantada va començar al matí, a la plaça de Sant Josep
Oriol, al barri del Pi. I, per agafar forces, va haver-hi esmorzar per a totes les colles geganteres participants, que
van ser, entre d’altres, el Lleó i la Mulassa de Barcelona,
el gegantó Perot lo Lladre, els gegantons del Pi, els gegants del Pi, de la Plaça Nova, del Raval, Barceloneta, Ciutat Vella, colles d’altres districtes de Barcelona i també
d’altres poblacions de Catalunya, entre les quals hi havia
la de Roquetes. Cap a les 11 hores, la comitiva gegantera
va començar la desfilada, just en acabar-se l’actuació dels
Falcons de Barcelona. Van recórrer els carrers del Cardenal Casañas, les Rambles, Ferran, plaça de Sant Jaume,

ELS GEGANTS DURANT EL RECORREGUT DE LA CERCAVILA PELS CARRERS DE BARCELONA.
A BAIX, ELS GEGANTS DEL PI I DE ROQUETES AMB LES SEVES CORRESPONENTS COLLES.

carrer del Bisbe, plaça Nova, Boters, Portaferrisa, Del Pi i,
finalment, per acabar una altra vegada a la plaça de Sant
Josep Oriol. Per cloure el matí festiu va haver-hi ball de
gegants a la mateixa plaça i lliurament de records per a les
colles geganteres.
Aquesta trobada gegantera se celebra el cap de setmana
més proper al 23 de març, festa de Sant Josep Oriol, i està
organitzada per la Colla de gegants del Pi, que enguany
celebra el seu 50è aniversari.

i, a més...
Els gegants de Roquetes estan de dol. I és que un
dels seus companys més fidels, Luis M. Fernández
Marín, ha deixat d’acompanyar-los. Des d’aquestes
línies, el més sentit condol a la seva família i als
seus amics. Recordem que, des de principis dels
anys 90 fins ara, la família Fernández va formar
part del sèquit geganter d’Isabel i Gregori.
pàgina 7
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Música, calçots, enginy i moltes ganes de passar-ho bé
en el Cap de setmana jove 2010
L’àrea de Joventut de l’Ajuntament va tornar a organitzar enguany el Cap de setmana jove; bàsicament dos actes lúdics
per al 13 i 14 de març. El primer, l’espectacle revival tecno a
càrrec dels dj Dani i Tonet, que va omplir la sala de la Lira
fins a ben entrada la matinada. El segon, la convocatòria gastronòmica de la calçotada, que, en aquesta edició, va aplegar
gairebé tres-centes persones a l’Hort de Cruells. Un públic
entregat i amb ganes de xalar que va degustar un total de
3.000 calçots.
El programa de la calçotada -anomenada des de l’any passat
‘jove i no tan jove’ perquè fos oberta a tothom- va incloure
dos concurs: el de salses, la guanyadora del qual va ser Mercè
Garcia (imatge de la dreta) i el de menjar calçots. En aquest
cas, el premi se’l va endur Ivan Garcia (a dalt), que va menjar-ne 23 en un minut. Però les divertides proves previstes no
van acabar aquí. Havent dinat, una gimcana va fer les delí(continua a la pàgina següent)
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L’àrea
de Joventut
col· labora amb
el concurs
Ebremusik

tats en la gimcana, la major part dels quals, elaborats pel jove
roquetenc Gerard Gas (foto de baix): “Si vols la casa guapeta,
compra la cortina a la Fustereta” o “Per fer un cubata com
cal, aquí tenim lo de Pascual”.

i, a més...

cies dels assistents. Els participants van haver de superar
proves com llençar pinyols d’oliva amb la boca, saltar a
corda, escenificar un anunci i
fer una rima tot promocionant
els comerços de Roquetes o
cantar una jota de sis versos. El
premi (una caixa d’ampolles de
cava) es va repartir entre les
dues colles que van empatar: la
de Laura Villalba i la de Loli
Mulero.
Dos exemples dels anuncis ci-

L’àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Roquetes va signar, a
principis de març, un
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
de Tortosa per promocionar
els
grups
ebrencs que guanyin
el premi Pua, dintre
del concurs musical
Ebremusik que fa anys
que organitza l’Ajuntament tortosí i en el
què participen molts
grups musicals de les
Terres de l’Ebre, tot i
que és obert a arreu.
Amb aquest acord,
l’Ajuntament de Tortosa garanteix la promoció
de
les
formacions musicals
ebrenques i l’Ajuntament de Roquetes afegeix més música del
territori a la seva programació cultural, en
especial, la que va
adreçada als joves.
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El Servei d’inserció laboral,
al casal de joves
Arran de la situació actual del mercat de treball, precària
i cada vegada amb més gent a l’atur, l’Ajuntament ha aconseguit posar en funcionament un servei d’orientació i d’inserció laboral per a totes aquelles persones que no
disposen de feina. Aquest està ubicat al casal de joves i és
un servei públic gratuït que disposa de la col·laboració del
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
L’objectiu del servei és la inserció laboral dels usuaris a
través d’un procés basat en l’atenció personalitzada de cadascun dels demandants que realitzaran un Itinerari Personal d’Inserció (IPI). Aquest comença amb un diagnòstic
detallat de les necessitats individuals des del punt de vista
ocupacional, amb una entrevista personal per detallar el
perfil professional i les potencialitats. A partir d’aquest
punt, l’usuari i el tècnic consensuen les actuacions necessàries per proporcionar eines i instruments que facilitin la
inserció laboral.
Les actuacions es desenvolupen en grups i són, majorità-
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riament, de caràcter pràctic. Amb aquestes sessions, es
treballen els recursos per a una recerca activa de feina amb
tallers d’entrevistes, s’informa sobre els processos de selecció, sobre el mercat laboral, i es treballen també els aspectes personals necessaris per facilitar la posada en
marxa i el manteniment de les activitats del procés d’inserció (habilitats comunicatives, motivació...).
A la vegada, les persones que realitzen els itineraris, així
com la resta de ciutadans i ciutadanes de Roquetes, poden
ampliar l’objectiu de la recerca de feina i millorar també la
seva formació gràcies al punt TIC, ubicat al mateix casal.
El punt TIC és l’equipament d’ordinadors connectats a la
xarxa que permet accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions per a totes aquelles persones que
ho desitgin de manera gratuïta. I amb aquest objectiu de
formar i d’assessorar, també s’organitzen grups que s’inicien en la informàtica, creen la seva adreça electrònica o
milloren el seu nivell de coneixements de català, entre d’altres. Com a nota destacada, cal afegir que, actualment, ja
són gairebé un centenar les persones que han iniciat el seu
itinerari d’inserció en aquest servei del casal de joves.
FORMACIÓ DIVERSA I CONTINUADA

El calendari de cursos de formació que s’imparteixen al
casal de joves és ampli i variat. Per citar-ne uns exemples,
just aquest mes d’abril va començar un curs de català preparatori per al nivell B; un curs de 30 hores de durada i
gratuït, però també cal esmentar el curs de català bàsic
adreçat a persones no catalanoparlants (45 hores de durada i amb certificat final d’assistència). Cal dir que tant un
com l’altre tenen totes les places ocupades.
D’altra banda, el lleure va ser la temàtica de dos cursos
més celebrats l’abril passat, adreçats a educadors i monitors: els monogràfics Un món de jocs i joguines i Excursionisme. Tots dos, organitzats amb l’objectiu que els
participants disposessin de coneixements, hàbits i eines
per poder conduir després un grup de joves o infants.

IMATGES DE DIFERENTS CURSOS REALITZATS AL CASAL DE JOVES: EL MONOGRÀFIC SOBRE JOCS I JOGUINES (A DALT), IMPARTIT PER LA ROQUETENCA ANNA PIZARRO; EL CURS SOBRE EXCURSIONISME I EL CURS DE CATALÀ BÀSIC, ADREÇAT A NO CATALANOPARLANTS.
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El saló de plens de l’ajuntament acull el 5è Congrés de la
Federació de serveis públics del sindicat UGT a les Terres
de l’Ebre
A principis del mes de març, el saló de plens de l’ajuntament va acollir la cinquena edició del Congrés de la Federació de serveis públics del sindicat UGT a les Terres de
l’Ebre; una Federació que aglutina més de mil afiliats
(entre aquests, cal comptar també amb el col·lectiu de
mossos d’esquadra) i disposa de més d’un centenar de
delegades i delegats a les diferents empreses públiques
del nostre territori.
El 5è Congrés de la Federació de la UGT (sindicat majoritari en aquest sector al nostre territori) va comptar amb
la presència de 37 delegats sindicals, que van escollir diferents estaments per tal de representar aquesta Federació dins de la UGT de les Terres de l’Ebre i de la UGT de
tot Catalunya. Cal assenyalar que l’acte també va comptar amb l’assistència de l’alcalde de Roquetes, Paco Gas;
el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani
Andreu; el director territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Antoni Sabaté; i el vicepresident de la Diputació, Pere

Panisello; a més a més dels representants dels partits polítics amb més pes al territori: Josep Rovira (PSC), Ricard Forés (ERC), Meritxell Roigé (CiU) i Jaume Forcadell
(ICV).
La comissió executiva d’aquesta Federació, que es va determinar que fos reduïda per donar operativitat a la gestió però que, a la pràctica, estarà formada per membres
de tots els sectors que la representen (Generalitat, administració central, administració local, Correus...), estarà
formada per Valentí Marín com a secretari general, Josep
M. Domínguez com a secreatri d’administració i organització i Maria del Mar Barberà com a secretària d’acció sindical; una comissió executiva que va ser elegida,
amb el 91,9% dels vots, per un mandat de quatre anys.
A banda de reafirmar la comissió esmentada, en aquest
Congrés es van aprovar dues resolucions: la primera, en
defensa dels serveis públics i la segona, en defensa de la
dignitat de les treballadores i treballadors d’aquest sector.

premis i loteries

L’estanc de Roquetes
reparteix 3,6 milions
d’euros de la Bonoloto
Un veí de Roquetes o de les rodalies, suposadament,
va resultar ser el propietari de la butlleta premiada
amb 3,6 milions en el sorteig de la Bonoloto; una butlleta, segellada a l’estanc de Roquetes, que va ser l’única encertant de primera categoria de divendres 12
de març.
Els propietaris del conegut establiment, José J. Sabaté
i M. Jesús xxx, van manifestar-se agradablement sorpresos pel fet de donar un premi tan important. “El
més gran que hem repartit en els més de trenta anys
que la família regenta l’estanc”, van explicar.
El premi que va donar l’estanc de Roquetes pujava a
un total de 3.653.750,14 euros, ja que existia aleshores

un pot acumulat de 3,5 milions d’euros. La butlleta
premiada era de set apostes setmanals (amb un cost
de 14 euros) i va ser realitzada de forma pronosticada,
és a dir, que els números van ser triats per l’afortunat
o afortunada i no de manera automàtica (la pròpia màquina). La combinació guanyadora va ser 8-10-27-3040- 42, el 31 com a complementari i el 5 com a
reintegrament.
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Màgia i cinema al Centre
Obert
‘Abracadabra’ va ser la paraula màgica que va guiar els
alumnes del Centre Obert durant el mes de febrer. Activitats i tallers al voltant d’aquesta temàtica en què els infants van aprendre a fer molts trucs (fer desaparèixer una
moneda, endevinar números o cartes, fer volar una vareta màgica...). I com que, per preparar un bon truc, cal
anar vestit de manera adequada, van fer-se la disfressa
de mags i magues; vesturari que també van aprofitar per
celebrar el Carnestoltes. Tot allò que els xiquets i xiquetes del Centre Obert van aprendre en aquest temps, van
voler mostrar-ho en públic, i van fer-ho amb un petit espectacle de màgia que, tot i la vergonya d’algun que altre
participant, va sortir de meravella.
UN MARÇ DE CINEMA

El cinema va protagonitzar les activitats del març. Durant tot el mes, els alumnes van dibuixar i pintar diversos
artistes, van aprendre com es fa la fitxa tècnica d’una
pel·lícula, van conèixer oficis que estan al voltant del
món del cinema com ara director, guionista, maquillador, càmera, doblador...; van preparar i filmar les seves
pròpies pel·lícules, i també van veure cinema, per a la
qual cosa van desplaçar-se fins a la Lira i als cinemes
Ocine, on van veure l’estrena de Cómo domar a tu dragón.
ACTIVITATS AL VOLTANT DE LA SETMANA SANTA

Els dies 29, 30 i 31 de març (vacances escolars de Setmana Santa), el Centre Obert va continuar fent les seves
activitats habituals, però va canviar l’horari i aquestes
van dur-se a terme durant els matins. Tres dies tranquils
i relaxats en què els alumnes van deixar els deures i el

reforç per fer-los a casa i es van dedicar a altres feines
més pròpies d’aquestes dates. Treballs com ara pintar una
gallina i un ou (després els van posar en una mena de galliner per endur-se’l a casa), fer-se cadascú la seva pròpia mona de Pasqua (que van coure a la cuina cedida per
la llar dels jubilats) o sortir d’excursió per la via verda per
passejar, esmorzar i jugar.

Apache, Arco Iris, Atalaia, Centauro, Esmeralda,
Fabulosa, La Chatta,
La Dama i Nueva Etapa...
pàgina 12

Núm. 273 abril - maig 2010

Roquetes

Imatges de la Setmana Santa a Roquetes
Diumenge de Rams, que enguany va coincidir amb el darrer diumenge del mes de març, l’església parroquial de
Roquetes omplir-se de gom a gom per commemorar la
diada i beneir els tradicionals rams d’olivera, de llorer,
les palmes i els palmons. Els xiquets i les xiquetes que assisteixen a les classes de catecisme per poder fer la comunió van sortir en processó des de l’església fins al centre
parroquial, pel carrer de la Gaia. Una vegada allí, mossèn
Domingo, rector de la parròquia, va beneir els rams i, en
acabar, la comitiva va tornar fins a l’església, on es va
celebrar la missa de Rams.
Un altre dels actes destacats de la Setmana Santa a Roquetes va ser el via crucis del Divendres Sant; i va ser-ho
per l’entorn on s’ha vingut celebrant els darrers anys: l’incomparable recinte natural de l’Observatori de l’Ebre.
Així, els fidels van sortir de l’església parroquial i, en
processó i tot resant el rosari, van desplaçar-se fins a
l’Observatori, on va tenir lloc aquest acte religiós que
commemora cada any la mort de Jesucrist.
pàgina 13
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14 abril
La ciutat celebra els seus cent seixanta
anys d’independència

L

a festa local de Roquetes en què se celebra la independència de la ciutat, el 14 d’abril, va commemorar enguany el 160è aniversari d’aquest esdeveniment
cabdal per a la història dels roquetencs i les roquetenques. Tan assenyalada data va ser aprofitada aquesta
vegada per homenatjar dos il·lustres ciutadans.
D’una banda, el que va ser l’alcalde de Roquetes entre els anys
1936 i 1938, i que va patir un temps de guerra i d’exili
sense que mai més ningú el recuperés de l’oblit i el situés en el lloc de la memòria que li pertocava. Joan
Castells Villalta, ciutadà roquetenc i alcalde durant la
guerra civil, reposa, des del 14 d’abril passat i d’una
manera simbòlica, al cementiri de Roquetes en un acte
de recuperació de la memòria històrica. I perquè en la memòria col·lectiva també hi perduri, el 23 d’abril es va batejar la biblioteca amb el nom de Mercè Lleixà, l’altra
roquetenca il·lustre que va ser motiu d’homenatge en
aquestes festes de primavera. La que va portar el nom de
la nostra ciutat per tots els escenaris del país, l’ambaixadora de Roquetes en el món del cinema, el teatre i la televisió, dóna nom ara a un dels seus equipaments culturals més
significatius.
I d’homenatge també podem qualificar el premi Roquetenc de
l’Any 2009, que va recaure en Ramon Castellà, ja que els ciutadans i les ciutadanes del nostre municipi van voler premiar la
feina humil, constant, solidària i anònima d’una persona que ha
dedicat la major part de la seva vida a ajudar els demés.
Les festes del 14 d’abril del 2010 van deixar imatges tan variades
com significatives. Entre elles, les de la inauguració oficial del Centre Obert Xirinxina, les del 30è Premi de pintura Ciutat de Roquetes,
les de la conferència i el sopar institucionals, les del tercer aniversari
de la biblioteca... Les pàgines que ara segueixen volen ser un recull
de tota la informació que van generar les festes i els actes que es van
organitzar per celebrar-les.
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Roquetes homenatja
l’alcalde Joan Castells Villalta
Dimecres 14 d’abril, l’Ajuntament va dur a terme un acte de
recuperació de la memòria històrica: l’homenatge al que va
ser alcalde de Roquetes entre els anys 1936 i 1938, Joan
Castells Villalta, que va morir exiliat i va ser enterrat a la ciutat de Narbona (França). D’aquesta manera, l’Ajuntament va
voler homenatjar la figura de Castells i la de totes aquelles
persones que, com ell, no van poder tornar a la seva terra
a causa de l’exili polític motivat per la guerra civil.
Aquest acte de recuperació de la memòria col·lectiva, que
va tenir lloc al cementiri de Roquetes, va consistir en el descobriment d’una placa, instal·lada en una pedra triangular
a la part enjardinada del cementiri, i va comptar amb la presència de diversos familiars i amics de Joan Castells, entre
ells Pilar Blanco, afillada per Joan Castells durant la guerra
civil, Joaquín Castells, nebot, i la família Miró Aragonés;
l’alcalde de la ciutat, Paco Gas, i i membres del Consistori
roquetenc; Carles Pasqual, director del Departament de Governació a les TE; Pilar Andreu, directora territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació;
i diversos càrrecs polítics de la Generalitat al territori, així
com un nombre considerable de públic que també va voler
participar en l’acte d’homenatge.
Abans de descobrir la placa, però, Josep Miró, representant dels descendents familiars de Castells, va explicar el
procés d’investigació que va seguir la família per esbrinar on
estaven les restes del seu avantpassat i va voler agrair la
implicació de l’Ajuntament de Roquetes en tot aquest temps
de recerca. Miró va fer un repàs biogràfic de l’alcalde, tot
destacant que Castells va ser un home humil, honest i valent, que va dur el timó de la ciutat en temps molt difícils
de la història del nostre país, i va assenyalar que, finalment,
“encara que de forma simbòlica, les seves despulles repo-

sen a la seva ciutat estimada”.
També l’alcalde Paco Gas va voler dedicar unes paraules en
memòria de Joan Castells i en la de les persones que van
lluitar -i lluiten- per la defensa de les llibertats democràtiques i els drets humans. En el seu parlament, l’alcalde va
insistir en el fet que “avui fem justícia rescatant de l’oblit
l’alcalde Castells, oficialitzant-ne la seva memòria i recupe(continua a la pàgina següent)

LES IMATGES CORRESPONEN A L’ACTE D’HOMENATGE CELEBRAT A ROQUETES. A DALT, FAMILIARS I AMICS DE JOAN CASTELLS. A BAIX, JOSEP MIRÓ LLEGEIX LA INSCRIPCIÓ DE LA PLACA UNA VEGADA DESCOBERTA I ELS GERMANS MEDINA INTERPRETANT ‘EL CANT DELS OCELLS’.
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(ve de la pàgina anterior)

rant així una altra part de la història institucional de la
nostra ciutat”.
L’acte d’homenatge va cloure amb unes paraules de Carles
Pasqual i la interpretació del Cant dels ocells a càrrec dels
germans Medina, membres de la coral Preludi a Caro.
NARBONA TAMBÉ RECORDA CASTELLS

Per la seva banda, la ciutat on descansen les despulles de
Joan Castells, Narbona, també va voler afegir-se a l’homenatge a l’alcalde roquetenc. I va fer-ho just dos dies abans,
dilluns 12 d’abril, al cementiri de l’Oest, a la porta principal
del qual es va descobrir una placa en memòria de Castells i
en la de tots els exiliats. La placa, inscrita en francès i en català, va ser descoberta en una emotiva cerimònia que va
comptar amb la presència dels alcaldes de Narbona, Jacques
Bascou, i Roquetes, Paco Gas; el delegat de la Generalitat a
França, Apel·les Carod-Rovira; el
delegat del Govern a les Terres
de l’Ebre, Lluís Salvadó; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes, Sisco Ollé;
Josep Miró, representant dels
familiars de Castells; i una
important representació
de la societat civil de
Narbona, així com de
les associacions d’exiliats republicans i de
grups occitans.
En el transcurs de
l’acte, que va cloure
també amb una interpretació del Cant dels
ocells, l’alcalde Jacques
Bascou va entregar-li, a
Paco Gas, un document
oficial que certifica la
mort de Joan Castells a
Narbona el 1944 i el dipòsit de les seves despulles en una de les tres
fosses comunes que acull
el cementiri de l’Oest.

nom), aviat va traslladar-se a Roquetes, on la família va fixar
la seva residència. Va casar-se amb Carme Aragonés, amb
qui no tingué descendència.
De pensament republicà i ‘marcel·linista’ de mena (nom que
van rebre els seguidors de Marcel·lí Domingo), va entrar a
l’escena política de Roquetes el 1931, amb l’arribada de la
Segona República. Va ser tinent d’alcalde de l’Ajuntament
fins que va succeir en el càrrec Joan Hierro a mitjans d’octubre de 1936; és a dir, que el seu pas per l’alcaldia va coincidir amb el període més intens de la guerra.
De caràcter generós i valent, va dur a terme, des del seu càrrec, diverses iniciatives humanitàries, entre les quals cal destacar l’enviament al front de Madrid de tres camions d’ajut
(un d’arròs, un d’oli i un de farina) per apaivagar la precària
situació alimentària que allí es vivia, o l’acolliment de refugiats de guerra, tant a la ciutat com a casa seva, com és el cas
de dos petits germans i la seva mare (la família Blanco), que
formaven part dels evacuats per la República del front d’Andalusia.
Dies abans de l’arribada de l’exèrcit franquista a Roquetes,
el 20 d’abril de 1938, Castells va haver de marxar cap a
França per evitar ser processat i afusellat. Inicialment, va
fixar la seva residència a Brest i, més tard, a Sant Nazaire
d’Aude. Va romandre a l’exili fins a la seva mort, que va produir-se a l’hospital de Narbona el 29 de febrer de 1944 a
causa d’una greu malaltia pulmonar.

ALCALDE EN TEMPS
DE GUERRA

Joan Castells Villalta, conegut popularment com l’Àguedo, va néixer a Jesús el
26 de gener de 1889. Fill de
Vicent Castells i Àgueda Villalta (el nom de la seva mare
va ser l’origen del seu sobrepàgina 16

A DALT, UN MOMENT DE L’ACTE D’HOMENATGE CELEBRAT A NARBONA. A BAIX, LA PLACA QUE HA
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Narcís Monturiol, tema de
la conferència institucional
Amb motiu de la celebració, el 2010, de l’Any Monturiol i el
150è aniversari de l’avarament del seu enginy més conegut,
el submarí Ictineu, l’Ajuntament de Roquetes i l’Observatori
de l’Ebre van voler sumar-se als actes d’homenatge que, al
llarg de l’any, tindran lloc a diversos punts de Catalunya amb
l’objectiu de donar rellevància a aquesta figura destacada de
la història del segle XIX que va ser cabdal en el desenvolupament de la navegació submarina. Així, les dues institucions
van afegir-se als actes commemoratius tot dedicant a Monturiol una exposició de llibres que formaven part de la col·lecció privada de l’enginyer, inventor i polític de Figueres, i la
conferència institucional del 14 d’abril.
El primer acte institucional de la tarda va ser la inauguració
de l’exposició a la biblioteca de l’Observatori. La mostra, titulada Els llibres de Narcís Monturiol. La biblioteca d’un inventor, es podrà veure fins al 14 de maig en horari de 10 a 13h i
de 16 a 18h els dies feiners i els dissabtes, de 10.30 a 13.30h.
En acabar l’acte, la sala de plens de l’ajuntament va ser l’escenari de la conferència titulada Monturiol: ciència, tècnica i
avantguarda al segle XIX, a càrrec d’Antoni Roca, professor
d’Història de la Ciència i de la Tècnica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), membre del Centre de Recerca
per a la Història de la Tècnica (ETSEIB) i expert coneixedor de
la figura de Monturiol. Roca, que junt amb Maria Genescà, va
ser el comissari de l’exposició, va centrar la conferència en
les diverses vessants professionals de Monturiol i en el seu
gust per la tècnica com a factor decisiu de canvi social, però
també en la seva activitat política, lligada al republicanisme
i a la lluita per la igualtat de tots els ciutadans.
SETZE ANYS DE RECERCA

Es dóna la circumstància que la biblioteca de l’Observatori de
l’Ebre va localitzar, dins del seu fons, els llibres que Narcís
Monturiol va utilitzar per als seus estudis i, principalment,
per a la construcció dels dos submarins Ictineu. Uns llibres
que, possiblement, són els que més va apreciar i els únics que
resten de la seva col·lecció personal, ja que l’inventor va vendre-se’ls a causa de les penúries a les què va haver de fer front
al final de la seva vida.
Recorda el pare Cardús, un dels jesuïtes que encara treballen
a l’Observatori, que, quan ell estudiava, l’aleshores director
del centre, el pare Romanyà, va enviar-lo a Barcelona a buscar un seguit de llibres que la família Monturiol donava a l’Observatori. Aquest fet va tenir lloc el 1944, després de la mort
de Joan Monturiol, fill de l’inventor. No va ser, però, fins a
l’any 1993 que Maria Genescà, bibliotecària de la institució
científica, va localitzar un llibre que contenia una dedicatòria
adreçada a Narcís Monturiol. Aquest fet va fer que Genescà
sospités que podia haver-ne d’altres. En contrastar la informació amb el pare Cardús, la bibliotecària va encetar la feina

J.J. CURTO, DIRECTOR DE L’OBSERVATORI, AMB MARIA GENESCÀ I ANTONI ROCA EN UN MOMENT DE
LA INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ. ROCA, QUE TAMBÉ VA PROTAGONITZAR LA CONFERÈNCIA, EXPLICANT DETALLS CURIOSOS DELS LLIBRES DE MONTURIOL AL PÚBLIC ASSISTENT.

de recerca dels altres volums, que també havien de tenir la
mateixa data d’entrada que el primer. Aquesta tasca va durar
setze anys; temps en què també s’ha dut a terme la reorganització de la biblioteca de l’Observatori. Finalment, en comprovar que la temàtica de tots els llibres trobats era de màxim
interès per a Monturiol i que molts d’ells eren citats en els propis llibres i documents que l’inventor va escriure, es va arribar
a la conclusió que els volums pertanyien a la seva col·lecció
particular. Oceanografia, navegació, astronomia, física, mecànica...; obres en què Monturiol va basar els seus estudis per
construir els dos submarins i que, junt amb un manuscrit i
obres pròpies, formen l’exposició de l’Observatori.
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Un jove tortosí s’endú el
30è Premi de pintura Ciutat
de Roquetes
Dijous 15 d’abril va tenir lloc, al casal municipal Hort de
Cruells, l’entrega dels premis corresponents a la trentena
edició del Premi de pintura Ciutat de Roquetes, enguany de
temàtica lliure. Un canvi d’orientació (després de dos anys
de ser un concurs pictòric de tema paisatgístic i figuratiu)
a obrir el ventall de possibilitats als nous artistes.
En aquesta edició del Premi, vint-i-una van estar les obres
presentades, que van optar a les tres categories de què
consta el Ciutat de Roquetes: premi general, premi local i
premi jove local. El guanyador del premi general va ser
Jordi Castells, de Tortosa, amb l’obra La Passió, mentre que
el jove Osmy Moya va endur-se els premis local i jove, amb

A L’ESQUERRA, JORDI CASTELLS, PREMI GENERAL DEL

el treball Feliç i estrident praxis.
Val a dir que aquests trenta anys ininterromputs del Premi
Ciutat de Roquetes han generat un fons pictòric molt important. Obres d’artistes locals i d’arreu que avui en dia estan
exposades a la primera planta del centre cívic.

30È PREMI DE PINTURA CIUTAT DE ROQUETES. A LA DRETA, OSMY MOYA, GUANYADOR DELS PREMIS LOCAL I JOVE.

...són les orquestres amb què enguany podràs gaudir i ballar molt amb l’abonament
per a les Festes Majors 2010.
Si encara no ets soci del Patronat de Festes de Roquetes i no tens l’abonament per a les festes que vénen,
afanya’t i no t’encantis. Vine a demanar-lo al local del Patronat de Festes (ctra. dels Reguers km. 1) els divendres
a les 22.00 hores. Només has de portar el teu número de compte corrent.
Preus:
Els nascuts entre el 1994 i el 31 de desembre de 1996 inclòs tenen el ‘boleto’ jove, a 25 €.
Els nascuts abans de 1993 inclòs tenen el ‘boleto’ d’adult i el seu preu és 45 €.
(Els abonaments per als joves hauran d’anar acompanyats del DNI, ja que se’ls ho demanarà a l’entrada del recinte del ball)

Vinga, corre! Tens temps fins al dia 14 de maig!
(després d’aquesta data, els abonaments passaran a costar 30 € el de jove i 55 € el d’adult)
PATRONAT DE FESTES DE ROQUETES
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Ramon Castellà,
premi Roquetenc
de l’any 2009
L’Ajuntament de Roquetes va concedir, la nit de
dissabte 17 d’abril, el premi Roquetenc de l’any
2009 a Ramon Castellà Castelló per la seva
tasca social i humanitària, duta a terme, durant
dècades, des de l’anonimat o com a membre
d’entitats religioses com la Congregació Mariana, el Centre Parroquial o Càritas a Roquetes,
de la qual n’és actualment el president. Ramon
Castellà acumula una llarga trajectòria d’ajuda
als més necessitats; tasques d’ajut com ara el repartiment d’aliments, de roba o
la visita periòdica als reus que compleixen condemna a la presó de Tarragona.
L’entrega dels premis Roquetenc de l’any va tenir lloc en el transcurs del sopar
institucional de la festa local del 14 d’abril, que va celebrar-se al casal de la raval
de Cristo i va comptar amb l’assistència de gairebé 150 comensals.
No només va ser Ramon Castellà l’homenatjat durant la nit, ja que el jurat va decidir atorgar diverses mencions honorífiques a la resta de finalistes. Aquestes van
ser per a l’empresa Centre d’Ambulàncies Baix Ebre, pels seus 25 anys de vida;
a les entitats la Joca Club Alpí i Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, també pel 25è aniversari de la seva fundació; i a l’Escola M. Marcel·lí Domingo, pel 75è aniversari de la inauguració de l’edifici escolar roquetenc.
El sopar institucional del 14 d’abril, un dels actes centrals de la festa local, va
cloure amb l’actuació humorística del duet Acadèmica Palanca.
(En aquest número de la revista Roquetes dediquem una pinzellada informativa a dos dels homenatjats durant la nit del 17 d’abril. El proper número, el 274, recollirà informació sobre els altres dos restants ja que sobre el cinquè premiat, el CEIP M. M. Domingo, trobareu tota la informació en el número
268 de la revista, en què es va informar àmpliament de l’acte de celebració del 75è aniversari).

D’ESQUERRA A DRETA, L’EMPRESARI BERNARDO COSLADO, CARLES LLUÍS (PRESIDENT DE LA JOCA CLUB ALPÍ) I DORA SÁNCHEZ (DIRECTORA DEL CEIP M. MARCEL·LÍ DOMINGO) EN EL MOMENT DE RECOLLIR
ELS RESPECTIUS GUARDONS. A DALT, RAMON CASTELLÀ, ROQUETENC DE L’ANY

2009, I UNA IMATGE DE L’ASPECTE QUE PRESENTAVA EL CASAL DE LA RAVALETA LA NIT DEL 17 D’ABRIL.
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Ramon no en vol saber res, d’entrevistes ni de fotografies. De fet, des que va assabentar-se que havia
estat elegit Roquetenc de l’any 2009 tot van ser nervis i desassossec. Ell se sent còmode en el seu món,
treballant pels més necessitats, sense publicitat, de
forma callada i anònima. Com una formigueta, va
fent dia a dia. Ara menjar, ara roba, ara sabates,
ara... la mà amiga d’algú a qui acudir quan les coses
van maldades.
Les línies que ara segueixen no són una entrevista;
són un resum de la feina que Ramon Castellà, premi
Roquetenc de l’any 2009, realitza, des de fa molts
anys, junt amb un grapat de voluntaris i voluntàries que gestionen Càritas parroquial a Roquetes.
Un treball -com diu ell- d’equip.

Ramon Castellà, Roquetenc de l’any 2009
Ramon Castellà presideix, actualment, la delegació de Càritas parroquial a Roquetes. No és aquesta, però, la seva única
relació amb el món associatiu ja que -segons recorda- hi va
començar de ben jovenet. La Lira Roquetense, la Congregació Mariana de Roquetes, el Centre parroquial... són altres
entitats en què Ramon ha participat de forma activa. Sempre
treballant per la comunitat, al servei dels altres. Aquesta trajectòria vital ha estat la que les associacions roquetenques i
l’Ajuntament van reconèixer i premiar en triar-lo Roquetenc
de l’any 2009. Aquesta llarga tasca i, en especial, la que exerceix actualment al capdavant d’un equip humà dedicat a ajudar els ciutadans i les ciutadanes que més ho necessiten.
Càritas parroquial a Roquetes va començar a treballar el 3
gener de 1951, amb el nom de Secretariat Parroquial de Caritat. El lema d’aquella gent que va engegar la feina d’ajudar
els demés va ser “demanar i donar”. I tant va ser així que
l’entitat, creada per fer front a les penúries econòmiques que
passaven algunes famílies de Roquetes i ajudar-les a sortir
del tràngol, va començar a repartir ajuts una setmana després
de la seva inauguració. Uns, en espècies (pa, llet, llegums,
verdures...) i altres, en metàl·lic.
Des de llavors, Càritas ha ocupat diverses seus (als carrers de
Sant Ramon, Consolació, la Gaia i l’actual, al carrer Major) i
ha estat conduïda per moltes persones que, com les d’ara,
van decidir dedicar part del seu temps a l’ajut humanitari.
Actualment, hi treballen dinou voluntaris i voluntàries, que
es reparteixen en torns setmanals de treball; una feina que
consisteix en el repartiment dels ajuts (una dia a la setmana,
la roba, i un cop al mes, també el menjar) i la distribució al
propi local, sense oblidar que hi ha voluntàries que s’ocupen, a més a més, d’ensenyar a cosir les dones immigrades
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A LA FOTO, RAMON CASTELLÀ (CINQUÈ PER L’ESQUERRA) FORMANT PART DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA LIRA ROQUETENSE (ANY

1985). A DALT, A LA SEU DE CÀRITAS A ROQUETES.

que ho necessiten.
L’associació reparteix roba i menjar a tothom que acudeix
al seu local, i treballa, de forma coordinada, amb l’assistenta
social de l’Ajuntament. Així, avui per avui, Càritas presta
atenció a 48 grups familiars, 8 famílies monoparentals i 59
persones amb pensions mínimes i/o en situació especial d’incapacitació, d’abandonament o exreclusos. El pagament d’alguna mensualitat de lloguer, aigua o llum, o el menjador
escolar; la compra d’ulleres o medicaments, llibres de text,
joguines... són altres ajuts que presta Càritas, als què ha de
fer front amb els ingressos de què disposa. Cal assenyalar
que aquesta subsisteix gràcies a les quotes (més que quotes,
són donacions) dels 131 sòcis i sòcies amb què compta, dels
donatius, de les col·lectes de la parròquia, de les institucions
bancàries i de les subvencions de l’Ajuntament de Roquetes
i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
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En preguntar-li com es defineix, Bernardo Coslado
respon que com a un home treballador i emprenedor que, malgrat no disposar del temps de lleure
que voldria, continua sent amant de les seves aficions: la família, la caça i l’equitació. Aquest empresari roquetenc va engegar el seu projecte l’any 1984;
una empresa familiar que aleshores només disposava de dos vehicles i que avui en dia en té gairebé

Roquetes
una vuitantena. El mes de novembre, la consellera
de Salut, Marina Geli, va posar la primera pedra de
la que serà la nova seu del Centre d’Ambulàncies
Baix Ebre, a la carretera de Roquetes a la raval de
Cristo; una nova ubicació per a una empresa que
ha anat creixent a mesura que creixia la població
ebrenca i que, ara per ara, amb 25 anys de vida,
dóna feina a més de dues-centes persones.

Bernardo Coslado,
empresari, Menció d’honor
en els premis Roquetenc
de l’any 2009
“La formació dels
treballadors és bàsica per
poder fer bé la feina que
duem a terme”
Pregunta: Vostè considera que, com a empresari, ha hagut
de renunciar a la seva vida privada per tirar endavant el seu
projecte?
Resposta: I tant que sí! Vaig començar quan tenia 24 anys, i
ara ja estem una mica més relaxats, però, quan vam començar, eren 24 hores seguides; dissabtes, diumenges, telèfon...
Aleshores no hi havia mòbils, la qual cosa t’obligava a estar
sempre al peu del canó. Ens passàvem moltes hores a l’hospital esperant serveis o a la base que teníem al carrer d’Ulldecona, el lloc on vam començar. Eren moltes hores, tant per
a mi com per a la meva dona. Sempre hem estat els dos al peu
del canó perquè l’empresa és dels dos. Els primers deu o
quinze anys gairebé sense vida privada, només quan podíem.
P: Heu comentat que vàreu començar al carrer d’Ulldecona.
Quins records conserveu d’aquella època?
R: Doncs, molts. La gent que vam començar, els pocs treballadors que teníem, els veïns, que sempre estaven disposats
a donar un cop de mà... També va ser molt important per a

nosaltres Teresa, la propietària del bar ET. Sempre anàvem a
menjar allí o, si no podíem anar-hi, ens portaven ells el menjar. Van ser anys molt durs perquè no vam aconseguir cap
contracte aquí, a Tortosa, i l’any 1985 vam haver de marxar a
Castelló. Vam estar gairebé un any que aquí no teníem serveis. A Castelló, vam aconseguir un concurs públic per a dos
vehicles i ens hi vam establir, en un magatzem de lloguer. Va
ser l’any 1986 quan vam tornar a treballar aquí, amb un contracte, i ara donem servei a tota la província de Castelló i totes
les comarques de l’Ebre. A Castelló tenim una empresa que,
si no hagués estat per aquestes circumstàncies, probablement
no la tindríem. Té les mateixes característiques que la d’aquí,
de Roquetes. Som 240 treballadors i 80 vehicles. Va ser una
casualitat, ja que aquí no ens donaven treball públic, només
privat, i la base del negoci està en el treball públic, en la Seguretat Social. En aquells temps, aquí estava la Creu Roja i a
(continua a la pàgina següent)
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cles exclusius per a urgències i d’altres, per a serveis programats.
P: De quins serveis disposeu avui en dia?
R: Tenim uns vehicles exclusivament per a urgències i uns altres, per al transport programat. De vegades, en moments
molt puntuals, sempre podem disposar d’algun vehicle per
fer la urgència més ràpid, encara que avui en dia això està coordinat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i tots els
vehicles d’urgències estan coordinats per ells. Si ens necessiten, però, tenen la nostra infraestructura per donar resposta
a allò que calgui.
P: Des que vàreu començar, fa 25 anys, fins a avui, quines
creu que són les diferències més notables en la seva empresa?
R: Sobretot, la formació dels treballadors. Quan vam començar no havíem fet ni un sol curs de primers auxilis i per conduir una ambulància només calia disposar del carnet B.
Després, el temps va anar canviant i, pel que fa als cursos de
formació, vam tenir clar que això era una part molt important
en el nostre treball. Si no recordo malament, el primer curs
de formació el vam fer l’any 1989 i va subvencionar- lo l’INEM; era un curs de tècnic en transport sanitari. La major
part dels treballadors arriba a l’empresa sense formació i aquí
els en donem. Ara fan un examen de tècnic en transport sanitari, de l’Institut d’Estudis de la Salut i ara sortirà, segurament, l’última convocatòria perquè, gràcies a l’esforç que hem
fet tots els empresaris del sector, hem aconseguit que hi hagi
un mòdul de formació professional. A més a més, el curs
2010-2011, a l’IES de l’Ebre es farà el primer curs de formació
professional de tècnic en emergències sanitàries. Sobretot,
ha estat un èxit de l’Associació Nacional d’Empresaris d’Am(continua a la pàgina següent)

i, a més...

nosaltres ens donaven algun servei, però gairebé no teníem
treball. Va ser a l’any 1986 quan vam tornar donar servei al
carrer d’Ulldecona, tal com havíem fet abans. Al cap i a la fi,
però, aquell any d’impàs ens ha permès tenir dues empreses
que, entre les dues, donen feina a 460 treballadors, un 90%
dels quals són fixos i els que no en són és perquè encara no
fa sis mesos que hi estan treballant, que és el temps que assenyala el conveni laboral.
P: Com va sorgir la idea de crear aquest negoci?
R: Jo treballava en una empresa del meu pare, de moviments
de terra: arreglant camins, fent repoblacions forestals... Tenia
24 anys i no m’hi sentia a gust. I va sorgir l’ocasió. Resulta
que a l’empresa de transport sanitari que hi havia aquí concertada, que era de València, li van treure la concessió, no sé
per quin motiu. El cas és que, a través d’uns amics comuns,
vam assabentar-nos que aquesta feina quedava lliure i, junt
amb un altre noi que avui dia ja és mort, vam embolicar-nos
en el negoci. Vam comprar dues ambulàncies, vam pagar-ne
una part i l’altra, a poc a poc, i vam anar introduint-nos en
aquest sector. Va ser una oportunitat que va sorgir i que vam
aprofitar. Vam estar un any fent serveis privats i, al marxar a
Castelló, la meva dona i jo vam quedar-nos amb l’empresa,
ja que l’altre noi va plegar perquè no volia marxar de Tortosa.
Aquests van ser el meus inicis. Avui en dia, l’empresa de Castelló la portem jo i un altre soci, i la de Roquetes, la meva
dona i jo. El que passa és que ara, en els últims deu o dotze
anys, el canvi en el transport sanitari ha estat de 180 graus.
Abans s’utilitzaven el mateixos vehicles per fer urgències i
viatges programats, i l’any 2000 ja vam començar amb vehi-
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Més d’un milió d’euros
d’inversió
El 28 de novembre del 2009, la consellera de Salut, el
delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre i l’alcalde de Roquetes van presidir l’acte de col·locació de la primera pedra de la que serà la futura seu
del Centre d’Ambulàncies Baix Ebre. Aquesta, que estarà ubicada al Km. 2,9 de la carretera de Roquetes a
Mas de Barberans, comportarà una inversió de més d’un
milió d’euros.
Les noves instal·lacions de l’empresa quedaran configurades en dos volums diferenciats. El primer, de caire administratiu, es desenvoluparà amb un prisma de base
rectangular que disposarà d’un soterrari i de dues plantes. Al soterrani hi haurà el pàrquing d’administració; a
la planta baixa, les dependències de control, la zona de
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guàrdia permanent i la zona de formació als treballadors; i a la primera planta, administració i direcció.
El segon volum construït, amb una forma adaptada a
les limitacions del solar, serà utilitzat com a garatge i
taller. Entre tots dos volums, la superfície total construïda serà de 1.803,98 m2.
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(ve de la pàgina anterior)

bulàncies, de la qual sóc president des de fa 8 anys, però
també dels sindicats i dels treballadors, perquè ells també
creuen que la formació és necessària i indispensable per a la
feina que duem a terme.
P: Quins projectes de futur teniu?
R: De moment, les noves instal·lacions. Pensem que aquest
2010 ja estarem allí. Ja han començat les obres i, en cinc
mesos o sis, ja ho tindrem molt avançat. Aquest és el projecte estrella; aquí on estem ara ja no tenim prou espai.
P: Per què aquesta ubicació per a la nova seu?
R: En el seu moment, a Roquetes no hi havia cap altra zona
industrial per poder triar; era l’únic que quedava al Pla General d’Urbanisme. Vam haver de començar de zero: fer el pla
parcial, el projecte d’urbanització... Això ha costat tres anys
de papers. Vam comprar els terrenys l’any 2006 i fins al novembre del 2009 no vam poder posar-hi la primera pedra.
Vam haver de fer un esforç important perquè aquí, des de fa
un parell d’anys, no hi cabem. La idea era marxar abans, però
no ha pogut ser.
P: Queda clar, doncs, que la vostra aposta sempre ha estat
per continuar a la vostra ciutat, a Roquetes?
R: Sí, per suposat. Nosaltres sempre hem apostat per Roquetes; som d’aquí i volem estar aquí. Vam néixer aquí i volem
continuar aquí, encara que molts dels vehicles i del personal
el tinguem per tot el territori, però la central, a Roquetes. La
primera, al carrer d’Ulldecona. Després, a la carretera dels
Reguers i, des de 1996, al carrer del Pare Romanyà. I enguany,
si no hi ha res de nou, ens instal·larem a la carretera de la Ravaleta.
P: A nivell empresarial, quin futur hi veu, a Roquetes?
R: Doncs Roquetes és, avui en dia, una ciutat amb moltes
perspectives perquè ens construiran un hospital just a les
portes. Segons ens va dir la consellera Geli en l’última reunió
de l’AECE (Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre), la gestió de l’hospital estava en marxa perquè era necessària i perquè no es podia deixar de fer, i molt menys en els
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temps actuals. Fer una infraestructura d’aquestes característiques a les Terres de l’Ebre significa molts llocs de treball
per a diversos anys i una vegada enllestit, també. A banda de
la inversió, que és molt important, també fa falta un nou hospital a les Terres de l’Ebre. El Verge de la Cinta està col·lapsat, els accessos són molt dolents... Si no passa res, segons
diuen, el proper any començaran les obres d’aquest hospital
i per a Roquetes és importantíssim tindre’l a la vora perquè
reactivarà moltíssim l’economia.
P: Per curiositat, si una persona té un problema i necessita el
servei d’una ambulància, què ha de fer?
R: Si és un cas urgent ha de trucar al 061, que és el telèfon d’emergències mèdiques del SEM de Catalunya. Si la necessita
per a un servei programat, aleshores pot acudir a nosaltres directament, però sempre seguint uns passos a través del
metge de capçalera, que és qui redacta el document de transport sanitari. Cal que el metge autoritzi aquest servei; una
persona no pot trucar directament aquí i demanar una ambulància si no es tracta de un servei privat.
P: Per acabar, voldríeu afegir alguna cosa més?
R: Doncs que tenim moltes ganes d’inaugurar la nau, sobretot perquè treballarem tots en millors condicions. Encara que
la plantilla serà la mateixa, tant el personal mòbil com el d’oficines i coordinació, sí que canviarà el sistema de treball.
Nosaltres ja ho havíem pensat bé. L’any 2006 vam comprar
la parcel·la perquè ja vèiem venir com anirien les coses, però
els problemes de burocràcia ens han fet perdre tres anys. Els
últims quatre anys és quan més hem crescut; entre els anys
2005 i 2007 vam duplicar la plantilla, i també els vehicles. Encara que els tinguem repartits en les 24 bases que tenim a les
comarques de l’Ebre, també s’ha produït un increment de
transport programat, per la qual cosa hem hagut d’incrementar els vehicles en els dos últims anys. Un altre problema que
vam tenir va ser l’arranjament de la carretera. Estava la Diputació pel mig i, fins que aquesta no va acabar de fer les expropiacions dels terrenys, no es van poder refer el pla parcial
i el projecte d’urbanització. Les obres de la carretera van retardar un any tots el papers de les obres projectades.
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Inauguració oficial
del Centre Obert Xirinxina

festes majors 2010

Un dels actes inclosos en el programa festiu del 14 d’abril va
ser la inauguració oficial del Centre Obert Xirinxina; el servei
de l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament per al què, tot
i complir-se dos anys del seu funcionament, no s’havia organitzat cap acte oficial d’obertura; acte que va servir, a més a
més, per donar-li el nom propi de Xirinxina, paraula utilitzada a Roquetes per definir el joc o l’acció de pujar a l’espatlla d’una persona.
La inauguració oficial del Centre Obert va tenir lloc en un dels
passadissos del centre cívic (on està allotjat el servei social) i
va comptar amb la presència de l’alcalde, Paco Gas; la regidora de Qualitat de Vida, Pepita Bosch; Adam Tomàs, director territorial del Departament d’Acció Social i Ciutadania;
les dues persones encarregades del Centre Obert; i molt públic divers, entre el qual també hi havia els xiquets i les xiquetes que aquest curs són alumnes del Centre i els seus pares.
El Centre Obert Xirinxina va obrir les seves portes el maig
del 2008 i, des d’aleshores, hi han passat noranta infants,
25 dels quals hi han estat enviats pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Roquetes. Es tracta d’un servei gratuït que ofereix l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament, durant el
curs escolar, per a xiquets i xiquetes d’entre sis anys i dotze.
En horari de 5 a 8 hores de la tarda i de dilluns a divendres,

Dissabte 17 d’abril, al saló de plens de l’ajuntament va
tenir lloc l’elecció de les pubilles per a les Festes Majors 2010. D’entre un total de dotze candidates, l’afortunada va ser Joana Palanques, de Roquetes, que
va ser elegida pubilleta infantil. Quant a la pubilla,
d’entre deu participants, l’escollida va ser Georgina
Lleixà, de la Ravaleta.
El sistema d’elecció per a la pubilla intanfil és el sorteig. Dintre d’una urna hi ha tants papers com xiquetes presentades. Tots estan en blanc tret d’un, on diu
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el Centre Obert compta amb tres persones per dur a terme
les seves activitats, que són, a través de jocs, tallers o sortides, fer una tasca preventiva per donar suport, estimular i
potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, així com de la socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics, i compensar les deficiències socioeducatives dels
infants. Segons la regidora Pepita Bosch, “el Centre Obert ha
demostrat, en els seus dos anys de vida, que és un gran reforç en l’educació dels infants que hi assisteixen ja que
ajuda, entre d’altres coses, a la integració social dels menors i les seves famílies, i fomenta valors tan importants
com el respecte, el diàleg i la convivència”, va manifestar la
regidora en el seu parlament d’inauguració.

pubilleta major. Cadascuna de les mares agafa un paper
de l’urna (les xiquetes no estan presents) fins a conèixer
qui ha estat l’agraciada. Pel que fa a les grans, el procés és
més complicat. Després de diverses reunions amb el Patronat de Festes, les aspirants han d’estudiar un seguit de
preguntes preparades pel propi Patronat. Només n’hauran
de respondre una, però pot ser qualsevol. Preguntes com
ara com es fan les farinetes, les borraines o les mones de
Pasqua. També cal escriure un poema i recitar-lo en públic.
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El carrer Major de Roquetes es vesteix de color el dia de
Sant Jordi. La llibreria i les floristeries hi preparen les seves
parades per poder vendre llibres i flors. Enguany, i com ja
és habitual, el senyor Enrique Cazalla, membre de Poetes
de l’Ebre, va col·locar la seva paradeta davant del mercat
amb llibres i roses. Igualment hi era la biblioteca mòbil,
també davant del mercat, regalant punts de llibre als ciutadans i ciutadanes que passaven.
La diada també es deixa sentir a la raval de Cristo ja que,
com tots els anys, l’estanc de Marita surt al carrer per
mostrar llibres i roses. En la seva mesura, tothom celebra
aquesta jornada literària i plena de color. Veiem-ne, doncs,
alguns exemples.
(continua a la pàgina següent)
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Entre els que més celebren la festa de Sant Jordi hi ha els
escolars. Dels més petits fins als més grans. Així, els menudets de la llar d’infants Patufets van fer una petita excursió pel carrer Major. La primera parada, a la biblioteca
mòbil, on van obsequiar-los amb un punt de llibre; la segona, a la llibreria per veure els contes exposats; i, finalment, a les floristeries, on els van regalar algunes roses.
Per la seva banda, els alumnes del CEIP Raval de Cristo,
acompanyats dels mestres, van visitar l’estanc de Marita
per veure i remenar llibres i, al centre escolar, van realitzar una exposició dels treballs fets pels diferents cursos:
dibuixos, poesies, roses i dracs de cartró. Una mica més
tard, també a l’escola, es va representar el conte de la Cucafera, va haver un recital de poesia i es va fer entrega dels
premis al guanyadors dels concursos de poesia i dibuix, i
obsequis als participants en el taller de creació de dracs.
Tots el guanyadors van rebre un llibre.
ÉSSERS MITOLÒGICS

Aquest any, el CEIP M. Marcel·lí Domingo va optar pels
éssers mitològics com a tema per al VI Concurs artístic i
literari de Sant Jordi. Tots els cursos van participar-hi però
cadascun d’una manera. Els parvulets, amb dibuixos, el
cicle inicial, amb rodolins i auques; el cicle mitjà, amb una
narració curta o un conte; i el cicle superior, amb dibuixos
amb descripció i narració. Els treballs van ser exposats als
passadissos de l’escola.
El 23 d’abril, van celebrar-se diversos actes: la lectura dels
treballs guanyadors i l’entrega dels premis corresponents,
ball de danses típiques i xocolatada. Els guanyadors d’aquesta edició del concurs van ser Carla Arasa, Lluna Balagué i Edurne Garcia, de P3; Madelaine Haro, Dylan Gas i
Marc Solé, de P4; Laia Reverté, Candela Alonso i Max Rodríguez, de P5; Ian Vericat, Eudald Rodríguez i Marina Gilabert, de 1r curs; Gerard Curto, Andrés Lorenzo i Joan
Carbonell, de 2n; Míriam Dámaso, Ariadna Forés i Àlex
Sans, de 3r; Núria Julián, Ivan Ortí i Ivan Marín, de 4t;. Firdaous Ahdaoui, Cinta Iñíguez i Anna-Noèlia Calafell, de
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ELS ‘PATUFETS’ AL CARRER MAJOR DE ROQUETES. A BAIX, ELS ALUMNES DE LA RAVALETA EN L’ENTREGA DE PREMIS DELS DIVERSOS CONCURSOS. LES DUES IMATGES DEL COSTAT CORRESPONEN AL
CEIP M. M. DOMINGO I A L’IES ROQUETES EL DIA DE SANT JORDI.

5è; i Fàtima Ben Haddou, Alba Primé i Noèlia Gallardo,
de 6è. Tots aquests alumnes van endur-se un llibre i un
petit detall, i els seus treballs estan publicats al bloc del
centre: http:// blocs.xtec.cat/ceiproquetes.
PREMIS LITERARIS DE L’IES ROQUETES

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, el gimnàs de l’IES
Roquetes va omplir-se a vessar per assistir a l’entrega dels
premis literaris que cada any organitza el centre educatiu.
L’acte va començar amb la música de l’orquestra Stop i va
continuar amb la presentació del viatge que diversos alumnes van fer a Gran Canària tot seguint la ruta literària de
Miguel de Unamuno. Després va tenir lloc un recital de
poesia i narrativa, i, finalment, l’entrega dels premis als
guanyadors de les modalitats d’assaig, poesia visual i fotografia d’aquests premis de Sant Jordi.
Els alumnes d’ESO, guanyadors dels premis atorgats pel
departament de llengua i literatura castellanes de l’IES van
ser, en narrativa, Noèlia Hernando (amb l’obra El calcetín
perseguido hasta el catre) i accèssits per a Jorge, d’Andreu
Soler, i Almas confundidas, de Carme Folqué. Tots tres,
(continua a la pàgina següent)
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alumnes de 1r curs. En poesia, Paula Casajust, de segon,
amb l’obra La magia de la lectura, i Lara Santamaria,
alumna de 4t, amb la peça Este mundo está al revés. Quant
als premis de poesia per als cursos de batxillerat, aquests
van ser per a Laura Rehues, amb l’obra Nostalgia, i Adrià
Sogues, amb Sé que eres tú.
Respecte als premis que atorga el departament de ciències
socials, el primer premi va ser per a Jèssica Lleixà, de 2n
de batxitllerat, amb l’obra La situació de la dona; mentre
que van haver dos accèssit per a Què és real i què és fictici?,
de Mireia Blanch (2n de batxillerat), i Sigues realista, demana allò impossible, de Pau Cid (1r curs).
El departament de llengua i literatura catalanes també va
repartir els seus premis. Aquests van ser, en narrativa, per
a Paula Cid amb Clàudia i el món (primer premi del primer
cicle d’ESO) i accèssits per a La nina de drap, d’Aïda Chavarria, i Antic Egipte, de Judit Camacho. El primer premi
del segon cicle va recaure en Francesc Gonzàlez, amb l’obra No t’adormis. Quant a l’apartat de poesia per a ESO, el
primer premi va ser per a Judit Camacho, amb l’obra No
més. També va haver un accèssit per a Aïda Chavarria, amb
la poesia Revivint la llegenda.
El guanyador del concurs de poesia per a batxillerats i cicles formatius va ser per a Adrià Sogues, amb la peça Em
pinto els dits; mentre que Damià Serrato va rebre un accèssit per l’obra Passat.
Cal esmentar que enguany, per primera vegada, l’IES
també va convocar un premi de fotografia, tant per als
cursos d’ESO com els superiors.
SANT JORDI A LES ENTITATS

La tarda del dia de Sant Jordi, l’Associació de Dones va
organitzar una ballada de sardanes davant de l’entrada
principal de la biblioteca (veure informació sobre l’aniversari de la biblioteca). Malgrat que va ploure en el moment
de la ballada, van acudir-hi molts dansaires. L’Associació
també va repartir punts de llibre per commemorar la
diada.
D’altra banda, un any més, l’AV la Ravaleta va celebrar la
diada de Sant Jordi amb un sopar per a tots els socis i les
sòcies de l’entitat. Més d’un centenar d’assistents van omplir el casal de la raval de Cristo per assaborir un plat de
paella i ballar fins a la matinada.
També a la raval de Cristo, però dissabte 24 d’abril, l’Associació de Joves de la Ravaleta va festejar Sant Jordi, i va
fer-ho amb els infants tot organitzant tallers de fer roses
amb plastilina i maquillatge facial, i jocs, inflables i llaminadures.
Per últim, també els avis del municipi van celebrar la
diada. Aquesta vegada, diumenge dia 25, quan al tradicional ball de la tarda dels diumenges es van repartir roses,
pastes i cava.

TEMPS DE PRESENTACIONS LITERÀRIES

Durant tot el mes d’abril, la sala polivalent de la biblioteca
va ser el centre de diverses presentacions de novetats literàries amb motiu de la proximitat amb la diada de Sant
Jordi, la major part de les quals a càrrec d’autors de les
Terres de l’Ebre. La més matinera va ser la de Lo carrilet de
la Cava, de Gemma Bo, Elena Fabra i Artur Gaya; acte que
va cloure amb les actuacions musicals de Josep M. Bonet,
Juno, Adreu Rifé, Artur Gaya i Toni Vives. La van seguir
(continua a la pàgina següent)

UN DELS ACTES DE CELEBRACIÓ DE LA DIADA ORGANITZATS PER L’ASSOCIACIÓ DE JOVES DE LA RAVALETA, EL SOPAR DE L’AV LA RAVALETA I MANEL SOLÉ, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
I PENSIONISTES DE ROQUETES, REPARTINT ROSES A LES SÒCIES.
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les presentacions de la seva darrera novel·la de l’escriptora
xertolina Francesca Aliern, Mans de fang, i Les bruixes
d’Arnes, de David Martí.
Un tresor: el Crist de la Puríssima és el títol del llibre de Lurdes Pujol, les il·lustracions del qual són obra de la dibuixant
Mentxu Pérez. Divendres 16 d’abril, en l’acte de presentació,
mentre l’autora narrava el conte, Mentxu va dibuixar el Crist.
Per acabar la informació sobre les novetats literàries per
Sant Jordi, recordar que, d’una banda, dimecres 21 d’abril va
tenir lloc la presentació del llibre de Blanca Deusdad Immigrants a les escoles; acte que va presentar Josep Miró, amic de l’autora.
El llibre, que ha guanyat el 12è Premi
Batec a la recerca i innovació educatives atorgat per l’Ajuntament de
Lleida, és un estudi que neix de la
preocupació de conèixer com és l’acollida i l’atenció de l’alumnat estranger a les aules de secundària.
I, d’altra banda, la presentació del llibre Plantes del Port, el tercer volum

UN MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LURDES PUJOL I MENTXU PÉREZ A LA SALA POLIVALENT DE LA BIBLIOTECA I EL TERCER VOLUM DE LA COL·LECCIÓ ‘PLANTES DEL PORT’.

sobre la flora del nostre massís que duu a terme el grup de
recerca científica Terres de l’Ebre, del qual en forma part el roquetenc Rafel Curto. Tot i que aquest acte de presentació va
tenir lloc a l’auditori Felip Pedrell de Tortosa, l’hem volgut
ressenyar també atesa la rellevància d’un estudi exhaustiu
que és cabdal per al coneixement del nostre territori i, en especial, del Port.

La biblioteca compleix el seu
tercer aniversari...
El dia de Sant Jordi, la biblioteca municipal va celebrar el
seu tercer aniversari i, per commemorar aquesta data tan
especial, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament va organitzar,
al pati dels Plataners del centre cívic, una festa d’animació per a la mateixa tarda del 23 d’abril. Música i danses
divertides per als usuaris més menuts d’aquest equipa(continua a la pàgina següent)

I recordeu...
...aconseguiu l’abonament i gaudiu de les Festes Majors Roquetes 2010!

PATRONAT DE FESTES DE ROQUETES
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ment cultural.
En acabar la festa, els assistents van poder degustar un
got de xocolata calenta i, tot seguit, va tenir lloc el ja tradicional enlairament de 300 globus de color taronja davant de la porta d’entrada de la biblioteca. Abans, però, va
celebrar-se la ballada de sardanes que va organitzar l’Associació de Dones de Roquetes. Cal recordar que tothom
que va participar en la festa va ser obsequiat amb un punt
de llibre expressament editat per a aquest tercer aniversari.

...i adopta el nom de l’actriu roquetenca Mercè Lleixà
L’Ajuntament de Roquetes va aprovar, en la sessió plenària
celebrada dimarts 30 de març, la proposta del canvi de nom
de la biblioteca municipal perquè aquesta passés a anomenar-se biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. D’aquesta manera, l’ens municipal va voler retre homenatge a la
desapareguda actriu roquetenca, que va morir l’1 de maig
del 2009 a l’edat de 49 anys. Segons el regidor de Cultura,
Sisco Ollé, “amb aquest reconeixement volem que Roque-

tes no oblidi mai la seva ambaixadora a l’escena cultural del
nostre país que, a més a més, va estar sempre molt vinculada a la seva ciutat i a la seva gent”, va manifestar Ollé.
Una vegada aprovada la proposta, l’acte del bateig de la biblioteca va ser programat per al dia de Sant Jordi, en el marc
de la celebració del seu tercer aniversari i de les festes del 14
(continua a la pàgina següent)
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LECTURA DE L’ACTA DEL PLE QUE VA APROVAR EL CANVI DE NOM DE LA BIBLIOTECA. A LA DRETA,
LA MARE DE MERCÈ LLEIXÀ DESCOBRINT LA PLACA QUE RECORDA LES PARAULES DE L’ACTRIU.
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d’abril; acte que també va esdevenir un sentit homenatge a
l’actriu desapareguda.
Així, just després de la soltada de globus davant de la porta
principal, l’alcalde, Paco Gas, va llegir l’acta del ple en què va
ser aprovat el canvi de nom de l’equipament cultural. Val a
dir que aquest acte al carrer va comptar amb la presència dels
familiars més propers de l’actriu, així com de Xavier Vega, director territorial de Cultura i Mitjans de Comunicació, els actors Ramon Godino, Sílvia Sabaté i Àngela Jové, el director
de cinema, teatre i televisió Esteve Rovira, i molt públic que
va voler afegir-se a l’emotiu homenatge. En acabar la lectura
de l’acta, i amb el so del toc d’honor del dolçainer Toni Martínez (lo Xaparro), el marit de l’actriu, Toni Vives, i la seva filla
van descobrir el nou rètol de la biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà.
Ja a dintre de la biblioteca, Mercedes Chavarria, mare de
l’homenatjada, va descobrir també una placa dedicada a
Mercè Lleixà, on hi ha gravat un fragment del pregó de
festes que va protagonitzar l’actriu l’any que va ser-ne la
pregonera.
La celebració va continuar després a la sala polivalent de la biblioteca, que va quedar-se petita per escoltar els parlaments

de les personalitats convidades i les diverses actuacions d’artistes del territori (Montse Castellà, Josep Ll. Villa i David Espinós, i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries) que van
sumar-se a l’homenatge. Entre els parlaments, destacar les
paraules de Toni Vives, d’agraïment perquè, amb aquest acte,
el nom de Mercè Lleixà estarà sempre lligat a la història del
seu poble, Roquetes, al què ella se sentia fortament lligada.
D’altra banda, els seus companys de l’Institut del Teatre de
Barcelona també van voler ser-hi, i van fer-ho a través d’un
vídeo en què actors i actrius com Anna Güell, Pere Ponce,
Lluïsa Mallol o Roser Batalla van lloar la trajectòria professional de Mercè Lleixà (les imatges combinaven els parlaments
amb imatges de l’actriu al teatre, a la televisió i al cinema), i
també a través d’una carta, escrita pel director teatral Joan
Ollé, que va ser llegida per l’actriu Àngela Jove. L’homenatge
a la malaurada artista va cloure amb el cant d’unes jotes que
el grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries va escriure
amb motiu d’aquesta celebració pòstuma en honor de Mercè
Lleixà.

L’ACTRIU ÀNGELA JOVÉ, AMIGA ÍNTIMA DE L’HOMENATJADA, LLEGINT UNA CARTA ENVIADA PEL DIRECTOR TEATRAL JOAN OLLÉ JA QUE, PER MOTIUS D’AGENDA, NO VA PODER ASSISTIR-HI. A LA SEVA ESQUERRA, EL TAMBÉ DIRECTOR ESTEVE ROVIRA. LES JOTES DE QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES VAN CLOURE L’ACTE, QUE VA TENIR LLOC A UNA SALA POLIVALENT PLENA DE GOM A GOM.
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entitats
La tercera edició de la Festa del
gaiato aplega dos-cents associats

D

issabte 27 de març, va tenir lloc la tercera Festa del
gaiato; una caminada pels principals carrers de la
ciutat que fa tres anys que organitza l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de Roquetes. Aquesta matinal
va arrencar a les 9 del matí al casal dels jubilats,
des d’on van començar a caminar els participants. Des del centre
cívic, cap a l’avinguda del Pare Romanyà, carrer Major, passeig de
Ramon Bosch, carrers del Sol i Pare Rodés, i l’avinguda del Metge
Cid. Tot aquest recorregut, acompanyat durant tota l’estona per la
música dels Grallers de Roquetes, va acabar al punt de partida, on un
esmorzar al pati dels Til·lers va ajudar a recuperar les forces.
Segons va explicar el president de l’entitat, Manel Solé, “cada any
s’ha anat incrementant el nombre de gent que hi
participa, i enguany han estat 200 socis i sòcies
dels 950 de què disposa l’Associació actualment.

DIA DEL PARE

L’Associació de Jubilats i Pensionistes sol celebrar les festivitats més assenyalades, com és el
cas del Dia del pare. Per fer-ho, diumenge 20 de
març van celebrar-lo amb ball, pastes i cava, i
l’obsequi d’un bolígraf per a tots els homes assistents a la festa (la darrera de les imatges).
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Activitats de primavera de l’AMPA del CEIP M. M. Domingo

la lira roquetense

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del
CEIP M. M. Domingo celebra cada any l’arribada de la primavera amb els infants del centre, però també amb els
pares i les mares. Tres-cents cinquanta alumnes van assistir al dinar de primavera, divendres 19 de març, organitzat l’AMPA. Pasta d’esclat de colors i aromes, bistec amb
daus de patata, flor de la maduixera amb nata i llaminadures del jardí. Per a la festa, es va decorar el menjador i
els alumnes van pintar un mural al pati de l’escola.
Diumenge anterior, el 14 de març, un grup de pares i fills
que formen part de l’AMPA van fer una sortida excursio-

SERVEI PER A ALUMNES DE L’IES

Des del dia 1 de març, l’AMPA ofereix un nou servei: el de
menjador per a alumnes d’ESO i de batxillerat de l’IES Roquetes. Qui hi estigui interessat, que passi pel menjador i
rebrà més informació sobre aquest servei.

Sisena Setmana cultural de l’Escola de música

Durant la setmana del 19 al 25 d’abril, la Lira Roquetense va celebrar la 6a Setmana cultural de l’Escola
de música. Aquests dies, els alumnes van protagonitzar diverses audicions musicals: violí, guitarra, flauta
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nista a la zona del Toscar, en concretament, fins a la cova
dels Adells. L’excursió, que va durar una hora i mitja, va
dur-los fins a la cova esmentada i, a dintre, van trobar
ossos amb què els menuts van reconstruir part d’un esquelet de bou.

travessera, saxo, clarinet, trompeta o conjunt instrumental, entre d’altres. També es van organitzar tallers de
dansa, conta contes, manualitats, teatre, cimena... Les
imatges en són una mostra.
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Tallers, conferències i
sortides amb l’Associació
de Dones
Les conferències i els tallers van ser els protagonistes de
les activitats primaverals que va organitzar l’Associació
de Dones de Roquetes. Així, les sòcies van poder escoltar quina és la feina que du a terme l’equip mèdic que
forma el servei d’hospitalització domiciliària del Verge
de la Cinta; un equip, format per una doctora i dues infermeres, que fa 4 anys que està en funcionament. El servei està adreçat a pacients que haurien d’estar ingressats
a l’hospital però que, en estar estables, poden estar a
casa, on aquest equip mèdic els visita cada dia. S’hi pot
adreçar de diverses maneres: a través d’atenció primària, consultes externes, hospitalització, urgències o el
PADES.
Els secrets del iogurt en cada etapa de la vida d’una dona
va ser el títol d’una altra conferència a la seu de l’Associació, aquesta oferta per la firma comercial Danone. I,
continuant amb el tema de la salut, també es va celebrar
un taller per aprendre a fer ungüents casolans a base de
plantes, alcohol, oli i cera verge.
El segon taller d’aquesta primavera, però, res té a veure
amb la temàtica de l’anterior ja que aquesta vegada va
tractar-se d’aprendre a taller pernil. Dimarts 20 d’abril,
organitzat per les cooperatives Soldebre i Arco Iris, de
Terol, es va mostrar com tallar bé el pernil salat. Les assistents van practicar i aprendre nocions bàsiques del
tema, com ara que és més elegant tallar-lo en diagonal

que recte, disposar d’un bon ganivet flexible o que, per
conservar-lo, cal posar greix al damunt del pernil i taparlo amb un drap de cotó. En acabar, les assistents van degustar el pernil tallat.
MUSICAL A BARCELONA

El mes de març, un grup de 54 dones va viatjar fins a
Barcelona per veure el musical dels èxits de Mecano Hoy
no me puedo levantar. Al matí van fer turisme per Barcelona i a la tarda, al teatre Tívoli.
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Els esports centren l’activitat
dels Joves de la Ravaleta
L’Associació de Joves de la Ravaleta va organitzar, a finals
del mes de febrer, una sortida d’esquí, a Sort. Trenta-cinc
joves van apuntar-s’hi: dos dies d’esquí, viatge amb autobús i molta xalera. Tan bé s’ho van passar que, amb tota
probabilitat, la sortida es repetirà l’any vinent.
FUTBOL AL CASAL

Dissabte 10 d’abril, amb motiu del partit de futbol entre
el Barça i el Reial Madrid, el Joves de la Ravaleta van instal·lar una pantalla gegant al casal del nucli urbà per poder
veure el partit tots junts. Durant la tarda, abans de l’enfrontament, van organitzar un concurs de consoles de videojoc, que no va tenir molt èxit de participació ja que va
ser una mica improvisat.
Quant al clàssic partit de la Lliga, més de cent persones
van presenciar-lo al casal, i no només provinents de la
raval de Cristo sinó també de Tortosa, Campredó i Roquetes. L’Associació va obsequiar els presents amb un aperitiu i, a la barra, van fer entrepans calents i freds. En
acabar, els aficionats van posar música per celebrar la victòria del Barça.

Salut, alimentació i ‘banca
ètica’
El treball pel benestar del cos i de la ment és la premissa
principal de l’associació Sirga, camins per créixer i, perseguint aquest objectiu, s’organitzen activitats diverses com
ara els tallers que van tenir lloc el mes de març: Cos i consciència, a càrrec de Tomàs Álvaro, metge, psicòleg i investigador, i Cosmètica natural, a càrrec del centre Photon,
de Tortosa; una bona oportunitat per aprendre a fer cremes amb productes naturals, una alternativa a la cosmètica química.
També les conferències van estar adreçades a millorar la
salut. Dintre del cicle Alimentació i salut, la primera va titular-se Aliments amics i enemics. La nutricionista i dietista Alba Huerta va donar unes pautes de conducta
adequades per portar una alimentació equilibrada en tots
els àpats del dia. La segona, i darrera conferència del cicle,
Menjar sà i fer exercici físic, va anar a càrrec de Joan A.
Pons, professor del postgrau Nutrició i tecnologia alimentària de la Universitat Oberta de Catalunya. L’objectiu d’aquesta va ser proporcionar coneixements, habilitats i
actituds positives per dur una alimentació i una activitat
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física saludables. A més a més, Pons va parlar de la importància d’adaptar l’alimentació i l’exercici físic a cada
etapa de la vida, ja que fer-se gran no és sinònim d’emmalaltir.
Finalment, la ‘banca ètica’ va ser el tema d’una tercera conferència que va celebrar-se, aquesta vegada, a la sala polivalent de la biblioteca de Roquetes, a càrrec de Jordi Mari,
director de FETS (Finançament Ètic i Solidari). A través
d’un audiovisual, es va parodiar un banc fictici per treure
a la llum allò que fan els bancs amb els nostres diners. L’anomenada banca ètica promou el finançament solidari.
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esports
El Vòlei Roquetes
assoleix l’ascens
a primera i es
proclama campió
de Catalunya

E

l Club Vòlei Roquetes
va viure, a principis
de març, una jornada
històrica. El mateix
dia, mentre l’equip sènior aconseguia l’ascens a primera
catalana, l’equip cadet es proclamava campió de Catalunya en la seva
categoria.
Els jugadors de l’equip sènior masculí de l’entitat han fet una temporada molt regular (només van perdre
dos partir en vint jornades), la qual
cosa s’ha vist recompensada amb
l’ascens a una categoria en què, segurament, l’equip es trobarà amb altres conjunts molt potents i el club
haurà de fer front a despeses una
mica més importants que en les categories en què l’equip ha jugat fins
ara. Recordem, però, que, en tres
anys, el Club ha viscut dos ascensos.
L’altra alegria de la jornada -i de la
temporada- va donar-la l’equip cadet
masculí, que va proclamar-se campió de Catalunya en el partit a casa contra el Vall d’Hebron, el seu rival més directe. Els roquetencs van fer tota
una exhibició de joc i van imposar-se en tres sets molt
emocionants. Aquesta gesta permetrà que l’equip participi
en el Campionat d’Espanya, que tindrà lloc a Los alcázares (Múrcia) del 26 al 30 de maig.
Tant l’èxit del sènior com del cadet són a causa, segons el

president de l’entitat, Benjamín Cuevas, “del treball i el sacrifici dels jugadors, dels entrenadors, de la junta directiva del CV Roquetes i dels pares, que sempre col·laboren
en tot, sobretot en els desplaçaments dels jugadors”, va
manifestar Cuevas.
Des d’aquestes línies de la revista, la més cordial enhorabona a tots els esportistes del Vòlei Roquetes.
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El Moto Club Roquetes
presenta els seus pilots per
a la temporada 2010
Gairebé dues-centes persones van participar en l’acte de
presentació dels equips i els pilots que, aquesta temporada
2010, representaran el Moto Club Roquetes en diverses
competicions esportives (segona fotografia). Així, l’equip
del Moto Club Guzzi MotoBox, format Manel Segarra, Sergi
Segarra i Manel Segarra jr., competirà en els següents campionats: Pirelli SuperStock Series (hi participarà Sergi Segarra a la categoria 600 Dinhos), Triangular de resistència
Michelin (3 hores), Bol d’Or Clàssic, Biker Clàssici les 24
hores de motociclisme de BCN (en aquesta prova participarà Manel Segarra jr.). A banda d’aquests campionats
també es disputaran altres curses, com és el cas de l’especialitat de supermotard.
Per la seva banda, el corredor Pau Doñate, integrant de l’equip Honda Vico, pilotarà una Honda CRF 250R, i ho farà
en el Campionat d’Espanya de Motocross i en el Campionat
d’Espanya sub-19. A banda, també disputarà altres curses
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del Campionat de Catalunya i el valencià.
Els pilots més joves del Moto Club, Marc Alcoba (moto de
velocitat 70 cc) i Cristian Cabanes (minimoto GRC) també
disputaran diverses proves aquesta temporada. Marc, pilot
de nou anys, disputarà les curses del Campionat de Catalunya de promovelocitat en la categoria de 70 cc (un total de
set), la darrera de les quals tindrà lloc al circuit de Móra d’Ebre el dia 2 d’octubre; mentre que Cristian, amb 7 anys d’edat, participarà en el Campionat de Catalunya de minimotos
en la categoria d’alevins (vuit curses)
En la presentació d’equips i pilots, que va tenir lloc a la Lira,
es va poder veure tot allò que envolta un box de carreres de
motos: pneumàtics slicks i d’aigua, taules de cronometratge,
eines i granotes.

5A FESTA DE

LA MOTO

El primer diumenge de març, el Moto Club va organitzar la 5a
Festa de la moto; una celebració oberta a tot tipus de ciclomotors, motocicletes, quads i trikers, que vol retre un homenatge al món del motociclisme. La concentració va ser a l’Hort
de Cruells, on van esmorzar els participants, i, en acabar, van
fer una petita volta per les poblacions veïnes dels Reguers i
Jesús perquè tot tipus de motos poguessin prendre-hi part.
L’organització va atorgar tres premis: a la persona vinguda de
més lluny, al pilot més jove i al pilot de més edat.
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El CFS Roquetes femení
disputa la lligueta d’ascens
pel títol
Les noies del Club Futbol Sala Roquetes van guanyar-se una
plaça per disputar la lligueta d’ascens final pel títol de Lliga,
que enfronta els tres millors equips de cada grup de la Divisió Provincial. Després de disputar els 16 partits de la fase regular, les estadístiques generals són: 11 victòries, 2 empats,
3 derrotes, 55 gols a favor i 25 en contra (la portera Laia és,
de nou, la menys golejada de la categoria).
Quant a la classificació final, les jugadores roquetenques van
aconseguir un total de 35 punts, fet que va situar-les en el 3r
lloc de la classificació, a 1 punt de les segones (Delta Ebre
Escola) i a 5 punts de les primeres (Renau).
ESFORÇ CONTINUAT

L’entitat no va poder assolir l’ascens a la Divisió d’Honor
que l’equip va guanyar la temporada anterior. Motius eco-

nòmics i la marxa de jugadores clau i punteres de l’equip va
fer que enguany no es disputés aquesta categoria. Malgrat tot
i amb molt d’esforç, l’entitat va ser capaç de superar els problemes inicials, tal com ho demostra la notable i regular trajectòria de l’equip femení al llarg del campionat. El nivell de
joc i la intensitat han estat excel·lents al llarg de totes les jornades, la qual cosa els ha donat el dret a disputar una fase
final en què tots els rivals són d’un altíssim nivell.

A L’ESQUERRA, L’EQUIP EN EL DESPLAÇAMENT A CORNELLÀ CORRESPONENT AL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS. A LA DRETA, ELS TRES PRIMERS CLASSIFICATS DEL MEMORIAL DUART.

El 1r equip del CE Peó Vuit, sisè al Campionat de Catalunya
El primer equip del CE Peó Vuit es manté, un any més, a la
segona divisió gràcies a les tres últimes victòries (contra el
Vila-seca, el Vilafranca i la Ràpita) del Campionat de Catalunya per equips, que va acabar en sisena posició, amb 4
punts. A més a més, el jugador Santi Añó va aconseguir
una norma de MC (mestre català), la qual cosa va convertir-lo en el millor tauler de tot el Campionat, amb quatre

victòries i cinc empats.
El segon equip del Club, que milita a la primera territorial,
va acabar a la part alta de la classificació, amb 5 punts.
D’altra banda, dintre dels campionats socials que organitza
el CE Peó Vuit, el març passat va cloure el Memorial Duart
amb la següent classificació: Lluís Pàmies, primer lloc; Santi
Añó, segona posició; i Ramon Cid, tercer classificat.
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Els teixos del Marturi, uns
dels principals atractius de
la 1a Marxa de la Joca

i, a més...

L’àrea de Cova Avellanes, al Port, va ser el punt de sortida, diumenge 21 de març, de la primera Marxa que organitza l’entitat excursionista la Joca Club Alpí. Amb
aquesta activitat, el club va tancar els actes de celebració del 25è aniversari de l’entitat; actes que van començar la passada tardor.
Dos-cents vint-i-vuit excursionistes (de totes les edats)
van inscriure’s en aquesta matinal pel Port que va conduir els participants als bassis del Marturi i a la zona
dels teixos del mateix indret, amb vistes panoràmiques
del castell de l’Erosa o la singular silueta de la Joca, per
citar alguns exemples. Cal recordar que l’organització va
oferir la possibilitat de triar entre tres recorreguts davant la previsió que s’hi inscriguessin moltes famílies,
tal com va succeir: el primer, d’una durada aproximada
de dues hores; el segon, d’unes 3 hores de durada; i el
tercer i més llarg, d’una durada aproximada de quatres
hores i mitja.
La I Marxa de la Joca va cloure amb una menjada popular al mateix lloc de sortida. Els participants van endurse, de record, una samarreta tècnica commemorativa de
la jornada.

Divendres 26 de març, Francesc Sánchez, més conegut en el món de la muntanya com a Pako Crestes, va projectar un audiovisual amb què el públic
assistent va poder fer una passejada per les principals crestes dels Pirineus. Aquest acte, organitzat
per la Joca Club Alpí, va tenir lloc a la sala polivalent de la biblioteca.
pàgina 38

Núm. 273 abril - maig 2010

Roquetes

Núm. 273 abril - maig 2010

IMATGES D’UN EMOCIONAT ALBERT GINÉ EN L’ACTE DE REBUDA QUE ELS SEUS AMICS VAN CONVOCAR LA NIT DE DILLUNS

12 D’ABRIL A ROQUETES.

Albert Giné torna a casa
després de la duríssima
Marató des Sables
La nit de dilluns 12 d’abril, l’esportista Albert Giné arribava
a Roquetes després d’haver participat en la Marató des Sables, al desert del Sàhara. El que no s’esperava, però, era
trobar-se amb gairebé un centenar d’amics i amigues a la
porta principal de l’ajuntament per donar-li la benvinguda;
una rebuda que ni la pluja va aigualir. Molt emocionat i molt
cansat, Giné va celebrar l’arribada amb els seus.
L’endemà, al saló de plens, l’Ajuntament va oferir-li una rebuda oficial en què també va participar el representant territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre, Jordi Gaseni.
SIS DIES PEL DESERT

Albert Giné va participar, del 2 al 12 d’abril, en la 25a edició de la Marathon des Sables (al Marroc), una prova duríssima que va comptar amb 1.050 participants i de la què

Cada any, l’empresa Gubiana dels Ports elabora un calendari de sortides amb l’objectiu de donar a conèixer el
nostre patrimoni natural i, en especial, el del Port. El
mes de gener, el recorregut va ser font del Fangar-coll
del Muso; el febrer, la moleta d’Alfara i la vall de l’Infern;
el març, la ruta elegida va ser la Barcina i les puntes de
la Barcina. Rutes totes que, recorrent carenes o barrancs,
ofereixen vistes espectaculars del territori.

i, a més...

Rutes per conèixer el Port

l’esportista roquetenc va endur-se el diploma Finisher, en
acabar la prova en 43a posició, amb un temps de 31 hores,
6’ 30’’. Giné va destacar la duresa de la prova, especialment
per les condicions físiques però també psíquiques, que l’havien portat en algun moment a valorar l’opció d’una retirada. “No la vaig acabar per mi sinó per tota aquella gent
que està lluitant per alguna cosa”, va manifestar Albert
Giné que destinarà el diners aconseguits en la cursa a la Lliga
contra el Càncer de les Terres de l’Ebre.
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biblioteca municipal de Roquetes

notícies
LA BIBLIOTECA CELEBRA EL SEU

3R ANIVERSARI

El 23 d’abril, la biblioteca va celebrar el seu tercer aniversari i, amb aquest, se celebren també tres anys de servei ininterromput de la biblioteca al municipi, a la
ciutadania.
La biblioteca és un fet a la ciutat de Roquetes i s’ha convertit en un referent social, cultural i d’oci per a molts
ciutadans i ciutadanes del municipi de Roquetes i, de reEVOLUCIÓ DELS VISITANTS

2007 - 2009

EVOLUCIÓ CONNEXIONS A INTERNET

2007 - 2009

LA BIBLIOTECA, ORIENTADA A L’USUARI

La biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà estrena web amb
la finalitat d’apropar-se a tothom, contribuir a difondre
totes les activitats, novetats i notícies que genera i també
les que genera el municipi Roquetes, afavorir l’intercanvi
d’opinions i facilitar la conversa, la participació i el diàleg entre la població i la biblioteca.
La trobareu a http:// bibliotecaroquetes.webnode.es/
A la pàgina web hi ha diferents elements perquè els usuaris puguin posar-s’hi en contacte, generar debats, fòrums,
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truc, també de les poblacions veïnes.
Les dades que presentem a continuació reflecteixen l’evolució de la biblioteca, que disposa actualment d’un fons
de 22.820 documents, i els seus serveis. L’any 2009, la biblioteca va rebre un total de 43.674 visites, va fer 50.872
préstecs, van haver 13.015 connexions a Internet, i s’hi va
dur a terme un total de 160 activitats (101 per a adults i
59 per a infants).

EVOLUCIÓ DELS PRÉSTECS

2007 - 2009

EVOLUCIÓ ASSISTÈNCIA A LES ACTIVITATS

2007 - 2009

participació.
Pel que fa als continguts, hi ha l’agenda d’activitats i les
últimes novetats acabades d’arribar, així com totes les
eines per comunicar-se i conversar amb la biblioteca. La
resta d’informació està estructurada en diferents pestanyes (activitats, catàleg, Roquetes, Punxetes, punyetes, llibres, cinema i fons local.
La biblioteca continua mantenint el bloc (bibliotecaroquetes.blogspot.com) i també la trobareu a les xarxes socials Facebook i Twitter.
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activem la biblioteca
Aquestes són algunes de les activitats
que van dur-se a terme a la biblioteca
durant els mesos de març i abril passats.
Divendres, dia 12, va tenir lloc la presentació del llibre Lo Carrilet de la
Cava i les cançons de Josep Bo: un paisatge musical per al delta de l’Ebre, de
Gemma Bo, Elena Fabra i Artur Gaya.
La presentació de l’acte va anar a càrrec de Sisco Ollé, regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Roquetes, i Toni
Vives, director de teatre.
Dijous, dia 25, va celebrar-se la conferència Banca ètica: el poder de transformació dels diners, a càrrec de Jordi
Mari, director de FETS.
Tots els dimecres, la biblioteca realitza
l’Hora del conte, una activitat que ja té
tres anys de vida i que apropa la lec-

tura i la narració oral als infants. Cada
mes es renova la temàtica dels contes
i se’n fan tallers complementaris. Cal
assenyalar que, des del mes de març,
la biblioteca realitza Un cop al mes, un
conte en anglès, una nova activitat que
es durà a terme el darrer dimecres de
cada mes.
Divendres 9 d’abril, va tenir lloc la presentació del llibre Les bruixes d’Arnes,
de David Martí. i divendres següent, la
del llibre Un tresor: el Crist de la Puríssima, de Lurdes Casanova i il·lustracions de Mentxu Pérez, que també
forma part del personal que treballa a
la biblioteca.
La presentació va anar a càrrec del regidor de Cultura, Sisco Ollé, i del vicari judicial del Bisbat de Tortosa, Jordi
Bertomeu.

l’agenda
MAIG
Dimecres 5, 18 hores
Conferència Sóc dona i estic bé
amb el meu cos.
Organitza: àrea de Qualitat de
Vida, Ajuntament de Roquetes,
i l’ICD.
Dijous 6, 19 hores
Taula territorial de
Ciutadania i Immigració de les
Terres de l’Ebre.
Organitza: Secretaria per a
la Immigració,
Departament d’Acció
Social i Ciutadania.
Divendres 7, 19.30 hores
Conferència-taller
Com organitzar les nostres
fotografies digitals personals,
a càrrec d’Emili Vilaró.
Divendres 14, 19 hores
Entrega dels premis
de dibuix
Dia de la família.
Divendres 21, 20 hores
Conferència Biodiversitat i
custòdia del territori, a càrrec de
Vicky Carles.
Dissabte 22, 10 hores
Taller de gospel amb
Emmanuel Djob.
I tots els dimecres a les 17.30h:
conta contes a l’àrea infantil
de la biblioteca.

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

E

n aquest espai de la revista, com sempre, farem
un repàs a la programació de l’emissora municipal Antena Caro. I d’aquests mesos d’inici de la
primavera, volem destacar l’entrevista que, dintre del programa A micro obert, se li va fer a
Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (foto 1). En aquest espai, Tomàs va parlar de la desena assemblea general de l’entitat i de quines són les properes
actuacions que portarà a terme la PDE per defensar el cabal
mediambiental necessari per a la sostenibilitat del riu Ebre.
D’altra banda, en l’espai El món de la pagesia del 19 d’abril
(foto 2), el seu conductor, Josep Olivas, pagès i membre del
sindicat agrari Unió de Pagesos, va entrevistar el també roquetenc Rafel Curto, un dels autors del llibre Plantes del Port.
El motiu? La publicació del tercer volum d’aquesta col·lecció
d’estudis de la flora del Port. A més a més, en el programa, Olivas parla, cada setmana, de la fruita i la verdura del temps, recomana una planta i també comenta notícies d’actualitat
relacionades amb el món de la pagesia.
Destacarem també el programa Freqüència verda que presenta Maria Gil, membre de Gubiana dels Ports (foto 3). Ella
va explicar el perquè de la celebració del Dia mundial de l’aigua i va entrevistar Guillem Argelich, coordinador de la Casa
de l’Aigua de Tortosa, per parlar dels actes preparats per
aquesta celebració i també del 3r aniversari de la Casa de l’Aigua.
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5
La rosa del desert, el programa dedicat al món de la immigració, ressaltem la xerrada en què es va parlar de la mediació i
de la tasca que porta a terme en aquesta qüestió ACISI, l’Associació per la Cooperació, Inserció Social i Interculturalitat.
Van parlar, d’esquerra a dreta de la imatge 4, Mohamed Ait
Abaou, Kira Bermúdez, Sonia Dridi, Cristina Grau i Faisal
Abbas, tots ells membres d’aquesta entitat.
Quant al programa La tertúlia, en destacarem dues. La primera, la que va tractar dels centres educatius de Roquetes, que
es troben immersos en una sèrie de remodelacions, ampliacions i obres que afecten alumnes, professors i pares. Aquesta
tertúlia va servir per conèixer quina és la situació educativa

6
actual al municipi. Ho van explicar (d’esquerra a dreta de la
fotografia número 5) Francesc Benet, director de l’IES Roquetes; Marian Rojas, directora dels serveis territorials d’Educació
a les TE; Sisco Ollé, regidor d’Educació de l’Ajuntament de
Roquetes; i Dora Sánchez, directora del CEIP M. Marcel·lí Domingo. L’altra tertúlia que ressaltem és la mantinguda amb
les tres darreres generacions de botiguers que enguany celebren el centenari del seu establiment. Estem parlant de M.
Cinta Cid, M. Cinta Antó Cid i Sergi Rodríguez Antó, propietaris de Casa la Toríbia; un comerç que ha volgut compartir
aquesta efemèride amb tots els seus clients i, per aquest motiu,
ha programat diversos actes durant tot l’any. (Foto 6)
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registre civil
FEBRER

MARÇ

Naixements

Naixements

Jofre Albacar Forés, 28/01/10

Gerard Periche Rodríguez, 3/03/10

Abril Grau MONNÉ, 31/01/10

Doae Lahlahi, 14/03/10

Kram El Atmani, 3/02/10

Manel Navarro Lanau, 18/03/10

Jordi Puerto Pla, 3/02/10

Martina Muñoz Giménez, 18/03/10

Jan Rodríguez Sánchez, 7/02/10
Jad El Hassnaoui, 9/02/10

Matrimonis

Aimran El Houssaine, 17/02/10

Miguel Blasco Carles i

Sasha Gombau Pfluger, 17/02/10

Maria Cinta Valls Cervera,

Wassima Messoudi, 20/02/10

mercat municipal

6/03/10
Jordi Casado Borrull i

Matrimonis

Glòria Sances Massachs, 7/03/10

L'horari d’atenció al públic del mercat municipal

Cap matrimoni durant el mes de
febrer.

Defuncions
Juan Manuel Cano López, 2/03/10

Defuncions
Agustín Bordera Bordera, 30/01/10

(Només apareixen les defuncions
produïdes al municipi de Roquetes)

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 als mesos de febrer i març de 2010
FEBRER
Temperatura mitj. màx.: 14.5 C
Temperatura mitj. mín.: 5.0 C
Temperatura màxima absoluta:
21.4 C els dies 24 i 25
Temperatura mínima absoluta:
0.0 C el dia 3

MARÇ
Temperatura mitj. màx.: 17.1 C
Temperatura mitj. mín.: 7.0 C
Temperatura màxima absoluta:
22.6 C el dia 27
Temperatura mínima absoluta:
1.8 C el dia 10

Precipitació mensual: 28.4 mm
Precipitació màxima en un dia:
9.8 mm el dia 18

Precipitació mensual: 21.7 mm
Precipitació màxima en un dia:
9.0 mm el dia 7

Ratxa de vent màxima: 96 km/h
NW el dia 11

Ratxa de vent màxima: 78 km/h
WNW el dia 4

Humitat rel. mitj. a 07 h: 72%
Humitat rel. mitj. a 13 h: 53%
Humitat rel. mitj. a 18 h: 65%
Humitat rel. mitj. horària: 67%

Humitat rel. mitj. a 07 h: 71%
Humitat rel. mitj. a 13 h: 51%
Humitat rel. mitj. a 18 h: 64%
Humitat rel. mitj. horària: 67%

Pressió màxima absoluta:
1019.8 hPa el dia 2
Pressió mínima absoluta:
984.5 hPa el dia 19
Pressió mitjana: 1006.8 hPa

Pressió màxima absoluta:
1023.7 hPa el dia 17
Pressió mínima absoluta:
996.3 hPa el dia 8
Pressió mitjana: 1016.5 hPa

pàgina 44

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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Prestacions per a programes
per a la gent gran
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

OBJECTE:
* Prestació per a l’acolliment residencial de la
gent gran
* Prestació per a centre de dia
* Prestació per a habitatges tutelats
* Prestacions per a estades temporals per a gent
gran amb discapacitat
BENEFICIARIS. Requisits:
* Tenir més de 65 anys
* Acreditar la necessitat de prestació per manca
de capacitat econòmica
TERMINI PRESENTACIÓ SOL•LICITUDS:
* 30 de setembre de 2010
SOL•LICITUDS:
Imprès normalitzat disponible a l’adreça www.gencat.cat/dasc
ENLLAÇ DOGC:
www.gencat.cat/eadop/imatges/5576/10035088.pdf

Deixalleria de Roquetes
Horari:

Calendari tributari
2010
IVTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/03/2010 – 31/05/2010
IBI urbana/rústica/guarderia rural . . . . . .30/06/2010 – 30/08/2010
Taxes: escombraries/guals/cons. nínxols . .30/06/2010 – 30/08/2010
Impost sobre Activitats Econòmiques . . .30/07/2010 – 30/09/2010

Subvencions i ajuts
Amb la Resolució ASC/1091/2010, de 24 de març, publicada al
DOGC, núm. 5608, el Govern de la Generalitat obre convocatòria per a l’any 2010 de subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut, per a
projectes tant d’activitats com d’inversions en béns immobles.
El termini per a la presentació de les sol·licituds acabarà el 15
de maig de 2010.

Oferta pública de treball
AJUNTAMENT de SANT JAUME
D’ENVEJA
Agent d’ocupació i desenvolupament
local.
Cal llicenciatura universitària.
Concurs oposició.
AJUNTAMENT d’ULLDECONA
Conserge/subaltern, personal amb discapacitat.
Cal certificat d’escolaritat o equivalent.
Concurs oposició.
AJUNTAMENT de FALSET
Auxiliar administratiu.
Cal graduat escolar o equivalent.
Concurs.

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
durant tot l’any

telèfon

606 553 081

AJUNTAMENT de CAMBRILS
Educadors socials.
Cal diplomatura en educador social.
Procés selectiu.
DIPUTACIÓ de TARRAGONA
RECURSOS HUMANS
Tècnic auxiliar especialista per a
l’Escola d’Art i Disseny de Reus.
Cal títol de tècnic especialista branca
deliniació o tècnic superior edificació i
obra civil.
Concurs oposició.
AJUNTAMENT de l’HOSPITALET de
l’INFANT

PATRONAT MUNICIPAL de TURISME
Informador de turisme.
Cal graduat en ESO, equivalent o superior.
Procés selectiu.
AJUNTAMENT de l’HOSPITALET
de l’INFANT
PATRONAT MUNICIPAL de TURISME
Informador de turisme i comerç.
Cal formació professional de segon
grau o equivalent.
Concurs oposició.
AJUNTAMENT de TARRAGONA
RECURSOS HUMANS - PERSONAL
Tècnic en medi ambient.
Concurs mèrits, reservat funcionaris.
AJUNTAMENT de TARRAGONA
RECURSOS HUMANS - PERSONAL
Director tècnic ensenyament.
Lliure designació, reservat funcionaris.
AJUNTAMENT de TARRAGONA
RECURSOS HUMANS - PERSONAL
Arquitectes tècnics.
Cal títol universitari d’arquitecte tècnic.
AJUNTAMENT de TARRAGONA
RECURSOS HUMANS - PERSONAL
Personal docent. Concurs.
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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CONFERÈNCIES
Què és la Gestalt?, a càrrec de Janina
Espuny. Dia 29 de maig, 20h.
Casal de joves. Més informació,
tel. 606 117 248.
Organitza: Sirga, camins per créixer.

Organitza: Gubiana dels Ports.

CURSOS i TALLERS
Taller de dibuix a la natura. Dia 15
de maig, de 9 a 14h. Informació i
inscripció: C.I. del Parc Natural dels
Ports, tel. 977 500 845.
Organitza: Gubiana dels Ports.

FESTES
VII Concentració motera.
Dies 4, 5 i 6 de juny. Instal·lacions del
Montepio (ctra. dels Reguers).
Més informació: tel. 977 500 460 (horari d’oficina) o a ww.motoclubroquetes.com.
Organitza: Moto Club Roquetes.

Curs d’iniciació a la fotografia.
Dies 15, 22 i 29 maig i 5, 12 i 19 de
juny, als matins (i alguna tarda-nit per
fer fotos nocturnes). Casal de joves.
Els treballs seran exposats durant la
setmana de Festes Majors 2010.
Taller de gospel. Dia 22 maig,
de 10.30 a 14h i 15.30 a 18h.
Biblioteca de Roquetes. Preu
d’inscripció 35 , 25 per a cantaires
de la FCEC. Informació
i inscripcions al telèfon 977 500 565 o
a l’adreça medina1@xtec.cat.
Organitza: Coral Preludi a Caro.
Taller d’experimentació amb els cinc
elements. Dia 29 de maig, de 10 a 14h
i de 16 a 20h. Casal de joves.
Informació i inscripcions,
tel. 639 289 072.
Organitza: Sirga, camins per créixer.
ESPORTS DE MUNTANYA
Les fonts de Paüls. Excursió.
Dia 30 de maig, 9h. Informació i
inscripció: C.I. del Parc Natural dels
Ports, tel. 977 500 845.
Organitza: Gubiana dels Ports.
El Toscar, cova Pintada, la vall Figuera. Excursió. Dia 20 de juny, 9h.
Informació i inscripció: C. I. del Parc
Natural dels Ports, tel. 977 500 845.
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Descens de barrancs al Pirineu francès. Dies 19 i 20 de juny.
Més informació, tel. 977 503 933.
Organitza: la Joca Club Alpí.

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). 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.
Dimecres 12 de maig: viatge a Girona
per veure Girona en flors. Preu: 45
euros.
Dissabte 19 de juny, a les 18.30h, berenar gratuït per a les sòcies al pati
dels Til·lers del centre cívic. Durant el
berenar, presentació de les pubilles de
l’entitat 2010.

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).
Festivitat de la patrona. Dia 13 de
juny.
Durant el mes de juny començarà el
Campionat de Festes majors de billar i
guinyot.
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.
Club d’escacs Peó Vuit
Horari: dijous, de 17.45 a 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.
Lliga contra el Càncer
Sopar del càncer al pati dels Til·lers
del centre cívic. Dia 18 de juny.
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.
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col·laboracions
A Mercè Lleixà en el seu primer
aniversari

Arrels

Tot sovint recordo aquella cadira
on seies inquieta,
en aquella presentació d’un conte
a Roquetes, a la biblioteca.

Les arrels de la Mercè
per sempre estaran aquí
i el seu nom a la biblioteca
el poble li ha oferit.

Jo, encuriosida per la teva actuació, no m’adonava
com arribava un dèbil esquinçall de lluna plena
per una finestra a la meva vora
que em va fer més agradable aquella vetllada.

Sempre que tenia una estona
se’n venia cap aquí
a visitar la seva mare
i a saludar els seus amics.

Mai oblidaré els teus ulls
amb unes espurnes que no paraven,
amb aquell somriure ple
quan es creuaven les nostres mirades.
Entre núvols de records
en aquesta nit calmada i serena
penso amb tu, estimada Mercè,
i ploro per dins ofegada de tristesa.
Són tants els moments que en tu penso...
que he pensant. Per què?
Quan el sol sigui més blau i la mar sigui amb calma
potser aquell dia ho entendré i jo també trobaré la calma.
Tenies un cor alegre i valent.
Tots els personatges que has representat en donen fe
i les persones que et coneixíem i seguíem
no ho oblidarem.
La vida sense demanar-te permís et va ser arrabassada
i la lluna vergonyosa en un raconet plorava.
Un nou camí en la teva vida fa un any vas començar;
jo no deixaré de recordar.
Sempre que la sensibilitat acariciï el silenci,
quan busqui un estel i trobi un raconet d’ombra,
aniré a buscar aquella cadira en la què seies
i obriré aquella mateixa finestra.

De les Festes de Roquetes
va ser pregonera un any
i així va deixar constància
que el seu poble era important.
Ella estimava Roquetes
com s’estima una mare,
amb carinyo i alegria,
amb sentiment i paraules.
Ja fa un any que tu no hi ets,
el temps ha passat volant
però ens queda el teu record
i això és molt important.
Mercè, tu que estàs al cel
i sé que ens estàs mirant,
aquí va el nostre carinyo
i una abraçada ben gran.
Araceli Hernández
(a la imatge, Mercè Lleixà, hivern 1982)
PN: t’estimem!
“La buena gente no muere, siempre está latenten en nuestro corazón, formando parte de nuestra vida. Te fuiste, per sin dejarnos”. Fragment de Carta a una amiga (maig 2009).

Montse Pallarés, març 2010

Dissabte 21 de novembre de 2009, una colla de Roquetes va reunir-e en un sopar per celebrar tots junts el
seu cinquantè aniversari. A la fotografia, d’esquerra a
dreta: M. Teresa Llusià, Rosa M. Sebastià, Sisco Trullén, M. Eugènia Garcia, Carmina Pedret, M. Immaculada Jovaní, Josefa Royo, M. Teresa Codorniu, M. Rosa
Sancho, Àngels Pegueroles i Araceli Audí.
Ajupits: Ramon Sogues, José I. Baiges, Manolo Pallarés, Paco Gilabert i Joan M. Abelló.

celebracions

Sopar del 50è aniversari
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Any 1980. Roquetes.
D'esquerra a dreta: Paco Lleixà, Garcia, Miquel Castelló,
Salvador Sales, Sisco Trullén, Jordi Suazo, Bernial, Manel
Solé, Mariano Gil, Ricardo Canalda, Àngel Rodríguez,
Sangres, Fernando Sánchez, José M. Ramírez, Jordi
Berenguer. A baix: Vidal, Jordi Rodríguez, Juan J.
Rodríguez, Pedret, Fermín, Piñol i Pla. MANEL SOLÉ
Any 1991. El Molí. Roquetes.
Sisco Ollé i Òscar Llatje. MARIBEL BELMONTE
Any 1975. Festes de Roquetes.
Marisa Gisbert, Encarna Llusià, Salomé Igual, Neus Gisbert,
M. Teresa Martínez, Gemma Bonet, M. José Puig i
Enriqueta Franch, entre d’altres. CINTA GISBERT
Any 1988. Ofrena de flors i fruits. Festes majors
de la raval de Cristo.
Dídac Ralda i Núria Farlete. PEPITA ALBARRAN

Febrer 1992. Casetes Velles. D’esquerra a dreta: Quique
Sebastià, Sergi Mulet, Joan C. Calbet, Ramon Mulet,
Maria Eixarch, Vicky Curto i Jordi Nolla. VICKY CURTO

