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A

l’editorial

quest mes de juny passat, vam aprovar el
pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2010;
un pressupost que ascendeix, tant en els capítols de despeses com en els d’ingressos, a
8.4 65.571,62 , i que representa una disminució del 15% respecte del pressupost inicialment aprovat l’any
2009.
És també, però, un pressupost elaborat en un context difícil,
que està condicionat pel desenvolupament d’una crisi econòmica
i financera de caràcter mundial que afecta de forma directa el
nostre país en general, i la nostra ciutadania en particular, amb
la disminució del poder adquisitiu o la destrucció de llocs de
treball.
Crisi que ha provocat la disminució dels ingressos, la qual cosa
ha forçat la reducció del nou pressupost. D’altra banda, però,
hem mantingut la voluntat de continuar amb una política social
adequada a les necessitats de la nostra població, al manteniment de plantilla del personal funcionari i laboral de l’ajuntament i la creació, mitjançant plans d’ocupació o inversions en
obra pública, de nous llocs de treball a Roquetes per tal de fomentar ocupació i contrarestar el context de crisi econòmica actual.
Un altre aspecte al què cal que faci referència és al retard en
la presentació per a la seva aprovació. El motiu principal va ser
que la confirmació de la subvenció que des del Consell Català de
l’Esport ens ha atorgat a Roquetes la Generalitat de Catalunya
amb motiu de la construcció del nou pavelló poliesportiu -que
serà inaugurat l’11 de juliol, darrer diumenge de festes-, no va
arribar fins al mes de maig. Un retard plenament justificat tenint
en compte la importància econòmica de la subvenció, que és de
840.000 .
El pressupost 2010 de l’Ajuntament recull la major part de les
necessitats, demandes i reivindicacions de la nostra ciutadania,
corregeix els dèficits d’infraestructures i equipaments del nostre municipi i, a la vegada, mostra la clara voluntat de l’equip de
govern de consolidar les millores -i ampliar-les, si és possible- de
les polítiques socials i de suport al manteniment de l’ampli i divers teixit associatiu de Roquetes. Tot això serà possible dur-ho
a terme gràcies als vots favorables dels grups que formem l’actual govern municipal. Com a alcalde, estic convençut que
aquest pressupost s’emmarca en la línia de creixement i millora
de la qualitat de vida de la nostra població, malgrat la crisi econòmica actual, i dins de les possibilitats financeres del nostre
Ajuntament.
D’altra banda, quan aquesta revista us arribi a les mans estarem, probablement, en plenes Festes majors. Així doncs, no vull
acabar aquest article editorial sense desitjar-vos, a tots i a totes,
que les passeu de la manera més tranquil·la i feliç possible, que
les gaudiu tant com pugueu i que, per uns dies, deixeu de banda
penes i preocupacions per ‘enamorar-vos’ de les Festes majors
2010.
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notícies
Contenció de la despesa i austeritat en els
pressupostos municipals per al 2010
Malgrat tot, el govern manté la inversió al municipi i la
política social engegada fa tres anys

E

l ple de l’Ajuntament de Roquetes celebrat
dilluns 7 de juny va aprovar, amb el vot favorable de l’equip de govern i el vot en contra de l’oposició (PSC), el pressupost
municipal per a l’any 2010. Un pressupost
que va dur-se a aprovació ja avançat l’any en curs a causa
del retard en la confirmació d’una més que significativa
subvenció provinent del Consell Català de l’Esport
(840.000 euros), de la qual depenia la finalització de les
obres de la infraestructura més important que haurà fet el
govern municipal en aquesta legislatura: el pavelló poliesportiu, que serà inaugurat el darrer diumenge de les Festes majors, dia 11 de juliol.
Així doncs, el pressupost que va ser presentat al ple es caracteritza, bàsicament, per la contenció en la despesa i per
l’austeritat ja que, segons el regidor d’Hisenda, Jordi Baucells, “no podia ser de cap altra manera en un temps
molt difícil en què la crisi econòmica afecta tothom i,
evidentment, també als ajuntaments”, va manifestar el
regidor. El total del pressupost municipal per al 2010 puja
a 8.4 65.571,62 euros, un quinze per cent menys que el del
2009 (que representa un milió i mig d’euros menys).
Si comparem aquest pressupost amb el de l’any passat, es
pot veure que aquest ha disminuït considerablement a
causa, principalment, de l’augment de la partida de personal (4,22%) i la disminució dels imports de béns corrents i serveis (-8,24%), les despeses financeres
(-68,4 6%), les transferències corrents (-15,74%) i les inversions reals (-31,4 6%). Aquest augment en la partida de personal, per exemple, ha estat motivat, entre d’altres raons,
per l’actualització dels salaris, les requalificacions de personal, l’augment de les assegurances socials o les baixes

laborals (malaltia i embaràs). Malgrat tot, s’han disminuït
costos en els sous de la Policia Local i en la brigada municipal (dues places menys que han estat cobertes a través
dels plans d’ocupació).
Quant a la disminució d’altres despeses, cal destacar, per
exemple, la que correspon a béns i serveis, que minva a
causa de la contenció en la despesa i l’esforç d’estalvi,
malgrat que bona part d’aquesta partida (327.000
euros) correspon a la
quota de la piscina climatitzada.
Respecte als ingressos
previstos, aquests han
baixat significativament
respecte del 2009. Per
citar alguns exemples, la
crisi en el sector de la
construcció ha fet que la
recaptació en concepte
d’ICIO i llicències urbanístiques hagi minvat en 250.000 euros. La més important,
però, és la corresponent als ingressos provinents de l’Estat i la Generalitat. Només en el primer cas, l’aportació de
l’Estat a l’Ajuntament de Roquetes (Fons nacional de Cooperació) ha disminuït en gairebé 500.000 euros respecte
del pressupost del 2009.

De la subvenció
del Consell
Català de
l’Esport depenia
la finalització
del pavelló
poliesportiu

SITUACIÓ FINANCERA DELS AJUNTAMENTS

En la seva exposició del pressupost per al 2010, el regidor
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

d’Hisenda va voler ressaltar l’actual situació financera
dels ajuntaments i la greu situació per la qual passen
aquests actualment. La caiguda dels ingressos provinents
de l’Estat, l’assumpció de diversos serveis a la ciutadania
que ni la llei els atribueix i pels quals no es rep cap ajut,
l’augment de l’IVA en dos punts o l’impediment d’endeutament que assenyala el Reial Drecret del govern espanyol per a l’any vinent, són alguns dels motius d’aquesta
greu situació financera dels ajuntaments, segons el regidor, que “empitjoren encara més el problema estructural històric del finançament local que s’arrossega des
que hi ha ajuntaments democràtics i que cap govern ha
sabut o ha volgut solucionar”, va manifestar Baucells.
Malgrat tot, el govern municipal de Roquetes manté el
compromís de no disminuir la inversió al municipi, així
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com tampoc la tendència de la política social engegada fa
tres anys. Recordem, per exemple, que es mantenen les
partides per a l’adquisició de sòl per a habitatge protegit
i rehabilitació de l’edifici de l’antic ajuntament, i continuen les obres de la millora de la xarxa d’abastiment d’aigua potable, així com de la xarxa de pluvials, la
urbanització dels antics terrenys d’IMSSA-TAMSA o la del
carrer de Cervantes, totes dues a la raval de Cristo.
“Aquest equip de govern té la ferma voluntat de mantenir la política social adequada a les necessitats de la
nostra població, de conservar els llocs de treball estables i, fins i tot, de crear-ne de nous a través dels plans
d’ocupació o de la inversió en obra pública”, va ressaltar
el regidor d’Hisenda, tot afegint que “aquesta aposta fins
i tot s’evidencia amb el manteniment del suport econòmic al teixit associatiu del municipi”, va concloure Baucells.

En marxa la urbanització de dotze carrers de la raval Nova
Aquest mes de juny van començar les obres d’urbanització
de dotze carrers de la raval Nova; unes obres que, segons
el regidor d’Obres i Serveis, Gerard Gas, “han estat llargament reivindicades pels veïns d’aquest barri” i a les què
“l’Ajuntament ha donat prioritat davant el mal estat en
què es troben actualment aquests carrers”, va manifestar
el regidor. Els carrers són, en concret, els de Martínez de la
Rosa, Callao, Numància, Alcolea, Bruch, Sant Miquel, Sant
Bertomeu, Santa Teresa, Sant Vicent, Sant Francesc, Sant
Pere i una part del carrer del Traval.
Aquestes obres, que van ser adjudicades a l’empresa Jardí
Natura SL per un import de 258.046,87 euros, consistiran
en la urbanització integral dels carrers, és a dir, en la modificació de les xarxes d’aigua potable i enllumenat, la creació de noves voreres i la nova pavimentació amb aglomerat
asfàltic. Segons l’empresa adjudicatària de les obres, la dupàgina 4

rada d’aquestes serà de quatre mesos, aproximadament.
Nova climatització de l’antic ajuntament
D’altra banda, també van començar les obres de reforma
del sistema de climatització de l’edifici de l’antic ajuntament, en concret, a la planta baixa (on està allotjat el CAP)
i al primer pis (casal de joventut). L’actual instal·lació de climatització és molt deficient, la qual cosa comporta una forta
despesa energètica i poc confort en l’ús de l’edifici. Amb
aquestes obres de reforma, el pressupost de les quals és de
160.049,28 euros, es canviarà l’actual sistema de màquines
generadores de fred i calor separades per un sistema de
bomba de calor amb energia elèctrica d’última generació.
També es col·locaran dues màquines a la coberta de l’edifici,
des de les quals es repartiran els diferents conductes a les
dues plantes inferiors.
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Jornada de treball sobre
la triquinosi i altres malalties
del porc senglar
La seu del Parc Natural dels Ports a Roquetes va acollir,
dissabte 29 de maig, la primera jornada de treball sobre
la triquinosi i altres malalties dels porcs senglars i sobre
com protegir-se’n. La jornada, que va ser organitzada per
l’Ajuntament de Roquetes, el Departament de Salut de la
Generalitat i la Reserva Nacional de caça dels Ports de Tortosa-Beseit, va comptar amb la presència de Javier Alegret, representant de l’Ajuntament a la junta consultiva de
la Reserva i responsable de la caça del porc senglar dintre del municipi de Roquetes; Cori Escoda, del Col·legi de
Veterinaris de Tarragona; Miquel A. Arasa, representant
de l’Agència de Protecció de la Salut a les Terres de l’Ebre;
Manel Royo, de la Federació Catalana de Caça a les TE; i
Xavier Olivé, de la Reserva de caça dels Ports de TortosaBeseit.
L’organització d’aquesta primera jornada sobre la triquinosi va respondre a l’interès de les administracions implicades de difondre i donar a conèixer amb profunditat una
malaltia que afecta tant el porc comú com el porc senglar,
per la qual cosa va ser una jornada oberta al públic en general però va estar adreçada, molt especialment, a caçadors i veterinaris. Val a dir que l’assistència de públic va
ser molt nombrosa, la qual cosa va fer-ne pensar en properes edicions.
Durant aquesta jornada de treball en què els tècnics van
explicar com controlar la malaltia i evitar que aquesta
afecti les persones també va haver temps per a la pràctica. Aquesta va tenir lloc a la sala municipal de tractament de la caça que existeix a Roquetes des del 2008, on
els veterinaris assistents a la jornada van ensenyar als caçadors a prendre mostres dels porcs senglars caçats perquè aquestes fossin fiables en ser analitzades (galtes,
cuixes...).

les. Aquesta instal·lació municipal està dotada del material
necessari per poder-hi practicar aquestes anàlisis. Així, els
caçadors de Roquetes poden deixar-hi els senglars, morts
i pelats, a la càmara de refrigeració de què disposa la sala
de tractament fins que el veterinari responsable de l’anàlisi dóna el vist-i-plau per al seu consum.

SALA DE TRACTAMENT DE LA CAÇA

El porc comú és analitzat sempre abans de ser consumit
i aquest procés té lloc al mateix escorxador on és sacrificat. No és així, però, en el cas del porc senglar, que és
caçat en estat salvatge a la Reserva i que, per tant, és susceptible d’encomanar a les persones algunes de les malalties que afecten aquesta mena de bestiar. Aquest fet,
juntament amb el brot de tuberculosi que va produir-se
al terme municipal de Roquetes inclòs a la Reserva, va dur
l’Ajuntament de Roquetes a destinar fons per crear una
sala de tractament de la caça i que els caçadors poguessin analitzar les peces aconseguides abans de consumir-

IMATGES DE LA JORNADA SOBRE LES MALALTIES QUE AFECTEN EL PORC SENGLAR. A DALT D’AQUESTES LÍNIES, LES PRÀCTIQUES DE LA JORNADA, REALITZADES A LA SALA DE TRACTAMENT DE CAÇA.
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Setmana de la Biodiversitat
a Roquetes

i, a més...

Del 17 al 23 de maig, va celebrar-se a Roquetes la Setmana
de la Biodiversitat 2010, organitzada per Graellsia, Grup
d’estudis i comunicació ambiental. Dintre dels actes de celebració, cal destacar la conferència audiovisual que va
tenir divendres 21 de maig a la biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà. Titulada El barranc de Sant Antoni. Biodiversitat i custòdia a les TE, la conferència va anar a càrrec de
Vicky Carles, membre de Graellsia, que va presentar el projecte de recuperació ambiental del barranc de Sant Antoni
i els acords de custòdia del territori que engloba (va començar l’any 2008 i acabarà
el 2012), i també va explicar els valors naturals del barranc i la biodiversitat que
aquest acull.
El barranc de Sant Antoni, que neix a Caro i desemboca al riu Ebre, està alimentat
pels bufadors de Lloret, Covalta i la Caramella, i aquests fa dos anys que no surten.
Als tolls hi ha aigua permanent, la qual cosa fa del barranc un lloc de gran valor
botànic (refugi d’avifauna, diversitat vegetal, reproducció d’amfibis...), però també
de valor social i cultural, a més a més de ser un espai d’una gran bellesa.
D’altra banda, diumenge 23 de maig, va tenir lloc una matinal de voluntariat ambiental al mateix barranc de Sant Antoni. La jornada va començar a les 9 hores del
matí i va constar d’un recorregut interpretatiu pel barranc, que va incloure la visita
a una zona de meandres que hi ha a prop de la desembocadura per fer el manteniment de la vegetació que hi ha estat plantada enguany.
Cal recordar que Graellsia està realitzant aquest projecte de recuperació ambiental del barranc de Sant Antoni amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
i la Mancomunitat de municipis Tortosa-Roquetes.

L’ajuntament acull el 1r ple
de la Mancomunitat
Tortosa-Roquetes del 2010
Dimarts 1 de juny va tenir lloc el primer ple ordinari del
2010 de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes, que va celebrar-se a la sala de plens de l’ajuntament de Roquetes per primera vegada en aquesta legislatura, ja que
–recordem- actualment n’ostenta la presidència.
Entre els punts de l’ordre del dia, cal ressaltar el corresponent als informes de la presidència, en què l’alcalde
de Roquetes, Paco Gas, president de la Mancomunitat,
va explicar les actuacions de condicionament que s’han
dut a terme al barranc de Sant Antoni, espai natural
que pertany als termes municipals de Roquetes i Tortosa. Gas també va informar que la Mancomunitat con-
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tinua exigint al Departament de Governació de la Generalitat que, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC), subvencioni la construcció d’una rotonda al
polígon del Pla de l’Estació, que quedaria ubicada entre
els dos termes municipals.
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La Policia Local estrena nou
uniforme d’estiu
El 24 de maig és la data oficial en què els agents de la Policia Local de Roquetes desen la vestimenta d’hivern per
lluir ja la de l’estiu. I continuant amb aquesta tradició, el
cos policial i la regidora de Governació de l’Ajuntament,
Maribel Belmonte, van presentar a finals de maig els nous
uniformes per a la temporada estiuenca; uns vestits que
són renovats cada any d’acord amb les necessitats dels
mateixos agents. Així, enguany, les habituals camises
d’estiu han estat substituïdes per jerseis tipus polo, més
còmodes i frescos, que incorporen també la novetat de
ser de dos colors i no d’un sol com fins ara.
D’altra banda, segons la regidora de Governació, es dóna
la circumstància que el canvi de vestits produït enguany

“comporta un estalvi significatiu per a l’Ajuntament ja
que el teixit dels nous uniformes és més econòmic que el
dels anteriors”, va explicar Belmonte.

Un estiu ple d’activitats lúdiques i esportives
Dimarts 1 de juny va obrir-se el període d’inscripcions per
poder gaudir de les activitats d’estiu que cada any organitza l’Ajuntament de Roquetes, dividides en tres apartats: l’esplai, el campus esportiu i els cursets de natació a
la piscina municipal.
El primer, l’esplai, tindrà lloc al centre cívic del 12 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres, i de 9 a 13h, i estarà adreçat a xiquets i xiquetes de 4 anys fins als 16. A
l’hora inscriure-s’hi, es pot optar per tres quinzenes: la primera, del 12 al 28 de juliol; la segona, del 29 de juliol fins
al 13 d’agost; i la tercera i darrera quinzena, que tindrà lloc
del 16 al 31 d’agost. Quant als preus, seran de 53,50
(una quinzena), 91 (dues quinzenes) i 128,50 (si es vol
participar en les tres quinzenes).
Respecte al campus esportiu, que se celebrarà a les
instal·lacions esportives municipals, també tindrà lloc del
12 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres, i de 9 a
14h. Adreçat a nens i nenes de 6 a 16 anys, el campus
també estarà dividit en tres quinzenes, que se celebraran
durant les mateixes dates que l’esplai. Els preus, però, varien una mica ja que són de 63 (una quinzena), 115,50
(dues quinzenes) i de 168 (tres quinzenes).

feccionament (de 19 a 20h). Els cursos de natació tindran
lloc a les piscines municipals, que també obriran les portes al públic en general els mesos de juliol i agost, amb
horari d’11.30h a 19h.
Més informació sobre qualsevol de les activitats estiuenques, al telèfon de l’Ajuntament de Roquetes, el 977 501
511.

CURSOS DE NATACIÓ

Una altra de les activitats organitzades per als mesos de
juliol i agost són els cursos de natació, adreçats a infants
majors de 4 anys. Amb un preu de 43 euros el mes sencer,
els participants podran accedir al curs d’iniciació (de 10.30
a 11.30h), al de Nivell I (de 18 a 19h) o al de Nivell II-perpàgina 7
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Els escolars de Roquetes celebren el Dia internacional
de les Famílies
Obert i d’un centenar d’infants, a més a més d’una vintena de
pares i mares d’alumnes. En el seu parlament, Pepita Bosch
va destacar el paper fonamental de la família en l’educació i
el desenvolupament personal dels infants, ja que “l’amor, l’harmonia i el bon ambient a casa són bàsics per al creixement dels fills i el seu equilibri emocional”, va manifestar la
regidora.
Després dels parlaments, els assistents van gaudir de la projecció del film de dibuixos animats Pingu i la seva família i, en
acabar, va tenir lloc l’entrega dels premis. Aquests van ser
per a Cinta Vega (M. M. Domingo) i Yasine el Bahaoui (Raval
de Cristo), del cicle inicial; i Yassim Sabir Dany (Centre Obert)
i Rut Cortiella (M. M. Domingo), del cicle mitjà. Quant al cicle
superior, els premis van ser per a Anna Sanz i Fàtima A. Ben
Haddon, totes dues de l’escola M. Marcel·lí Domingo.

i, a més...

Amb motiu de la celebració, el 15 de maig, del Dia internacional de les Famílies, l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament, juntament amb el Centre Obert Xirinxina, va
organitzar la segona edició del concurs de dibuix al voltant
d’aquesta temàtica; enguany, sota el lema Els millors moments amb la meva família. En aquest concurs, que va estar
adreçat als escolars del municipi, van participar més de cinccents xiquets i xiquetes de les escoles M. Marcel·lí Domingo
i Raval de Cristo, i també alumnes del Centre Obert.
Així, divendres 14 de maig, la sala polivalent de la biblioteca
de Roquetes Mercè Lleixà va acollir l’exposició dels dibuixos
participants i l’entrega dels premis corresponents a aquesta
segona edició del concurs; un acte que va presidir la regidora
de Qualitat de Vida, Pepita Bosch, i que va comptar amb la
presència de les dues monitores responsables del Centre

Taula de Ciutadania
i Immigració de les TE
En un acte organitzat per la Secretaria per a la Immigració, del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat, dijous 6 de maig va tenir lloc, a la
sala polivalent de la biblioteca, la creació de la Taula
territorial de Ciutadania i Immigració de les Terres de
l’Ebre; un organisme que haurà d’establir mesures per
a la participació social de les persones immigrades.
Segons el secretari per a la Immigració, Oriol Amorós, que va presidir l’acte, l’objectiu de la Taula és la
cooperació entre la Generalitat, els ajuntaments i la
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societat civil a l’hora d’elaborar polítiques relacionades
amb la immigració.
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Postres i autoestima,
dos tallers del Pla local de
Política de Dones
Dintre de les activitats que ve organitzant l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament tot seguint el Pla local de Política de Dones, a principis de maig va celebrar-se una sessió
de treball entre dones sobre la necessitat de sentir-se a gust
amb elles mateixes i evitar tensions associades al fet de no
agradar-se. El taller, titulat Sóc dona i estic bé amb el meu
cos, va plantejar estratègies per millorar l’autoestima i l’acceptació de la pròpia imatge corporal, i també va fer 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. Dirigit per la psicòloga Clàudia Truzoli, el taller va mostrar com, amb la satisfacció del
propi cos, el paper de la dona en l’àmbit públic millora considerablement. El fet de sentir-se bé i no patir complexos reforça el paper de cadascuna en l’entorn social i permet
ampliar els límits de la llibertat personal.
DOLÇOS DEL MÓN

D’altra banda, a finals de maig va tenir lloc la cloenda del
taller de cuina multicultural que va celebrar-se els mesos
d’abril i maig al local de l’Associació de Dones de Roque-

tes, al centre cívic; un acte que va consistir en elaborar uns
dels dolços més representatius de les nostres terres: els pastissets.
Aquest taller de reposteria, en què van col·laborar la pròpia
Associació i les dones de l’associació Sanad (nouvingudes
procedents de diversos països), va néixer amb l’objectiu
d’esdevenir un espai d’intercanvi de coneixements culinaris
i culturals entre les dones de la població. Les dones assistents van elaborar dolços típics de la nostra cuina i de les
cuines marroquina, gallega, equatoriana i peruana, amb les
receptes dels quals, l’àrea de Qualitat de Vida va editar-ne
un llibret que es va poder trobar a la tercera edició de la Fira
d’Entitats, celebrada el 26 de juny. (Veure pàgina 47.)

cursos

Iniciació a la fotografia, al
casal de joves
Dissabte 15 de maig va començar, al casal de joves de
Roquetes, un curs d’iniciació a la fotografia, que va ser
impartit pel fotoperiodista esportiu Antolí Ortiz. Organitzat per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament i adreçat
a aficionats al món de la fotografia (amb formació prèvia o sense), el curs formava part de la programació
estable de formació continuada que té lloc al casal al
llarg de l’any, i va néixer amb l’objectiu que els assistents treguessin el màxim rendiment a les seves fotografies tot aplicant-hi els coneixements més bàsics.
El curs va prioritzar l’aprenentatge a través de la pràctica, per a la qual cosa les classes van tenir lloc al casal
de joves, però també al carrer i al camp i en horaris
diversos, amb la finalitat de poder treure imatges tant
diürnes com nocturnes. El curs, d’una durada de trenta
hores, va tractar temes tan diversos com ara el funcio-

nament d’una càmera, tècniques de composició, lents i
filtres, el color, el blanc i negre i la llum, o retocs bàsics de fotografia amb programa informàtic.
El curs d’iniciació a la fotografia va celebrar-se els dies
15, 22 i 29 maig i 5, 12 i 19 de juny, i va comptar amb
una vintena d’alumnes. Val a dir que els treballs del
curs seran exposats al públic durant la setmana de Festes Majors de Roquetes, al casal municipal Hort de
Cruells.
pàgina 9
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Roquetes festeja el seu
patró, Sant Gregori

diplomes

Diumenge 9 de maig, dia de la festivitat del patró de Roquetes, Sant Gregori, va celebrar-se una missa en el seu
honor, a la qual van assistir les autoritats municipals,
membres del Patronat de Festes i diverses pubilles del
2009 i el 2010 (foto de la dreta). Durant la missa, es van repartir estampes del sant i, en acabar, espigues de blat beneïdes, en al·lusió a Sant Gregori.
En sortir de l’església, es va engegar una traca al carrer
Major i es va aprofitar la festa per fer la cloenda de la ballada de sardanes que durant els mesos d’hivern ha organitzat el Centre Parroquial. Molta gent va ballar davant
l’església i, en acabar, se’ls va fer un obsequi a Jordi Angelats (mestre sardanístic) i a la seva senyora (a la segona
imatge).
A la tarda, l’església va ser l’escenari del concert que va
oferir M. Pau Medina, estudiant de violoncel i cant al Conservatori de Tortosa, acompanyada en alguns moments

Cloenda de la casa
d’oficis del casal de joves
Aquest juny passat van acabar les classes i es va
fer l’entrega de diplomes corresponents a la casa
d’oficis d’agent de desenvolupament turístic i turisme rural; acte que va tenir lloc a la sala de plens
de l’ajuntament. Aquest curs va celebrar-se durant
un any al casal de joves i va estar format per vuit
alumnes; un projecte formatiu que està promogut
per la Diputació de Tarragona, amb el suport del
Fons Social Europeu.
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pels seus germans Sergi (oboè) i Gemma (flauta travessera), i al piano, per la professora Elisa Huguet. Val a dir
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El juny acomiada els alumnes dels centres educatius
Premis, orles, festes i comiats protagonitzen els actes de
celebració de la fi del curs escolar 2009-2010
L’estiu ja ha arribat i, amb ell, la fi del curs acadèmic
2009-2010. Tots els centre educatius de Roquetes (també
la llar d’infants Patufets) van organitzar diversos actes
per celebrar-ho. Comiat als alumnes que han acabat els
estudis i als que canvien de cicle, jocs i festes, esmorzars i dinars col·lectius... són alguns exemples dels actes
que els estudiants del municipi van dur a terme per celebrar la fi del curs i l’inici de les merescudes vacances.
IES ROQUETES

Dimarts 22 de juny, l’IES Roquetes va organitzar l’acte
de cloenda del curs, que va consistir en l’entrega del cinquè premi-beca Institut Roquetes als alumnes de batxillerat i dels cicles formatius d’Imatge personal amb
millor expedient acadèmic; a més a més de fer un reconeixement a tots aquells que han acabat una etapa acadèmica. L’acte festiu va comptar també amb l’actuació
de l’orquestra Stop i, per acabar, un aperitiu que va patrocinar l’AMPA del centre.
El premis Institut Roquetes atorgats van ser per a:
 Anna Ramírez, millor estudiant d’estètica de la primera promoció del Cicle Formatiu de grau mitjà d’Estètica personal decorativa. El premi va consistir en
diversos productes cedits per l’Associació d’Esteticistes
Tarraconense i per diverses cases comercials.
 Premi-beca Institut Roquetes del Cicle de Perruqueria:
Tània Prado. La firma Schwarzkopf va obsequiar-la amb
una sèrie de regals valorats en 364 .
 El premi-beca Institut Roquetes als millors alumnes
de segon de batxillerat per la seva dedicació i esforç va
ser, en aquesta cinquena edició, per a Llorenç Solé i Mi-

reia Blanch. En la dotació econòmica d’aquest premi, valorat en 1.800 (900 per a casdacú), participen els ajuntaments de les poblacions d’origen dels alumnes que
assisteixen al centre, i cal ressaltar que l’Ajuntament de
Roquetes hi col·labora amb 600 i l’AMPA, amb 100 .
D’altra banda, el centre va atorgar tres reconeixements
especials, el primer dels quals va ser per als estudiants
que van participar en el projecte Prevenció entre iguals,
que va consistir en unes conferències als nois i noies de
primer d’ESO sobre els riscos que comporten les drogues. Els diplomes de reconeixement van ser per a Andreu Pérez, Sergi Monclús, Ferran Pallarés, Adrià Sogues,
Jaume Castell, Abraham Arasa i Pau Cid.
El segon reconeixement va ser un obsequi per als alumnes guanyadors de les proves cangur de matemàtiques;
obsequi que va consistir en un llapis de memòria (les
proves cangur són exàmens voluntaris que avaluen el nivell matemàtic dels estudiants de tot Catalunya). Els
afortunats van ser Mònica Moratalla, de 3r d’ESO; Sergi
Fernández (va ser el número 51 d’entre els 6.000 participants d’arreu de Catalunya) i Ester Benaiges, de 4t
d’ESO; Pau Cid, de 1r de batxillerat; i Ivan Alcoba, de 2n
de batxillerat.
Finalment, el tercer reconeixement va ser el del premi
Fem matemàtiques 2010; el nom d’un altre concurs numèric a nivell de tot el país per al qual van classificar-se
diversos estudiants de l’IES Roquetes. El tercer premi de
la prova pràctica de grup a la segona fase d’aquest certamen va ser per a Maria Giménez, Isaac Vieco i Cristian
Colau, tots tres de 1r d’ESO. El primer premi a la tercera
(continua a la pàgina següent)

A LA PRIMERA IMATGE, PREMI ALS MILLORS ALUMNES DE SEGON DE BATXILLERAT. A LA DRETA, UN DELS PREMIATS AMB ELS RECONEIXEMENTS PELS CONCURSOS DE MATEMÀTIQUES.
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fase va ser per a Franc Auxach, alumne de 2n d’ESO.
ELS PREMIS DELS ALUMNES

per demostrar que amb el treball en equip, la cultura de
l’esforç i la humilitat es pot arribar molt lluny. Finalment,
(continua a la pàgina següent)

i, a més...

Durant tot el curs, els alumnes de 4t d’ESO van treballar
en un projecte de llengua anglesa que porta per títol The
Butterfly Effect (l’efecte papallona). L’objectiu principal
d’aquest programa és contribuir en la pau al món tot començant pel propi entorn: companys, amics i professors.
En acabar el curs, els alumnes van nominar diferents
persones o associacions per atorgar-los diversos premis
a la pau: un premi a nivell mundial, un altre a nivell de
Catalunya i un tercer que és a nivell del centre.
Enguany, el premi de la pau a nivell mundial que van
atorgar els alumnes va ser per a la Creu Roja, per la seva
lluita per afavorir els més necessitats arreu del món.
Quant al premi a nivell de Catalunya, aquest va ser per
a l’entrenador del primer equip del Barça, Pep Guardiola,

II Jornades mediambientals a l’IES Roquetes
A principis de maig, l’IES Roquestes va organitzar la
segona edició de les Jornades mediambientals, que
tenen lloc cada dos anys i intenten sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de la cura de l’entorn.
Aquest projecte compta amb al participació de tota la
comunitat educativa i, durant els dies que se celebra,
els diversos tallers en són els protagonistes.
Així, els alumnes de 1r d’ESO van construir objectes
decoratius amb paper reutilitzat, joies amb les càpsules usades de la cafetera i moneders amb bricks, i
també van veure l’audiovisual Aigua i futur, que parla
de l’aigua com a identitat territorial; mentre que els
de 2n van aprendre a fer sabó a partir de l’oli ja utilitzat i van participar en un taller de dansa i expressió al voltant del tema de l’aigua.
Els alumnes de 3r d’Eso, per la seva banda, van assispàgina 12

tir a la conferència de Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre; mentre els de 4t van conèixer el funcionament d’una placa solar tèrmica, d’un
miniaerogenerador i d’un forn i una cuina solars; i Sergi
Saladié, portaveu de la Coordinadora Antinuclear de Catalunya i professor de geografia de la URV, va fer una
conferència sobre l’energia a les Terres de l’Ebre per als
alumnes de batxillerat.
Les jornades també van comptar amb moltes altres activitats (diversos treballs de plàstica, una carrera de cotxes
solars elaborats a les classes de tecnologia...). Tot plegat
per conscienciar l’alumnat i, a més a més, per celebrar
que, aquest any, la Generalitat va concedir a l’IES el títol
d’Escola Verda.
Per clausurar les jornades, es va celebrar una jornada de
portes obertes amb performances a càrrec dels alumnes.
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el premi de la pau a nivell de centre va ser per a Genís
Panisello, per la seva generositat, col·laboració i valentia (a la foto de la pàgina anterior).
CEIP RAVAL DE CRISTO

Dimarts 22 de juny, últim dia de classe, el CEIP Raval de
Cristo va organitzar l’acte d’entrega de les orles als
alumnes de 6è, com a fi d’una etapa. Durant el matí,
també va celebrar-se un emocionant acomiadament de
dues de les mestres del centre amb motiu de la seva jubilació: Pili Chavarria, que feia 21 anys que estava treballant a la Ravaleta i 35 que exercia de mestra, i Orquídia
Albiol, que també portava 21 anys al centre i en feia 41
que exercia. Els alumnes, companys i l’AMPA de l’escola
va obsequiar-les amb diversos regals i rams de flors, i
els alumnes van voler fer-se una foto amb elles (imatge
de dalt).
Al llarg de tot el matí, diverses colxonetes inflables van
estar instal·lades al pati perquè els alumnes passessin
l’últim dia de classe de la millor manera possible. Arribada l’hora d’esmorzar, l’AMPA va obsequiar l’alumnat
amb pastes i sucs de fruita
PORTES OBERTES AL MARCEL·LÍ DOMINGO

Per la seva banda, i com a acte previ a la cloenda del
curs escolar, dimecres 2 de juny, el CEIP M. Marcel·lí
Domingo va celebrar la tradicional jornada de portes
obertes adreçada als pares i als alumnes que el proper
curs 2010-2011 començaran les classes de P3 al centre.
Per a l’ocasió, els alumnes de P4 va representar el conte
La vaca Mariona, molt aplaudit pels més petits, i, a con-

tinuació, aquests van poder estrenar, jugant, el que serà
el seu pati d’esbarjo el proper curs. Per acabar, l’AMPA
de l’escola va oferir als futurs alumnes un berenar al
(continua a la pàgina següent)
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menjador de l’escola.
Ja arribada la fi del curs, el matí del darrer dia, els alumnes de 6è que enguany acabaven la seva etapa escolar al
centre van voler oferir als seus companys diverses danses preparades per ells mateixos, amb l’ajut de la seva
mestra, Marisa Valls, a la què van obsequiar amb un ram
de flors. En acabar l’espectacle de danses, l’escola va
oferir un esmorzar per a tot l’alumnat.
També l’AMPA del Marcel·lí Domingo va organitzar una
menjada per celebrar la cloenda del curs amb els alumnes. En aquest cas, un dinar que va aplegar 350 xiquets
i xiquetes. (Imatges de dalt de tot.)
Els actes d’acomiadament del curs, però, no van acabar
per Sant Joan, com és tradició, perquè, divendres dia 25,
el grup de flautes i la coral Novella Harmonia de l’escola
van oferir un concert per als familiars; i, dilluns dia 28,
el centre escolar va organitzar l’acte d’entrega de les
orles als alumnes que enguany han acabar d’estudiar-hi.
A causa de la manca d’espai a l’escola, enguany les orles
van ser entregades, per primera vegada, a la sala polivalent de la biblioteca en un acte al què van assistir els familiars dels alumnes (un total de 67 alumnes van rebre
les orles de final d’etapa). Abans de l’entrega, però, un
audiovisual en què els protagonistes eren aquests alumnes va recordar-los en diversos actes i festes celebrats
durant els anys que van estar a l’escola.

‘ELS

PATUFETS’

També els menudets de la llar d’infants Patufets van acomiadar el curs amb diversos actes festius, el primer dels
quals va ser dilluns 21, quan els petits van oferir un recital de cançons davant del mercat municipal per celebrar el Dia de la música. Val a dir que van comptar amb
un públic molt nombrós i entregat. El segon acte, l’acomiadament del curs pròpiament dit, per al qual els menuts van preparar un petit festival que van oferir als seus
familiars.
pàgina 14
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L’art de la pintura, al centre
obert Xirinxina
Després del parèntesi de la Setmana Santa, l’abril va arribar al centre obert Xirinxina amb l’art de la pintura com
a protagonista. Durant gairebé tot el mes, els infants van
estar envoltats de llibres d’aquesta temàtica (molts d’ells,
de la biblioteca), de la mà dels quals van conèixer autors
com ara Dalí, Picasso, Gimeno, Van Gogh o Renoir. Els
alumnes del centre obert van fer una interpretació personal d’alguns quadres d’aquests pintors i d’altres, però
també van fer diferents pintures amb l’ordinador, com ara
retrats a l’estil picassià o a la manera de Jackson Pollock.
El món de la pintura va comportar també jocs diversos (el
trencaclosques gegant amb la imatge del quadre Els girasols, de Van Gogh, o el joc de l’escultor) i dues sortides
‘artístiques’ pel municipi roquetenc. La primera, al Raval
de l’Art, on els artistes Teresa-Marta Batalla i Rainer Schumacher van mostrar el seu taller i les seves creacions als
alumnes; i la segona, a l’Hort de Cruells per veure l’exposició de pintures corresponents al 30è Premi de pintura
Ciutat de Roquetes. Per a molts dels infants, aquesta va ser
la primera vegada que visitaven una exposició, i van gaudir en directe de pintures de temàtiques i tècniques d’allò
més variades.
DIA INTERNACIONAL DEL JOC

Amb el mes de maig va arribar la celebració, divendres
dia 28, del Dia internacional del joc; una jornada dedicada
a recordar que les activitats lúdiques són de gran importància en la vida de qualsevol persona i, en concret, a
transmetre que el joc és cabdal per al desenvolupament de
l’infant.
Per celebrar la jornada, l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament, a través del centre obert, va organitzar una

tarda plena de jocs per als més menuts, tot i que uns pocs
adults van compartir una estona jugant amb els petits.
De les 17 fins a les 20 hores, el parc dels plataners (al costat del centre cívic) va ser l’escenari dels jocs en què van
participar els infants, tan diversos com saltar a la corda,
curses, futbolí, jocs de punteria, parxís, etc. La tarda va
(continua a la pàgina següent)
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acabar amb una degustació de gelats.
LA RECTA FINAL

Arribat el juny i ja amb vistes a la fi del curs, la direcció del
centre obert Xirinxina va organitzar una trobada amb els
pares i les mares dels infants que han estat enguany al centre. Entre d’altres qüestions, els temes que van ser tractats en aquesta reunió van ser la valoració conjunta del
curs per poder introduir-hi millores de cara al proper.
Quant a aquesta darrera qüestió, cal recordar que l’1 de
setembre tornarà a obrir-se novament el període d’inscripcions i que les places del curs 2010-2011 seran també limitades.
Els enigmes, però, van ser el tema principal de la primera
meitat del darrer mes del curs: què són, en què consisteixen i la resolució d’uns quants d’ells. Van haver-ne de complicats, de facilets, de divertits i d’absurds..., que van ser
resolts de manera individual, per parelles i en equips.
En la part final del juny, els alumnes del centre obert van
proposar-se fer d’exploradors. Van parlar de la importància de dur sempre al damunt una motxilla amb les coses
essencials (aigua, menjar, brúixola…), van aprendre a
construir-se el seu propi got per beure, van conèixer diferents maneres d’orientar-se a banda de la brúixola (mapa,
sol, estrelles…), van aprendre què és una rosa dels vents i
els quatre punts cardinals.
També van posar-se a la pell d’un excursionista i van intentar resoldre diferents situacions en què podrien trobar-se,
com ara si surt sang del nas, com actuar en cas de patir un
cop al cap o si els peus estan molt danyats de tant caminar. I per conèixer un grup d’excursionisme, els alumnes
van visitar la seu social de la Joca club Alpí, de Roquetes.
Carles Lluís i Albert Solé, president i vicepresident d’aquesta entitat, respectivament, van rebre’ls al local i van
mostrar-los un seguit de fotografies sobre diferents sortides i activitats, i material divers que utilitzen per a les
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seves sortides, excursions, escalades... A més a més, els
infants van poder utilitzar el rocòdrom de què disposa la
Joca. No cal dir que tots i totes no van deixar de pujar-hi i
baixar-hi fins que va ser l’hora de marxar.
La veritable fi del curs al centre obert, però, va arribar el
dia 23 de juny amb la festa de la VIII Trobada de centres
oberts de les Terres de l’Ebre, que enguany va tenir lloc a
Sant Carles de la Ràpita, i amb la sortida al Poblenou del
Delta dels dies 29 i 30 de juny.
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Sant Joan aplega gairebé 500 persones a l’Hort de Cruells
Gairebé cinc-centes persones van aplegar-se a l’Hort de
Cruells, la nit del 23 de juny, per gaudir de la revetlla de
Sant Joan que organitza cada any l’Ajuntament de Roquetes. Des de les 21 hores, aproximadament, el públic
va acudir-hi per anar organitzant les taules que després
van fer-se servir per sopar a la fresca al parc municipal.
Cap a la mitja nit, la flama del Canigó va calar foc a la foguera preparada per celebrar la nit més curta de l’any,
enmig de l’actuació pirotècnica dels diables Lucifers de

Roquetes. Val a dir que la flama del Canigó (recollida,
com sempre, per l’actual alcalde Paco Gas i el regidor de
Cultura, Sisco Ollé) va arribar a l’embarcador del Club
de Rem de Tortosa, via fluvial, provinent de Tivenys.
Amb la foguera ja de baixa i una vegada repartits la coca
i el cava, la música de l’orquestra Fenomenon Quartet va
posar punt i final a la nit de revetlla, que va finalitzar
ben entrada la matinada.
(continua a la pàgina següent)
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Però no només a Roquetes va haver revetlla popular de
Sant Joan ja que, a la raval de Cristo, l’Associació de Joves
de la Ravaleta van organitzar-ne una d’oberta a tothom
que desitgés participar-hi (més d’un centenar i mig de persones van apuntar-s’hi) a la terrassa de les escoles. Cap al
vespre, una baldanada va encetar la vetllada, que va continuar amb el sopar que, a l’igual que a l’Hort de Cruells,
cadascú va dur-se de casa. Les postres -això sí- van anar
a càrrec de l’Associació, que va obsequiar els assistents
amb cava i coca.
A la mitja nit, una traca va donar inici al ball i, cap a la
matinada, la discoteca mòbil va fer moure els més joves
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per acabar de festejar la nit més curta de l’any.
LA LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES

Per la seva banda, la gent més gran del municipi també va
tenir opció d’acudir a una altra revetlla: la que va organitzar, com cada any, l’Associació de Jubilats i Pensionistes de
Roquetes. Amb motiu de la nit de Sant Joan, es va preparar un sopar al pati dels til·lers del centre cívic, a base de
picadetes, gambes, ous farcits, espardenyes, pernil amb
meló, caragols, filet de vedella, gelat, coca i cremat. Tot un
àpat de celebració que va cloure amb el ball a càrrec del
duet Esencia. La vuitantena d’assistents va rebre un obsequi de part de l’Associació.

La 3a Fira d’Entitats
omple l’Hort de
Cruells en vespres
de les Festes majors
Un total de vint-i-sis associacions roquetenques van participar, dissabte 26 de
juny, en la tercera edició de la Fira d’Entitats que organitza l’àrea de Qualitat de
Vida de l’Ajuntament. Com en totes les
edicions, l’Hort de Cruells va ser l’escenari de la Fira; la mostra de l’activitat associativa de Roquetes. A partir de les 17 hores i durant
tota la tarda, les entitats participants -culturals, lúdiques,
esportives i socials- van donar a conèixer les seves activitats al públic; un públic que va acudir fidel a la ja consolidada cita prèvia a les Festes Majors de la ciutat.
Aquesta iniciativa de l’àrea de Qualitat de Vida ha tingut
pàgina 18

sempre un més que rellevant poder de convocatòria, tal
com explica la regidora de l’àrea, Pepita Bosch; “des del
primer any, sempre ha tingut molt bona acollida, tant
de públic com d’entitats que hi participen”; una inicia(continua a la pàgina següent)
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tiva que, des del començament, va respondre a “la necessitat que la ciutadania, tant de Roquetes com de les
Terres de l’Ebre, conegués totes i cadascuna de les associacions que hi ha avui en dia a la ciutat i la tasca tan
important que aquestes desenvolupen”, va manifestar
la regidora.
Tant la primera edició de la Fira com la segona (celebrades els mesos de juny del 2008 i el 2009, respectivament)
van comptar amb una alta participació, i el públic va
poder gaudir, durant tota la tarda, de la informació que
les associacions presents van donar sobre la seva activitat i també de les actuacions i mostres que moltes d’elles
van oferir. Cal esmentar, per exemple, les que van dur a
terme els Grallers de Roquetes, els diables Lucifers, el
ball country de l’Associació de Dones, els models d’avions del Club d’Aeromodelisme Ràdio Control de l’Ebre,
el cant de la coral Preludi a Caro o el ball a càrrec del
club de ball esportiu Making Dance.
Altres entitats van optar per organitzar activitats a la
seva carpa, com ara el club escacs Peó Vuit, que va celebrar partides d’escacs; el Centre Obert, que va organitzar
jocs per als menuts; AHIDA-TE o el Club de Bitlles, que
va ensenyar a tirar-les. També cal esmentar l’activitat organitzada per la Joca Club Alpí, que va muntar una petita
(continua a la pàgina següent)
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instal·lació d’escalada a la soca de l’eucaliptus del bell
mig del parc municipal.
Cal assenyalar que, en aquesta mostra cívica -a l’igual
que en les anteriors-, també hi estan involucrades les
àrees de Cultura, Esports i Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de Roquetes.
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el reportatge
Aquest 2010 es compleixen 100 anys de l’obertura
d’un emblemàtic comerç
roquetenc: Casa Toríbia,
els propietaris de la qual
van voler celebrar aquest
aniversari amb els seus
clients i amb la ciutadania
sencera. Nosaltres hem
parlat amb les tres
generacions vives de
comerciants: M. Cinta Cid,
M. Cinta Antó i Sergi
Rodríguez (a la foto), i
amb ells hem repassat
aquests cent anys d’història transcorreguda al
carrer Major de la ciutat.

Casa Toríbia: cent anys de comerç al carrer
Major de Roquetes

C

orria l’any 1910 quan el matrimoni format
per Francisco Antó i Toríbia Beneito van
decidir obrir un petit establiment a Roquetes; un negoci familiar que van instal·lar al
número 16 del carrer Major. En aquell petit
local, Casa Toríbia (així van decidir batejar la botiga, amb
el nom de la propietària) va esdevenir aviat un dels comerços de referència, ja que s’hi podien trobar molts productes necessaris a uns preus molt raonables. Espardenyes
d’espart, bétes i fils, boines, cordes, gorres, mocadors..., i
fins i tot fils per elaborar xarxes de pescar, tal com explica
M. Cinta Cid, nora del matrimoni i posterior responsable
del negoci: “totes les xarxes de pescar estaven fetes amb
fils que els meus sogres mateixos filaven; eren els únics
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que en feien a la comarca”, assegura. Més de vint anys
després, el matrimoni va canviar la botiga de lloc. Al mateix carrer Major però una mica més amunt, al número 38.
“Era un local on es tancaven animals. Ma sogra el va llogar -en aquell temps, pagaven 20 pessetes de lloguer- i el
va arreglar per posar-hi la botiga”, explica M. Cinta, i continua relatant: “fins que no va esclatar la guerra, la botiga
de la Toríbia va ser la més important del poble pel que fa
a brodats, fils, agulles, paraigües..., però, amb la guerra,
els meus sogres van perdre-ho tot. Quan van tornar de
les muntanyes, no van trobar-hi res, i fins i tot van plantejar-se de no continuar amb la botiga”, recorda.
Amb tot, el matrimoni Antó-Beneito va tenir cinc fills
(continua a la pàgina següent)
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LA TERCERA GENERACIÓ

M. Cinta Cid tenia gairebé 70 anys quan va deixar la botiga. Ella i el seu marit havien tingut tres fills (Agustí, M.
Cinta i David) i l’hereva del negoci, en aquest cas, va ser
la seva única filla, M. Cinta Antó, que havia crescut a la
botiga tot i que, de manera professional, va fer-se’n càrrec
el 1964. “Quan sortia d’escola, sempre estava a la botiga. Hi he estat tota la vida”, explica. Ella va ser la responsable de Casa Toríbia fins a l’any 2004, quan va
deixar-la en mans del seu fill Sergi.
L’arribada de la tercera generació als taulells va comportar la multiplicació dels articles que es venien a l’establiment. Més roba i més varietat que van implicar que
aquest és quedés petit. Malgrat tot, la clientela podia trobar-hi cada vegada més productes. “Molts els teníem en
caixes de cartró: els texans, les espardenyes, les camises, la roba interior... Per trobar una talla, havies de
treure-ho tot i tornar-ho a col·locar després”, recorda
M. Cinta Antó. A més a més, “teníem prestatgeries de

TORÍBIA BENEITO A LA
PORTA DE
LA BOTIGA QUE VA
OBRIR A ROQUETES
JUNT AMB EL SEU
MARIT, FRANCISCO
ANTÓ (A DALT).

fusta i féiem com si fos una tòmbola: tot estava penjat.
Era la manera d’exposar els joguets, per exemple, quan
arribava la campanya de Nadal”, explica. I per si això
fos poc, el negoci fins i tot feia de magatzem de determinats productes que la clientela anava comprant a poc a
(continua a la pàgina següent)

Premis per als comerços
centenaris

i, a més...

(Joan, Ángeles, Pepeta, Ramon i Agustí) i, a
l’hora de jubilar-se i de deixar en herència el
negoci, tal com manaven els cànons de l’època, l’hereu n’era el fill gran. La fatalitat va
fer que Joan, l’hereu, morís a la guerra, així
que la botiga va passar a mans d’un altre fill:
Agustí, que va aixecar el negoci una altra vegada. Bé, amb l’ajut inestimable de la seva
esposa: M. Cinta Cid. Ella és qui continua explicant-nos que, per tornar a comencar a treballar, ella i el seu marit van arreglar el local
“amb l’ajuda de mons pares, que es van vendre una finca
de 13 jornals que tenien a la Torta”, diu M. Cinta. La botiga va ser remodelada i va ampliar la seva oferta de productes tot obrint-se al món de la per fumeria, els
complements i el parament de la llar. Van col·locar-hi un
gran taulell per exposar-hi collarets i arrecades i “vam llogar el local del costat, que havia sigut una carboneria,
per posar-hi productes com ara jocs de cafè, coberts, jocs
d’obra...”, explica M. Cinta, i afegeix que “quan hi havia
comunions o algú es casava, la gent venia i els comprava
un regalet. Com que veníem de tot, la botiga sempre estava plena”.
I així va ser que Casa Toríbia va anar convertint-se en poc
més que imprescindible per a una clientela a la què no li
calia desplaçar-se fins a Tortosa per trobar allò que buscava. Un exemple clar n’eren les ‘modistes’, cosidores professionals que fins i tot hi tenien compte obert, tal com
recorda M. Cinta: “hi havia una llibreta per cada ‘modista’, on posava els productes que havien comprat. Totes
eren clientes nostres. Venien, compraven i nosaltres els
féiem un 10% de descompte per ser cosidores”.

Dilluns 21 de juny, el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, Josep Huguet, va fer
entrega dels premis als establiments comercials centenaris de Catalunya; entre ells, Casa Toríbia. A la
imatge de baix, Sergi Rodríguez rep el guardó de
mans del conseller en un acte que va tenir lloc al
palau de la Generalitat, a Barcelona.
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D’ESQUERRA A DRETA I DE DALT A BAIX, FAÇANA DE LA PRIMERA BOTIGA DE CASA LA TORÍBIA, AL CARRER MAJOR NÚMERO

16; EXTERIOR DE LA SEGONA UBICACIÓ DE L’ESTABLIMENT (MAJOR
38) JUST EL DIA DEL CASAMENT DE LA FILLA DELS PROPIETARIS, M. CINTA ANTÓ; LÍDIA RODRÍGUEZ, SERGI RODRÍGUEZ I DULCE FERNÁNDEZ, PLANTILLA DE CASA LA TORÍBIA A LA FAÇANA DE
LA SEU ACTUAL (MAJOR 40); I, FINALMENT, INTERIOR DE LA BOTIGA DESPRÉS DE LA SEVA DARRERA REMODELACIÓ, QUE VA TENIR LLOC EL PASSAT 2009.

(ve de la pàgina anterior)

poc: “veníem llana per fer jerseis. A cada clienta li guardàvem la llana que volia i, quan en necessitava un cabdell, venia a buscar-lo. No se l’emportava tota de cop”,
diu M. Cinta.
Com que, definitivament, aquesta segona ubicació de
Casa Toríbia va quedar petita, la seva propietària va decidir buscar-ne una de nova, més àmplia. I va trobar l’espai
adequat just a la cantonada del davant, on avui en dia resideix aquest negoci familiar. Com a curiositat, M. Cinta
comenta que, l’any 1992, quan van traslladar-se a la ubicació actual, “tot el gènere de l’altra botiga no ens cabia
en aquesta, tot i que el local és més gran. Allí estava tan
ben col·locat i estudiat al mil·límetre...!”. Tant va ser així
que van haver de desfer-se de molts productes que encara ocupaven aquells vells prestatges tot i pertànyer a altres èpoques, com ara vares de faixa, botons o aparells de
fer puntes de coixí.
Abans de canviar d’adreça definitivament, però, M. Cinta
Antó va aportar una novetat al negoci: la incorporació
d’una dependenta fixa que encara atén la clientela avui
en dia. Tenia 16 anys quan va començar a treballar-hi al

costat de M. Cinta i en fa 28 que està darrera el taulell:
Lídia Rodríguez.
AMB SERGI, LA MODERNITAT

L’any 2003, la greu malaltia que va patir Josep Rodríguez,
marit de M. Cinta Antó, va obligar aquesta a deixar la botiga. La parella, que havia tingut dos fills (Carlos i Sergi),
va deixar el negoci en mans del petit, Sergi, que fins aleshores s’havia ocupat dels comptes de l’empresa del seu
pare. Així que el fill gran va quedar-se amb aquesta i el
petit, amb la de la mare.
Sergi Rodríguez havia crescut també entre robes i fils.
Com que hi estava acostumat i, a més a més, li agradava
el món del comerç, aviat va veure’s la seva petjada en el
negoci. Més espai per a expositors i roba més moderna,
però la mateixa filosofia: gran varietat de productes i
preus competitius. “Preferim tenir menys marge de negoci i més clientela. Intentem comprar bé de preu per
poder vendre bé de preu”, diu Sergi. A més a més, el jove
empresari manté la mateixa política de proximitat amb
la clientela que els seus predecessors. Segons explica,
“coneixem tan bé els nostres clients i els seus gustos
(continua a la pàgina següent)
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que, quan comprem gènere nou, ja sabem més o menys
qui se’l quedarà”, afirmació que corrobora l’experimentada Lídia, que ara també està acompanyada per una altra
dependenta: Dulce Fernández (va incorporar-s’hi el 2006).
CELEBRACIONS D’UN CENTENARI

Aquest any 2010 es compleixen cent anys d’aquesta botiga
familiar, acollidora i de referència a Roquetes. I aquest
afortunat aniversari és el que ha volgut celebrar Casa Toríbia amb els seus clients en particular i amb la població
roquetenca en general. Per fer-ho, la direcció de l’establiment va organitzar un seguit d’actes: l’edició d’un tríptic
explicatiu de la història de la botiga, les noves targetes
amb el logotip al·legòric al centenari, promocions d’agraïment als clients (es va fer una targeta per client amb un
codi i, per cada euro de consum, la casa donava un punt;
punts que es podien bescanviar després per un regal) i
un aperitiu de celebració per als clients i un altre per a les
autoritats, tots dos celebrats a la mateixa botiga.
Val a dir que totes les accions per commemorar l’efemè-

LA IMATGE CORRESPON A L’APERITIU QUE CASA TORÍBIA VA OFERIR ALS SEUS CLIENTS PER
CELEBRAR EL CENTENARI DE LA BOTIGA. A BAIX, REPRODUCCIÓ DE L’AUCA DE CASA TORÍBIA, OBRA DE JOSEP BERNAT.

ride van comptar amb una gran acceptació del públic, la
major part del qual, client fidel d’un negoci que ha sabut
adaptar-se als nous temps en cada etapa i al què, des d’aquestes línies, desitgem molts més anys de vida. L’enhorabona!
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entitats

L’Associació de Joves de la Ravaleta celebra el seu
primer aniversari

L
tallers

’associació de Joves de la Ravaleta ja ha complert un any de vida i, per celebrar-ho, dissabte
dia 29 de maig van organitzar un seguit d’actes adreçats als joves. Van començar celebrant
l’assemblea general de socis, a la qual van assistir més de cinquanta joves i col·laboradors diversos. Entre
d’altres qüestions, la junta de l’Associació va explicar el programa d’activitats que està duent a terme durant aquest any
2010. Val a dir que l’Associació ha col·laborat i organitzat di-

verses festes, com ara les de Cap d’any, Carnestoltes, Sant
Jordi, Sant Mateu, Sant Joan.... També ha preparat concerts
benèfics, sortides d’esquí..., i ara té previst organitzar noves
activitats gràcies a la participació de la gent en tots els actes
que han estat programats.
En acabar l’assemblea, van preparar una musclada popular
i, a la nit, per sopar, fideuada cuinada pels mateixos membres de l’Associació. La nit de la celebració de l’aniversari va
cloure amb discoteca mòbil.

‘Gospel’ amb la coral
Preludi a Caro
Dissabte 22 de maig, la coral Preludi a Caro va organitzar, a la biblioteca Mercè Lleixa, un taller de
gospel adreçat a tothom amb ganes de cantar, d’aprendre i passar-ho bé, per la qual cosa no calia
tenir cap coneixent musical sinó ganes de transmetre els sentiments que en cadascú desperta
aquesta música. El taller va ser dirigit per Emma-
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nuel Djob, mestre i director de corals (més informació a la
pàgina 42).
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Cinema, música i festivitats de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Roquetes
L’Obra social la Caixa va organitzar, dimecres dia 9 de
juny, una sessió de cinema al casal de jubilats de Roquetes. La pel·lícula, Las chicas de la lencería, va comptar amb
força públic, socis i sòcies de l’entitat; una comèdia plena
d’optimisme que mostra el contrast entre la passió de quatre dones grans que obren una botiga de roba interior femenina molt moderna i la incomprensió dels vilatans,
molt conservadors, del petit poble on viuen.
FESTIVITAT DE LA PATRONA

Diumenge 13 de juny, l’Associació de Jubilats i Pensionistes va celebrar la festivitat de la seva patrona: Santa Maria
Rosa Molas; una festa que va començar amb la celebració
d’una missa baturra (a càrrec del grup Jóvenes mayores,
d’Alcanyís), oficiada pel pare Alberca. La missa va comptar amb la presència de diversos regidors de l‘Ajuntament
i les monges de la Consolació.
La celebració de la patrona va continuar amb la proclamació de les pubilles de l’entitat per a les properes Festes
Majors: Tatiana Rojas, pubilla, i Maria Martí, pubilleta.
També va haver-hi ballada de sardanes a càrrec dels alumnes de les classes de sardanes, un recital de jotes aragoneses a càrrec del grup d’Alcanyís i dinar de germanor. A
la tarda, ball, pastes, cava i una traca de fi de festa. Tots
aquests actes van celebrar-se al pati dels til·lers del centre cívic.
Cal explicar, a més a més, que els esmentats alumnes del
curs de sardanes van voler obsequiar el seu mestre, Jordi
Angelats (dimecres dia 16 de juny), amb una placa en
agraïment pel seu temps, dedicació i paciència amb la gent
que va assistir al curs per aprendre a ballar.
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Deu anys de romeria
a l’ermita del Port
L’1 de maig assenyala, per als fidels catòlics, el començament del mes dedicat a Maria i, per aquest
motiu, la Congregació Mariana de Roquetes organitza una romeria fins a l’ermita de la Mare de Déu
del Port.
Aquest 2010, la romeria ha celebrat el seu desè aniversari; un pelegrinatge que, des dels seus inicis,
sempre ha comptat amb força participació. Els
actes religiosos d’homenatge a la Mare de Déu del
Port van consistir en un rosari i una missa que va
comptar amb la presència dels pares jesuïtes de
l’Observatori. En acabar la missa, molts fidels van
dinar plegats al refugi que el Bisbat de Tortosa té
al Port.
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La banda de música de la
Lira diu adéu al seu director
El tradicional concert de primavera que els grups musicals
de la Lira Roquetense ofereixen cada any (grallers i banda
de música) va servir, dissabte dia 12 de juny, per acomiadar
el que ha estat el director de la banda de música durant els
deu darrers anys, Sergi Costes, que en deixa la direcció per
emprendre una nova etapa professional. Especial, emotiu i
molt aplaudit, el concert va oferir peces diverses als assistents, entre les quals cal destacar el pasdoble El riu salat,
compost pel mateix Costes.
D’altra banda, l’entitat va aprofitar la celebració d’aquest
concert de primavera per proclamar la seva pubilleta per a
les Festes Majors 2010: Clara Balastegui. Després, el vals
dedicat a la pubilla i interpretat per la banda va obrir el ball
a la terrassa de la Lira, on la nit va acabar amb pastes i cava
per als assistents.
FI DE CURS

Divendres següent, la Lira va oferir l’audició de fi de curs
dels alumnes de l’escola de música, en la qual van participar alumnes de sensibilització, iniciació, 1r grau mitjà, aules
de piano, cant, flauta travessera, trompeta, saxo, clarinet i
guitarra, el conjunt instrumental i conjunt coral i combo.
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Filosofies de vida i tècniques
de coneixement personal
Diverses van estar les conferències i els tallers que l’associació Sirga, camins per créixer va organitzar els mesos
de maig i juny al casal de joves; sempre -això sí- amb l’objectiu d’aconseguir el benestar del cos i la ment.
El primer taller, d’experimentació amb els centres energètics del cos, va anar a càrrec de Reyes Martín. El cos humà
té set centres d’energia de set colors diferents, com l’arc de
Sant Martí. Cal que estiguin oberts i en equilibri uns amb
els altres perquè assolim la plenitud com a éssers complets. Aquest taller va consistir en la pràctica de massatges subtil i vibracional, respiracions, moviments i postures
corporals i meditació.
La psicopedagoga Laura Pla va dictar, per la seva banda,
una conferència sobre les diferents maneres de ser i de fer
i els quatre temperaments humans, com identificar-los en
un mateix i com reconèixer-los en els infants.
QUÈ ÉS LA GESTALT?

Què és la gestalt? va ser el tema de la conferència que va
oferir la roquetenca Janina Espuny el 29 de maig; una teràpia i una experiència interna i externa, un contacte amb

les emocions que permet aprendre coses de la pròpia persona. La gestalt és una filosofia de vida que sap què necessita l’esser humà en cada moment i permet una
sensació interna de confiança, satisfacció, benestar i coneixement. Janina Espuny és professora de la UB, terapeuta
gestalt i instructora de kundalini ioga.
Finalment -i aquesta vegada, a la sala polivalent de la biblioteca-, Berta Meneses, mestra zen de l’escola Sanbokyodan -Betània, va oferir una conferència sobre com
guanyar-se la vida; un camí de coneixença i d’oblit d’un
mateix.

celebracions

La penya barcelonista
presenta la pubilleta 2010
Com ja ve sent tradició, la penya barcelonista Mont Caro
aprofita la revetlla de Sant Joan per, en un moment de la
nit, fer la presentació de les seves pubilles a l’Hort de
Cruells. Aquest any, l’alcalde Paco Gas va ser l’encarregat
de posar la banda a la pubilleta que representarà l’entitat

aquest any 2010: Anna Casanova.
PANTALLA GEGANT PER GAUDIR DEL BARÇA

Abans d’això, però, la penya va voler celebrar el més
que possible títol de lliga que podia aconseguir el Barça
en el darrer partit de la temporada. Això va ser diumenge dia 16 de maig i el partit, un Barça-Valladolid.
Per a la jornada, la penya barcelonista va instal·lar una
pantalla gegant a l’Hort de Cruells i, efectivament, la
celebració del títol va protagonitzar la tarda.
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Girona en temps de flors
Aquest va ser el títol de l’exposició que l’Associació de
Dones de Roquetes va visitar el 12 de maig passat. En
viatge organitzat per l’entitat, les sòcies van visitar la Girona
més vistosa i colorida de l’any; aquesta vegada en la 55a
edició d’aquesta exposició floral. Es tracta d’un esdeveniment lúdic i cultural que combina arquitectura i flors, i que
convida els visitants a una relaxada i plaent passejada pel
conjunt monumental que acull el barri vell de la ciutat, i a
gaudir de la bellesa floral que l’ornamenta i l’embolcalla.
A la tarda, les Dones van visitar Tossa de Mar.
UN BERENAR PER CELEBRAR LA FI DEL ‘CURS’

assemblees

Dissabte 19 de juny va tenir lloc el berenar gratuït que s’ofereix a les associades com a cloenda del ‘curs’, al què
aquesta vegada van apuntar-s’hi 125 sòcies. Durant el berenar, l’Associació va presentar les pubilles que la represen-

taran durant el 2010, Gemma Martínez i Adela del Valle, que
van ser obsequiades amb un ram de flors i un cistell de
palma fet a l’Associació. El berenar també va servir per celebrar que, aquest any, l’entitat compleix 15 anys. En acabar,
les alumnes del curs de ball country van oferir una demostració a les assistents.

L’AV la Ravaleta acull dues
noves membres a la junta
L’Associació de Veïns la Ravaleta va celebrar, el 25
de juny, la seva assemblea general. L’acte va començar (després d’aprovar l’acta anterior) amb la
lectura de les activitats que l’Associació organitza:
Sant Jordi, Carnestoltes, Castanyada... i les classes de gimnàstica i informàtica, entre d’altres.
Després d’informar de la propera presentació d’un
llibre sobre la història de l’Associació que sortirà
al carrer a finals d’any, van ser presentades dues
noves membres de la junta directiva: Teresa Zaragoza i Gemma Ginovart. Pel que fa al torn de precs
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i preguntes, un tema que preocupa els socis és la neteja de
carrers i places de la Ravaleta.
Per cloure l’acte, va ser presentada la pubilla de la Comissió de Festes de la Ravaleta: Melanie Príncep.
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Albert Giné dóna el seu
premi de la Marató des Sables
a la Lliga contra el càncer
La setena edició del sopar que organitza la delegació a Roquetes de la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre va tenir lloc en un escenari gens
habitual per a aquesta celebració: el casal de la raval de
Cristo. Les raons, climatològiques. Tot i això, al sopar van
assistir-hi més de cent cinquanta persones.
La festa va comptar amb la presència del delegat del Govern
a les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó; l’alcalde de la ciutat i
diversos regidors de l’Ajuntament; el doctor Joan Borràs,
oncòleg president de la Lliga; i Francesc Vallespí, president
de la Lliga al Baix Ebre. Amb tot, la presència destacada va
ser la de l’esportista roquetenc Albert Giné, que va acudirhi per fer donació a la Lliga de la recaptació econòmica que
va rebre en la seva participació a la Marató des Sables. Segons Albert, “per aconseguir un repte cal una motivació
personal i, en aquesta ocasió, el repte era fer una obra benèfica a Terres de l’Ebre. Per tant, per molt d’esforç que
hagués de fer, havia d’arribar a la meta i fer realitat
aquest projecte”, va manifestar l’esportista.
I és que l’aportació econòmica de Giné estarà dedicada íntegrament als malalts de càncer i, més concretament, “a l’inici del tribatge del càncer de colon que a la tardor
començarà a Tortosa, a l’hospital Verge de la Cinta”, va
explicar Mercè Curto, presidenta de la delegació roquetenca
de la Lliga.
Totes les personalitats polítiques presents van agrair, en els
seus parlaments, el gest d’Albert Giné. Amb ajuts com el
seu, la Lliga contra el càncer dóna suport econòmic a famílies que pateixen càncer, també ofereix ajut psicològic i
atenció directa al malalt, prevenció...
La propera tardor començarà un pla pilot a les Terres de l’Ebre per prevenir el càncer de colon i recte, per al qual es
deman la col·laboració i la participació de la gent de Roquetes de més de 50 anys.
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esports
El 2009, van complir-se 25 anys
de la constitució a Roquetes de
l’únic club de muntanya del municipi: la Joca Club Alpí. Amb
motiu d’aquest aniversari, el
Club va rebre una menció d’honor en els premis Roquetenc de
l’any 2009, atorgats en les festes
del 14 d’abril passades. En aquest
reportatge hem volgut donar a
conèixer la feina que du a terme
el Club actualment, però també
recordar els que, fa vint-i-cinc
anys, van unir esforços per engegar-lo i tirar-lo endavant.
ACTUAL JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB. D’ESQUERRA A DRETA: MIQUEL FERRÉ, CARLES LLUÍS, JOSEP OLIVAS, ALBERT SOLÉ, XAVI
ARASA I RAMON CASTELLS.

La Joca Club Alpí: 25 anys de passió per la muntanya

E

l 4 de desembre de 1984, un grup format per
quinze nois i noies va constituir-se en la junta
general d’una nova entitat: la Joca Club Alpí.
La major part d’ells, de Roquetes, però també
de Jesús i Tortosa; i tots i totes, reunits en assemblea al número 13 del carrer roquetenc de Sant Ramon
sota el mateix objectiu: donar vida a una associació que aplegués i donés cobertura legal a l’activitat de muntanya que tots
ells ja practicaven en un conegut club de muntanya de Tortosa del què, per discrepàncies diverses, van voler sortir-se’n.
Vint-i-cinc anys han passat des d’aquella primera reunió constitutiva. Vint-i-cinc anys que han comportat milers d’hores
‘perdudes’ per la muntanya, de quilòmetres de senders recorreguts, de metres de parets escalades, d’indrets descoberts
i admirats, de vivències úniques, d’emocions i -per què no dirho- d’algun que altre ensurt. En aquest temps, diverses generacions de muntanyencs i muntanyenques han passat per la
Joca i la majoria ha compartit aquest sentiment comú de passió per la muntanya i, en especial, pel Port. Aquest temps és
el que ha volgut commemorar l’actual junta del Club, formada
per sis joves d’edats compreses entre els 25 i els 35 anys. Són
Miquel Ferré, Ramon Castells, Albert Solé, Josep Olivas, Xavi

CEDIDA

PANORÀMICA DES DE SERRASSOLES. AL FONS, EL CIM DE CARO.

Arasa i Carles Lluís, que n’és el president. Ells han estat els
responsables d’un seguit d’actes de celebració d’aquest 25è
aniversari, que van començar el novembre del 2009 i van culminar amb l’organització de la primera Marxa pel Port de la
Joca. Entre la programació commemorativa, audiovisuals
sobre expedicions de diversos membres del Club (entre les
(continua a la pàgina següent)
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CEDIDA

(ve de la pàgina anterior)

què cal destacar la realitzada a la Cordillera Blanca del Perú
el 2009), conferències, un concert de rock celebrat a la Lira,
l’exposició de fotografies dels 25 anys d’història de la Joca i
la ja esmentada Marxa pel Port, que va comptar amb una alta
participació de socis i simpatitzants.
UN CALENDARI REGULAR D’ACTIVITATS ESPORTIVES

La Joca Club Alpí compta avui en dia amb 130 socis i sòcies.
Això no vol dir, però, que tots participin de la vida social del
Club ja que, segons explica el seu president, “molta gent va
per lliure. En són socis perquè necessiten una assegurança
que els permeti practicar esports de muntanya”, diu Carles
Lluís. Aquesta afirmació és corroborada cada diumenge que
el Club du a terme una excursió programada o alguna altra ac-

EXCURSIÓ AL MAS DE PAU (ARNES/BESEIT).

(continua a la pàgina següent)

membres fundadors

Els ‘pares’ de la Joca
Vint-i-cinc anys més tard, la major part d’ells continua xafant camins i senders. Lamenten, però, que s’hagi perdut
l’idealisme d’altres èpoques, quan anar al Port era una veritable aventura i es descobrien els paisatges més bells
gràcies a l’ajut dels pastors i pagesos que se’l coneixien,
quan la motxilla a l’esquena pesava un ronyó i el material
d’escalada era fabricat per ells mateixos. No fan fàstic,

però, dels nous avenços i, malgrat que arronsen una mica
el nas quan parlen dels nouvinguts a la muntanya, són
conscients que els temps són uns altres i que cal respectar els nous usos i les noves generacions. Són els creadors
de la Joca; un grup d’amics que fa 25 anys va situar a Roquetes la seu social de l’únic club d’excursionisme del municipi. A les imatges, alguns d’ells (d’esquerra a dreta i de
dalt a baix): Gabriel Gutiérrez, Joan C. Calbet, Rafael
Curto, Paco Gas, Llorenç Obiol, Pep Alegria, Carmina Sabaté i Jordi Nolla.
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A DALT, EL CIM DEL MONTBLANC I EXCURSIÓ AL MONTSAGRE DE PAÜLS. A LA DRETA, DESCENS DEL BARRANC DE LES GORGES NEGRES, A LA SERRA DE GUARA (OSCA).

(ve de la pàgina anterior)

tivitat esportiva. Les xifres parlen per elles soles: “habitualment, som una quinzena de persones les que apareixem pel
local de manera regular i, a la vegada, també som els més actius, els que sempre acudim a les activitats que s’organitzen”, explica Albert Solé.
Aquest bon nombre de socis, però, és vital per a la vida de
l’entitat ja que només es financia amb les quotes d’aquests i
amb la subvenció que li atorga l’Ajuntament de Roquetes, tot
i que, “per a actes puntuals, també ens ajuden el Consell Comarcal, el Consell Català de l’Esport i la Diputació”, segons
expliquen els membres de la junta. Així és que quotes i subvenció serveixen per comprar el material de muntanya i per
construir equipaments com ara el petit rocòdrom de què disposa el Club, tot i que “la major part del finançament de la
Joca se’n va amb el lloguer del local”, es lamenten els joves
directius.
Malgrat les vicissituds generals de la major part d’entitats de
muntanya actuals, la Joca manté un calendari regular d’excursions al llarg de l’any, la major part de les quals són pel Port,
però també pel Pirineu i els Alps, i sortides de descens de barrancs, escalada i bicicleta de muntanya. La seva seu social
està ubicada al número 6 del carrer de Sant Bertomeu, a la
raval Nova, i el seu horari d’obertura al públic és els dijous, a
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partir de les 22.30 hores. Si esteu interessats en contactar-hi,
el seu telèfon és el 977 503 933 i la seva adreça electrònica,
lajoca@feec.org.
UNA PASSIÓ COMPARTIDA

En aquests 25 anys de vida, la Joca ha mantingut la seva filosofia inicial: l’excursionisme, la coneixença del patrimoni
natural, defugint sempre del món de la competició. Caminar, descobrir els magnífics racons que amaga el Port, gaudir de la natura, han estat sempre les premisses dels
muntanyencs que hi han format part. Malgrat tot, tots els
‘pares’ de la Joca que han estat consultats per aquesta revista han coincidit a assenyalar que els temps de l’excursionisme han canviat, que l’emoció de la descoberta i el
romanticisme s’han perdut, que el fet de xafar la muntanya
és, avui, més un esport que no pas una aventura i que la
major part dels seus usuaris actuals necessiten un guia, una
organització que els condueixi.
Sigui com sigui, els materials precisos i moderns, les noves
tecnologies que permeten anar d’excursió sense haver d’interpretar senyals naturals ni mapes, indumentàries que
repel·len la suor... ; res d’això recorda els vells temps però,
malgrat les diferències entre aquella època i aquesta, tant els
creadors de la Joca com els seus directius actuals comparteixen un sentiment comú: la passió per la muntanya.
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El cadet del Vòlei Roquetes,
quart al Campionat d’Espanya
L’equip cadet del CV Roquetes va acabar una temporada
2009-10 plena d’èxits. I és que, després d’aconseguir el
títol de campió de Catalunya (més informació en el número anterior de la revista), va ocupar un més que important quart lloc al Campionat d’Espanya de vòlei, que
va tenir lloc a la ciutat murciana de Los Alcázares a finals
del mes de maig.
L’expedició de Roquetes va desplaçar-s’hi ( jugadors, familiars i seguidors) el 25 de maig per afrontar la primera
fase del Campionat, en què van participar els vint-i-quatre equips millor classificats en els campionats de les diverses autonomies. L’equip cadet del Vòlei Roquetes va
passar aquesta primera fase i va col·locar-se a les semifinals, però aquesta part, tot i el bon joc de l’equip, no va
poder ser superada.
Malgrat la derrota, l’equip roquetenc va quedar quart a la
classificació, la qual cosa el situa entre els conjunts més
resolutius i segurs de l’Estat espanyol.
Des d’aquestes línies, una vegada més: felicitats, campions!
(A LA IMATGE, L’EQUIP CADET JUNT AMB EL SEU ENTRENADOR I EL PRESIDENT DEL CV ROQUETES A LOS ALCÁZARES, MÚRCIA. FOTO: CEDIDA).

Roquetes

Activitats esportives Festes Majors 2010
Divendres 2 de juliol
21.30h XXVI Torneig de futbol sala. Semifinals.
Zona esportiva municipal.
Dissabte 3 de juliol
16.30h Campionat obert d’escacs de partides ràpides. La
inscripció es tancarà a les 16h. Centre cívic.
Diumenge 4 de juliol
21.30h XXVI Torneig de futbol sala. Finals i consolació.
Zona esportiva municipal.
Dilluns 5 de juliol
10.00h Amistós de bitlles tradicionals catalanes. Camp de
tirada, casal de jubilats.
12.30h Circuit de motos (obligatori el casc). H. de Cruells.
Dimarts 6 de juliol
18.00h Torneig femení de futbol sala. Zona esportiva.
Dijous 8 de juliol
11.00h XXX Festa de la bicicleta. Concentració al c/ Canal.
17.00h III Torneig Open 4x4 Volei. Zona esportiva mpal.
Diumenge 11 de juliol
10.30h Exhibició aeromobilística d’avions i helicòpters.
Camp d’exhibició carretera de Mas de Barberans. Coordenades: 40º 45' 24'' N 0º 26' 10'' E

pàgina 35

Roquetes

Núm. 274 juny - juliol 2010

El CD Roquetenc organitza
el seu primer torneig sub-15
Dissabte 29 de maig, el camp de futbol municipal va acollir la celebració de la primera edició del torneig sub-15
que organitza el CD Roquetenc (imatge de dalt), en què
van participar els equips CF Amposta, CE El Perelló, UE
Rapitenca, UE Remolins-Bítem i l’amfitrió, el CD Roquetenc.
El torneig de futbol base va exhibir molt bona qualitat
de joc de tots els jugadors dels equips que hi van competir, i la classificació va quedar de la manera següent: 1r
classificat, la UE Rapitenca; el CD Roquetenc, en segona
posició; el CF Amposta, tercer; la UE Remolins-Bítem,
quart; i, per últim, el CE El Perelló, que va quedar cinquè.
L’organització del torneig va atorgar també diversos premis, entre els què cal destacar el de millor jugador de la
final (Xavier Bautista, del CD Roquetenc), el de millor
porter del torneig (Jordi Pallarés, del CE El Perelló) i el de
màxim golejador de la competició, premi que va ser per
a Ignasi Rosales, de la UE Rapitenca.
CLOENDA DEL FUTBOL BASE

En aquest final de temporada, la gran família del futbol

base del CD Roquetenc va reunir-se al camp de futbol
municipal per fer una festa de cloenda (imatges de dalt
d’aquestes línies). Tots els jugadors que pertanyen a les
categories del futbol base van rebre, de mans del president del club, Joan Alegret, un petit obsequi que els recorda el seu pas pel club.
Els joves futbolistes del club van fer, durant la festa, el
passadís als jugadors de l’equip prebenjamí A, com a
guanyadors del Campionat de futbol-7 prebenjamí del
Baix Ebre, dels jocs esportius escolars 2009-2010. Per acabar el festeig d’aquesta fi de temporada, pares i entrenadors van jugar plegats un partit de futbol i, per recuperar
forces, una rostida de carn per a tothom.
CURS DE MONITOR DE FUTBOL BASE

El CD Roquetenc, juntament amb l’Escola catalana d’entrenadors de la Federació Catalana de Futbol, va organitzar un curs de monitor de futbol base (nivell 0) durant
els mesos de maig i juny, amb l’objectiu de donar formació bàsica i d’iniciació a futurs tècnics de futbol. Aquest
curs va constar de 65 hores i, per poder accedir-hi, calia
tenir una edat mínima de 16 anys complerts i un certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica esportiva.
(continua a la pàgina següent)
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Quant a les titulacions que aquest curs va oferir, l’Escola
nacional d’entrenadors de la Reial Federació Espanyola de
futbol va concedir la certificació de monitor de futbol
base als alumnes que van aprovar totes les assignatures
del curs. Els alumnes que van aconseguir aquest títol
tenen ara l’opció de col·legiar-se com a monitors a la Federació Catalana de Futbol i obtenir un reconeixement en
forma de llicència que els permeti responsabilitzar-se d’equips que participin en competicions de primera divisió
de cadets, infantils, alevins, benjamins i pre-benjamins.
GEMMA ROMEU, LA PUBILLA

D’altra banda, i coincidint amb l’últim partit de temporada de l’equip de 3a regional, el club va proclamar la seva
pubilla per a les festes d’enguany: Gemma Romeu. El president de l’entitat, Joan Alegret, acompanyat del capità de
l’equip de futbol, va imposar-li la banda i va obsequiarla amb un ram de flors i una placa commemorativa de
l’acte. Per acabar, la pubilla del futbol va fer el xut d’honor del partit.

El club celebra la seva
assemblea de socis

i, a més...

(ve de la pàgina anterior)

El CD Roquetenc va celebrar, el 22 de juny, la seva
assemblea anual de socis, que va tenir lloc al casal de
l’Hort de Cruells. En l’ordre del dia, la lectura i aprovació de l’acta de l’última assemblea general, l’adaptació del estatuts del club, la lectura de les activitats
de la temporada 2009-10 i, per acabar, la lectura i
aprovació de l’estat de comptes d’aquesta mateixa
temporada.
La junta del club va voler ressaltar els bons resultats
assolits enguany per diversos equips del Roquetenc,
com ara l’ascens de l’equip B a 2a territorial o el fet
que el primer equip hagi aconseguit mantenir la categoria. També es va descatar el relleu de diversos
membres de la junta directiva i la creació d’un equip
de veterans. Actualment, l’entitat esportiva compta
amb 325 socis i 290 esportistes.

Albert Ferri torna a aixafar
el camp del seu antic equip
A finals de maig, l’equip del Talavera CF de la Tercera Divisió espanyola de futbol va triar Roquetes per fer una estada
a les instal·lacions esportives municipals amb motiu de la
seva preparació per disputar l’eliminatòria d’ascens a Segona
Divisió B contra el Reus Deportiu CF. Aquesta sessió preparatòria a Roquetes va produir-se per voluntat de l’entrenador
del Talavera, Albert Ferri, antic entrenador del primer equip
del CD Roquetenc i també porter del CD Tortosa. La junta
directiva del Roquetenc i el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Gerard Gas, van donar la benvinguda a l’equip i, evi-

dentment, al seu entrenador (a la foto). Val a dir que, finalment, el Talavera no va assolir l’ascens de categoria.
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Tot i la pluja, més de 150 motoristes participen en
la VII Trobada Roquetes-Terres de l’Ebre
El Moto Club Roquetes va celebrar, els dies 4, 5 i 6 de
juny, una nova edició de la concentració motera de les
Terres de l’Ebre. L’activitat va tornar a ser un èxit de convocatòria ja que va aplegar més de 150 persones malgrat
les inclemències meteorològiques del cap de setmana. El
recinte que el Montepio dels Conductors té a la carretera
dels Reguers, punt central de la concentració, va haver
de ser adaptat perquè la pluja no fos motiu per suspendre cap dels actes programats.
La concentració de motos va començar a les set de la
tarda de divendres 4 de juny, quan es va obrir el recinte
del Montepio per rebre els motoristes que van decidir
acampar-hi. El plat fort de la Trobada, però, va ser dissabte, jornada que va arrencar al matí amb l’obertura de
les inscripcions a la concentració. Després d’un bon àpat
(paella popular i musclos), els participants van agafar les
motos per fer una ruta turística per les Terres de l’Ebre.

El seguici motorístic va sortir de Roquetes i va passar
per les poblacions de Mas de Barberans, la Sénia, Ulldecona, Freginals, Amposta i Tortosa. En total, un centenar
de quilòmetres de volta. La jornada de dissabte va acabar amb un sopar popular al recinte del Montepio i un
concert a càrrec del grup tortosí Drack Pop.
El darrer dia de la concentració, diumenge 6 de juny, l’organització va optar per fer un espectacular esmorzar i,
després, fer una volta fins a Prat de Comte, on diversos
membres de l’Ajuntament van esperar la comitiva per
oferir-los una visita cultural pel poble i delectar els assistents amb un aperitiu. La 7a Trobada de motos RoquetesTerres de l’Ebre va acabar amb un dinar al recinte de la
concentració, des d’on es va seguir la cursa a Itàlia (circuit de Mugello) del Campionat del Món de motociclisme.
En aquesta edició setena tampoc no van faltar els premis. Concretament, es va obsequiar el club més nombrós
(Moto Club Jack Daniels, amb 14 integrants), el primer
inscrit de la concentració (Domingo Rovira, de Reus), el pilot masculí vingut de
més lluny (Narcís Figueras, arribat des
de Castell d’Aro, amb 283 km recorreguts fins a Roquetes), la pilot femenina
vinguda de més lluny (Emi Camps, de
Tàrrega), l’inscrit més jove (Àger Pérez,
de 14 anys i veïna de Rubí) i l’inscrit més
veterà (Constantino Sanz, de 80 anys i
resident a Traiguera). Val a dir que
també va haver-hi un premi especial,
que va ser atorgat a Julio Manso, de Benicarló, per la fidelitat a la concentració
(continua a la pàgina següent)
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ja que ha estat present en totes les edicions.
CAMPIONS DE CLÀSSIQUES A EUROPA

Els pilots de l’equip GuzziMotoBox que representen el
Moto Club Roquetes, Manel Segarra i Manel Segarra fill,
van guanyar la cursa de resistència de les quatre hores
de l’Spa Classic, que va disputar-se aquest juny passat al
circuit belga d’Spa Francorchamps.
Entre els més de vuitanta participants que disputaven la
cursa, la moto Guzzi Lemans 1000 preparada pel mateix
Manel Segarra va ser la motocicleta que més va brillar
en la cursa de resistència. La classificació va quedar de
la manera següent: Segarra-Segarra (Esp - Moto Guzzi 1980), amb 78 voltes, en primera posició; De Ridder-De
Ridder (NL- Suzuki 1980) a una volta dels primers, en
segona posició; i Gysbrecht-Smith (B/GB-Honda 1980) a
dues voltes, equip que va quedar tercer a la classificació.
A les 20 hores es va donar la sortida de la cursa, de la
què Manel Segarra va sortir cinquè i va mantenir-se en
aquesta posició durant la primera hora de cursa. En el
següent relleu, Manel Segarra fill va seguir amb molta
regularitat els temps realitzats pel seu pare, tot i que la
carrera ja s’estava desenvolupant de nit. Un següent relleu de Manel Segarra va fer pujar l’equip fins a la tercera
posició i, en el darrer, l’equip va situar-se en primera posició. Cal assenyalar que la mecànica acurada i els temps
regulars de Manel Segarra fill van provocar que el segon
classificat quedés a una volta de l’equip del Moto Club
Roquetes, sempre controlat pel pilot que anava primer.
L’eufòria va esclatar entre els seguidors que van desplaçar-se fins al circuit belga quan, a dalt de tot del podi,

els pilots van rebre els trofeus com a guanyadors absoluts d’aquesta edició de la cursa de resistència de motos
clàssiques.
Si desitgeu més informació sobre aquesta cursa podeu
consultar el web www.bikersclassics.be.

A DALT, LA MOTO DE L’EQUIP GUZZI MOTOBOX EN PLENA CARRERA. A BAIX, L’EQUIP I ELS SEGUIDORS QUE VAN DESPLAÇAR-SE FINS AL CIRCUIT BELGA D’SPA FRANCORCHAMPS (IMATGE DE LA
DRETA).
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Joan Alcoba, primer
classificat de l’Estat en el
Campionat d’Europa
Diumenge 27 de juny va cloure, a Lazenay (França), el
Campionat d’Europa de tir al plat en la modalitat de fossat universal; Campionat que va acabar amb el tirador roquetenc Joan Alcoba en sisena posició i com a primer
classificat dels tiradors de l’Estat espanyol que van participar-hi. De dos-cents plats, Alcoba va tombar-ne cent
noranta-tres, resultat que va col·locar el roquetenc en el
sisè lloc de la classificació en la categoria de sèniors.
Quant als resultats per equips, el sènior va quedar en segona posició.
CAMPIONAT DEL MÓN

escacs

Aquests bons resultats al Campionat d’Europa donen opció
a Alcoba de participar en el Campionat del Món, que se celebrarà del 21 al 26 de juliol a la localitat de Valle Aniene,
a Itàlia. En aquesta competició, el tirador hi participarà com
a component de l’equip espanyol ja que, en classificar-se
com a millor tirador de l’Estat en el Campionat d’Europa, té
la plaça per formar part de l’equip en lloc del tirador espan-

yol que va aconseguir pitjor marca dels tres tiradors que formaven part de l’equip nacional a l’europeu.

26è Obert territorial de Tarragona Memorial Josep M. Calbet
El passat 12 d’abril va acabar la 26a edició del campionat obert de Tarragona Memorial Josep M. Calbet, que
va arrencar el 17 d’abril. Dos grups del club d’escacs Peó Vuit de Roquetes van participar-hi, dividits en dos
grups. Van formar part del primer equip Ramon Cid, German Benaiges, Lluís Pàmies, Josep Garcia, Willy
Móser i Francesc Vidal; mentre que Marc Bautista, Josep Lorenzo, Anna Carbó, Ivan Cantero, Cristina Camacho, Sergi Fernández i Robert Mascarell van fer-ho en el grup B.
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CEDIDA

Albert Giné torna a guanyar
la duríssima prova de la
Cursa del Llop
L’esportista roquetenc Albert Giné va tornar a pujar a dalt
del podi, en finalitzar en primer lloc la Cursa del Llop, que
enguany celebrava la seva divuitena edició. Aquesta duríssima convocatòria, que consisteix en superar diverses proves (bicicleta, cursa de muntanya, piragua, caiac de riu...),
va constar de sis etapes.
La Cursa del Llop va registrar enguany un alt èxit de participació en les sis etapes de què va constar durant el cap
de setmana del 12 i 13 de juny: 400 inscrits, dotze dels
quals van participar en totes sis proves. Entre ells, Albert
Giné, que va entrar primer a la meta i va superar els registres obtinguts la temporada anterior: un total de 19 hores,
38 minuts i 59 segons (l’any passat, el seu temps final va
ser de 22 h 13’ 36’’). Per etapes, els resultats d’Albert van
ser: 2h 59’ 19’’ en la marató de muntanya, 1h 28’’ en caiac
de riu, 2h 1’ 55’’ en la pujada a Caro, 5h 50’ 21’’ en la
marxa cicloturista, 5h 52’ 37’’ en BTT i 1h 54’ 19’’ en caiac
de mar.
Aquesta és la segona vegada que el roquetenc guanya la
Cursa del Llop, tot i que enguany no pensava participarhi. “Quan vaig acabar la Cursa l’any passat, estava convençut que no repetiria però, al final, m’hi vaig dedicir”,
va manifestar Albert. Segons Giné, la Cursa del Llop ha
estat molt decisiva per a la seva trajectòria, fet que el va
fer decidir-se a tornar a participar-hi; això, i també que
“s’hi apuntés el meu germa Javi”, va dir el corredor roquetenc.
És a dir, que la seva no va ser l’única presència roquetenca
a la Cursa del Llop 2010. Javi Giné que, a l’igual que el seu
germà Albert va començar en el món de l’esport amb una
bicicleta enmig les cames, va quedar en sisena posició a

la Cursa, malgrat que va fer tota la prova ciclista amb un
dit de la mà que s’havia trencat entrenant dues setmanes
abans. Javi Giné fa relativament poc es dedica a córrer,
però els resultats obtinguts han donat fe que s’ha estrenat
en aquest món amb molt bona nota.
UN CAP DE SETMANA MOLT DUR

La Cursa del Llop va començar el matí de dissabte 12 de
juny amb la marxa cicloturista, de 190 quilòmetres i amb
sortida i arribada a Tortosa. Després van venir els 32 quilòmetres de la cursa de muntanya, i els 16 km per realitzar amb caiac de mar (de l’embarcador de l’Ampolla fins
a la platja de Riumar, a Deltebre).
Diumenge, els atletes van tornar a agafar els rems -aquesta
vegada, els del caiac de riu- per cobrir els 24 quilòmetres
que separen el moll dels Mirons (Deltebre) de l’embarcador del Club de Rem de Tortosa. Més tard, la sortida a Roquetes d’una de les proves més emblemàtiques de la Cursa,
la pujada a Caro, a la qual van apuntar-s’hi enguany 140
atletes, que van cobrir els 21,095 km de què va constar.
La darrera prova de la Cursa del Llop va ser la de bicicleta
de muntanya, que també va guanyar-la un roquetenc: Jordi
Garcia Nolla, amb un temps de 4h 40’ 55’’. Aquesta prova
va constar de 110 quilòmetres.
CEDIDA
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biblioteca municipal de Roquetes

activem la biblioteca
Durant el mes de maig, a la biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà s’han dut a terme les activitats següents:
 Dimecres dia 5, es va celebrar la conferència Sóc dona
i estic bé amb el meu cos, a càrrec de Clàudia Trizzoli,
dintre de les activitats del Pla local de Política de Dones
que promou l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament.
Aquesta activitat va esdevenir una sessió de treball entre
dones sobre la necessitat de sentir-se a gust amb elles
mateixes i evitar tensions associades al fet de no agradarse.
 Dijous dia 6, la biblioteca va acollir la creació de la
Taula territorial de Ciutadania i Immigració de les Terres
de l’Ebre.
 Divendres dia 7, Emili Vilaró va ser l’encarregat de re-

rècord de visitants
La biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà és un equipament molt visitat i utilitzat per la nostra població. Habitualment, cada mes la visiten entre 3.500 i 4.000
persones, depenent dels mesos. Cal remarcar, però,
que, el mes de maig passat, la biblioteca va assolir la
xifra rècord de 5.028 visites, el nombre més elevat des
que la biblioteca va obrir les seves portes.

alitzar una conferència sota el títol Idees i consells per organitzar les nostres fotografies digitals. Vilaró va mostrar
com, a través d’un programa gratuït, podem emmagatzemar les fotografies que tenim a casa. Aquest programa va
ser creat per ell mateix fa 13 anys i va néixer de la necessitat d’organitzar les moltes fotografies de què disposava.
El programa (www.evilfoto.es) ajuda a classificar-les, a
catalogar-les, a organitzar-les i a trobar-les ràpidament.
Dissabte dia 22, durant tot el dia es va realitzar un taller de gospel amb el cantant camerunès Emmanuel
Djob. Més de 85 persones van acudir a la biblioteca per
gaudir d’aquesta diada musical.
D’origen camerunès, Djob és mestre i director de corals
des dels quinze anys. Format musicalment a París, va desplaçar-se al sud de França, on va fundar, juntament amb
altres músics, la Massilia Gospel Experience, l’escola de
gospel de Marsella, on dóna classes de tècnica vocal,
llenguatge del gospel, cant i instrumentació.
L’any 1996, Emmanuel Djob va crear els The Black and
White Gospel Singers, un dels grups de gospel més importants d’Europa. Amb un domini amplíssim de la tessitura i un gran control del falset, la seva veu esdevé un
instrument molt versàtil.



I AL JUNY...


Divendres 4 de juny, la biblioteca va acollir un magní(continua a la pàgina següent)

La bebeteca
Donem la benvinguda a la biblioteca a Alison Bonet Cortiella i Èric Sangres Pitarch.
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activem la biblioteca
(ve de la pàgina anterior)

fic recital poeticomusical a càrrec dels grup Poetes de
l’Ebre i la coral Novella Harmonia, del CEIP M. Marcel·lí
Domingo.
 L’endemà dissabte, els exalumnes del col·legi de la
Mercè, de Tortosa, van organitzar una trobada amb
motiu del 162è aniversari de l’escola. Un dels promotors,
Toni Gallardo, va dictar una conferència amb el títol Com
es va fer l’exposició: la Mercè, una història en imatges.
L’acte va estar presidit pel regidor de Cultura, Sisco Ollé,
i va comptar amb la presència de Cinta March, presidenta
de l’Associació d’antics alumnes de la Mercè, i l’actual
director del centre educatiu tortosí, el roquetenc Àngel
Ismael.
 Dijous dia 17, Berta Meneses, mestra zen de l’escola
Sanbokyodan-Betània, va protagonitzar la conferència,
organitzada per Sirga, camins per créixer, titulada Com
guanyar-se la vida.
 Del 21 al 30 de juny, l’àrea polivalent ha acollit una exposició de l’AECID (Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament) per a Mans Unides:
Projecte Bolívia i Filipines.
 A més a més, com a activitat fixa setmanal, la biblioteca ha realitzat, tots els dimecres, la seva Hora del conte
per als usuaris més petits.

Novetats cinema / àrea d’adults

nota d’interès

La biblioteca no farà vacances a l’estiu,
així que la trobareu oberta en el seu horari habitual:
de dilluns a divendres, de 16 a 20.30h.
L’única modificació serà que, els dissabtes dels mesos
de juliol i agost, la biblioteca romandrà tancada.
Podeu estar al corrent de tot consultant el web
http://bibliotecaroquetes.webnode.es
o el bloc
http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
També trobareu la biblioteca al Facebook i al Twitter.

Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà: Torre d’en Gil s/n. 43520 Roquetes. Tel. 977 501 904
http://bibliotecaroquetes.webnode.es http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
a/e: biblioteca@roquetes.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 16h a 20.30h. Dimecres i dissabte, de 10 a 13.15h
La Punyeta radiofònica: espai de ràdio setmanal al Magazine d’Antena Caro (96.0 FM).
Cada dimecres a partir de les 10.30h.
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Antena Caro
En aquest espai podreu trobar, en cada edició de la revista, detalls de la programació d’Antena
Caro i notícies referents a la seva activitat radiofònica. Podeu trobar totes les entrevistes i programes ja emesos a la web www.antenacaro.com i escoltar-los o descarregar-los des de la secció Ràdio a la Carta. També podeu veure’ls a la secció Vídeos.
ANTENA CARO 96.0 FM

EDIFICI CENTRE CÍVIC,

2N

PIS

43520

ROQUETES

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

E

n aquest número de la revista Roquetes us comentarem el més destacat de la nostra programació en aquesta recta final de la temporada
2009-2010, que donarà pas a la programació d’estiu. Pel que fa a la nostra Tertúlia, destacarem la
protagonitzada per Ramon Castellà (a la dreta de la imatge 1)
director de Càritas a Roquetes, que va ser guardonat amb el
premi Roquetenc de l’any 2009, i amb Màxim Barrachina, secretari de l’entitat.
Una altra tertúlia destacada va ser la que va fer balanç de la
manifestació que la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) va
convocar diumenge 30 de maig a Barcelona per demanar un
cabal ecològic per a l’Ebre. D’esquerra a dreta de la foto número 2, els portaveus de la PDE Manolo Tomàs, Susanna Abella i Joan A. Panisello.
En el programa Freqüència verda que ressaltem vam parlar de
les Jornades mediambientals de l’IES Roquetes amb (d’esquerra a dreta, foto 3) Laia del Valle i Sònia Morales, alumnes de
2n d’ESO; Vicky Carles, conductora del programa; Susanna Bel,
professora i membre del comitè verd de l’IES; i Eva Carles,
alumna de 2n d’ESO.
Joan Alegret (imatge 4), president del CD Roquetenc, va visitar
Antena Caro per participar en el programa A micro obert; una
entrevista que va parlar d’una de les entitats del municipi amb
més història.
A La rosa del desert (foto número 5) vam explicar la tasca que
realitzen els mediadors amb les persones nouvingudes, centrada en l’àmbit de l’assistència sanitària, per a la qual cosa vam
convidar el coordinador del Pla director d’Immigració en l’àmbit de la salut del Departament de Salut; i també mediadors de
diferents nacionalitats per explicar les seves experiències personals i laborals. D’esquerra a dreta, Amer Yaqoob, Inesa Zandoviene, Lluís Granero, coordinador del Pla; Sonia Dridi, Cristina
Grau, Azizza El Hassani i Ecaterina Staicu.
El Magazine destacat avui va tractar de l’activitat de les parelles lingüístiques del projecte Arrels, en què participa l’IES Roquetes des de fa dos anys. Per conèixer aquesta iniciativa vam
entrevistar professors i alumnes del centre. D’esquerra a dreta
(foto 6), Fatima Sabir, Soukayna Ahdaui, Maria Fontanet, Marià
Lleixà, Conxita Blanch, Mimoune El Baghati, Laura Garcia i
Nerea Càceres.
Finalment, destacarem també l’entrevista a Jordi Baucells, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, que va explicar, de forma detallada, el pressupost del 2010 per al nostre municipi.
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seguretat
Els escolars de Roquetes, per la mobilitat segura

L

a primavera passada, els escolars del municipi
van rebre la tercera edició de la programació
per la mobilitat segura que imparteix la Policia Local de Roquetes de forma periòdica.
Així, els alumnes del CEIP M. Marcel·lí Domingo i els del CEIP Raval de Cristo van assistir a aquestes
classes al març, a càrrec dels agents M. Mar Lapeira i Ramon
Arasa, formadors d’educació per la mobilitat segura.
Aquesta 3a programació per al curs 2009-10 va consistir en:
per al cicle infantil, el programa La cadireta segura, a través
del conte En Pol marxa de viatge a Barcelona. Un total de 71
alumnes van escoltar aquest conte. D’altra banda, els alumnes de 2n curs del cicle inicial també van assistir al mateix
programa, però a través d’un vídeo de Les tres bessones. El
van veure 78 alumnes.
Quant al cicle mitjà, el programa va ser El perill que ens envolta. Se’ls va repartir uns pòsters amb dibuixos de diferents
zones del carrer. Setanta-tres alumnes van assistir-hi.
Finalment, per al cicle superior, el programa triat va ser La
influenciabilitat amb el vídeo El pas elevat. El nombre total
d’alumnes assistents va ser de 78.
En acabar les classes, la Policia va obsequiar els alumnes
dels cicles infantil i inicial amb el conte La Martina i en Sergi
no corren cap perill, i els dels cicles mitjà i superior, amb un
reflector. Els alumnes del cicle inicial també van rebre un
petit cinturó de seguretat, corresponent a la campanya Fes
clac, per promoure’n l’ús.
D’altra banda, els alumnes més grans del municipi, els de
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l’IES Roquetes, van assistir als programes de mobilitat segura al mes d’abril, en concret, adreçats als alumnes de 2n
d’ESO.
Uns 150 alumnes, aproximadament, van rebre les classes del
programa titulat Ningú pot posar-se’l per tu. Aquesta programació va abordat temes com ara els factors personals de risc
(errònia o insuficient percepció del risc, les conductes de risc
(no dur el casc posat, per exemple) i les conductes segures.
Amb els alumnes, els agents Ramon Arasa i Joan C. Vernet
també van treballar qüestions com ara comentar i identificar els elements de seguretat passiva (casc, roba adient...) i
activa (llums, manteniment del vehicle), la conducció de ciclomotors o les conseqüències dels accidents del trànsit. En
acabar les classes, els alumnes assistents van rebre un exemplar del còmic Contra l’asfalt.
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cuina
Pastís de quallada
Elaboració
Ingredients
Cobrim la base del motllo
- Magdalenes o sobaos
amb magdalenes (parti- 2 sobres de quallada
des per la meitat) o so- Llet
baos. A continuació,
- Melmelada de gerds
preparem la quallada tot
seguint les indicacions del
sobre. Quan aquesta preparació està feta, la deixem refredar una miqueta i, a
continuació, la tirem a sobre de la base. Quan està ben
gelat, hi posem per damunt la melmelada de gerds. Ho
deixem a la nevera fins que està fred. Ho servim ben
gelat. Podem elaborar aquesta recepta en forma de pastís o bé en motllos individuals.
Tere Marro

Cuina multicultural
Aquí teniu una petita mostra del receptari de postres que ha
editat l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament. Aquestes
postres que, si ho desitgeu, podreu elaborar a casa de forma
fàcil, són algunes de les que es van poder aprendre en el taller de cuina multicultural del Pla local de Política de Dones,
d’on va sorgir la idea d’editar-les i fer-ne un receptari.

Galetes de nous i xocolata
Ingredients
Per a la pasta: 2 ous
- 100 gr. de margarina o
mantega
- 100 gr. de sucre
- 1 sobre de llevat Royal
- 400 gr. de farina,
aprox.
Elaboració
Pel damunt:
Fem la massa amb la mar- 100 gr. de xocolata
garina, el sucre, el llevat i
fondant
la farina, fins que es pugui
- 200 gr. de nous
treballar amb les mans i
no s’enganxi. L’aplanem
amb un corró i la tallem amb un talla pastes. La posem
al forn fins que les galetes estan cuites.
Quan ja s’han gelat, les arruixem amb la xocolata fosa
al bany maria. Ho adornem amb una nou al damunt.

Punyetes de Roquetes
En un cassó al foc, posem l’aigua juntament amb el sucre i un raig de suc
de llimona. Quan arranca el bull, hi afegim l’ametlla mòlta i ho remenem.
La resta d’ingredients es mesclen dins d’un bol i s’afegeixen al cassó tot
remenant fins que s’espesseix la barreja.
En un recipient, posem l’oli juntament amb la mistela i l’aiguardent. Remenem bé. Hi afegim el sucre i, tot seguit, la farina (ha de quedar una
massa que no s’enganxi a les mans).
En fem boletes. Tallem dos papers de cuina quadrats d’uns 20 cm, aproximadament. Posem una boleta damunt d’un dels papers de cuina i, a
sobre d’aquesta, l’altre paper. Aplanem les boletes posant-hi un plat al damunt. Cal que fem dues porcions de pasta, ja que una ha d’anar a sota; damunt d’aquesta, el farcit; i, a sobre del farcit, una altra pasta. Unim les
pastes amb un cordó. Posem una ametlla al mig de cada punyeta i ja es
poden coure fins que estan daurades.
Neus Favà

Ingredients
Per a la pasta:
- 2 gotets d’oli d’oliva
- 1 gotet de mistela i aiguardent o anís
sec; més de la meitat de mistela i la
resta, d’aiguardent o anís sec
- De farina, la necessària, fins que es
desprengui la pasta de la mà (ha de
quedar una pasta blaneta)
- 50 gr. de sucre
Farcit: 80 gr. d’aigua, 200 gr. de sucre,
suc de llimona, 170 gr. d’ametlla
mòlta, 125 gr. de llet, 2 ous i 40 gr. de
Maizena
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registre civil
ABRIL
Naixements
Matt Derek Sánchez Matango,
26/03/10
Òscar Carbonell Solé, 30/03/10
Daniela Bayerri Ferrer, 2/04/10
Jordi Ariño Fernando, 3/04/10
Moustafa Khouya, 4/04/10
Iris Marín Aguilar, 6/04/10
Marc Sánchez Roca, 7/04/10
Izan Badet Torres, 12/04/10
Ariadna Fernández Vidal, 20/04/10
Josep Borrega Valldepérez,
20/04/10
Mariona Fabregat Baiges, 24/04/10
Marc Borràs Miralles, 28/04/10
Matrimonis
Jaume Castellà Carlos i Francesca
Lamarca Audí, 19/04/10

Julen Lacasta Garros, 12/05/10
Jan Ariño Royo, 14/05/10
Marina Melich Moragrega,
18/05/10
Joan Suazo Tomé, 21/05/10
Nassira En Nour, 24/05/10
Matrimonis
Churks Nicholas Onuzulike i
Àfrica Eworo Eyang, 8/05/10
Zaid Bouassasse i Maria Navarro
Moreno, 10/05/10
Jorge D. Magallanes Silvera i
Rocío Cortés Fernández, 12/05/10
Sebastià Fumadó Llambrich i M.
Teresa Sánchez Roselló, 28/05/10
Antoni Vidal Calbet i Natividad
Belmonte Rodríguez, 29/05/10
Dauda Usman i Malgorzata Beata
Zentak, 29/05/10

MAIG

Defuncions
Xavier Mestre Torrijos, 20/05/10

Naixements
Aleix Gausachs Panisello, 8/05/10
Caterina Cassini Cid, 11/05/10

(Només apareixen les defuncions
produïdes al municipi de Roquetes)

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


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



Dissabtes, de 07.30h a les 14.30h



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

telèfons d’interès
Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents als mesos de febrer i març de 2010
ABRIL
Temperatura mitj. màx.: 22 C
Temperatura mitj. mín.: 10.4 C
Temperatura màxima absoluta:
30.6 C el dia 26
Temperatura mínima absoluta:
5.8 C el dia 2

MAIG
Temperatura mitj. màx.: 25.5 C
Temperatura mitj. mín.: 12.8 C
Temperatura màxima absoluta:
35.2 C el dia 31
Temperatura mínima absoluta:
7.9 C el dia 7

Precipitació mensual: 26.7 mm
Precipitació màxima en un dia:
11.3 mm el dia 2

Precipitació mensual: 47.0 mm
Precipitació màxima en un dia:
21.0 mm el dia 3

Ratxa de vent màxima: 67 km/h
WNW el dia 4

Ratxa de vent màxima: 81 km/h
NW el dia 4

Humitat rel. mitj. a 07 h: 80%
Humitat rel. mitj. a 13 h: 52%
Humitat rel. mitj. a 18 h: 60%
Humitat rel. mitj. horària: 69%

Humitat rel. mitj. a 07 h: 63%
Humitat rel. mitj. a 13 h: 46%
Humitat rel. mitj. a 18 h: 53%
Humitat rel. mitj. horària: 60%

Pressió màxima absoluta:
1021.6 hPa el dia 5
Pressió mínima absoluta:
1000.3 hPa el dia 11
Pressió mitjana: 1016.6 hPa

Pressió màxima absoluta:
1019.9 hPa el dia 18
Pressió mínima absoluta:
993.3 hPa el dia 9
Pressió mitjana: 1012.8 hPa
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Ajuntament de Roquetes
Policia local
Mossos d’Esquadra
Emergències
Ambulàncies (urgències 061)
Biblioteca Municipal
Bombers
Casal Hort de Cruells
Casal La Ravaleta
CEIP Marcel·lí Domingo
CEIP La Ravaleta
Correus
Deixalleria
Guarderia rural
IES Roquetes
Jutjat de pau
Llar de Jubilats i Pensionistes
Mercat municipal
Parc Natural dels Ports
Emissora Antena Caro
SOREA (aigües)
Zona esportiva

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

Roquetes

Núm. 274 juny - juliol 2010

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

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

El Consell Comarcal del Baix Ebre
convoca la cinquena edició del premi
Emprenedors
El BOP de Tarragona número 95 ha fet pública l’aprovació inicial de les bases reguladores del V Premi Emprenedors que
convoca el Consell Comarcal del Baix Ebre per premiar els millors projectes d’empresa que s’ubiquin al Baix Ebre, la dotació dels quals és la ubicació de la nova empresa en un despatx
de les instal·lacions de Baix Ebre Innova SL, en la modalitat de
viver d’empreses, per un període d’un any, amb el benefici
d’una bonificació del 100% sobre el preu del lloguer d’un
mòdul.
Poden participar-hi les persones físiques o jurídiques que hagin
iniciat l’activitat empresarial o professional o que tinguin un
projecte de creació d’empresa per iniciar l’any 2010 a la comarca.

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

telèfon

606 553 081
pàgina 49

Roquetes

Núm. 274 juny - juliol 2010

l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CURSOS i TALLERS
Curs d’astronomia: anem a tocar
el cel. Dies 8, 15 i 22 de juliol, de
21.30 a 00.30h. El curs constarà
d’una primera part explicativa seguida d’una part pràctica d’observació amb telescopi.
Per a més informació, telèfon 977
500 511 o al web www.obsebre.es
Organitza: Observatori de l’Ebre.

13.30h i de 19 a 21h (caps de setmana) i de 19 a 21h (dies feiners).
Casal municipal Hort de Cruells.

Curs de monitor de lleure infantil
i juvenil. Dirigit a joves majors de
18 anys per poder obtenir el títol,
acreditat per la Generalitat,
de monitor en el món del lleure.
Del 12 al 27 de juliol, de 9 a 13.30h
i de 15 a 19.30h. Casal de joves
Preu: 155 . Inscripcions: Punt
d’Informació Juvenil del Consell
Comarcal del Baix Ebre (tel. 977
445 003). Organitza: Consell C.
Baix Ebre.
Col·labora: àrea de Joventut, Ajuntament de Roquetes.

FESTES
Festes majors de Roquetes 2010.
Del 2 a l’11 de juliol.

Intervenció socioeducativa amb
menors. Del 19 al 21 de juliol. Centre associat de la UNED a Tortosa.
(L’assistència al curs implica el reconeixement de crèdits: 1 ECTS, 2
lliure configuració, 2 MEC). Més
informació i matrícula:
www.uned.es/ca-tortosa.

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.

Cursets de tennis
Mini tennis: de 5 a 8 anys. Dm., de 17.15
a 18.05h. Iniciació: de 8 a 12 anys. Dm.,
de 18.05 a 19h i dv., de 17.15 a 18.05h.
Perfeccionament: a partir dels 13 anys.
Dv., de 18.05 a 19h.
Informació i inscripcions al telèfon 657
308 241.

EXPOSICIONS
Fotografies del Curs de fotografia
Ciutat de Roquetes.
Del 2 a l’11 de juliol, d’11.30 a
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Labors i manualitats.
Dies 6, 7, 8 i 9 de juliol, de 18 a
20h. Centre cívic (urb. Torre d’en
Gil s/n)
Organitza: Associació de Dones de
Roquetes.

Festes de la Capella del Carme.
Dies 17 i 18 de juliol.
Festes majors de la raval de
Cristo. Del 30 de juliol al 2 d’agost.
MÚSICA
XVII Tradicionàrius a les Terres de
l’Ebre. Dies 27, 28 i 29 d’agost.
Hort de Cruells.

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). Ma-

nualitats: dimarts, de 16 a 19h. Labors: dijous, de 16 a 19h. Country:
dilluns, de 19.30 a 21h. Català: dll.,
de 16 a 17h. Anglès: dimecres, de
19.30 a 20.30h.
Associació de 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).
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.
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
Descobrint Gran Canària amb els ulls d’Unamuno
Del 14 al 20 de març, vam visitar l’illa de Gran Canària amb
motiu de la ruta literària. Vam anar-hi 24 alumnes de 3r
d’ESO del nostre centre. Van ser uns dies inoblidables, i ara
ens vénen flashos i ens veiem nedant a la platja d’Agaete o
asseguts en unes roques, contemplant la immensitat de la
caldera de Tejeda, amb el vent colpejant-nos la cara.
A l’aeroport, les cares dels alumnes reflectien il·lusió i curiositat, com la del pelegrí que surt en busca d’allò desconegut. Molts d’ells mai havien pujat a un avió, i es veien
impacients i nerviosos davant d’aquesta nova experiència.
Aquests set dies a l’illa de Gran Canària van ser fabulosos;
un regal per al cos i l’esperit. Vàrem conviure amb 24 alumnes i dos professors asturians, d’un institut d’Oviedo, amb
els què ha quedat una bona amistat, i vàrem tenir la sort
d’anar acompanyats de professors de l’illa, que van ser uns
guies excel·lents i van ajudar-nos a conèixer la seva terra de
primera mà; entre ells, el catedràtic de literatura espanyola
de la Universitat de Las Palmas, José A. Luján.
Vam descobrir els contrastos paisatgístics: “desde la costa,
a medianías o a las cumbres”, com diuen els canaris. Vam
viure la sufocant calima del desert (una mena de pols en
suspensió que arriba a l’illa des del continent africà), el
clima primaveral que ells tenen tot l’any, les ones d’aigua
fresqueta de l’Atlàntic...; i vam ampliar coneixements literaris d’autors illencs (Tomás Morales, Alonso Quesada i
Saulo Torón), i de Miguel de Unamuno, escriptor i filòsof espanyol que va conrear diversos gèneres literaris.
Aquest any se celebra el centenari d’Unamuno a Gran Canària. L’any 1910, l’autor va ser invitat com a mantenidor dels
Jocs Florals i va quedar meravellat del paisatge canari.
Aquest va ser el tema central de la nostra ruta literària.

Dilluns 24 de maig, la perruqueria Loli va organitzar
una sortida als estudis de TV3, a Sant Joan Despí. Un
bon grup de gent de Roquetes va desplaçar-s’hi per
participar en el programa Divendres que s’emet cada
tarda. Una vegada allí, van poder visitar els estudis i
van participar tant en la gravació com en el directe del
programa que presenta el periodista Xavi Coral. En
acabar el programa, el grup de Roquetes va obsequiar
Coral amb una caixa de punyetes.

sortides

Visita a TV3

Ens van rebre els alcaldes de diferents pobles, ens van preparar tallers (vam sentir tocar el timple, vam provar el mojo
picón fet davant nostre per un bon cuiner, vam recitar fragments literaris diversos, etc...). I preguntant als nois i noies
què va ser el millor, molts van destacar el dia que la guagua
ens va portar a Las Cumbres, i vam fer una caminada de
tres hores per camí de traginers, per senders de pins i sotabosc fins arribar a Artenara, una localitat que Unamuno
descriu com “un pueblecito de cuevas colgadas, que antaño
sirvieron de guarida a los guanches”. Va ser un matí que guardarem a la nostra memòria, sobretot per les impressionants
vistes de la vall des de dalt d’un penyal conegut com La
Degollada de las Palomas. A la llunyania, en un dia clar es
pot divisar l’illa de Tenerife, dominada pel pic del Teide. Un
autèntic espectacle que es converteix, com li va passar a
Unamuno, en “recreo para los ojos y sugestión del corazón”.
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Abril de 1956. Dilluns de Pasqua. D’esquerra a dreta:
F. Monllau, J. Besolí, J. Valmaña, J. Tafalla, J. Aixendri,
Sangres, Ll. Queralt, R. Miravall, E. Gómez, J.L. Garcia.
F. Rodríguez, D. Sangres, J. Tudó, J. Jovani, J. Gregori i
J. Solé. LLUÍS QUERALT
Any 1946. D’esquerra a dreta: Flora, Carme Albarran,
Raquel Agramunt, Pepita Albarran i Pepita Valmaña.
PEPITA ALBARRAN

Any 1953.- Processó de Santa Llúcia: Emilia Miró,
Teresa Jovaní, Elvira Alegria i M. Cinta Estupiñà.
EMÍLIA MIRÓ

(A baix) Any 1971.- Rondalla La Ravaleta: Francisco
Ferreres, Núria Ralda, M. Pilar Subirats i
Any 1923. Escola de pàrvuls al carrer del Canalero (Roquetes).
Juan E. Codorniu, entre d’altres. PEPITA ALBARRAN
Mestra: D. Enriqueta. Alumnes: Pepe Forés, Amador Fabregat, Xorro,
Julio Bonet, Blasito, Pepe, Santiago Hierro, Genoveva, Josefina Audí,
Trini Alegria, Carmen la Baila, Primitiva Esteller, Joaquín, Teresa Povill, Teresina la Bonavida, Cinta Estorach, Francisco Alegria, Rosa
Altés, Antonio Llançamà i Àngel Salaet, entre d’altres. JOSEFINA AUDÍ

