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A

l’editorial

aquest mes de juliol passat vam inaugurar el pavelló poliesportiu de Roquetes, en un dia en què
va complir-se un somni; el somni d’haver cobert
un dèficit, d’haver complert una promesa, d’haver fet realitat una reivindicació històrica i, en
definitiva, d’haver realitzat, en dos anys, una obra que ningú abans
no havia pogut dur a terme. I ho hem fet seguint el compromís que
vam contreure quan vam signar el pacte de govern municipal, l’any
2007: amb transparència (el projecte constructiu va ser licitat a través d’un concurs públic), amb austeritat (vam limitar-ne el cost econòmic a les possibilitats reals del nostre Ajuntament i vam haver de
desestimar l’anterior projecte perquè el seu cost era excessiu, de
gairebé 2 milions d’euros més), amb les màximes prestacions (tot i
la reducció de pressupost i l’austeritat en l’obra, el pavelló és més
funcional i disposa de més espai i més possibilitats d’ampliar les actuals pràctiques esportives i necessitats lúdiques que actualment es
duen a terme a Roquetes), amb eficiència (hem complert el termini
programat i el pressupost del projecte, la qual cosa hem d’agrair a
la direcció d’obra i a l’empresa constructora) i amb el menor cost
possible per a les finances municipals: hem aconseguit el 56% del
seu finançament gràcies al govern de la Generalitat, a través del
Consell Català de l’Esport i del PUOSC, i a la Diputació (dels
2.550.000 euros del cost final, 1.435.697 euros han estat finançats
per aquestes institucions).
El pavelló poliesportiu és la icona d’aquesta legislatura; és l’obra
emblemàtica i de referència que, per ella sola, ja justifica quatre
anys de govern, però no ha estat l’única. Només cal repassar què hi
havia el 2007 i què hi ha avui per comprovar tot el que ja s’ha dut a
terme en aquests tres anys.
Com estàvem en carreteres: com teníem les connexions amb la
Ravaleta, Tortosa o Jesús, i com les tenim avui. Hem passat de carreteres estretes, fosques i perilloses, a carreteres àmplies, segures
i amb passejos excel·lents.
O en la millora de l’abastiment de l’aigua potable: teníem dos
pous operatius i ara en tindrem quatre. No teníem dipòsits per clorar l’aigua i garantir-ne la qualitat, i ara en tindrem dos. No teníem
capacitat per emmagatzemar aigua en cas d’avaria i ara disposarem
de dos dipòsits amb capacitat per a 2.000 m3 de reserva.
En l’arranjament de carrers: primer, a la zona més cèntrica i comercial, i ara, a la raval Nova i a la Ravaleta.
En l’enllumenat: l’hem fet tot de nou a la Ravaleta i aviat també
serà nou a tota Roquetes.
I amb quin cost per a la nostra ciutat? Doncs, haurem fet obres
per valor de 8 milions d’euros i l’Ajuntament només n’haurà invertit 2. Això vol dir que hem aconseguit subvencions per imports del
60, el 70 i del 90% i, en altres programes, fins i tot del 100% del
seu cost total. Inversions que no es fan soles, sinó que són fruit de
la negociació i les bones relacions entre l’Ajuntament i les institucions superiors. I també són fruit d’una manera de governar que reflecteix la línia de treball de tot l’equip de govern en l’actual
legislatura, que podríem resumir amb tres paraules: planificació,
treball i compromís. Això és el que hem fet fins ara, però encara ens
queda molt per fer fins a la fi de la legislatura. I no us càpigui cap
dubte: ho farem! El pavelló n’és un exemple!
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El vostre alcalde,
Francesc A. Gas i Ferré
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El pavelló de Roquetes ja és una realitat
La ciutat inaugura el nou equipament poliesportiu
la darrera tarda de les festes majors 2010, en els terminis
i el pressupost previstos

E

l vicepresident del Govern de la Generalitat,
Josep Ll. Carod-Rovira, va presidir l’acte d’inauguració del pavelló poliesportiu de Roquetes, que va tenir lloc diumenge 11 de juliol
coincidint amb la cloenda de les festes majors de la ciutat. L’acte d’inauguració va comptar amb els
parlaments del regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament, Javier
Alegret; el regidor d’Esports, Gerard Gas; el vicepresident de
la Diputació de Tarragona a les Terres de l’Ebre, Pere Panisello; l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, i el propi Carod-Rovira; a més a més de la presència de diversos representants
polítics i socials del territori, així com de les associacions i
entitats roquetenques, i públic en general que va voler compartir aquesta tarda calorosa en què van obrir-se les portes
del primer equipament esportiu d’aquestes característiques
de què disposa el municipi. Tal com va assenyalar l’alcalde,
Paco Gas, “avui és un dia molt important per a Roquetes
perquè, després de molts anys, finalment hem fet realitat

el somni de disposar d’un pavelló poliesportiu”, i va remarcar el fet que l’obra “hagi estat construïda en els terminis
previstos i amb el pressupost amb què va ser adjudicada”,
va manifestar l’alcalde.
(continua a la pàgina següent)
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GERARD GAS,
REGIDOR D’ESPORTS

Conserveu-lo com si fos de cadascú

V

(Discurs de l’acte d’inauguració del pavelló).
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El pavelló poliesportiu de Roquetes va començar a ser construït el 2009 amb l’acte simbòlic de col·locació de la seva
primera pedra durant les festes del 14 d’abril (realment,
però, les obres havien començat un mes abans). La construcció del projecte (obra del gabinet d’arquitectes Millet,
Biosca i Associats SLP) va ser adjudicada a l’empresa BECSA
per un import de 2.585.000 euros. Finalment, les obres de
construcció del pavelló poliesportiu de Roquetes han tingut un cost de dos milions i mig d’euros, i han estat finançades en un 56% per diverses administracions públiques
superiors: la Generalitat de Catalunya a través del Consell
Català de l’Esport i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), i la Diputació de Tarragona.
L’acte d’inauguració del pavelló, durant el qual els assistents
van poder fer una visita a les instal·lacions, va cloure amb
una demostració de balls de saló a càrrec de l’escola de ball
Making dance.

i, a més...

icepresident de la Generalitat de Catalunya,
vicepresident de la Diputació de Tarragona a
les Terres de l’Ebre, delegat del govern al territori, representants del Consell Comarcal,
regidors, regidores, presidents d’entitats, roquetencs i roquetenques: molt bona tarda.
És per a mi una gran satisfacció ser partícip de la inauguració d’aquest pavelló municipal. Un pavelló no només poliesportiu, sinó també -molt important- un edifici
polivalent que servirà, sens dubte, per organitzar i portar
a terme actes de diversa mena que, fins al dia d’avui, no
es podien fer a Roquetes per falta d’una infraestructura
com la que avui inaugurem.
Roquetes té, avui, set associacions de veïns, sis associacions relacionades amb l’educació, tretze de culturals, quatre de religioses, tretze més relacionades amb temes
socials i quinze associacions o clubs esportius. És per a
totes elles i per a les que, se’ns dubte, sorgiran de noves,
que aquest pavelló està a la seva disposició.
Com a regidor d’Esports de l’Ajuntament de Roquetes, des
del primer dia de la presa de possessió del càrrec, ha segut
-i és- la meva màxima preocupació que totes les persones
que vulguin practicar algun esport disposin de les instal·lacions necessàries per fer-ho. Avui puc dir amb satisfacció
que el meu objectiu ja és una realitat. Avui ja tenim les instal·lacions que Roquetes i els seus esportistes es mereixen.
En aquests tres anys de treball, ens hem preocupat de
mantenir les instal·lacions existents de manera adequada
i, a més a més, n’hem creat de noves, com aquest pavelló
o la pista poliesportiva de la raval de Cristo, que està sent
construïda als terrenys de l’antiga IMSA-TAMSA i aviat estarà enllestida. Aquest darrer equipament ha estat llargament reivindicat pels joves i veïns de la Ravaleta i, junt amb
el casal ja existent, servirà per fomentar l’esport i practicar-ne més.
Només vull afegir que aquest pavelló és de tots i per a tots;
no s’ha fer per a un equip en particular ni per a l’ús exclusiu de ningú, sinó perquè tots i totes en gaudim. Només
un demano una cosa: conserveu-lo i cuideu-lo com si fos
de cadascuna de les associacions en particular. Hem tardat
molts anys a tenir-lo i, segurament, en passaran molts més
fins que puguem tenir-ne un altre. Moltes gràcies.

El 28 de juliol passat, a la sala de plens de l’ajuntament
de Roquetes va tenir lloc l’entrega de diferents tipus
de pilotes a diversos clubs esportius. Aquests elements
esportius, obsequi de la Secretaria d’Esportsa les Terres de l’Ebre a l’Ajuntament roquetenc, van ser atorgats al Club Vòlei Roquetes (24 pilotes de vòlei i 12 de
vòlei platja), a l’IES Roquetes (5 pilotes de bàsquet) i al
Club Futbol Sala Roquetes (10 pilotes). Els lots van ser
recollits per representants de les entitats esmentades.

Roquetes

Núm. 275 agost 2010

Evolució de les obres del pavelló poliesportiu
L’abril del 2009, l’Ajuntament va organitzar l’acte simbòlic de
col·locació de la primera pedra del pavelló. Des d’aleshores, les
obres de construcció de la nova infraestructura esportiva no
van aturar-se. A un ritme constant, els ciutadans i les ciutadanes van poder veure com s’anava aixecant un edifici que, per
les seves característiques, constituïa quelcom novedós i espectacular. La seva coberta (una estructura metàl·lica de tubs
entrecreuats que va ser col·locada per trams), el seu exterior
de vidre, els talussos que hi donen accés des del carrer...
Aquest és un petit recull gràfic de l’evolució de les obres.

GENER 2009

SETEMBRE 2009

MAIG 2009

JUNY 2009

JULIOL 2009

AGOST 2009

OCTUBRE 2009

NOVEMBRE 2009
(continua a la pàgina següent)
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DESEMBRE 2009

GENER 2010
MARÇ 2010

FEBRER 2010

ABRIL 2010

MAIG 2010

JUNY 2010
JULIOL 2010

JULIOL 2010
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L’esplai d’estiu i el campus
esportiu, en plena activitat
Uns cent-cinquanta infants hauran passat aquest estiu
pels serveis estiuencs d’esplai i campus que organitza
l’Ajuntament de Roquetes, dividits en grups i per quinzenes. Tant l’esplai com el campus van arrencar a principis de juliol i acabaran la darrera setmana del mes
d’agost, temps durant el qual hauran pogut aprendre
mentre juguen i practiquen algun dels esports que els
monitors els ensenyen.
En el pròxim número de la revista Roquetes, us oferirem
les dades definitives (nombre d’inscrits, activitats realitzades, sortides...) del que haurà estat, un any més, un

cursos

L’educació en el lleure
infantil i juvenil

estiu entretingut per als ciutadans i les ciutadanes més
joves del nostre municipi.

Les àrees de Joventut de l’Ajuntament de Roquetes i el
Consell Comarcal del Baix Ebre van organitzar, del 12
al 27 de juliol, un curs de monitor d’activitats de lleure
infantil i juvenil, dirigit a joves majors de 18 anys per
poder obtenir el títol acreditat per la Generalitat de Catalunnya de monitor en el món del lleure. Aquest curs
va dur-se a terme a la sala polivalent de la biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà en horari de 9 a 13.30 h i de 15
a 19.30 h.
pàgina 7

Roquetes

pàgina 8

Núm. 275 agost 2010

Núm. 275 agost 2010

Roquetes

Programació dels tallers d’iniciació a Internet
SESSIÓ INICIACIÓ A INTERNET ( 3, 4 i 5 d’agost)
Sessió dilluns: Taller d’iniciació a Internet: navegadors i buscadors
Sessió dimecres: Taller d’iniciació a Internet: correu electrònic
Sessió dijous: Taller d’iniciació a Internet: tràmits on line, missatgeria instantània i
mitjans de comunicació
SESSIÓ WEB 2.0 (PART 1): ÀLBUMS FOTOGRÀFICS I YOUTUBE (9, 11 i 12 d’agost)
Sessió dilluns: Taller àlbums fotogràfics: Picassa
Sessió dimecres: Taller àlbums fotogràfics: Flickr
Sessió dijous: Taller Youtube
SESSIÓ WEB 2.0 (PART 2): INICIACIÓ ALS BLOCS (16, 18 i 19 d’agost)
Sessió dilluns: Taller tipus de blocs (Blogger i Wordpress)
Sessió dimecres: Taller fem el nostre bloc (Blogger)
Sessió dijous: Taller fem el nostre bloc (Blogger)
SESSIÓ WEB 2.0 (PART 3): INICIACIÓ XARXES SOCIALS (23, 25 i 26 d’agost)
Sessió dilluns: Taller Facebook
Sessió dimecres: Taller Twitter
Sessió dijous: Taller integració de les xarxes socials al nostre bloc

Horari matí: dilluns, dimecres i dijous, de 9 a 11 hores
horari tarda: dilluns, dimecres i dijous, de 18 a 20 hores

cursos

Ofimàtica bàsica al casal
de joves
En el marc de la formació continuada que ofereix l’Ajuntament de Roquetes al casal de joves, del 19 al 30
de juliol va celebrar-se un curs d’ofimàtica bàsica de
30 hores, adreçat a treballadors en règim general, autònoms i personal laboral.
El curs, que va ser completament graatuït, va estar subvencionat pel Consorci per a la Formació Continuada
de la Generalitat de Catalunya.
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Protegiu-vos dels incendis
forestals

música

La Generalitat de Catalunya ha fet arribar a tots els ajuntaments un seguit de consells sobre què fer per evitar el
foc i com protegir-se als boscos, urbanitzacions, cases
aïllades i cases de pagès. Aquests consells, en el marc
del Pla d’emergències per incendis forestals, estan editats en un llibret i també poden ser consultats a través del
web w w w.gencat.cat/interior/esc/riscos/incendis_forestals.htm.

Mostra de jazz a Roquetes
Dimecres 30 de juny, dintre de la programació de
la XVII Mostra de Jazz de Tortosa, Roquetes va
acollir l’actuació del grup Lunar Project jazz. Així,
a la terrassa del local Da Vinci va congregar-se
força públic per gaudir d’un quintet que fusiona
reggae, samba, drum and bass.... Melodies suaus i
lleugeres, marcades pels ritmes afroamericans.
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Tota aquesta informació és molt important per a qualsevol ciutadà o ciutadana, però més encara si aquest/a disposa d’un habitatge en zones disseminades, aïllades o a
la zona del Port, per exemple. Informació molt vàlida
sobre com millorar la protecció de l’habitatge i mantenir
un entorn més segur davant d’un possible incendi, com
actuar en cas d’emergència en un nucli habitat, com
posar-se al recer si l’incendi ens sorprèn a dins del cotxe
o al bosc o a camp obert.
De totes maneres, hi ha una sèrie de premisses a seguir
en el cas que, per desgràcia, detecteu un incendi forestal,
i són:
Truqueu al 112.
Actueu com diu el Pla d’autoprotecció de la vostra urbanització (si en disposa).
Seguiu les indicacions dels bombers i la policia.
Escolteu la ràdio per informar-vos de la situació i de
què cal fer.
Més informació a:
www.gencat.cat//interior/esc/riscos/incendis_forestals.htm
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parlen les pubilles de

Quin paper hi desenvolupen, què pensen d
Georgina Lleixà, pubilla 2010
“Al programa, hi afegiria
concursos per als joves”
Aquesta jove complirà 18 anys aquest mes d’agost i, el setembre vinent, començarà a estudiar filologia catalana a la URV, a Tarragona,
encara que no té clar a què es dedicarà quan acabi. Li agrada escoltar música (preferentment, la pop), estar amb les seves amigues,
sortir de marxa, nedar i menjar verdura i pasta. Conserva un molt
bon record d’aquestes festes majors, ja que s’ho ha passat molt bé.
Com a pubilla, el seu acte preferit va ser el de la presentació, i, en
les festes, creu que el seu paper ha estat representar la ciutat de Roquetes en els actes i donar-ne una bona imatge.
Li agraden també el cós iris, el ball a les nits i les menjades populars. Georgina considera que els actes estan adreçats a totes les edats però que en fan falta per a joves, “com alguna nit més
a l’estil de la que va fer Imagina Ràdio”, comenta, i, durant el dia, algun concurs per participar els joves com, per exemple,
“una festa de l’aigua per a joves, ja que està prohibit llençar-se al canal i la que fan està més adreçada als petits”. En una
escala de l’1 al 10, ella atorgaria un 8,5 a les festes majors.

Patrícia Nàjer, pubilla
de la Societat de Caçadors

Tatiana Rojas, pubilla
dels Jubilats i Pensionistes

Patrícia pensa que la presentació és un
acte molt important perquè, a partir d’aquell moment, “ja som pubilles i comencen les nostres festes majors”. No
hi canviaria res.

Els actes religiosos de les festes se celebren “per homenatjar Sant Gregori, el
nostre patró”, diu Tatiana. Com a pubilles de Roquetes, “nosaltres també
anem a retre-li honor”, manifesta.

Imma Sànchez,
pubilla del Patronat
de Festes
Imma opina sobre l’acte de repartir el panoli: “és un acte que
a la gent gran li fa molta il•lusió
perquè els recorda quan eren
joves”, però hi canviaria l’hora
en què se celebra perquè “fa molta calor”, assegura.
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Gemma Martínez,
pubilla de l’Ass. de Dones
Sobre l’acte d’inauguració del pavelló,
Gemma creu que, malgrat la calor que hi
feia, la inauguració va estar bé; “una mica
precipitada perquè alguns vestidors no estaven acabats”, diu. El millor, la visita. El
pitjor, “l’hora i el dia; les pubilles estàvem
molt cansades perquè la nit anterior era l’última i vam fer tard”, afirma.

Roquetes
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e la festa major 2010

dels actes de les festes, què hi canviarien....

Zenaida Cerdà,
pubilla
dels Pagesos

Gemma Romeu,
pubilla del
CD Roquetenc

Melanie Príncep,
pubilla Comissió
Festes Ravaleta

En els tradicionals actes
taurins, Zenaida explica
que la tasca que les pubilles hi duen a terme és
servir entrepans i begudes a la barra del bar
que hi té el Patronat de
Festes. Pensa que la
festa està bé i no hi
canviaria res.

El paper de les pubilles en
el cós iris és representar la
ciutat, segons Gemma. “Hi
anem les primeres per
obrir l’acte i en gaudim
tant com la gent que hi
participa”. “El 1r dia, ens
posem el vestit de gala”,
diu, i creu que, a l’acte, no
hi sobra ni hi falta res.

Explica Melanie que, les nits
de ball, “les pubilles no
tenim una hora fixada per
estar al lloc, però hi assistim totes. L’única cosa obligada és el vals d'honor”,
assegura. En les nits de festes, “trobes gent de tot
arreu i fa goig veure que tothom gaudeix de la festa”.

Vicky Adell,
dama d’honor

Shirley Espuny,
dama d’honor

Recorda Vicky que, a l’ofrena, les pubilles “anem
vestides de pageses,
amb un ram de flors per
al sant, i passem molta
calor”. Als centres benèfics, “visitem la gent
malalta, amb les jotes
de Juanito Aragonés, i
fem que es trobin millor”, afirma

“Crec que el paper de les
pubilles en els menjars populars és ajudar a preparar
tot el necessari per cuinar
el menjar i, després, col·laborar també en el repartiment”, explica Shirley. Tot i
la calor que hi fa, no canviaria res d’aquesta mena d’actes, ja que “són dels que
més m’agraden”, diu.

Joana Palanques,
pubilleta 2010
“El millor, ballar la cançó
de ‘Bob esponja’ a l’escenari”
Joana té 9 anys i, aquest pròxim curs, estudiarà 4t de primària a l’escola Marcel·lí Domingo de Roquetes, amb la mestra
Pili Rodríguez. Li agrada molt l’assignatura de plàstica i la
que menys, medi natural. Quan sigui gran, vol ser mestra de
xiquets petits. Va a classes d’anglès i d’informàtica, i li agrada
molt córrer i menjar arròs bullit. De les festes, el que més li
va agradar van ser el bous, tot i que no va poder baixar a la plaça a causa de l’edat. El que menys, però, el ball perquè no
li agrada ballar i tenia son. Tot i això, s’ho va passar molt bé quan, gairebé totes les nits, les pubilletes pujaven a l’escenari
a ballar la cançó de Bob esponja.
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Manolo Roé,
pregoner de les
festes majors
“Ni costumista
ni historiador;
em considero
un cronista
local”
Manolo Roé Beltran va nàixer a Roquetes el 1933,
en el número 16 (ara 24) del carrer de Sant Roc. Fill
de Manolo i Carmen, va aprendre, des de petit, a
estimar el seu poble. Aquest amor per Roquetes i la
gran afició a la fotografia van ser -i són- els motius
pels quals Roé disposa, avui en dia, d’un dels fons
fotogràfics més amplis i valuosos del municipi roquetenc.
Pregunta: vostè sempre ha estat implicat en la vida associativa
i cultural de Roquetes... Per què aquest interès?
Resposta: De petit, amb les monges del carrer de la Gaia ja
vaig començar a fer teatre (vaig fer de Sant Joaquim). Després,
en els anys de l’escola, com que el meu pare treballava a l’ajuntament, estava a la comissió de festes, jo hi participava vestit de pagès. També vaig estar a la Congregació Mariana. Jo era
dels menuts, i se’m va ocórrer fer un concurs de pessebres. A
poc a poc, vam anar fent coses, fins que vaig arribar a l’edat
del pavo, i la mili després. En acabar, juntament amb els companys que ja havien fent alguna cosa de fotografia a la Congregació Mariana, vam començar a organitzar un concurs de
fotografia artística, de fotografia local, juntament amb Boluña,
que n’era el tècnic. Nosaltres també hi vam participar. Com
que no teníem màquines, Ramon Tafalla, Paco Boluña i jo, amb
una càmera de Tafalla, vam comprar un rodet de 36 fotos en
blanc i negre entre tots i vam partir-nos la quantitat de les fotos
a tirar cadascú. Primer va ser un concurs de la Congregació, en
què vam participar cinc o sis persones. L’any següent ja va ser
municipal, i així vam anar creixent.
P: Tots van ser organitzats per la Congregació?
R: Sí, i vam decidir fer un salt i organitzar el concurs nacional
de fotografia i el Ciutat de Roquetes. En aquest darrer, les fo-
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tografies havien de ser del terme de Roquetes. En aquells
temps, el premi eren 1.000 pessetes i trofeu; molts diners per
a l’època. Jo vaig guanyar-lo dues vegades, però sempre vaig
donar els diners a beneficència.
P: Vostè era membre de la Congregació Mariana, però també
estava a la Lira...
R: Sí, als dos llocs. Un amic va comentar-me que volien tornar
a obrir la Lira i que buscaven gent per fer-se’n socis. Vaig parlar amb el pare de Boluña, que aleshores encara n’era el president tot que havia estat tancada, i m’hi vaig apuntar. Crec que
sóc el soci número 80 o 85. Anava a la Lira a veure la tele, perquè a les cases encara no n’havia. Un dia, van suggerir-me que
en formés part de la junta. Llavors, la gent de la junta era gent
gran: Pere Andreu, Joaquín Queralt, Juanito Chavarria, Joaquín
Castellà... I hi vaig entrar. Com a anècdota, vaig passar per
pots els càrrecs de l’entitat menys pel de president, i vaig estarhi 16 anys, fins que vaig deixar-ho per assumptes familiars.
P: Quant al concurs de fotografia, també la Lira va organitzarlo?
R: Sí, si més no, durant vuit o deu anys; el concurs nacional,
comarcal, local i el Ciutat de Roquetes.
P: La vida cultural de la Lira, però, no es quedava només amb
els concursos de fotografia...
P: Finalment, la seva participació en els concursos de fotografia va fer que vostè disposi, avui en dia, d’un important recull
gràfic històric de Roquetes...
R: Sí, també n’hi ha moltes altres, però sí. Per exemple, les
imatges que vaig exposar a la biblioteca eren moltes dels concursos, però també vaig exposar-ne de muntatges que havia
fet. He de dir, però, que tinc uns vint-i-cinc premis de fotografia.
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

P: No només d’aquí...
R: No, també de fora. Un era de Barcelona, el Premi nacional
de fotografia dels Països Catalans. El seu tema era la muntanya
i calia explicar el lloc on s’havia fet la foto. M’agradava, quan
em donaven un premi, perquè escoltava el nom de Roquetes
fora d’aquí...
P: Junt amb Ramon Barberà, és l’autor de tres llibres gràfics d’història roquetenca. Com se’ls va acudir la idea?
R: Ramon i jo tenim una relació familiar i un dia vamparlar de
fer un llibre. El primer va ser de fotografia, Imatges i records de
Roquetes. Vaig buscar fotos a casa i, entre les meves i les seves,
vam decidir fer el llibre. I ja en portem dos més. En el segon,
va ser Ramon el que va buscar més informació. Va costar quatre anys fer-lo.
P: L’Ajuntament va voler que vostè fos el pregoner de la festa
major d’enguany. Què en pensa, d’aquesta decisió?
R: Per a mi, van pixar fora del test (riu). I voldria saber de qui
va sortir la paraula costumista, perquè jo em considero un cronista local, ni costumista ni historiador. És la història de Roquetes sota el punt de vista d’una persona que estima molt el
seu poble.
P: I creu, doncs, que l’Ajuntament va equivocar-se?
R: No, no (torna a riure), però ara em trobo amb gent que
abans no em deia res, i ara passa pel costat i em coneix. Sisco
Ollé m’ho va suggerir el dia de Sant Gregori, després de la
missa. I em preguntava: què he fet jo per ser pregoner? Un
altre dia, el vaig trobar i vaig preguntar-li per què m’havien
triat a mi. Em va dir que perquè era roquetero i no era cap polític. Home, suposo que van valorar la meva feina com a cronista; un home del carrer que té coses per explicar i que, a més
a més, és de Roquetes.
P: Quan Sisco li diu que ha de ser el pregoner, quin pregó se li
acut fer?
R: Vaig consultar el meu amic Ramon Barberà perquè tenia
un dilema: si feia un pregó sobre el nostre poble amb paraules altisonants o si el feia casolà, amb paraules nostres. Vaig
preparar-lo a la muntanya, mentre arreglava les plantes. Cada
cosa que em venia al cap, l’escrivia tal com parlem.

“

Del Montsià al coll de l’Alba
i de Cardó a Carreretes
no hi ha xiques tan boniques
com les xiques de Roquetes.

També volia parlar del primer
Ajuntament, del
què va ser al(Extret del pregó de les festes majors
calde Ramon
2010)
Bosch.
P: Què li sembla
que se n’hagi reconegut la figura després de tants anys?
R: Crec que ja fa molt temps que s’hagués hagut de fer alguna
cosa, per exemple, un bust amb la seva imatge i l’escut del primer Ajuntament...; alguna cosa que presidís alguna sala de l’ajuntament, perquè aquelles persones s’ho mereixien.
P: L’Ajuntament també va homenatjar l’últim alcalde republicà...
R: Sí, i també ho trobo molt bé. A més a més, l’Àguedo també
va ser president de la Lira.
P: Per acabar, segur que, actualment, té algun projecte entre
mans...
R: Doncs sí. Per a mi ha estat un honor ser el pregoner de les
festes majors, i ara vull fer un àlbum del procés des que m’ho
van proposar fins al dia del pregó.
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LA TARDA DEL 2 DE JULIOL, LES CAMPANES
AL VOL DE L’ESGLÉSIA DE ROQUETES
VAN ANUNCIAR L’INICI DE LA FESTA MAJOR,
TOT I QUE, EL DIA ABANS, EL PATRONAT DE
FESTES I LES PUBILLES DEL 2009 JA VAN
REPARTIR EL PANOLI PER LA RAVALETA
I ELS NUCLIS DISSEMINATS.
A LA TARDA, HORT DE CRUELLS VA ACOLLIR
LA PRESENTACIÓ DE LES PUBILLES I
PUBILLETES DEL 2010 I, EN ACABAR,
VA TENIR LLOC L’ACTE D’INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ DE FESTES, ENGUANY DE LES
MILLORS IMATGES DEL CURS
DE FOTOGRAFIA QUE VA IMPARTIR ANTOLÍ
ORTIZ AL CASAL DE JOVES.
A BAIX, UNA IMATGE DE L’EXPOSICIÓ
DE MANUALITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE
DONES DE ROQUETES I EL TRADICIONAL
ACTE D’ENTREGA DE MOCADORS
EN LA PRIMERA NIT DE FESTES.
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DISSABTE

3 DE JULIOL VA ESTAR FARCIT

D’ACTES INSTITUCIONALS. AL MATÍ,
MANOLO ROÉ, CRONISTA LOCAL,
VA FER EL PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
D’ENGUANY, MENTRE QUE, A LA TARDA,
L’OFRENA DE FLORS I FRUITS VA OMPLIR
EL CARRER MAJOR DE ROQUETES.
AQUESTA VEGADA, EL PORTADOR DE LA
BANDERA DE LA CIUTAT VA SER RAMON
CASTELLÀ, ROQUETENC DE L’ANY

2009,

I LA PERSONALITAT CONVIDADA VA
SER CARLES BASSAGANYA, DIRECTOR
GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA
GENERALITAT. D’ALTRA BANDA, ELS GEGANTS ISABEL I GREGORI VAN DUR LA
BANDERA DEL PATRONAT.
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COM SEMPRE, LES TARDES
DE DIUMENGE I DILLUNS,
LES CARROSSES, EL COLOR I LA
GRESCA VAN SORTIR AL CARRER. EN
AQUESTA EDICIÓ DEL CÓS IRIS (AMB
UNA MOLT BAIXA PARTICIPACIÓ
DE CARROSSES, QUE NO DE PÚBLIC),
EL PRIMER PREMI VA SER PER
A ‘LO CONTE’ I EL SEGON,
PER A ‘LO MOLINET’.
A BAIX, DUES IMATGES DE LES TARDES
DE BOUS, QUE VAN APLEGAR
CENTENARS D’AFICIONATS A LA PLAÇA
INSTAL·LADA AL COSTAT DE
L’AVINGUDA DE LA DIPUTACIÓ.
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EL MATÍ DE DIUMENGE VA ESTAR DEDICAT
ALS ACTES RELIGIOSOS: LES TRADICIONALS
MISSA I PROCESSÓ EN HONOR A SANT
GREGORI, AMB LA COL·LABORACIÓ
MUSICAL (LA PRIMERA) DE LA CORAL
PRELUDI A CARO. DILLUNS, DIA DE LA
FESTA LOCAL DE ROQUETES, VA TENIR
LLOC L’HOMENATGE A LA VELLESA
A L’ESGLÉSIA DE LA RAVAL NOVA,
EN FINALITZAR LA QUAL, ELS ASSISTENTS
VAN GAUDIR D’UN APERITIU.
LES PUBILLES, MEMBRES DEL PATRONAT,
L’ALCALDE I DIVERSOS REGIDORS,
I JUANITO ARAGONÉS VAN VISITAR,
DIMARTS DIA 6, L’HOSPITAL DE JESÚS,
LA RESIDÈNCIA SANT MIQUEL DE TORTOSA I
L’OBSERVATORI DE L’EBRE.
A BAIX DE TOT, LES PUBILLES 2010.
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QUANT AL PÚBLIC MÉS MENUT,
AQUEST VA PODER GAUDIR
TANT DE LES ATRACCCIONS
INSTAL·LADES A L’ENTRADA
DE LA CIUTAT COM DEL PARC
INFANTIL AL CARRER DE LA
MASIA EL DIA

9 DE JULIOL.

A MÉS A MÉS, ELS JOCS I
EL DIBUIX A LA VORA DEL CANAL,
LA FESTA DE L’AIGUA I
LA FESTA INFANTIL A L’HORT
DE CRUELLS VAN ASSEGURAR
UNES FESTES MOLT DIVERTIDES
PER ALS INFANTS DE ROQUETES.
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LES MULTITUDINÀRIES MENJADES POPULARS
VAN TORNAR A TRIOMFAR ENGUANY. L’HORT DE
CRUELLS, ESCENARI HABITUAL D’AQUESTS ACTES, VA
OMPLIR-SE A VESSAR DE COMENSALS DISPOSATS
A DEGUSTAR LA PAELLA, LA FIDEUADA I LA CARN AMB
SAMFAINA ORGANITZADES PEL PATRONAT DE FESTES, I
TAMBÉ A GAUDIR DE LA FRESCA EN LA NIT DEL SOPAR
AL PARC DEL CASAL.
TAMBÉ VA ESTAR FORÇA CONCORREGUT EL MIGDIA
DE LES PAELLES A L’OBSERVATORI, EL DARRER DISSABTE
DE LES FESTES MAJORS.
PER LA SEVA BANDA, L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE
ROQUETES VA ORGANITZAR, DIMARTS DIA

6, UN DINAR

PER A DONES AL PATI DELS TIL·LERS DEL CENTRE CÍVIC.
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L’ASSOCIACIÓ
DE JUBILATS VA ORGANITZAR, UN ANY
MÉS, ELS TORNEJOS
DE BILLAR I GUINYOT. ELS GUANYADORS DEL PRIMER
VAN SER (D’ESQUERRA A DRETA I DE
DALT A BAIX), J.
MARTÍNEZ

(1R

LLIURE),
D. ORELLANA

(2N

LLIURE) I S. SABATÉ

(3R LLIURE). EN LA
MODALITAT A TRES
BANDES, ORELLANA
VA SER 1R,
J.A. PRIETO,

2N I
3R.
EN GUINYOT,
A. GAS I J.L. CURTO
VAN SER PRIMERS,
J. J. CANALDA I
A. ZUMAQUERO,
SEGONS I A. MARÍN
I P. CID, TERCERS.
J. MARTÍNEZ,

QUANT A LES
DONES, R. CURTO
I P. CALVET, 1ES;
Á. GALLARDO I
T. ADELL,

2ES; I

P. ALBARRAN I
M.C. CID,

3ES.

EL GUINYOT TAMBÉ VA SER EL CENTRE
DEL CONCURS ORGANITZAT PEL BAR
CASAL I LA PENYA BARCELONISTA
MONT CARO A L’HORT DE CRUELLS.
34 PARELLES VAN PARTICIPAR-HI.
TAMBÉ A L’HORT DE CRUELLS
VA CELEBRAR-SE EL CONCURS
D’ALLIOLI, ELS GUANYADORS DEL
QUAL VAN SER JOSÉ FÀBREGUES,
ANTONIO TORRES I M. CINTA
FÀBREGUES, EN PRIMER, SEGON I
TERCER LLOC, RESPECTIVAMENT.
DILLUNS 5 DE JULIOL VA TENIR LLOC
LA TRADICIONAL TIRADA AMISTOSA
DE BIRLES, EN QUÈ VAN PARTICIPAR
DISSET EQUIPS DE LES TERRES
DE L’EBRE. EL PREMI LOCAL
VA SER PER A JAUME RODA.
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I MÉS CONCURSOS I TORNEJOS, EN AQUEST CAS,
ELS INCLOSOS EN LA DIADA DELS PAGESOS A
HORT DE CRUELLS, QUE VAN CONSISTIR EN FER
FILIGRANES AMB EINES DE TREBALL COM LA
MOTOSERRA O EL TRACTOR.
EN EL XXVI TORNEIG DE FUTBOL SALA
MASCULÍ, L’EQUIP GUANYADOR VA SER LA GELA,
SEGUIT DE CASA MASO I MONTSE BALART.
QUANT A LES FÈMINES, VA GUANYAR
L’EQUIP CASA MASO. A LA 5A IMATGE, ELS
GUANYADORS DEL CAMPIONAT D’ESCACS:
S. AÑÓ

(1R), G. BENAIGES (2N) I R. VICIENT (3R).

EL MOTOR, EL VÒLEI, EL CICLISME O L’AEROMODELISME VAN SER ALTRES ESPORTS PRESENTS EN
EL PROGRAMA DE FESTES D’ENGUANY.
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I, TAMBÉ COM SEMPRE,
LA MÚSICA I EL BALL COM A PLATS
FORTS DE LA FESTA MAJOR.
BALL DE SALÓ, DANSES
TRADICIONALS O ROCK’N’ROLL EN
LA NIT JOVE I NO TAN JOVE,
VAN SER ACTES MOLT
PARTICIPATIUS, AIXÍ COM EL BALL
D’ORQUESTRA DE CADA NIT.
L’ORQUESTRA STOP DE
L’IES ROQUETES I LA TROBADA
DE CORALS VAN ARRODONIR UN
CALENDARI FESTIU FARCIT D’ACTES
MUSICALS. FINS I TOT,
UN KARAOKE, EL DE LA TARDA
DEL DIVENDRES DIA
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LA PRIMERA NIT I LA DARRERA TENEN EN COMÚ UNA
SOLA COSA: LA PRESÈNCIA DEL FOC. DIABLES, CORREFOC
I FOCS D’ARTIFICI COM A NOTA TRADICIONAL D’UNES
FESTES EN QUÈ EL TEATRE TAMBÉ VA TENIR CABUDA,
AMB LES OBRES ‘LES MEVES VEÏNES’ I ‘ET PERSEGUIRÉ’.
A BAIX DE TOT, LA INAUGURACIÓ DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU DE ROQUETES LA DARRERA TARDA DE
FESTES I EL VICEPRESIDENT DEL GOVERN, JOSEP LL.
CAROD-ROVIRA, EN LA SEVA VISITA PRÈVIA
A L’AJUNTAMENT PER SIGNAR-NE EL LLIBRE D’HONOR.
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festes de la capella
del carme

A

rriba el 16 de juliol i, amb ell, el dia de la Mare de Déu del
Carme i les festes que els veïns i les veïnes de la capella del
Carme de Roquetes celebren les festes en el seu honor. Així,
els dies 17 i 18 de juliol passats, la comissió de festes va organitzat un seguit d’actes adreçats a tots els gustos. El repic
de la campana de la capella i els coets van posar-hi l’inici. Més tard, campionat de guinyot, i a la
tarda, inflables per als
més menuts, jocs amb
globus d’aigua, trencada
d’olles i curses de cintes,
els guanyadors de les
quals van ser, per aquest
ordre, Adrià Carles, Anaïs
Berengué i Iago Juan. Berenar amb xocolatada per
a tothom i la presentació
de la pubilleta de les fes-

Parlen alguns dels participants d’aquesta ed
Pedro Prats

Enriqueta Layos

Mònica Benet

És de Jesús,
té 70 anys i en fa
més de 10 que hi
acudeix. Li agraden
molt aquestes festes i
cada any repeteix.
Els seus actes
preferits són les
menjades populars.

Roquetenca de 64
anys, assisteix a les
festes des del 1981.
Llavors, les festes es
feien en una finca,
davant de l’ermita.
Ara hi troba a faltar la
col·laboració i la
implicació de la gent.

És de Roquetes,
té 33 anys i és la primera
vegada que assisteix a
les festes de la capella.
Hi va anar-hi convidada
per una amiga i
va passar-ho molt bé.
El que més va agradar-li
van ser els jocs infantils.

Juanito Ralda
És de la raval de Cristo, té 79 anys i va començar a anar a la festa l’any 1940.
Recorda que, aleshores, pel costat de la capella passava una carretera que anava
fins al barranc i que van haver uns anys en què les festes no es van celebrar.
Va ser cap als anys 70 -diu- que lo Carrascalenc va tornar a impulsar-les.
Llavors, un grup d’amics va proposar que, per celebrar la festa, es podia organitzar un sopar al costat de la capella. Des de llavors que no hi ha faltat cap any.
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tes d’aquest any, Gemma del Valle, de Roquetes. Tot seguit, l’organització va obsequiar Xavi
Campanals amb una placa commemorativa per
la seva dedicació durant anys a les festes de la
capella, ja que deixa la comissió. A la nit, musclada i ball amb la xaranga Sarabastall, de Godall. Diumenge, la missa, la processó pels volts
de l’ermita i el dinar de germanor van posar
punt i final a les festes 2010.
(La peça de baix de les imatges vol ser una petita
mostra de les opinions del públic de les participatives
festes de la capella del Carme. La major part dels assistents amb què va parlar la redacció d’aquesta revista durant les festes hi acudeix de manera fidel des
de fa molts anys i és, en el seu calendari, una cita obligada del mes de juliol).

Pepita Chavarria

Miguel A. del Valle

És de Remolins
(Tortosa), té 70 anys
i en fa dotze que va
a les festes. Va anar-hi
un any per veure com
eren i, des d’aleshores,
hi ha anat cada any.
Creu que son unes
festes molt xaladores.

És de Roquetes, té 42 anys i
és el pare de la pubilleta de
les festes 2010; festa major
a la qual hi va des del 1982.
Recorda quan la festa es feia
en una finca particular, la
finca de Fatsini. En aquells
temps, la capella no estava
arreglada com està ara.

les opinions

ició de les festes de la capella del Carme

Coral i Paula Rodríguez
Aquestes dos noies són de Terrassa i tenen 17 i 15 anys, respectivament.
Enguany és el segon any que assisteixen a les festes de la capella perquè
la seva família hi té una finca molt a prop. Els agraden molt aquestes festes
perquè són molt familiars -asseguren-; tothom es coneix. També van passar-ho
molt bé durant les festes de Roquetes i pensen continuar venint a les nostres
terres sempre que puguin.
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festes majors
de la raval de cristo

E

l foc i el multitudinari sopar del bou van
tancar, dilluns 2 d’agost, les festes majors de la raval de Cristo; unes festes que
van començar dimecres 28 de juliol i en
què les notes destacades van ser la imaginació en tots els actes festius i l’alt índex de participació ciutadana. I és que, des que la jove Comissió
de festes de la Ravaleta va fer-se càrrec de l’organització de les festes majors, ara fa tres anys, el programa festiu s’ha distingit per tenir actes inusuals i
molt divertits. És el cas, per exemple, dels concursos
i tornejos de xalera màxima, tant dels participants com del públic. Entre aquests, la gimcana nocturna, les curses de llits
pels carrers o els concursos de fer allioli i guinyot. Cal ressaltar, però, el tan imaginatiu com escatològic concurs sorpresa
que va tenir lloc diumenge 1 d’agost, que va consistir en l’obligació d’engolir productes com un got de vinagre, un altre de
suc de llimona, un cervell cru de corder, cucs de caçar i altres insectes, o un còctel fet amb vísceres animals.
En aquestes pàgines que segueixen, trobareu un petit recull de les millors imatges de les festes majors 2010.
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PILAR CHAVARRIA I ORQUÍDIA ALBIOL,
MESTRES DEL CEIP RAVAL DE CRISTO
DURANT MÉS DE VINT ANYS, VAN SER LES
PREGONERES DE LES FESTES MAJORS

2010.

L’ACTE VA TENIR LLOC EN ACABAR
L’OFRENA DE FLORS I FRUITS, DISSABTE

31

DE JULIOL.
A LA PÀGINA ANTERIOR, LA JOVE COMISSIÓ
DE FESTES EN EL TRADICIONAL REPARTIMENT
DE PANOLI I EL CONCERT DE ROCK CELEBRAT
COM A ACTE PREVI A LES FESTES, DISSABTE

24 DE JULIOL.
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CONCURSOS I TORNEJOS PER A TOTHOM.
A LES IMATGES, UNA MOSTRA DEL
CONCURS DE PASTISSOS I EL PREMI AL
PASTÍS MÉS ORNAMENTAT, EL DE LA
PENYA LOS BARREJATS. EL PREMI AL MÉS
BO VA SER PER A LA PENYA
A COP CALENT.
LA GIMCANA NOCTURNA VA TORNAR A
SER UN ÈXIT. LES PENYES PARTICIPANTS
VAN HAVER DE SUPERAR PROVES COM
ARA BALLAR ‘THRILLER’, DE M. JACKSON,
O COL·LOCAR MOLTES PERSONES DINS
D’UN COTXE ( ELS GUANYADORS VAN FER
CABRE 18 PERSONES EN UN GOLF).
ELS TORNEJOS DE FUTBOLÍN, DE TENNIS
TAULA O EL CONCURS D’ALLIOLI, QUE VA
COMPTAR AMB UNA ALTA PARTICIPACIÓ,
TAMBÉ VAN SER AL PROGRAMA FESTIU.
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EL GUANYADOR
DEL CONCURS DE
MENJAR SÍNDRIA VA SER
AARON ANDREU,
QUE VA ENGOLIR-NE

2 KG EN
5 MINUTS.

MÉS DE

UNA ALTRA GIMCANA
ENTRETINGUDA
I DIVERTIDA VA DUR
ELS PARTICIPANTS PER
TOTS ELS RACONS
DE LA RAVALETA DIJOUS

29 DE JULIOL. AMB
UN MAPA QUE ELS VA
DONAR LA COMISSIÓ,
ELS CONCURSANTS
VAN HAVER DE BUSCAR
DIVERSOS OBJECTES
AMAGATS ARREU.
LES CURSES
D’ANDRÒMINES I
EL CONCURS DE GUINYOT
TAMBÉ VAN APLEGAR
MOLT PÚBLIC I MOLTS
PARTICIPANTS.
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I MÉS CONCURSOS ENCARA:
EL DE GOSSOS DE CACERA, EL DE PAELLES
I EL CONCURS SORPRESA,
EN QUÈ ELS PARTICIPANTS NO VAN SABER
QUÈ HI HAVIEN DE FER FINS
AL MOMENT DE L’INICI.
LES PROVES, ‘DEGUSTAR’ ALIMENTS
GENS APETITOSOS. LES CARES DEL PÚBLIC
PARLEN PER ELLES MATEIXES.
A BAIX DE TOT, PARTITS DE XAMPÚ- GOL EN
UNA SUPERFÍCIE DE PLÀSTIC COBERTA DE
SABÓ COM A TERRENY DE JOC.
DIVERTIMENT I EQUILIBRISME.
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COM ÉS HABITUAL EN EL PROGRAMA FESTIU
DE LA RAVAL DE CRISTO, LES MENJADES POPULARS
TAMBÉ VAN TENIR UN PAPER DESTACAT EN L’EDICIÓ
D’ENGUANY.
L’ESMORZAR, LA FIDEUADA NOCTURNA, LA BALDANADA,
LA SARDINADA, EL BERENAR A LES ESCOLES,
LA MUSCLADA I EL SOPAR DE LA VACA DE L’ÚLTIMA NIT
VAN SER ELS ACTES GASTRONÒMICS ORGANITZATS
AQUEST

2010. CAL DESTACAR QUE TOTS I CADASCUN

VAN APLEGAR MOLT PÚBLIC. UN BON EXEMPLE VAN SER

400 RACIONS DE FIDEUADA QUE VAN SER
29 DE JULIOL.
D’ALTRA BANDA, TAMBÉ CAL ASSENYALAR L’APERITIU
D’HOMENATGE A LA VELLESA QUE VA CELEBRAR-SE
DIUMENGE 1 D’AGOST I QUE VA SER AMENITZAT
PER JOSERET I LA SEVA RONDALLA.

LES MÉS DE

SERVIDES LA NIT DE DIJOUS
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A LA DRETA, EL PATI DE LES ESCOLES,
A PUNT DE REBRE ELS VILATANS
PER CELEBRAR-HI EL SOPAR DEL BOU ESTOFAT.
LES ACTIVITATS INFANTILS TAMBÉ
VAN SER PART DESTACADA DEL PROGRAMA.
LA FESTA DE LA BICICLETA, PER EXEMPLE,
VA ACOLLIR FORÇA PARTICIPANTS: LA MÉS
GRAN D’EDAT, PEPITA GAS; EL MÉS JOVE,
DAVID RODRÍGUEZ; I EL MÉS ORNAMENTAT,
JORDI DOMÈNECH.
ELS JOCS INFANTILS VAN FER LES DELÍCIES
DELS MENUTS: GUERRA DE GLOBUS D’AIGUA,
PINTADA COL·LECTIVA D’UN MURAL
AMB LES MANS, ELABORACIÓ DE JOGUINES...
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TAMBÉ LA FESTA INFANTIL VA DIVERTIR EL PÚBLIC MÉS JOVE,
IGUAL QUE LA FESTA DE L’AIGUA I L’ESCUMA DE LA DARRERA TARDA
DE FESTES MAJORS.
A DALT D’AQUESTES LÍNIES, UNA IMATGE DE LA PRIMERA
TROBADA DE COTXES CLÀSSICS DE LA RAVALETA. LES FESTES MAJORS

2010 VAN ACABAR, TAL COM MANA LA TRADICIÓ, AMB L’OLOR
DE LA PÓLVORA I EL SOROLL DELS COETS I ELS PETARDS
DEL CORREFOC I EL CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI.
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esports
Els cursos de natació omplen la piscina municipal

L
tir al plat

’estiu és temps d’aigua, i també una època
ideal per aprendre a nedar. És, entre d’altres,
el motiu pel qual, cada any, l’Ajuntament organitza un seguit de cursets de natació adreçats a infants majors de 4 anys. Dividits en
horaris diversos i en nivells diferents, els cursos tenen lloc

durant els mesos de juliol i agost a les instal·lacions esportives municipals de Roquetes (iniciació, nivell 1 i nivell
2-perfeccionament). Cal recordar que, si el públic en general vol gaudir de la piscina municipal, aquesta romandrà
oberta, d’11.30 a 19.00 hores, fins a finals d’agost.

Alcoba, quinzè en
el Campionat del món
Tal com vam anunciar en l’edició anterior de Roquetes, del 23
al 25 de juliol, el tirador roquetenc Joan Alcoba va participar
en el Campionat del món de tir al plat en la modalitat de fossat universal, que va celebrar-se a Valle Aniéné (Itàlia). La competició va ser prou favorable per a Alcoba, malgrat que va patir
l’avaria de l’escopeta i va haver de competir amb una de diferent que pertanyia al seu company d’equip.
Finalment, Joan Alcoba va classificar-se en 15è lloc sènior,
amb una marca de 190 sobre 200, i va aconseguir la medalla
de plata per equips com a component del conjunt nacional.
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Roquetes
CEDIDA

El Vòlei Roquetes
organitza el 7è
Torneig Mediterrània
El 31 de juliol passat, el Club Vòlei Roquetes
va traslladar la seva activitat esportiva fins a
l’Ampolla per organitzar la setena edició del
torneig Mediterrània de vòlei platja Memorial
Albert Orduña, que va tenir lloc a la platja de
les Avellanes d’aquesta població costanera.
D’aquesta manera, el club roquetenc ret homenatge a un dels grans impulsors d’aquest
esport.
MEMBRES DEL GRUP ORGANITZADOR DEL TORNEIG. TOTS ELLS HAN ESTAT JUGADORS DEL CV ROQUETES.
Un total de 28 equips de diverses procedències va participar en aquesta edició del torlina, mentre que, en la femenina, les guanyadores van ser les
neig, els jugadors i jugadores dels quals van disputar els
jugadores de l’equip Restaurant Esmeralda, de l’Ametlla de
partits en les sis pistes que l’organització va preparar a la
Mar. La jornada va començar a les 10 del matí i va allargarplatja. L’equip Telsor, format per dos jugadors de València i
se fins a les vuit i mitja de la tarda, quan va tenir lloc l’endos de Castelló, va ser el guanyador de la categoria mascutrega de trofeus.

El 19 de juny passat, el Club Voleibol Roquetes va celebrar el sopar de fi de temporada, durant el qual va fer
oficial el nom de la pubilleta que hauria de representar
l’entitat durant el 2010: Alèxia Forés.
En el sopar, la directiva va fer un resum de la magnífica
temporada de tots els equips, en què va destacar tant el
sènior masculí, que va pujar a primera catalana, com el
cadet, que va quedar primer de Catalunya i desè d'Espanya.

i, a més...

Sopar de fi de temporada
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biblioteca de roquetes mercè lleixà

activem la biblioteca

nota d’interès

El mes de juliol passat, l’àrea polivalent de la biblioteca
de Roquetes Mercè Lleixà va ser l’escenari del curs de
monitor de lleure i d’activitats infantils i juvenils; curs
organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre i l’àrea de
Joventut de l’Ajuntament de Roquetes.
D’altra banda, el 28 de juliol, els xiquets i les xiquetes de
l’esplai d’estiu de Roquetes van visitar les instal·lacions
de la biblioteca (imatges de dalt de tot).

La biblioteca no fa vacances a l’estiu, així que podreu gaudir dels seus serveis en el seu horari habitual, de dilluns a divendres, de 16 a 20.30h.
L’única modificació és que, els dissabtes dels
mesos de juliol i agost, la biblioteca romandrà tancada.
Podeu estar al corrent de tot consultant el seu
espai web: http://bibliotecaroquetes.webnode.es
També podeu consultar el seu bloc: bibliotecaroquetes.blogspot.com
També trobareu la biblioteca a les xarxes socials
Facebook i Twitter.
Per qualsevol cosa, no dubteu en trucar al telèfon
977 501 904 o en escriure a l’adreça electrònica
biblioteca@roquetes.cat.

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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novetats
Novetats literàries arribades a la biblioteca
Fitzpatrick, Becca; Hush, hush
Ghosh, Amitav; Mar de roselles
Zaslow, Jeffrey; Las chicas de
Ames
Ishiguro,
Kazuo;
Nocturnos
Trussoni,
Danielle;
Angelology
Barrena, Sara;
Mi vida según
Martín
Erdrich,
Louise; Plaga de palomas
Cole, Martina; El jefe
Somoza, José Carlos; El cebo
Kelly, Jacqueline; La evolución
de Calpurnia Tate
Kaaberbol, Lene; El niño de la
maleta
Reverte, Javier; Barrio cero

Meyer, Stephenie; La segunda
vida de Bree Tanner
Parellada, Ada; Com fet a casa
Pardo, Pedro; España en moto
Collette, Chauvel; Alicia en el
país de las maravillas (còmic)
Tognola, Martín; Barcelona Low
Cost (còmic)
Sierra, Sergio A.; Frankestein
(còmic)
Roldan, Maite; CATmasutra. El
sexe clar i català
Street art Bou, Louis; Country
chic living,
vivir en el
campo
Minguet,
Eva; Ilustración de vanguardia
Claves del
diseño. Pac-

kaging 01.
Sweet illustration
Gothic Art
Now. Ilustración gótica
contemporánea
Diseño de
personajes
para novela gráfica
El meu primer llibre de ioga (infantil)
Coser para los
más pequeños
es fácil
Sansom, C.J.;
Invierno
en
Madrid

Llibres de lletra gran
Sierra, Javier; Las puertas templarias
Menéndez Salmón, Ricardo; La
ofensa
Lindo, Elvira; Una
palabra
tuya
Juana de
Arco
El anatomista
Belli,
G i o conda;
El infinito en
la palma de la mano
La forma de l’aigua

Cinema
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registre civil
JUNY
Naixements
Marc Queralt Vallés, 20/05/2010
Abdessalam Houbbadi, 26/05/2010
Fàtima Hammou, 29/05/2010
Asier Crespo Prades, 31/05/2010
Ikram El Bourkhissi, 7/06/2010
Pol Figueres Marco, 12/06/2010
Laia Homedes Meseguer, 19/06/2010
Rut Curto Homedes, 19/06/2010
Matrimonis
Guillermo Camarero López i Patrícia Bertran Cortegana, 4/06/2010
Joaquín Salvador Solà i Mònica Codorniu Marcobal, 5/06/2010
Mohamed Titaou i Míriam Díaz Ramos, 14/06/2010
Francisco Javier Vives Delgado i Concepció Roda Curto, 16/06/2010
Francisco Javier Gallego Martínez i Cinta Blanch Voltes, 19/06/2010

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

Defuncions
Fortián Sebastià Lapeira, 17/06/2010



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



Dissabtes, de 07.30h a les 14.30h

(Només apareixen les defuncions produïdes al municipi de Roquetes)



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

Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents al mes de juny de 2010
JUNY
Temperatura mitjana màximes: 29.9 C

Antena Caro
Fins al setembre,
gaudiu de la música al
CENTRE CÍVIC,

2N

PIS ROQUETES T.

96.0 FM

977 580 108

FAX

977 503 565

Temperatura mitjana mínimes: 17.2 C
Temperatura màxima absoluta: 36.0 C el dia 30
Temperatura mínima absoluta:
13.0 C el dia 15
Precipitació mensual: 33.7 mm

Deixalleria de Roquetes

Precipitació màxima en un dia:

Horari:

23.4 mm el dia 14
Ratxa de vent màxima: 75 km/h WNW el dia 20
Humitat relativa mitjana a 07 h: 68%
Humitat relativa mitjana a 13 h: 48%
Humitat relativa mitjana a 18 h: 53%
Humitat relativa mitjana horària: 62%

dimarts, dimecres, dijous i divendres
de maig a setembre, de 17 a 21h.
i d’octubre a abril, de 16 a 20h
Dissabtes, de 10 a 14h durant tot l’any

Pressió màxima absoluta: 1013.4 hPa el dia 5
Pressió mínima absoluta: 994.5 hPa el dia 10
Pressió mitjana: 1012.8 hPa
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Prestacions per a programes
per a la gent gran
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

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

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: www.gencat.cat/dasc
ENLLAÇ DOGC:
www.gencat.cat/eadop/imatges/5576/10035088.pdf

OFERTES DE TREBALL
ROQUETES: Agent de desenvolupament local. Cal ser
llicenciat en ciències polítiques i de
l’administració, en economia i/o en ciències
empresarials.
TORTOSA: Tècnic/a superior en comptabilitat i/o finances.
Cal ser llicenciats en economia, en administració
i direcció d’empreses i/o diplomats en ciències
empresarials.
TORTOSA: empleat/da administratiu/va en general.
Requisits: ensenyaments de grau mitjà de
formació professional específica, arts plàstiques
i disseny, i esportives.
AMPOSTA: Tècnic/a en organització i administració.
Requisits: llicenciat/ada en economia i/o
diplomat/ada en ciències empresarials.
AMPOSTA: Veterinari/ària. Requisit: llicenciat/ada en
veterinària.
TORTOSA: Planxista, pintor/a de vehicles.
TORTOSA: electrònic/a de manteniment i reparació
d’instal·lacions. Requisits: estudis primaris
complets.
TORTOSA: mecànic/a ajustador/a de l’automòbil en
general. Requisits: tècnic/a superior automoció.
Més informació, àrea de Promoció Econòmica.
Ajuntament de Roquetes.

Impost sobre Activitats Econòmiques . . .30/07/2010 – 30/09/2010

Pla ‘Renova’t’
L’1 de juliol passat va posar-se en marxa el Pla Renova’t d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat 2010.
Aquest any, a l’igual que en la campanya anterior, cal destacar, com a requisit indispensable, el fet que l’aparell substituït sigui retirat per al seu reciclatge en el moment
d’efectuar-ne la compra. Tant l’empresa comercialitzadora
(botiga) com el beneficiari (ciutadà) certificaran aquest requisit en el mateix imprès de sol·licitud, amb una declaració
(certificat) en què la deixalleria on es porti l’aparell vell o el
gestor autoritzat que el retiri hauran de signar per acreditar
que l’aparell ha estat gestionat correctament.
Per a més informació, consulteu el web de l’Institut Català
de l'Energia): www.plarenovat2010.cat/electrodomestics

telèfons d’interès
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
977
977
977

501
501
501
503

977
977
977
977
977
977
977
977
606
600
977
977
977
977
977
977
977
977

503
501
580
503
503
501
503
501
553
471
504
503
503
580
504
580
502
503

511
244
600
685
112
494
904
080
616
965
139
008
794
081
951
222
452
681
306
012
108
956
054
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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CURSOS i TALLERS
Taller d’iniciació a Internet.
Dies 3, 4 i 5 d’agost.
Dia 3: navegadors i buscadors. Dia 4:
correu electrònic. Dia 5: tràmits on
line, missatgeria instantània i mitjans
de comunicació.
Web 2.0 (1a part): àlbums
fotogràfics i Youtube.
Dies 9, 11 i 12 d’agost.
Dia 9: àlbums fotogràfics, Picassa. Dia
11: àlbums fotogràfics, Flickr. Dia 12:
Youtube.
Web 2.0 (2a part): iniciació
als blocs.
Dies 16, 18 i 19 d’agost.
Dia 16: tipus de blocs (Blogger i Wordpress). Dia 18: fem el nostre bloc
(Blogger). Dia 19: fem el nostre bloc
(Blogger).
Web 2.0 (3a part): iniciació
a les xarxes socials.
Dies 23, 25 i 26 d’agost.
Dia 23: Facebook. Dia 25: Twitter. Dia
26: integració de les xarxes socials al
nostre bloc.
Tots els tallers, al casal de joves de
Roquetes. Horari de matí: de 9 a 11h.
Horari de tarda: de 18 a 20h.
Autolideratge. Dies 1, 8, 15, 22 i 29
d’octubre i 5 de novembre, de 9 a
14h. Escola de Negocis per a Empresaris (ENPE). Barcelona 152, Tortosa. Impartit per la URV.
Organitza: ENPE.
Introducció a la gestió estratègica.
Dia 21 d’octubre, de 9 a 14h i de 15.30
a 18.30h. ENPE. Impartit per ESADE.
Organitza: ENPE.
Intel·ligència emocional aplicada a
l’empresa. Dies 5, 12, 19 i 26 de novembre i 3 de desembre, de 9 a 14h.
ENPE. Impartit per la URV.
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Organitza: ENPE.
Més informació: www.baixebre.cat i
www.cambratortosa.com
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.
CINEMA
Nous catalans, nous cinemes.
Cicle de cinema a la Lira. Entrada gratuïta.
12:08 Al este de Bucarest, de Cornelio
Poromboiu. Dia 19 de setembre a les
19h.
La teta asustada, de Claudio Llosa. Dia
26 de setembre a les 19h.
Benvingut Mr. Kaita, d’Albert Albacete. Dia 3 d’octubre a les 19h.
Azur i Asmar, de Michel Ocelot. Dia
10 d’octubre a les 19h.
Organitzen: Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació (Generalitat
de Catalunya), Departament d’Acció
Social i Ciutadania (Generalitat de Catalunya), Federació Catalana de Cineclubs, Ajuntament de Roquetes i la
Lira Roquetense.
CONCURSOS
Concurs fotogràfic per a la campanya
de publicitat de l’Agència Catalana de
Turisme Sóc fan de Catalunya. El
premi consisteix en un cap de setmana a Catalunya per a dues persones. Hi haurà 25
premiats i tres modalitats: les 10 millors fotografies, les 10 fotografies
més divertides i les 5 millors fotografies de grup.
El termini finalitzarà el dia 1 d’octubre a les 12h. A partir del dia 15 de
novembre es publicarà la llista de tots
els guanyadors al web www.cata-

lunya.com i al
www.fansdecatalunya.cat.
Les fotografies presentades hauran
d’estar en formats jpg o gif amb un
màxim de 5 mb).
Més informació: ww.catalunya.com i
www.fansdecatalunya.cat.
DIVERSOS
12a Pujada als Ports per a motos
clàssiques. Amb premis per al pilot
vingut de més lluny, a la moto més
antiga i al pilot més clàssic.
Organitza: Moto Club Roquetes.
Més informació, al tel. 977 500 460 o
al www.motoclubroquetes.com.
Dia 15 d’agost a les 9h. Hort de
Cruells.
MÚSICA
XVII Tradicionàrius a les Terres de
l’Ebre. Dies 27, 28 i 29 d’agost.
Hort de Cruells.
OBSERVATORI DE L’EBRE
Visites guiades gratuïtes a les
instal·lacions. Els divendres a les 16h i
el primer diumenge de cada mes a les
11h.
AGENDA D’ENTITATS
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,
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.

Si voleu publicar els vostres actes
a l’agenda, envieu la informació
a l’adreça electrònica
comunicacio@roquetes.cat
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col·laboracions
L’agraïment del Patronat de Festes de Roquetes
als col·laboradors de les festes majors 2010
següents:
Aircalgas instal·lacions
Ambulàncies Baix Ebre
Àngels - bar llar de jubilats
Antena Caro
Assessoria consultoria Abelló
Assessoria tècnica Vericat
Auto Mestre
Autoescoles Roquetes - Tortosa Temple
Bar casal Hort de Cruells
Bar restaurant Can Miquel
Bar restaurant El triangle
Bar restaurant ET
Bar restaurant La barana
Bar restaurant La tasqueta
Bimbo
Brigada municipal
Caixa Sabadell
Caixa Tarragona
Càritas
Carlos Tal
Carnes Ros
Carnisseria Montserrat Sebastià
Casa la Fustereta
Casa Toríbia
CEIP M. Marcel·lí Domingo
Centre de bellesa i estètica Àngels Pla
Centre obert Xirinxina
Centre parroquial
Club ball esportiu Making Dance
Comercial Comar
Comerco
Construccions V. Royo SL
Corporació Alimentícia Guissona SA
Decopinser Òscar Diéguez
Discoteca Privat Dance Club
Dolç i salat Sabina
Drogueria Armengol
Ebre TV
Electrica Bernat CB
Farmàcia Adolfo Segarra
Fatsini SL
Floristeria Boix Verd
Folck 3 - cafè

Forn Perolada SL
Fotovideo DX SL - Boluña
Fruites de la terra
Fruites Lourdes i Gerardo
Funcionàries oficines ajuntament
Gaicurt SL
Grup de danses CEIP M. Marcel·lí Domingo
HIFE SA
Hotel Ciutat d’Amposta
Iceberg 33 - Congelats Maheso
IES Roquetes
Il·lumina
Impremta Monllau
Josifer construccions
La flor de la llar
La trobada, bar restaurant
La veu de l'Ebre
Lleixà organitzacions artístiques
Llibreria Valldepérez
Llum verd
Lo cau, xuxes i algo més
M. Carmen carnisseria mercat
M. Teresa Pla
Mobles de cuina i complements JM
Miravalls
Monroy cafè
Montepio de Conductors Sant Cristòfol
Moto club Engrassar i donar vent
Multitaller Autoplanxa
Nomen, Productos alimenticios SA
Ocine
Padesa
Pagesos de Roquetes
Pastisseria Llepolies
Peixateria Anna - mercat
Perruqueria i estètica M.
Carmen Corbalan
Perruqueria Sa&An
Pirotècnia Tomàs
Policia Local de Roquetes
Pots, pintures i decoració
Procimer SL

Procuan Promocions immobiliàries
Recanvis Cimo
Rellotgeria Rollan
Restaurant Els ullals d'A mposta
Revista Roquetes
Roba merceria Marisín ‘la Cabassera’
Serralleria ROGE
Societat de caçadors
Societat La Lira Roquetense
Soldebre SCCL
Tabac i Regals
Toni Bautista
Transport Martí Gauxachs
Treballs agrícoles Fatsini
Unisex perruqueria Rosa Mari
Xarcuteria Marisa
Xarcuteria Sílvia
Agraïments als col·laboradors en la
festa dels pagesos
Agroforestal de l'Ebre
Art & Confort
Assegurances Mapfre
Caixa de Pensions
Carmelo Forés Ginovart
FESA Automòbils
Giné Hidromecànica
Marbres de l'Ebre
Mayor Materials de construcció
Pneumàtics Mestre SL
Primitivo Conesa
Regs Bercid
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A dalt:
Any 1971. Festes
de Sant Miquel.
Amics sagristans: Joan
Balagué, Bernabé
Hierro, José M. Franch,
Alberto, José M. Sancho
i Francisco Fontcuberta.
PEPITA CARLES

Any 1967.- Pati
de l'escola de Roquetes.
D'esquerra a dreta:
Elena Sánchez, Imma
Roig, Montse Alifonso i
Imma Estrada.
IMMA ESTRADA

A dalt:
Any 1967. Parc de Tortosa. Montse Sebastià,
M. Cinta Curto i Rosita Estorach. MONTSE SEBASTIÀ
Any 1957. Excursió al Toscar. Paco Gas Prades i, al seu coll,
el seu fill Paquito. LLUÍS SALAMÓ
A l’esquerra:
Any 1935. La família Ariño Aspa. D'esquerra a dreta: els fills,
Francisco, Cinteta i Salvador. Asseguts, els pares: Salvador i
Cinta. M. CINTA MARCH

