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l’editorial

oquetes és, avui en dia, un municipi prou conegut arreu de Catalunya. L’Observatori de l’Ebre
i el Parc Natural dels Ports són els seus principals actius turístics, per això cal potenciar-los i
donar-los a conèixer encara més. I dic això perquè, a banda de la feina que es fa des de l’Ajuntament per donar
publicitat a aquells racons, paisatges, edificis o centres científics
del nostre terme que són de rellevància, hem rebut amb els braços oberts una publicitat gratuïta de Roquetes: el cupó de l’ONCE.
Una manera tan insòlita com efectiva de difondre la imatge i la informació de Roquetes, ja que gairebé vuit milions de cupons amb
l’edifici del nostre ajuntament i dades sobre el municipi hauran
circulat per tot l’Estat espanyol aquest mes de gener. Aquesta és
una iniciativa de l’Organització Nacional de Cecs per il·lustrar els
cupons del seu sorteig diari; una deferència vers Roquetes que
tant jo com la resta de l’equip de govern agraïm sincerament, i
crec que no m’equivoco si dic que vosaltres, la ciutadania, també
l’heu valorada molt positivament.
D’altra banda, amb la revista anterior vàreu rebre també el calendari municipal del 2011; una altra iniciativa promocional que,
en aquest cas, sí que edita el propi Ajuntament des de fa tres anys.
És aquesta una altra mena de publicitat de Roquetes, per a un cercle d’habitants no tan ampli com la de l’ONCE, però no per això
menys efectiva. Imatges de detall, indrets naturals nostres i tradició s’apleguen en dotze fotografies; dotze mesos i dotze imatges que, a més de donar-nos a conèixer als foranis, serveixen
també per recordar tot allò que som i que tenim, per sentir-nosen orgullosos cada vegada que fem un gest tan habitual i senzill
com és consultar el calendari. Que el gaudiu durant tot l’any!
I no vull acabar aquest article sense posar èmfasi en una de les
tres característiques del calendari 2011: la tradició, perquè tant
les passades festes de Nadal, Cap d’Any i Reis com la recentment
celebrada festa de Sant Antoni n’han estat ben plenes. En el cas
de la més recent, Sant Antoni, aquesta està en camí de recuperar
el costum de ballar i de cantar jotes davant de l’església durant la
diada. És el segon any que l’Ajuntament torna a convocar aquesta
tradicional trobada musical que es va perdre fa anys, quan va desaparèixer del nostre calendari festiu. Ha estat -dic- la segona edició de les jotes per Sant Antoni i ha tornat aplegar molt públic, tot
i el fred intens que feia el 23 de gener. Si, com sembla, es consolida aquest acte, haurem guanyat una gran batalla: la de lluitar
contra l’oblit tot preservant la tradició.
Costum, cultura, folklore, llengua... són els trets identitaris d’un
poble, d’una ciutat, d’un país. Cal treballar, doncs, per protegirlos, per recuperar-los, difondre’ls i, evidentment, defensar-los davant dels possibles atacs d’altres cultures, d’altres tradicions i
d’altres governs. És en aquesta línia que l’Ajuntament treballa i
així ho fa saber, tal com va fer el 23 de desembre passat: defensar la política lingüística del nostre país com a eina d’integració i
de cohesió social.
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notícies
L’ONCE tria
Roquetes
per il·lustrar
un dels seus
cupons
Vuit milions de
bitllets mostren la nostra
ciutat arreu de l’Estat
espanyol

UN DELS NÚMEROS DE L’ONCE QUE, DILLUNS

24

DE GENER, VA LLUIR LA IMATGE I EL NOM DE ROQUETES.

L

’Organització Nacional de Cecs (ONCE), seguint la línia encetada d’il·lustrar els cupons
del seu sorteig diari amb imatges de poblacions de totes les comunitats autònomes, va
triar Roquetes perquè fos la imatge del bitllet corresponent al dia 24 de gener. Així va explicar-ho
Francesc X. Zaragoza, director d’ONCE Tortosa, en la presentació oficial del cupó, que va tenir lloc dilluns 17 de
gener a l’ajuntament de Roquetes. Zaragoza va entregar
a l’alcalde, Paco Gas, una litografia (amb el número
00.000) amb la imatge de l’esmentat cupó, que conté informació sobre la ciutat i la imatge de l’edifici de l’ajuntament.
Aquest mes de gener acaba el seguit de cupons de
l’ONCE il·lustrats amb ciutats catalanes d’una població
d’entre 3.000 i 13.000 habitants, i ara començaran a aparèixer-hi poblacions del País Valencià. En el cas de les Terres de l’Ebre, també van ser escollides les poblacions
d’Ulldecona, la Sénia, l’Ametlla de Mar i Alcanar, a més

a més de Roquetes.
PUBLICITAT GRATUÏTA

Amb aquesta acció, l’ONCE contribueix, a més a més, a
difondre la imatge de les ciutats triades. Una mena de
publicitat turística gratuïta per a la ciutat en qüestió, ja
que vuit milions de cupons circulen per tot l’Estat espanyol amb la seva imatge i el seu nom.
El cupó de Roquetes va sortir a la venda, als quioscos de
l’Organització, dijous dia 20 de gener, i va fer-ho amb diversos números i sèries.
pàgina 3
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L’Ajuntament aprova una moció a favor de la política
lingüística de Catalunya i en contra de la sentència del TSE
El darrer ple de l’any 2010 de l’Ajuntament, celebrat el
28 de desembre passat, va aprovar, amb unanimitat de
tots els grups polítics que el formen, una moció a favor
de la política lingüística aplicada a Catalunya i en contra de la sentència del Tribunal Suprem espanyol (TSE),
que ataca directament la llengua catalana. La sentència
insta la Generalitat a garantir que el castellà també
pugui ser llengua vehicular als centres en base a la sentència del Constitucional sobre l’Estatut. Davant d’aquesta sentència, les administracions i els grups polítics
catalans (excepte PP i Ciutadans) van posicionar-s’hi en
contra i, ràpidament, van fer escoltar la seva veu. Aquest
va ser el cas de l’Ajuntament de Roquetes ja que, segons va manifestar el regidor d’Educació, Sisco Ollé,
“cal estar alerta a aquesta mena d’atacs adreçats a
desestabilitzar el nostre país perquè és el primer però
no serà l'últim. Només cal veure les sentències contra
la llengua catalana que s’han anat succeint al País Valencià des de fa més de vint anys. La cohesió lingüística ha de continuar sent primordial a Catalunya, per
defensar la nostra llengua (sense excloure’n d’altres
com el castellà o l’anglès), la nostra cultura i la nostra
realitat nacional”, va dir Ollé.
Tot seguit transcrivim la moció que va ser aprovada per
l’Ajuntament de Roquetes; el segon Ajuntament de les
Terres de l’Ebre a aprovar en ple el rebuig a l’esmentada
sentència (el primer va ser Flix, que va fer-ho el dia 23
de desembre).
LA MOCIÓ

El Tribunal Suprem espanyol (TSE) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà
com a llengua vehicular al costat del català a totes les
escoles “com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori”, és a dir, fins als 16 anys, el final de
l’ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la presència del castellà de manera “equitativa” respecte del
català.
El Suprem declara “el dret del recurrent al fet que el
castellà s’utilitzi també com a llengua vehicular en el
sistema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema
pàgina 4

d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de
l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català”.
“De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent
al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol
altra documentació tant oral com escrita que li siguin
remeses pel centre [d’ensenyament] siguin també en
castellà”, conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada
de l’Estatut, que es produeix, a més, contra un aspecte
nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la
llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.
Darrerament, la defensora del poble espanyol va manifestar que només es pot regular l’obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola,
i perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any
tres informes que comparen el reconeixement legal que
té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països
plurilingües.
La conclusió és que la legislació de l’Estat espanyol, de
manera excepcional, fa un tracte discriminatori vers el
català, i que la nostra llengua és la menys protegida de
la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. Els informes,
per exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat
que aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis
que imposen la llengua castellana al nostre territori.
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans.
Atès que, com a càrrecs electes, no acceptarem cap
agressió en contra de la nostra llengua amb l’objectiu
de la seva extinció.
En relació als antecedents exposats
Proposem al ple adoptar els acords següents:
ACORDS

Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes sentències del Tribunal Suprem que signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes, el
(continua a la pàgina següent)
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qual ha comportat, d’una manera demostrada, un model
d’èxit, tal com així ho exposa el darrer informe PISA.
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a rebutjar les

Roquetes
sentències i a complir la Llei d’Educació de Catalunya.
Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal Suprem, i als diferents grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Roquetes, 28 de desembre de 2010

El primer nadó del 2011 a les
Terres de l’Ebre, de Roquetes
L’1 de gener de 2011, a les 00.17 hores, va nàixer el primer
nadó de les Terres de l’Ebre, i també de la demarcació de
Tarragona, a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El
nadó, Safwan Belkhir, va pesar 3,385 quilos i va néixer
de part natural, fill d’una família d’origen marroquí que
resideix a Roquetes.
El primer infant que neix al territori és apadrinat, de manera simbòlica, pel delegat del Govern a les TE, en una
festa que organitza la delegació amb la col·laboració del
grup de comunicació L’Ebre.
Així, el nou delegat del Govern, Xavier Pallarès, en el seu
primer acte oficial en el càrrec, va visitar Safwan Belkhir
i la seva família. Pallarès, acompanyat de l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, i el director d’Imagina Ràdio, Josep Ll.
Villa (emissora del grup).
Ahmed Hassana i Benzovgagh, pares del nadó, van ser
obsequiats amb un ram de flors per l’arribada del seu pri-

mer fill. Per la seva banda, aquests van convidar els visitants a una degustació de productes típics del seu país.
L’acte oficial d’apadrinament de Safwan Belkhir va celebrar-se el dia 25 de gener a la seu de la delegació del Govern, i va comptar amb la participació dels representants
dels establiments i les empreses que col·laboren en
aquesta petita festa.

i, a més...

Homenatge a 35 anys de
servei a Roquetes
Dimecres 22 de desembre, l’Ajuntament de Roquetes va
organitzar una recepció per als seus treballadors al saló
de plens; una tradicional trobada per felicitar el Nadal i
fer entrega dels lots nadalencs. Aquest acte previ al
Nadal és aprofitat també per retre un petit homenatge
als treballadors i treballadores per als quals ha arribat l’hora de la jubilació durant l’any que acaba. Aquesta vegada, la persona homenatjada va ser José Peña, caporal
de la Policia Local els darrers anys. Peña ha estat 35 anys
treballant per a l’Ajuntament com a policia, al servei de

l’ens municipal i de la ciutadania. Des d’aquestes línies,
li desitgem molta salut i felicitat en aquesta nova etapa
de la seva vida.
pàgina 5
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‘L’art de les dones
roqueteres’, a la biblioteca
Mercè Lleixà
El 10 de desembre, l’alcalde de Roquetes i la regidora
Pepita Bosch van inaugurar l’exposició sobre l’art de diverses dones de Roquetes que va organitzar l’àrea de
Qualitat de Vida de l’Ajuntament tot seguint el Pla de
política de dones engegat fa uns anys. Sota el títol de
L’art de les dones roquetes, l’exposició va mostrar, a la
sala polivalent de la biblioteca Mercè Lleixà, les obres i
els currículums de deu dones de la ciutat; algunes que
hi resideixen i d’altres que, tot i no viure-hi, estan, familiarment, molt vinculades a ella.
L’acte d’inauguració de l’exposició va comptar amb
molta afluència de públic. Un acte durant el qual es va
projectar un audiovisual en què es veien les artistes realitzant llurs treballs. En acabar, la soprano M. Pau Medina i la pianista Duna Fontanet van oferir un petit
recital.
Les dones que van exposar la seva obra a la biblioteca
(que es va poder veure fins al 30 de desembre) van ser
(d’esquerra a dreta i de dalt a baix, a les imatges de la
pàgina anterior): M. Pilar Alegria (creadora), Teresa M.
Batalla (ceramista), Tere Estrada (artista visual), Duna
Fontanet (pianista), Neus Llatje (dissenyadora gràfica),
M. Pau Medina (soprano), Mentxu Pérez (il·lustradora),
Cinta Ramos (pintora i il·lustradora), Anna Trullén (ballarina i actriu) i Irene Trullén (actriu).
pàgina 6

‘BLOG’, L’ÒPERA PRIMA D’IRENE TRULLÉN
Precisament, aquesta darrera artista, Irene Trullén, ha
estat una de les set joves actrius catalanes que han interpretat la recetment estrenada pel·lícula Blog. Junt amb
Lídia Torrent, Anna Castillo, Sara Gómez, Candela
(continua a la pàgina següent)
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Antón, Lola Errando i Alada Vila, Irene Trullén interpreta
a Paula; una adolescent que, com la immensa majoria,
necessita les xarxes socials d’internet per poder estar en
contacte continu amb les seves amistats. Messenger,
webcam, Youtube, blogs, Facebook, Twitter, el mòbil...;
aquest jovent totalment digitalizat necessita, de manera
imperiosa, estar sempre connectat a la xarxa. Aquesta
mena de ‘droga’, socialment acceptada, és una de les temàtiques que aborda Blog; una pel·lícula produïda per
Escándalo Films i dirigida per Elena Trape, que ha ofert
la possibilitat a Irene de mostrar al món la seva fusta
d’actriu.

Dimarts 21 de desembre va tenir lloc l’entrega dels certificats
acreditatius als alumnes que van participar en els cursos del
Connecta’t 2010; programa d’alfabetització digital per a la recerca de feina que va ser promogut pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i l’àrea de Noves tecnologies de
l’Ajuntament de Roquetes.
Una vintena d’alumnes van assistir als cursos Introducció bàsica a l’ofimàtica, orientat a conèixer i iniciar-se en els entorns d’ofimàtica bàsica, sistemes operatius, ús bàsic de
processadors de text i navegació per Internet, i Eines per a la
recerca de feina a través de les noves tecnologies, per poder
conèixer i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació bàsiques al procés de recerca de feina (elaboració del
currículum o carta de presentació, recerca activa de feina a
través d’Internet, etc).
Aquesta formació del programa Connecta’t va estar adreçada a persones en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar que aquestes es familiaritzessin amb les noves
tecnologies i poguessin activar la seva recerca de feina.

i, a més...

Certificats per als alumnes
del programa Connecta’t

‘No callis’, jornada per
als alumnes de 4t d’ESO

Una altra acció de l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament aquest mes de desembre passat va ser la
que va dur-se a terme a l’Institut Roquetes per a l’alumnat de 4t d’ESO. Dintre de la campanya No callis,
van celebrar-se dos tallers: un de fontaneria per a les
noies, a càrrec de treballadors de la brigada municipal i un altre per aprendre a planxar i a cosir (enfilar
una agulla, cosir la vora d’uns pantalons o un botó)
per als nois, dirigit Pepita Bosch, regidora de l’àrea,
i Teresa Marro. Durant la mateixa jornada, els Mossos d’Esquadra van fer-hi una conferència sobre la
violència de gènere i es va entregar el premi a l’obra
guanyadora del concurs Carta a un maltractador, celebrat el novembre passat. Tres cartes van ser finalistes, les de les alumnes Raquel Forcada, Maria Beltran
i Cinta Sanz, de Jesús, que va ser la guanyadora.
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Baixa participació en les eleccions als consells escolars
dels centres educatius de Roquetes

presentacions literàries

El mes de novembre passat van celebrar-se les eleccions per
a la renovació parcial dels membres dels consells escolars dels
centres educatius de la nostra ciutat; unes eleccions que van
caracteritzar-se per la baixa participació. En el cas de l’escola
M. Marcel·lí Domingo, per exemple, dels 954 pares i mares
censats, només van acudir-ne a votar 78, la qual cosa representa un 8,18% del total. Tot i això, el consell escolar resultant
d’aquest procés va quedar constituït de la següent manera:
Equip directiu: M. Auxiliadora Sánchez, presidenta; Maribel
Caballé i Josi Medina. Representat de l’Ajuntament: el regidor
d’Educació, Sisco Ollé. Personal d’atenció educativa complementària: Cristina Alaminos. PAS: Anabel Faiges. AMPA: Dolores Garcia. Sector pares/mares: M. Pilar Puerto, Lídia Grau,
Montse Pla i M. Cinta Blanch. Sector mestres: Santiago Añó,
M. Cinta Pérez, Guillem Blanch, M. Pilar Rodríguez i Jaume
Sastres.
El centre vol expressar el seu agraïment a les persones que
van presentar-s’hi com a candidates, als pares i mares que
van exercir el seu dret a vot, a les persones que van formar
part de les meses electorals, a l’AMPA i el personal de la
cuina, que van col·laborar-hi tot preparant un petit aperitiu

per a la gent que aquella tarda va dedicar una part del seu
temps a anar a votar.
L’ESCOLA RAVAL DE CRISTO I L’INSTITUT

En el cas de l’escola de la Ravaleta, després de les eleccions
al nou consell escolar, aquest va quedar constituït dimecres
1 de desembre de la manera següent: José M. Bonet, director, i José M. Eguren, secretari. De l’Ajuntament, Sisco Ollé.
Com a representant de la ZER, M. Àngels March. De l’AMPA,
Salomé Ginovart. Del sector dels pares, Anna Pardo i Alfonso
Gutiérrez i del sector dels mestres, Laura Moreno, Anna Soler
i M. Cinta Coma.
Quant a l’Institut, el 9 de desembre va ser constituït el nou
consell escolar, i va quedar així: Francesc Benet, director;
Manel Reverté, cap d’estudis; M. Teresa Sabaté, secretària.
Representat de l’Ajuntament, Sisco Ollé; del PAS, Rosa M. Fadurdo; de l’AMPA, Anna Rodríguez; dels pares i mares, Francisco Fontanet i Carme Valmaña; del professorat, Montse
Valldepérez, J. Enric Rehues, M. Carmen Massip, M. Cinta Fàbregues, Raül Curto i Assumpta Moya; i de l’alumnat, Mar
Sebastià, Ariana Margalef i Clara Alcoverro.

‘Les cançons dels nostres avis’, el llibre de Josi Medina

El músic roquetenc Josep Ignasi Medina va presentar,
divendres 17 de desembre, a la sala polivalent de la biblioteca, el seu llibre, que porta per títol Les cançons dels
nostres avis; una petita mostra del tipus de treball que es
fa a l’escola en l’àmbit de l’educació musical, en la qual
trobem un recull de partitures de cançons interpretades per avis d’alumnes de l’escola M. Marcel·lí Domingo. El desenvolupament d’aquest projecte va ser
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laboriós. Els alumnes van enregistrar les cançons que els
cantaven els seus iaios i, després, Medina va escoltar-les i va
transcriure’n les partitures musicals, i també les lletres. El
curs 2001-2002, aquest projecte va rebre un dels premis que
la fundació Enciclopèdia Catalana atorga a treballs escolars
i no ha estat fins ara, quan l’escola ha complert el seu 75è
aniversari, que ha vist la llum. Per acabar, la coral Novella
harmonia va interpretar algunes de les cançons del llibre.
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El Comenius porta
l’Institut Roquetes
a la ciutat noruega
de Bergen
L’Institut Roquetes està de sort. Li han aprovat un
segon projecte Comenius en el mateix any que ha
acabat el primer. El Comenius és un projecte internacional de la Unió Europea en què els alumnes
de 1r de batxillerat treballen conjuntament amb
alumnes de cinc països més. Enguany, el projecte
Comenius de l’Institut Roquetes tracta dels valors
que tenim en comú els diferents països i també
entre les diverses generacions. Tota la feina feta és
recollida en els blocs dels alumnes, que es poden
trobar al bloc dels professors: www.vagabteachersroq.blogspot.com.
Una part fonamental del Comenius són els viatges
i les corresponents visites que es fan als centres
educatius dels socis del projecte. Així, els alumnes de l’Institut van fer el seu primer viatge el novembre passat a l’escola d’Arna, a Bergen
(Noruega). Tot i que l’escola està situada en un indret molt diferent a Roquetes, els alumnes de l’Institut van comprovar que les noies i els nois
noruegs no són tan diferents a ells com pot semblar.
Els comentaris de l’alumnat de Roquetes que va
participar en el viatge, en el moment d’avaluar-lo,
van ser, per exemple, “ha sigut una experiència
inoblidable i fantàstica”o “ha valgut la pena
anar-hi només per parlar tant d’anglès i per conèixer tanta gent tan fantàstica”. Sobretot, posant èmfasi en la rellevància que té, avui en dia, el
fet de poder parlar bé la llengua anglesa: “he
après molt d’anglès i m’he adonat de la seva importància per comunicar-me amb altres persones
a l’estranger” o “he gaudit molt veient i aprenent
sobre Noruega, però també he vist que hem d’estudiar anglès i aprendre’n molt més”.
LA IMPORTÀNCIA D’APRENDRE IDIOMES

El departament de llengües estrangeres de l’Institut Roquetes ha treballat molt per fer possible un segon projecte
Comenius tot seguit després del primer i, a més a més, en
aquest projecte n’és el coordinador de tots els altres països participants. L’esforç de crear i posar en marxa el projecte és un altre pas en la recerca de l’excel·lència per part
d’aquest departament de l’Institut, tant en l’anglès com

en el francès. És l’intent que els alumnes s’adonin de la
importància de les llengües i de que a l’Institut Roquetes
es treballa per donar-los totes les eines per aconseguir dominar altres idiomes. Amb aquesta idea, el centre ha engegat un programa de preparació per a exàmens oficials.
L’Institut ofereix, als alumnes d’ESO, la possibilitat de preparar-se per als exàmens de KET i PET de la universitat de
Cambridge, en anglès, i pels DELF del govern francès.
Més informació: www.institutroquetes.com.
pàgina 9

Roquetes

pàgina 10

Núm. 278

gener 2011

Roquetes

Núm. 278 gener 2011

inicia
Es constitueix a Roquetes una taula d’economia
cooperativa

L

a Direcció General d’Economia Cooperativa
està impulsant, des de l’any passat, el projecte Territoris cooperatius. Es tracta d’un programa a implementar en tres anys amb la
finalitat de dinamitzar el teixit cooperatiu
existent i promoure la creació de noves iniciatives en sectors emergents. S’hi han acollit 17 entitats, una d’elles és
l’Ajuntament de Roquetes.
L’objectiu és generar com més casos d’èxit millor i després poder traslladar aquestes experiències a altres territoris compromesos amb un dels principis del
cooperativisme: l’arrelament a les comunitats locals i el
vincle amb el seu
desenvolupament a llarg termini.
El projecte es divideix en tres fases:
a) Situació actual del cooperativisme al nostre municipi,
així com l’anàlisi del seu potencial de futur entre els diferents sectors socials i econòmics.
b) Taula de concertació en què s’agrupen tots els agents
del nostre territori interessats en donar una empenta a l’economia cooperativa.
c) Elaboració del pla de dinamització; el full de ruta per
definir les accions i consolidar les cooperatives existents,
alhora que marca els sectors amb potencial de creixement.
Es basa en tres eixos: enfortiment i creació d’economies
cooperatives, difusió i sensibilització del model coopera-

tiu i intercooperació.
Els objectius del projecte són aprofundir en la promoció
del model social i econòmic que representa l’economia cooperativa en l’àmbit local, a partir del desenvolupament
d’un pols territorial d’economia cooperativa; disposar
d’una diagnosi territorial de l’economia cooperativa existent i identificar potencials cooperatius entre els diferents
moviments associatius de la ciutat i de les Terres de l’Ebre;
comptar amb un pla de dinamització local que, d’una
forma estructurada, fomenti la nostra economia cooperativa; consolidar una Taula local d’economia cooperativa a
la nostra ciutat que sigui el motor del canvi que des de l’Ajuntament es vol impulsar amb aquest projecte; i fomentar la reflexió entorn a les potencialitats del model
cooperatiu des de totes les seves vessants i possibilitats.
TAULA LOCAL D’ECONOMIA COOPERATIVA

La Taula local d’economia cooperativa va ser constituïda
dilluns 27 de desembre en un acte, celebrat a l’ajuntament,
que va comptar amb la presència del regidor de Dinamització Econòmica, Gerard Gas, i Jordi Ribes, tècnic d’Inicia,
així com d’un públic molt vinculat a la Taula que va participar activament en dotar de contingut els tres eixos estratègics d’aquest nou projecte, que són la creació de noves
empreses cooperatives, la difusió del model cooperatiu i la
intercooperació territorial.

Fes sortir l’empresa que portes dins.
Un tècnic Inicia et recolza.
Més informació: casal de joventut (Canal 11. 43520 Roquetes. Tel. 977 503 063. A/e: inicia@roquetes.cat)
pàgina 11

Roquetes

Núm. 278

gener 2011

Més d’un miler de persones celebren la festivitat de
Sant Antoni, ‘lo del tocinet’
Diumenge 23 de gener va celebrar-se a Roquetes la festivitat de Sant Antoni (17 de gener). Tal com ha vingut sent
habitual en els darrers anys, la festa va celebrar-se de manera conjunta amb la població veïna de Jesús, i es va fer al
lloc triat en els darrers temps: el punt de la carretera de
Roquetes a Jesús on conflueixen els dos termes municipals.
Així, més d’un miler de persones, segons el Patronat de
Festes de Roquetes (asseguren que van repartir mil cent
tiquets per poder accedir a les degustacions gastronòmiques), van acudir a la cita, acompanyades de les seves mascotes, grans i petites, per poder rebre la tradicional
benedicció.
A partir de les 9.45 hores del matí, les cavalleries i els carruatges van desfilar pels carrers principals d’ambdues ciutats, per trobar-se després al punt abans esmentat. En
aquest mateix indret va tenir lloc la missa pels volts de les
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11 hores i, en acabar, la benedicció dels animals. Aquesta
festa conjunta entre les dues poblacions clourà amb la degustació de diversos productes gastronòmics típics i amb
el lliurament d’obsequis per als propietaris de mascotes
petites.
La majoria d’animalets que van arribar-hi amb els seus
propietaris van ser gossets de diversitat de races, mides i
edtas, però també conillets, alguna gallina, tortugues i alguna au. En aquest darrer cas, però, molts van optar per
no treure’ls de casa a causa de l’intens fred que va fer durant aquell matí.
La celebració conjunta entre les dues poblacions va acabar amb la degustació de coquetes i baldanes, i amb el
sorteig de dos pernils (un per a la gent de Jesús i un altre,
per als de Roquetes). El número agraciat va ser el 5.412, i
(continua a la pàgina següent)
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SISCO OLLÉ,
REGIDOR DE CULTURA

La jota ja forma part de l’imaginari
col· lectiu català
(ve de la pàgina anterior)

correspondre a Teresa Ebri, de Roquetes, i a Sandra
Gómez, de Jesús. Com a nota curiosa, cal assenyalar
que els infants que van acudir a la festa van poder fer
una passejada en carro; vehicle abans habitual amb
què, avui en dia, fer-hi una vol esdevé quelcom exòtic
per als més menuts.
LA JOTA DAVANT DE L’ESGLÉSIA

D’altra banda, a Roquetes no va acabar la celebració
de Sant Antoni amb aquest primer acte matinal. I és
que, per segon any consecutiu, l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament va organitzar una ballada de jotes davant de l’església parroquial; una tradició molt arrelada a Roquetes antigament que va deixar de
celebrar-se fa més de quaranta anys i que el regidor
de Cultura, Sisco Ollé, vinculat personalment al món
de la jota cantada, ha volgut recuperar per a aquesta
festa. Segons Ollé, “sempre havia estat un dels actes
de commemoració de la festa i l’hem volgut recuperar perquè, a Roquetes, Sant Antoni era una mica
com la festa d’hivern, quan els pagesos, homenatjant el seu patró, li dedicaven cançons i balls de
jota”, explica el regidor.
Així, doncs, a les 13 hores i davant de l’església, to(continua a la pàgina següent)

L

a primera setmana de novembre, es va proclamar la
jota com a dansa d'interès nacional a Catalunya. El
Consell de Cultura Popular i Tradicional va aprovar la
proposta de declaració feta pels serveis territorials de
Cultura a l'Ebre, i ara s'inclourà al catàleg del patrimoni festiu de
Catalunya. Això significa que la jota s’equipara a la sardana.
Tots aquelles persones que, des de fa anys, reivindicàvem la jota
com a ball també català, finalment hem tingut la sort de guanyar la batalla del reconeixement. Sempre havíem dit que, del coll
de Balaguer ençà, la tradició de la música popular era la jota, bé
cantada, bé ballada o tot alhora. Això ens feia diferents de la
resta de Catalunya? No, perquè la jota, encara que no fos tan reconeguda i ballada a la resta de territori català, també formava
part dels balls tradicionals de la plana central catalana, del Pirineu, del ponent lleidatà i també, com a ball popular, de les Illes
i el País Valencià.
A l’Ebre, totes les festes majors tenen present la jota ballada i
cantada, i també hi és present en celebracions familiars.
Des de Roquetes, amb el Tradicionàrius es va apostar fort, des de
l’any 1992, per fer de la jota el referent de la música tradicional
i, any rere any, ha esta present en totes les seves edicions. No cal
dir que el Canalero va deixar un forta empremta a Roquetes i al
territori en la variant cantada de la jota, sense oblidar la resta de
cantadors i grups de ball que sempre han estat al costat de la revifalla jotera.
Des de finals del segle passat, amb els Quicos des del vessant de
la jota cantada, i Saragatona i Paracota des del vessant del ball,
sobretot la jota cantada i ballada a l’Ebre torna a resorgir amb
força, i des de l’area de Cultura de l’Ajuntament, des de fa tres
anys, hem volgut continuar amb la tasca de potenciar la jota, bé
fomentant l’aparició de cantadors (fita més difícil d’aconseguir),
bé fomentant els cursos de ball que fem per Sant Antoni, festa
d’hivern en què la jota s’ha tornat a recuperar davant de l’església.
Si el poble té interès per recuperar-ho i l’administració està al
costat promocinonant i ajudant, segurament aquell neguit que tenien els cantadors com el Noro, el Teixidor i el Canalero en una
taula rodona feta a Roquetes l’any 1993, dins dels actes del Tradicionàrius (ells veien la desaparició de la jota en pocs anys), a
hores d’ara no el tindrien perquè, més que mai, la jota es balla,
es canta i és present a totes les festes de l’Ebre. I ara, també present i reconeguda com a signe d’identitat plenament català.
I ara en una cançó
de vostès me despediré,
que ara a la nostra jota
un reconeixment se li ha fet.
I la jota i la sardana
ja poden anar de bracet.
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i, a més...

thom qui va voler va poder ballar jotes diverses dels Països Catalans i altres dances tradicionals com ara el cap de
ball o el ball del punxonet. En l’apartat de la jota cantada,
cal remarcar l’actuació de diversos participants del concurs de jota cantada Pepe Garcia ‘lo Canalero’, que se celebra en el marc del festival Tradicionàrius del mes d’agost.
Com a nota assenyalada, cal esmentar la intenció de l’àrea

de Cultura de l’Ajuntament de recuperar també la representació teatral de La barraca de Sant Antoni (obra que antigament era muntada en aquestes mateixes dates i que
tenia lloc a la Lira). Tot i això, però, caldrà revisar-ne els
textos i l’escenografia per adaptar-la als nous temps, segons el regidor de l’àrea, Sisco Ollé.
Ara sí, la celebració va cloure amb la degustació d’un vermut popular.

Tallers per recuperar la jota
en la festa de Sant Antoni
Seguint amb l’aposta decidida de l’Ajuntament de Roquetes per recuperar el cant i el ball de la jota ebrenca
durant la festa popular de Sant Antoni (cal recordar
que, el 2010, va tornar a organitzar-se l’acte de cantar
i ballar jotes davant de l’església en aquesta data assenyalada que feia anys que s’havia deixat de celebrar), l’àrea de Cultura va organitzar, el mes de desembre,
diversos tallers gratuïts per aprendre el nostre cant i
ball tradicionals.
Així, Artur Gaya, músic, professor de l’Aula de Música
Tradicional i líder del grup Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries, va ser l’encarregat d’impartir el taller
de jota cantada, que va començar el 28 de desembre i
va celebrar-se, els dimarts i els dijous, de les 19 a les
21h, fins al dia 22 de gener. Aquest taller va tenir lloc
al casal municipal de l’Hort de Cruells.
El segon taller, el de ball, havia d’iniciar-se el dia 7 de
gener a la sala polivalent del casal de joves. Tot i això,
cal dir que va quedar ajornat per motius aliens a l’organització.
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Cal afegir, a més a més, que tant el taller de cant com
el curs de ball van ser totalment gratuïts i que, per
apuntar-s’hi, només calia acudir o trucar a l’Ajuntament de Roquetes per formalitzar-ne la inscripció (tel.
977 501 511).
TAMBÉ ELS MÉS MENUTS

El mateix objectiu va tenir el taller de ballar jotes que
va celebrar-se, en el marc del Parc de Nadal de Roquetes, els dies 27 i 28 de desembre al pavelló poliesportiu. Aquest taller, impartit pel col·lectiu Panxampla, va
estar adreçat als infants i, a l’igual que els anteriors,
també va ser gratuït.
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l’anunci del
nadal
Solidaritat, art, regals...
El mercat municipal acull la 17a edició de la Fira de Nadal

E

l mes de desembre va dur, com sempre, les
festes de l’hivern per excel·lència: Nadal,
Cap d’Any i Reis. Tot i això, abans que
aquestes arribessin, l’ambient festiu ja es
podia palpar tant al carrer (carrers il·luminats als els llums de Nadal, fil musical, comerços molt
enfeinats...) com als centres educatius o a les esglésies.
Un dels elements que va contribuir a veure més imminent
l’arribada de les festes va ser la Fira de Nadal que, en la
seva dissetena edició, va celebrar-se els dies 11 i 12 de
desembre al mercat municipal de Roquetes.
La Fira va obrir les seves portes dissabte, en un acte d’inauguració oficial que va anar a càrrec de Maribel Belmonte, regidora de Turisme (àrea organitzadora de la Fira
(continua a la pàgina següent)
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de Nadal), acompanyada per l’alcalde i la resta de regidors de l’equip de govern municipal. L’acte d’inauguració
de la Fira també va comptar amb l’acompanyament de la
música: les típiques nadales, interpretades per la coral
Preludi a Caro.
Moltes i diverses van ser les parades que en aquesta edició van omplir el mercat. S’hi va poder trobar tota mena
de sabons i productes naturals, aliments ecològics, biju-
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teria, artesania de boix, quadres, decoració típica de
Nadal, pessebres artesanals, plantes de l’època... Però
també d’altres de solidàries, com la de la Lliga contra el
càncer de Roquetes, que recollia diners per a la causa
amb la venda de diversos objectes i amb la rifa d’un gerro
de ceràmica decorativa; o l’Associació de Dones de Roquetes (veure més informació en el desglossat de la pàgina següent).
Tampoc no hi va faltar la música dels Grallers de Roque(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

tes ni tampoc la xocolatada organitzada, com ve sent habitual, pels veïns de la raval Nova, que també van sortejar una cistella per recaptar diners per a les pròximes
festes de Sant Miquel.
La Fira també va ser el marc triat per rebre els patges dels
Reis Mags d’Orient el vespre de dissabte. Aquests van re-

collir les cartes per als Reis que els van dur els infants de
Roquetes. L’intens fred de la vesprada, però, no va impedir que les xiquetes i els xiquets els lliuressin escrits els
seus desitjos, ni tampoc que gaudissin, durant tot el cap
de setmana, dels inflables instal·lats a la vora del canal
amb motiu de la Fira.

i, a més...

Roquetes, amb la Marató
de TV3
Abans fèiem referència a la vessant solidària de la Fira.
Un d’aquests gestos solidaris va ser el que van posar-hi
l’Associació de Dones de Roquetes, que va rifar una cistella de Nadal en favor de la Marató de TV3, enguany
dedicada a les lesions medul·lars i cerebrals adquirides.
L’Associació també va organitzar una sessió de ball
country diumenge al matí, amb al col·laboració de The
Country Sheriffes, d’Amposta. El total recaptat per l’Associació de Dones va ser de 700 euros.
També amb motiu de la Marató, els Joves de la Ravaleta
van organitzar un seguit d’actes per recaptar fons. Diu-

menge 12 de desembre, es va projectar la pel·lícula
Mar adentro, de temàtica relacionada amb la Marató.
Tot seguit, un bingo benèfic. Els Joves van recollir un
total de 278 euros.
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Dies previs al Nadal
a les escoles del municipi
Si hi ha algun lloc on l’arribada del Nadal es prepara amb
molta il·lusió, alegria i, fins i tot, nervis aquest és l’escola.
Els escolars de Roquetes no van ser-ne cap excepció i dimecres 22 de desembre, últim dia de classe abans de les vacances nadalenques, van rebre la visita de diversos
membres de la biblioteca Mercè Lleixà per explicar un conte
als més petits i, a la vegada, fer cagar el tronc de Nadal, que
va portar regals per a les classes de parvulari. Durant el
matí, la coral de l’escola, acompanyada d’uns quants patges reials, va recórrer les diverses aules tot cantant nadales. A la tarda, però, a causa del mal temps, va ser suspesa
la cantada de nadales al pati de l’escola i es va optar per celebrar-la al vestíbul del centre.
Aquest mateix darrer dia de classe, gairebé quatre-cents cinquanta alumnes van quedar-se a dinar al menjador del
col·legi. Per a aquesta ocasió, les cuineres van preparar un
menú especial i van comptar amb la col·laboració de moltes mares i pares voluntaris per ajudar les monitores a servir el dinar. A l’hora de les postres, el Pare Noel va visitar
el centre i va repartir molts caramels entre els assistents,
alhora que va escoltar les nadales que van dedicar-li els més
menuts de l’escola.

a deixar l’escola totalment decorada amb motius nadalencs
i d’hivern.

ESCOLA RAVAL DE CRISTO

Per la seva banda, l’escola Raval de Cristo va organitzar,
juntament amb l’AMPA del centre, una xocolatada a mig
matí del mateix dia 22, durant el qual també es van repartir bosses de llaminadures.
Els alumnes dels cicles inicial i mitjà de l’escola van oferir,
tot seguit, una audició de nadales adreçada a la resta d’alumnes i als pares i mares. Entre d’altres, El noi de la mare,
Serra que serra o El petit vailet. Pel que fa als alumnes del
cicle superior, aquests van representar l’obra de teatre dels
Pastorets i també van cantar nadales.
Val a dir que una de les activitats de la jornada va contribuir
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ELS PATUFETS

Divendres 17 de desembre, la llar d’infants Patufets, de Roquetes, va celebrar l’arribada del Nadal amb una representació teatral dels alumnes a l’auditori Felip Pedrell de
Tortosa. Un pessebre i un circ en què els actors més grans
tenien 2 anys d’edat i que, per poder representar-los, els petits van estar assajant més de dos mesos. Pallassos, equilibristes, domadors de feres, músics, trapezistes, mags... que
van comptar amb la total col·laboració d’un públic entregat.
En acabar l’espectacle, alumnes i monitores van cantar nadales i van rebre la visita del Pare Noel.
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El Raval de l’Art presenta una col· lectiva per Nadal
del mateix taller (peces en ceràmica al torn, esmaltades i
cuites en alta temperatura); pintures amb tècniques mixtes
i escultures-objecte, realitzades amb fusta i pintades a mà,
de Peter Buch; i de la tortosina Sílvia González (ceràmiques
realitzades amb la tècnica de rakú i joies).

L’any 2011, il· lustrat amb
imatges sobre Roquetes

fotografia

Del 4 de desembre fins al 5 de gener, el Raval de l’Art va
acollir una exposició col·lectiva de Nadal d’escultures, pintures, ceràmiques i joies de diversos artistes. Els propietaris d’aquest espai d’art ubicat a la Ravaleta van ser els
directors d’aquesta exposició, però també van mostrar-hi
algunes de les seves obres: ceràmica i joies de Teresa-M.
Batalla i escultures de Rainer Schumacher.
A banda de les obres dels dos artistes afincats a Roquetes,
també se’n van poder veure d’Eva Roucka, del taller francès de Lévéjac Carbes (escultures en ceràmica d’alta temperatura, realitzades i pintades a mà); de Michel Goldstyn,

Com en els dos anys anteriors, l’àrea de Turisme de
l’Ajuntament ha editat un calendari amb imatges
referents a Roquetes, tant a les seves celebracions
o als seus carrers com a detalls d’elements naturals del municipi.
Aquest calendari del 2011, del qual se’n van repartir tres mil
exem plar s
junt a m ent
amb la revista Roquetes
núm.
277, conté
tretze imatges, l’autor
de les quals
és el company d’Antena Caro
A n t o l í
Ortiz.
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Concert en benefici de les ONG Càritas i Mans Unides
La coral Novella Harmonia i el grup instrumental de l’escola M. Marcel·lí Domingo de Roquetes, juntament amb la
coral Preludi a Caro, van oferir, dissabte 18 de desembre,
a l’església parroquial de Roquetes, un concert en benefici
de les ONG Càritas i Mans Unides.
Les obres que s’hi van poder escoltar van ser Mireu els
meus ànecs, Vés-te’n, hivern!, Jingle bells, El noi de la mare,

Melangia i Sant Josep va a buscar foc, Cançons de bressol
de la Mare de Déu, Les bèsties del naixement, Fa fred al carrer, Serra que serra, Mira quina resplendor, Santa nit, La
pastora Caterina, Fum, fum, fum, Escolteu, els àngels canten i Dins d’una cova.
En acabar el concert va tenir lloc el sorteig d’un centre de
taula amb motius nadalencs.

Fusió de músiques i veus a l’església de Roquetes
en el concert de Nadal
Dimarts 21 de desembre, l’església parroquial va ser l’escenari del concert de Nadal que van oferir, de manera conjunta, l’orquestra de grau professional del conservatori de
música de Tortosa, la coral Preludi a Caro de Roquetes i alguns cantaires de corals de la nostra demarcació, i solistes
de l’aula de cant del conservatori, sota la batuta del director d’orquestra Jordi Bonilla i el director del cor Josi Mepàgina 20

dina. Les peces que van interpretar van ser Concerto a cinque Op.7 n.4, de T. Albinoni; Simfonia en re menor, d’A. Corelli, amb l’actuació del solistes Anna Eroles (violí), Anna
Falcó (violí) i Ignasi Solé (violoncel); Missa brevis en re menor
Kv65, de W. A. Mozart, amb els solistes Imma Estévez (soprano), Marina Merino (contraalt), Santi Ruiz (tenor) i Josep
I. Medina (baix); i Ave verum corpus, també de Mozart.
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nadal, cap d’any
i reis
Una agenda atapeïda per celebrar les festes d’hivern
La tradició i la màgia del Nadal es viuen a Roquetes amb una molt
elevada participació ciutadana

T

ot i que, tal com hem vist en les pàgines anteriors, les festes nadalenques ja començaven a perfilar-se els dies previs, la màgia del
Nadal va arribar a Roquetes, el dia 22 de desembre, de la mà d’un bocí de fusta; un tronc
que, en picar-lo amb una vara, vomita tota mena de
llaminadures i joguines per a aquells que hi
posen, en els cops, tota la il·lusió. Un
any més, el Caga, tió! va deixarse sentir amb les veus dels
infants, que enguany van estrenar

nova ubicació. I és que el pavelló municipal va substituir la
façana de l’església en la celebració d’aquesta festa, que va
anar a càrrec de la Colla jove de Dolçainers de Tortosa.
D’altra banda, un altre element típic d’aquestes dates (personatge de tradició europea que també n’és d’aquí de fa uns
anys), el Pare Noel, va fer la seva arribada a la raval de Cristo
divendres dia 24. Acompanyat d’uns quants patges, va fer
un recorregut pels principals carrers per
arribar fins al casal, on l’esperaven els
més petits per rebre regals i llaminadures. (Veure imatges, pàgina següent).
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A DALT, IMATGES DE LA VISITA DEL PARE NOEL
A LA RAVAL DE CRISTO.
A LA DRETA I A BAIX, MOMENTS DEL CONCERT QUE,
COM JA VE SENT TRADICIONAL, VA OFERIR
LA BANDA DE MÚSICA DE LA LIRA ROQUETENSE
EL DIA DE SANT ESTEVE. UN REPERTORI DE VALSOS
I NADALES QUE, EN ALGUNA DE LES SEVES OBRES, VAN
COMPTAR AMB LA PARTICIPACIÓ DE DIVERSOS MEMBRES DEL CONJUNT INSTRUMENTAL DE L’ESCOLA DE
MÚSICA DE LA LIRA QUE, PER PRIMERA VEGADA, VAN
ACTUAR JUNT AMB LA BANDA DE MÚSICA.

LA NIT DE NADAL, DESPRÉS DE LA MISSA DEL GALL,
DIVERSOS XIQUETS I XIQUETES VAN REPRESENTAR UN
PESSEBRE VIVENT A L’ALTAR MAJOR DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL.
UN PETIT MUNTATGE DE RECREACIÓ DEL NAIXEMENT
DE JESÚS EN QUÈ ELS PETITS ACTORS I ACTRIUS VAN
FER DE SANT JOSEP, LA MARE DE DÉU, ELS TRES REIS
MAGS, L’ÀNGEL ANUNCIADOR I DIVERSOS PASTORETS,
AMB LA COL·LABORACIÓ DE TRES NARRADORS.
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A BANDA DEL PESSEBRE VIVENT, TAMBÉ SE’N VA PODER VEURE DE FIGURATIUS. I
ÉS QUE LA CONCREGACIÓ MARIANA DE ROQUETES VA TORNAR A CONVOCAR EL
CONCURS DE PESSEBRES, ELS PREMIS DEL QUAL VAN SER ATORGATS EL DIA DE REIS,
EN ACABAR LA MISSA MAJOR. ELS PREMIATS VAN SER, EN

1R LLOC, HÈCTOR I
2N LLOC, ROGER BER; I 3R PREMI PER A PAULA CASAJUST (A LA
IMATGE DE BAIX. AL COSTAT, TOTS ELS PREMIATS).
TAMBÉ VAN HAVER-HI MENCIONS ESPECIALS, QUE VAN SER PER A MANEL ARIÑO
(FOTO 1A), PEDRO CID (FOTO 2A), JOSÉ M. FOZ (3A FOTO), MAXIMINO
ARRACHINA I PER A L’ESCOLA M. MARCEL·LÍ DOMINGO ( FOTO 4A).
A MÉS A MÉS, TAMBÉ VAN PARTICIPAR-HI JORDI MARTÍNEZ, PILI PORCAR, CINTA
VEGA, IVAN ORTÍ, M. CINTA ANTÓ, MAITE I JOSEP ZARAGOZA, M. CINTA BLANCH.
IVAN I JOEL BELTRAN, PEPITA I LLUÏSA SAMPÉ, ADRIÀ GIL, M. CINTA DOMINGO,
RICHARD CID, LLORENÇ RAMBLA, M. CINTA GAS, LA LLAR DE JUBILATS
I PENSIONISTES DE ROQUETES I TAMBÉ MOSSÈN DOMINGO.
A L’ESQUERRA D’AQUESTES LÍNIES, UN DETALL DEL PESSEBRE DELS JUBILATS.
EUSEBI LLAÓ; EN
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27 AL 29 DE DESEMBRE, ELS USUARIS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

VAN SER ELS MÉS PETITS. EL PARC DE NADAL, ENGUANY EMMARCAT
EN L’ANY INTERNACIONAL DE L’APROPAMENT DE CULTURES. EN
AQUESTS DIES, AL PARC ES VAN CELEBRAR TALLERS, ESPECTACLES,
DANSES, NADALES, CONTES, ESPORTS..., TOT ORGANITZAT PEL CENTRE
OBERT XIRINXINA, ELS SERVEIS SOCIALS I LES ÀREES DE QUALITAT DE
VIDA I JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT, AMB LA COL·LABORACIÓ D’ASSOCIACIONS I ENTITATS DE ROQUETES.

(CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT)
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ENTRE D’ALTRES, UN TALLER MOTORITZAT A
CÀRREC DEL MOTO CLUB ROQUETES, UN
TALLER MARROQUÍ DE TATUATGES AMB
HENNA, PATINATGE A CÀRREC DEL CLUB PATÍ
ROQUETES, TALLER DE BALL DE JOTA, TALLER
DE DJ, CIRCUIT FUTBOLÍSTIC I DE FUTBOLINS,
VOLEIBOL, RACÓ DE LECTURA, ZONA DE JOCS
D’ORDINADORS, EXPOSICIÓ DE CREU ROJA
JOVENTUT, BARRA DE BAR, TALLER DE CUINA,
TALLER AFRICÀ DE FER TRENETES, CIÈNCIA
AMB L’OBSERVATORI DE L’EBRE, CONTES
A CÀRREC DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,
ESPECTACLE D’ANIMACIÓ AMB RHA-MON
ROMA, XOCOLATADA FETA PELS VEÏNS DE LA
RAVAL ROVA I, COM A FI DE FESTA, LA MÚSICA
DELS GRALLERS DE ROQUETES.

I VA ARRIBAR LA FI DEL

2010.

EL CASAL DE LA RAVAL DE CRISTO, LA LLAR DE
JUBILATS I PENSIONISTES DE ROQUETES, EL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL I LA CARPA INSTAL·LADA
ALS APARCAMENTS DEL COSTAT DEL PONT DE LA VIA
VERDA VAN SER ELS ESPAIS TRIATS PER CELEBRAR
L’ARRIBADA DE L’ANY NOU.
A LA DRETA, ELS PREPARATIUS DEL SOPAR
A LA RAVALETA. A BAIX, CENT DEU PERSONES
EN EL SOPAR DE CAP D’ANY AL CASAL DE JUBILATS.
ABANS DE COMENÇAR, PERÒ, VAN REBRE LA VISITA
DE L’ALCALDE, QUE VA DESITJAR-LOS BON ANY.
EL BALL AMB EL DUET DANCE VA FER BALLAR
TOTHOM FINS A LA MATINADA.
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ELS JOVES DE ROQUETES VAN TROBAR-SE,
UN ANY MÉS, A LA CARPA DE L’AVINGUDA
DE LA VALL DE SAFAN PER CELEBRAR EL CAP D’ANY
SENSE HAVER DE SORTIR DE LA CIUTAT.
CADA COLLA S’HI VA ORGANITZAR UN BON SOPAR
PER PODER SEGUIR LA GRESCA I LA MARXA
DURANT TOTA LA NIT.

I EL PÚBLIC CONSIDERAT NO TAN JOVE VA TRIAR
EL PAVELLÓ. QUATRE- CENTES CINQUANTA PERSONES
VAN APLEGAR-S’HI I TOTHOM VA COINCIDIR
A ASSENYALAR DESPRÉS LA IDONEÏTAT DE L’ESPAI
PER A AQUESTA MENA DE CELEBRACIONS
A ROQUETES.
CADASCÚ S’HI VA PORTAR EL SOPAR DE CASA,
TOT I QUE TAMBÉ HI HAVIA LA POSSIBILITAT
D’ACUDIR-HI HAVENT SOPAT, NOMÉS AL BALL.
ELS INFANTS QUE, AMB ELS SEUS FAMILIARS,
TAMBÉ VAN CELEBRAR EL CAP D’ANY AL PAVELLÓ
VAN GAUDIR D’UNA ZONA HABILITADA PER A JOCS,
DARRERE DE LES TAULES.
I, COM NO, DESPRÉS DE SOPAR, FESTA AMB MÚSICA
PER BALLAR I XALAR DURANT TOTA LA NIT.

pàgina 26

gener 2011

Roquetes

Núm. 278 gener 2011

LA TARDA DEL

5 DE GENER, ELS REIS MAGS D’ORIENT VAN ARRIBAR

A LA RAVAL DE CRISTO AMB LES SEVES CARROSSES REIALS,
ACOMPANYATS DELS SEUS PATGES I LA BANDA DE MÚSICA DE LA LIRA.
A L’ESGLÉSIA ELS ESPERAVEN LES AUTORITATS I MOSSÈN MEMBRADO,
QUE VA DONAR-LOS LA BENVINGUDA. DESPRÉS, AL CASAL,
VAN ENTREGAR MOLTS REGALS ALS MÉS PETITS.
EN ACABAR DE DONAR ELS SEUS PRESENTS A LA RAVALETA, VAN
CONTINUAR EL SEU CAMÍ CAP AL CARRER MAJOR DE ROQUETES, QUE
ESTAVA PLE DE GOM A GOM DE XIQUETS I XIQUETES ESPERANT-LOS.
JA A L’ESGLÉSIA, TAMBÉ VAN SER REBUTS PER LES AUTORITATS I PER
MOSSÈN DOMINGO. UNA VEGADA A DALT DE L’ESCENARI PREPARAT
PER A L’OCASIÓ, ELS NENS JAUME BARTOMEU I GEMMA DEL VALLE
VAN LLEGIR-LOS UN MISSATGE DE BENVINGUDA. TAMBÉ L’ALCALDE
VA FER-HO I, FINALMENT, EL REI MELCIOR VA DIRIGIR ALS NENS UNES
BREUS PARAULES. TOT SEGUIT, MOLTES JOGUINES PER ALS INFANTS.
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Acte esportiu i solidari en el començament del 2011
Abans de l’arribada dels Reis Mags d’Orient, però, el CD
Roquetenc va organitzar el 1r Torneig de la solidaritat. Va
ser diumenge 2 de gener, durant tot el dia, que l’estadi
municipal de futbol va omplir-se de públic per veure i
participar en aquesta primera edició del Torneig. Aquesta
va ser la manera triada per l’entitat perquè el món del
futbol també contribuís a una de les causes protagonistes de les festes nadalenques.
A l’entrada de les instal·lacions municipals, van ser
col·locats uns sacs perquè el públic, i també els equips
participants, poguessin dipositar-hi menjar, roba i joguines en bon estat. L’objectiu: entregar-les després a l’ONG
Esport Solidari Internacional. L’encarregat de fer-li arribar els donatius va ser el corredor local Albert Giné, que
va dur el menjar recollit als infants subsaharians. Val a
dir que també va poder-s’hi dur roba esportiva, botes de
futbol i tota mena de material com ara pilotes, raquetes
de tennis, bambes...
VUIT EQUIPS ALEVINS

En aquesta primera edició del Torneig de la Solidaritat
van participar-hi vuit equips de categoria aleví de primer any, dividits en dos grups. En el grup A: CD Roquetenc, CD Tortosa, EF Futur Vinaròs 09 i CFJ Mollerussa,
i, en el B, la UE Rapitenca, CF Gandesa, CF Martorell i
EF la Vall (Vall d’Uixó). Durant el matí va disputar-se la
primera fase del Torneig, en dos grups de quatre equips,
que va acabar els equips Mollerussa, Tortosa, Roquetenc
i Futur Vinaròs 09, del grup A, classificats en aquest
ordre; mentre que, en el B, van ser 1r, 2n, 3r i 4t, Rapitenca, Gandesa, Martorell i la Vall, respectivament.
A la tarda, es van dividir els equips en dues fases eliminatòries: la fase Or, el guanyador de la qual va ser el Mollerussa, i l fase plata,
guanyada pel Martorell.
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Al migdia va celebrar-se un dinar de germanor amb tots
els participants, després del qual va disputar-se l’all stars
en tres categories: habilitat, potència i penal. En la primera, els jugadors van tenir dos tandes d’un minut per
demostrar les seves habilitats amb la pilota; en la segona,
dos intents per fer el millor gol des del mig del camp; i
en la tercera, els jugadors van haver de xutar tandes de
penals per desclassificals els rivals.
(A les imatges, moment d’un dels partits, els organitzadors del
Torneig i l’equip participant del CD Roquetenc.)
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Els actes religiosos
de principis de desembre
La Mare de Déu de la
Immaculada, motiu de les festes
que organitza la Congregació
Mariana de Roquetes

Q

uan arriba el desembre, arriben també
les festes religioses que la Congregació
Mariana de Roquetes organitza en honor
a la Mare de Déu de la Immaculada; festes que conclouen el mateix dia de la fes-

tivitat, el dia 8.
La novena a la Immaculada, un dels actes religiosos de
les festes, va començar el dia 29 de novembre, enguany
predicada per mossèn Domingo Escuder, director i conciliari de la Congregació Mariana. Aquest va presentar els
nou temes de la novena oficial de la Immaculada, que s’anomenarà, a partir d’aquesta edició, com la novena del
centenari.
Entre la programació festiva cal destacar la missa que el

pare jesuïta Alberca va predicar i presidir diumenge dia
5 a l’església de la raval Nova, la festa infantil, amb jocs
i xocolatada, que va tenir lloc dilluns 6 de desembre al
centre parroquial, l’ofrena floral a la Mare de Déu del dimarts 7 de desembre, i, finalment, la missa major del dia
de la Immaculada. Una missa que va presidir José L.
Aurín, vicari general del Bisbat, i que van concelebrar el
rector de la parròquia, mossèn Escuder, els pares jesuïtes de l’Observatori, capellans fills de Roquetes i d’altres
de convidats. La coral Preludi a Caro va posar-hi la veu
musical i, en acabar, una solemne processó, acompanyada de la música de la banda de la Lira Roquetense, va
recórrer els principals carrers de la ciutat.
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En benefici d’Haití
Dissabte 18 de desembre, els Joves de la Ravaleta van
organitzar, al casal de la raval de Cristo, un concert benèfic per als damnificats d’Haití. El preu de l’entrada solidària va ser de 5 euros i els diners recaptats van ser
destinats a una ONG. Van participar-hi Los maleantes,
Metabole, Jackbeeab i Herenya.
El concert va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roquetes, la Secretaria General de Joventut de
la Generalitat i la Diputació de Tarragona.

Dinou anys de casal

música

Des que va ser inaugurat el casal de la raval de Cristo (el
21 de desembre de 1991), l’Associació de Veïns organitza
un sopar de germanor per rememorar aquella data tan
assenyalada. A l’igual que els anys anteriors, aquest acte
gastronòmic i festiu va celebrar-se al mateix casal; enguany, l’11 de desembre. Els assistents van dur-s’hi el
menjar de casa i l’Associació va posar-hi el cava, les pastes i un petit obsequi per a tothom. El conjunt musical
Gemma i Manu van posar-hi la nota musical en la sessió
de ball posterior al sopar.

Mes d’audicions i concerts a la Lira Roquetense
La Lira va celebrar la festivitat de la seva patrona,
Santa Cecília, dissabte 11 de desembre, i va fer-ho
amb missa, cercavila, concert, aperitiu i ball. El concert va ser ofert pels Grallers de Roquetes i la banda
de música de l’entitat, a la qual no van haver-hi noves
incorporacions de músics, però sí la incorporació del
nou director, l’ampostí Joaquín Zaera.
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Per la seva banda, els alumnes de l’escola de música van
oferir una audició la tarda del dia 22, en què van actuar les
aules de sensibilització i iniciació, llenguatge de 1r i 2n,
flauta travessera, guitarra, piano, conjunt instrumental,
saxofon, trompeta i clarinet. Algunes de les obres que s’hi
van poder escoltar van ser Margarideta, el Danubi blau, La
cucaracha i la banda sonora de Titànic, entre d’altres.
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Diversitat de productes en el mercat d’intercanvi de Roquetes
El passeig de Ramon Bosch va ser l’escenari triat, diumenge 19 de desembre, per celebrar el mercat d’intercanvi que organitza, periòdicament, el Grup Mercat
d’Intercanvi a les Terres de l’Ebre amb la col·laboració
de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes.
El públic -jove en la seva majoria- va poder disposar així
d’un indret on intercanviar aquelles coses que ja no utilitza per altres que necessita o que, senzillament, li agra-

den: productes d’elaboració pròpia, llibres, música, roba,
eines, bijuteria, jocs, menjar, plantes, objectes vells o
nous, estris... A més a més, el mercat va tornar a ser un
punt de trobada per als amants del foment dels hàbits de
consum responsables, de la reutilitzaciói de recuperar
una forma oblidada d’economia que continua oferint
molts avantatges tant ambientals con econòmics i socials.

sirga, camins per créixer

‘Minuts de meditació’, una eina per aprendre a concentrar-se
Divendres 3 de desembre, a la sala polivalent de la
biblioteca Mercè Lleixà va ser presentat el llibre Minuts de meditació, del monjo budista Ricard Rotllan.
Un llibre amb eines bàsiques i exercicis que permeten dirigir la ment cap a un únic objectiu: la concentració, evitant les distraccions externes, superant

obstacles i continuant amb els diversos nivells de concentració. El llibre incorpora una sèrie d’il·lustracions de
tradició budista i també exercicis pràctics de meditació.
Val a dir que, una estona abans de la presentació del llibre, els assistents i l’autor del llibre van realitzar una
sessió de meditació.
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Obre’t Ebre celebra el seu
cinquè aniversari
L’associació juvenil Obre’t Ebre va celebrar la festa del seu
cinquè aniversari al casal Hort de Cruells divendres 17 de
desembre. L’acte, que va començar amb un breu parlament
dels membres de la junta, va continuar amb l’entrega del
premi Catalunya NAFENT 2010, que va ser atorgat al projecte Teatre de les migracions. Tot seguit va tenir lloc un
passi de diversos documentals i es va poder escoltar l’experiència d’Umran, voluntària Turca a Tortosa. Ja per acabar, una presentació amb fotos de les activitats realitzades
durant aquests cinc anys de vida de l’entitat.
Voluntariat i cultura
Obre’t Ebre és una associació juvenil sense ànim de lucre
que vol compartir emocions, projectes, il·lusions, idees,
treballs, somnis…, i que treballa en diversos àmbits. En
l’internacional, amb l’collida i l’enviament de voluntaris
europeus, trobades i intercanvis juvenils, camps de treball, projectes de cooperació... En l’àmbit local i regional,
l’entitat du a terme tallers, conferències, formacions, activitats de lleure, sensibilització europea i internacional,
col·laboració amb entitats públiques i privades...

La finalitat d’Obre’t Ebre és promoure activitats entre els
joves de les Terres de l’Ebre i cobrir així el buit de formació i assessorament en temes com la solidaritat, el voluntariat internacional, els intercanvis culturals o la mobilitat
europea. Entre els seus objectius hi ha promoure la integració social, la igualtat i la solidaritat entre el jovent amb
projectes socials, artístics, mediambientals o esportius,
tant a nivell local, nacional com internacional; fomentar la
participació del jovent ebrenc per promoure la tolerància,
la interculturalitat i la transformació social; educar per a
una ciutadania socialment activa i compromesa; i, finalment, ser una entitat dinamitzadora del món rural.

Maquillatge i cuina de Nadal amb l’Associació de Dones
Dos tallers van acabar d’omplir l’activitat de l’Associació
de Dones de Roquetes aquest desembre passat. D’una
banda, el taller de maquillatge que Àngels Pla, especialista
en estètica avançada, va dirigir dilluns dia 13. Uns quants
consells senzills per poder posar-se guapes en pocs minuts.
En segon lloc, el taller sobre cuina de Nadal va omplir la
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seu de l’Associació la tarda de dimecres 22 de desembre.
Jordi Gordo, del restaurant Bon profit de la Ravaleta, va
cuinar un menú exquisit per a les dones que van assistirhi: espatlla de cabrit a la cassola i sípia amb carxofes i alls
tendres. Dos plats excel·lents per poder elaborar en les
dates nadalenques, quan la gastronomia n’és una part força
destacada.
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esports
Les relíquies de dues rodes reviuen èpoques
passades a la carretera
El Moto Club Roquetes torna a aplegar força participació en la tercera
edició de la Conxa Clàssica

D

imecres 8 de desembre, festivitat de la Immaculada, el Moto
Club Roquetes va celebrar la tercera edició de la Conxa Clàssica;
una trobada de motos antigues
que intenta apropar els bells racons que amaga el
nostre territori.
En una jornada en què les temperatures van ser
propícies per a la celebració, l’entitat va tornar a
convocar força assistència. En concret, una seixantena de participants, motoristes d’arreu de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre.
En aquesta tercera edició, el recorregut va constar
d’uns 20 quilòmetres d’anada i de tornada. Concretament, des de l’Hort de Cruells fins a la vall
Cervera, on els esperava un suculent esmorzar.
El recorregut va captivar els assistents: les vistes
que ofereix el barranc de la vall Cervera i l’entorn
del Parc Natural dels Ports.

MARQUES MÍTIQUES

Durant la trobada, es van tornar a reviure anys
passats tot contemplant motos de d’època com ara
les corresponents a les marques Montesa, MotoVespa, BMW, Ducati, Bultaco, Guzzi, Peugeot, Yamaha, Honda, Ossa o Derbi.
Val a dir que cap de les motocicletes participants
va tenir problemes en el recorregut i que no va
caler utilitzar el cotxe escombra que servia d’assistència.
El premi a la moto més antiga va recaure en una Moto Guzzi, de l’any 1956, propietat de Julià Sánchez, de Roquetes;
mentre que el premi al pilot vingut de més lluny va ser per a Òscar Puell, de Móra la Nova, que va acudir amb una Bultaco Mercurio 155 de l’any 1964.
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Clou el Ciutat de Roquetes d’escacs
L’onzè torneig Ciutat de Roquetes d’escacs va començar a
disputar-se l’octubre passat i va cloure el mes de desembre, organitzat pel club d’escacs Peó Vuit. El participants,
un total de 24, van trobar-se cada divendres a la seu del
Club per disputar el torneig, els tres primers classificats
del qual van ser Santi Añó, José M. Colomer i Xavier Gisbert. Marc Bautista va ser 1r sub 16 i Marcel Aixendri, 1r
no federat.
VII TORNEIG INFANTIL NADALENC D’ESCACS

cacs. I és que, dimarts 4 de gener, va celebrar-se la setena
edició de l’infantil nadalenc d’escacs al centre cívic; un
campionat adreçat a xiquets i xiquetes en les categories inferiors. En aquesta ocasió, trenta-sis participants van
apuntar-s’hi, alguns dels quals vinguts de sis escoles de
les nostres terres. Els primers classificats en cada categoria van ser, en alevins, Marc Guàrdia, Joel Ferragut i Marc
Suàrez; en benjamins, Pau Ventura, Gerard Curto i Joan
Bayo; i, en prebenjamins, Marc Salvador, Joan M. Guerrera i Marta Encontrado.

futbol

Els més menuts també van tenir el seu propi torneig d’es-

Presentació oficial
de l’equip dels veterans del
CD Roquetenc
Tal com anunciàvem en la passada edició de la revista Roquetes, diumenge 23 d’octubre, el CD Roquetenc va organitzar la presentació oficial dels
diversos equips de què consta l’entitat. Vam informar de totes les categories del seu futbol base i
va quedar pendent poder oferir-vos la imatge de
l’equip dels veterans.
Així, doncs, aquest conjunt roquetenc està format
per Samuel de los Santos, Lluís Suárez, Alberto
Garcia, Tomàs Moreno, Cisco Martí, Conrad Reverté, Jordi Cugat, Ramon Vericat, Òscar Doblado,
Pere Boix, Lluís Gómez, Robert Moreno, Secundino Arrastraria, Rafel Ramírez, Marcel Aleixendri, Xavi Genaro, José M. Lozano, Miguel A.
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Vicente, Tomàs Cuevas, José A. Yélamo, Pere Segarra,
Ramon Audí, Xeca, Dani Melich, Álvaro, Manolo Curto,
Òscar Gonzalvo, German Zubeldia i Guillermo Camarero.
Els equips amb què s’enfronten aquesta temporada són:
AV Alcanar, AV Amposta, AV Corbera, Vinaròs CF, AV
Jesús i Maria, AV la Rapitenca, AV la Cava, AV Ulldecona,
AV Jesús Catalònia, AV Tortosa i AV Aldeana.
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Roquetes

Divendres dia 14 de gener, el casal de joves de Roquetes
va acollir la narració de l’esportista roquetenc Albert Giné
referent a la participació a la Marathon des sables (la marató de les arenes); una de les proves més dures del món
que es desenvolupa al desert del Sàhara.
L’acte va comptar amb força assistència de públic per escoltar Giné que -recordem- va entregar l’import del seu
premi a l’associació Lliga contra el càncer, secció de Roquetes.

Us comuniquem que els partits que l’equip masculí
del Club Futbol Sala Roquetes disputi com a local es
jugaran en dissabte a les 19.30 hores. Així mateix, l’equip femení de l’entitat ho farà a les 18.00 hores.
El canvi d’horari és a causa de la petició d’una altra
entitat de la ciutat, la qual cosa facilitarà encara més
la compaginació horària al pavelló municipal de Roquetes.
Aprofitem l’ocasió per desitjar-vos a tots i a totes un
bon any i per agrair-vos la vostra atenció.
CFS Roquetes
www.cfsroquetes.webpin.com
cfsroquetes@hotmail.com
cfsroquetes.premsa@gmail.com

esports de muntanya

Albert Giné explica la seva
experiència a la ‘Marathon
des sables’

Nova secció ‘trail running’
de la Joca Club Alpí
L’entitat esportiva la Joca Club Alpí ha estrenat recentment una nova secció: el grup de trail running
Roquetes, que és com s’anomena l’esport de córrer
per la muntanya; una modalitat esportiva que
compta, des de fa uns anys, amb molts adeptes
roquetencs i de la resta del territori, tal com es pot
comprovar en el circuit de curses de muntanya Terres de l’Ebre, edició rera edició.
La nova secció de l’entitat roquetenca compta amb
un bloc a internet en què cada setmana s’actualitza la informació referent a la modalitat. Sortides per entrenar, calendari de curses, consells i
d’altres.
Trail Roquetes és obert a tothom que vulgui córrer, trotar o marxar amb els membres del Club.
Tot i que la secció no és excloent, es recomana ferse soci de la Joca, ja que l’entitat gestiona les llicències federatives i subvenciona l’equipament, a
més a més d’organitzar moltes més activitats relacionades amb la muntanya.
Per entrenar, els fins ara inscrits es troben a la
zona del pavelló poliesportiu dimarts i dijous, cap
a les 20.15 hores. En funció del nivell i de les necessitats d’entrenament, hi ha qui comença abans
o acaba més tard, però la voluntat és retrobar-se a
aquella hora per trotar tots junts (de 5 a 7 km) i
poder comentar novetats i conèixer-se.
Els socis de la nova secció de la Joca Club Alpí
poden fer arribar tant cròniques com consultes específiques
a
l’adreça
electrònica
rroquetes@gmail.com i l’administrador les penjarà. Per a més informació: http://www.trailroquetes.blogspot.com.
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biblioteca de roquetes mercè lleixà

activem la biblioteca
Del 24 al 31 de gener, la sala polivalent de la biblioteca acull l’exposició itinerant L’aigua al segle XXI, la qual mostra als infants, joves
i adults, de manera atractiva i entenedora, alguns dels aspectes més
rellevants sobre la situació de l’aigua al món a través de la relació
entre l’aigua i la salut, el canvi climàtic, l’alimentació, els ecosistemes, les ciutats i la participació, entre d’altres.
L’exposició vol donar una visió de la situació de l’aigua al món i de
la necessitat de desenvolupar unes polítiques hídriques que protegeixin aquest recurs tan preuat. Es basa en els informes de les Nacions Unides sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al món
i ha estat elaborada pel Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat,
amb el suport de l’Obra Social Caixa Catalunya i la col·laboració del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

La bebeteca
Donem la benvinguda a Leire Palacios Arasa
i a Aleix Gausachs Panisello.

I al febrer...
Carnestoltes a la
biblioteca
Sota el mandat del
rei Carnestoltes, començaran uns dies
de disbauxa, gresca
i bon menjar. Voleu
conèixer d’on surt
aquesta
tradició?
Voleu escoltar contes divertits, esbojarrats i disfressats?
Exposició: Tinc un llop a la tauleta de nit
Del 14 al 26 de febrer, a la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà es
podrà visitar Tinc un llop a la tauleta de nit; una exposició que mostra, a infants, joves i adults, la diversitat simbòlica
del llop dins la literatura. Un animal que tan bon punt apareix com a ferotge devorador que com a bèstia protectora i,
fins i tot, benèfica. Aquest muntatge de petit format proposa l’acostament a la figura del llop a través de la lectura, el
tacte, l’oïda i la vista.
Amb motiu de l’exposició, a més a més d’una suggerent selecció de llibres, contes, música i pel·lícules sobre el llop, la
biblioteca oferirà un seguit d’activitats de dinamització que endinsaran el públic en el món dels llops.
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
Literatura infantil

Llibres per a adults

Música

Cinema
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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

L

’ambient nadalenc d’aquest desembre passat també va impregnar la programació
d’Antena Caro de màgia i de contes tradicionals i populars, com ara el del Caganer
que Marc Jornet i Judit Tomé, de la biblioteca, van explicar durant l’espai La punyeta; la secció en
què, dintre del programa El magazine, cada dimecres
s’expliquen les activitats, les propostes i les novetats que
cada setmana podeu trobar a la biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà.
Durant el mes de desembre, Antena Caro va fer-se ressò
de les moltes activitats que van ser organitzades a la
nostra ciutat amb motiu de les festes de Nadal, Cap
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

d’Any i Reis com, per exemple, el concert que va celebrar-se el 21 de desembre a l’església de Roquetes, en
què, per primera vegada, van actuar conjuntament la
coral Preludi a Caro i l’orquestra de corda del conservatori de Tortosa. Així van explicar-ho Josi Medina (a l’esquerra de la imatge de dalt d’aquestes línies), director
de la coral, i Jordi Bonilla, director de l’orquestra.
I, finalment, un altre dels clàssics d’aquestes dates tan
assenyalades són els sortejos de la loteria. Tot i no trac-

tar-se de la loteria de Nadal ni la de Reis, en el programa
El magazine es va fer una entrevista a Francesc X. Zaragoza, director de l’agència ONCE a les Terres de l’Ebre,
per parlar de l’aparició de la imatge dels municipis d’Alcanar i l’Ametlla de Mar als cupons de l’Organització
els dies 22 i 23 de desembre, respectivament, i també de
la de Roquetes, corresponent al sorteig del dia 24 de
gener de 2011. En aquesta mateixa entrevista també es
va poder conèixer la tasca social tan important que està
realitzant l’ONCE.

la veu dels partits polítics
amb representació a l’Ajuntament

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Roquetes hem volgut dedicar aquest espai de la revista Roquetes que cedeix l’Ajuntament per explicar que, en el nostre cas, no estem d’acord amb el fet que
els partits polítics haguem d’aparèixer a la revista municipal i que hi utilitzem un espai, encara que ho digui
la llei. Des del principi de l’actual legislatura, quan vam entrar a l’Ajuntament, la nostra idea per a la revista
era, precisament, que aquesta es limités a ser un altaveu de la vida social del nostre municipi. I així ha estat.
La revista de Roquetes s’ha dedicat, exclusivament, a parlar de tot allò que feia referència al poble. Celebracions, festes, actes de les entitats socials, culturals, esportives... La informació ha estat molt variada, plural i
àmplia. És per això que defensem que cada cosa ha d’estar al seu lloc.
Els partits polítics, que facin la seva publicitat utilitzant altres mitjans, no els municipals. Ha de correspondre a cada partit fer-se i costejar-se la seva publicitat. Al cap i a la fi, els mitjans de comunicació del poble
es paguen amb els diners de tots i de totes. Deixem, per tant, als professionals de la informació que facin la
seva feina i els partits, si volem fer arribar la nostra veu als ciutadans, ja ho farem amb recursos propis i per
altres vies.
Esquerra Republicana de Catalunya
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registre civil
DESEMBRE
Naixements
Josep Sangres Garcia, 26/11/2010
Amin Khouya, 01/12/2010
Unai Ponce Fàbregues, 06/12/2010
Unai Martí Benet, 10/12/2010
Aina Escuer Poy, 18/12/2010
Carla Querol Leoveanu, 20/12/2010
Mar Alavedra Curto, 21/12/2010
Matrimonis
Jorge Juan Villarroya Martínez i Raquel Gómez Pla, 01/12/2010
Defuncions
Sofia Gutiérrez Bravo, 31/12/2010

telèfons d’interès
Ajuntament de Roquetes

977 501 511
977 501 244

(Recordeu que només apareixen les defuncions produïdes
al municipi de Roquetes)

Policia local

977 501 600

Mossos d’Esquadra

977 503 685

Emergències

Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents al mes de desembre de 2010
DESEMBRE
Temperatura mitjana màximes: 13.9 C
Temperatura mitjana mínimes: 4.7 C
Temperatura màxima absoluta: 22.6 C el dia 8
Temperatura mínima absoluta:
-2.4 C el dia 27
Precipitació mensual: 7.9 mm
Precipitació màxima en un dia:
2.6 mm el dia 22
Ratxa de vent màxima: 95 km/h NW el dia 23
Humitat relativa mitjana a 07h: 73%
Humitat relativa mitjana a 13h: 56%
Humitat relativa mitjana a 18h: 68%
Humitat relativa mitjana horària: 68%
Pressió màxima absoluta: 1023.0 hPa el dia 10
Pressió mínima absoluta: 985.9 hPa el dia 23
Pressió mitjana: 1012.0 hPa
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Ambulàncies (urgències 061)

977 503 494

Biblioteca Municipal

977 501 904

Bombers

977 580 080

CAP Roquetes

977 588 652

Casal Hort de Cruells

977 503 616

Casal de joves

977 503 063

Casal Ravaleta (consultori mèdic)

977 503 965

CEIP Marcel·lí Domingo

977 501 139

CEIP La Ravaleta

977 503 008

Correus

977 501 794

Guarderia rural

600 471 951

IES Roquetes

977 504 222

Jutjat de pau

977 503 452

Llar de Jubilats i Pensionistes

977 503 681

Mercat municipal

977 580 306

Parc Natural dels Ports

977 504 012

Emissora Antena Caro

977 580 108

SOREA (aigües)

977 502 956

Zona esportiva

977 503 054
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Pla ‘Renova’t’ de finestres, obertures i proteccions solars
Aquests ajuts són per a la renovació i substitució d’obertures i proteccions solars tèrmicament eficients. Els ajuts són
per a habitatges particulars, per a edificis plurifamiliars i per a edificis del sector terciari. L’objectiu és millorar l’eficiència energètica i reduir el consum d’energia a les llars i al sector terciari català, així com potenciar l’ús racional de
l’energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de la protecció solar de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.
A qui va dirigit?
•Per a habitatges particulars que han de ser primera residència: a famílies (les comunitats de propietaris, i comunitats
de béns s’inclouen dins d’aquesta consideració).
•Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges: comunitats de propietaris o de béns, empreses privades, institucions sense finalitat de lucre, fundacions i altres ens corporatius.
•Termini: del 17 de gener fins al 30 d’abril de 2011.
•Termini d’execució: la compra i la instal·lació de les obertures subvencionades s’haurà pogut realitzar a partir de l’1
de gener de 2011 i fins a l’acabament del període de vigència del pla.

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


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



Dissabtes, de les 07.30 a les 14.30h



Dimarts, dijous i divendres, de les 18 a les 21.00h

Premis de civisme 2010
Termini: 28 de febrer de 2011
Premis que atorga el Departament de Governació i Administracions Públiques per promoure el civisme i potenciar els
comportaments basats en la tolerància, l’educació, la cultura, la urbanitat, el progrés, l’amabilitat, la ciutadania, el
patriotisme i tots aquells valors que estimulen i afavoreixen
la convivència entre les persones i el respecte per la llibertat individual i col·lectiva.
Informació: www.gencat.cat/eadop/imatges/5757/10301018.pdf

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

telèfon

606 553 081
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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CURSOS i TALLERS
Català suficiència, preparatori per al nivell C (120 hores). Adreçat a treballadors
de règim general, autònoms i personal laboral.
Fins al 27 de maig. Dilluns, dimecres i divendres, de 20 a 22h.
Lloc: casal de joves de Roquetes.
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes
(tel. 977 501 511) i IDFO-UGT (passeig de
Joan Moreira 27, bx. Tortosa. Tel. 977 510
868).
Curs de monitor de transport i menjador escolar. Dies 22 i 29 de gener i 5, 12 i
19 de febrer.
Lloc: Consell Comarcal del Baix Ebre.
Horari: de 9 a 13.30h i de 15 a 19.30h.
Preu del curs: 90
Inscripcions: a partir del 17 de gener, al
Consell Comarcal del Baix Ebre.
Documentació que cal portar: una foto
de carnet, fotocòpia del DNI/NIE i l’import de la matrícula.
Més informació: Consell Comarcal del
Baix Ebre (tel. 977 445 308).
Curs d’anglès bàsic (50 hores). Adreçat a
treballadors de règim general, autònoms
i personal laboral.
De l’1 de febrer fins al 28 d’abril.
Dimarts i dijous, de 20 a 22h.
Lloc: casal de joves de Roquetes.
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes
(tel. 977 501 511) i IDFO-UGT (tel. 977 510
868).
Salari, nòmines i seguretat social (24
hores) Adreçat a treballadors de règim
general, autònoms i personal laboral.
De l’1 de febrer fins al 10 de març.
Dimarts i dijous, de 20 a 22h.
Lloc: casal de joves de Roquetes.
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes
(tel. 977 501 511) i IDFO-UGT (tel. 977 510
868).
Curs de monitor de futbol sala que acredita els titulats per entrenar fins a la categoria Nacional B.
Preu: 150 euros.
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Organitza: Club Futbol Sala Roquetes.
Més informació al telèfon 651 682 821 o a
les a/e cfsroquetes@hotmail.com i cfsroquetes.premsa@gmail.com.
Cursets de tennis
Mini tennis (de 5 a 8 anys): dimarts i dijous, de 17.15 a 18.05h.
Iniciació (de 8 a 12 anys): dilluns, dimecres i divendres, de 17.15 a 18.05h.
Perfeccionament (a partir dels 13 anys):
dimecres i divendres de 18.05 a 19h.
Informació i inscripcions al telèfon 657
308 241.
ESPORTS DE MUNTANYA
Escalada en gel a Boí. Dies 29 i 30 de
gener.
Sortida amb raquetes de neu al Port.
Dia 6 de febrer.
Sortida d’excursionisme al Port: mas del
ric de Fredes-punta Torroja-Sant Miquel
d’Espinalvà-tossal del Rei-mas del ric de
Fredes. Dia 20 de febrer.
Organitza: la Joca Club Alpí. Per participar-hi, cal passar pel local del club (Sant
Bertomeu 6, Roquetes) el dijous abans de
la sortida per concretar l’hora i el lloc de
sortida i el material necessari. Horari: dijous, de 22.30 a 23.30h.
OBSERVATORI DE L’EBRE
Visites guiades gratuïtes a les instal·lacions de l’Observatori: tots els divendres
a les 16h i el primer diumenge de cada
mes a les 11h.
AGENDA D’ENTITATS
Associació de Dones de Roquetes
Activitats fins al juny:
Ball country: dilluns, de 19 a 20.30h.
Preu: 10 al mes. Tai-txí: dimarts, de
19.30 a 21h. Preu: 20 mes. Manualitats:
dimarts, de 16 a 19h. Preu: 7 mes. Català: dilluns, de 17.30 a 19h. Preu: 10
mes. Labors: dijous, de 16 a 19h. Preu:
7 /mes. Anglès: dijous, de 19.30 a 21h.
Preu: 15 al mes.
Associació de Veïns de la Ravaleta
Activitats fins al juny:

Aeròbic: dilluns, de 21 a 22h. Preu: 10
al mes (socis). Aikido: dimarts i dijous,
de 20 a 22h. Preu: 20 al mes (socis).
Tennis: dijous, de 21 a 22h. Preu: 10 al
mes (socis).
Més informació: tels. 626 720 761 i 646
205 367.
Centre parroquial
Sardanes. Segon diumenge de mes, a les
13h. Davant de l’església de Roquetes.
Club d’escacs Peó Vuit
Dimarts i divendres, formació per a tots
els socis que ho demanin (nivell d'iniciació i nivell avançat), amb monitors de la
FCDE. Els dijous a la tarda, a partir de les
18h, el club és obert perquè tothom que
vulgui vagi a fer-hi la partida.
Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes
Activitats fins al juny:
Ioga: dimecres, de 16.30 a 17.30h. Gimnàstica: dilluns i dijous, de 16.30 a
17.30h. Podòloga: dimecres, a partir de
les 15.30h. Perruqueria: dimarts, dijous i
dissabte, 9.30h. Sardana i jota: dimecres, de 18 a 19.30h. Manualitats: divendres, de 15.30 a 19.30h. Massatges:
dimarts i dijous. Informació (tel. 670 464
021). Revisió de la pressió arterial: últim
divendres de mes, 17.30h. Informàtica:
dilluns i dimecres // dimarts i dijous, de
17.30 a 19.30h.
Sirga, camins per créixer
Meditació: dimarts, 20h. Més informació:
Jordi Calverol, tel. 669 758 060. Seitai: dimecres, 20h. Més informació: Albino
Tena, tel. 666 259 983. El primer dimecres de cada mes, reservat a les persones
que vulguin iniciar-se en la tècnica. Ioga:
tots els dimecres, de 15.15 a 16.30h. Anna
M. Domingo (tel. 626 561 530).
Lloc: casal de joves de Roquetes.

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
A Melcior, Garpar i Baltasar: gràcies per ajudar-nos a regalar un món millor
Ses Majestats els Reis Margs d’Orient,
de part de Creu Roja Joventut, volem donar-vos les gràcies
per fer-nos arribar els regals que van fer possible que 102 infants i joves de les Terres de l’Ebre gaudissin d’una gran
diada de Reis. Sabem que molts ciutadans i ciutadanes, comerços, empreses, entitats, centres escolars i mitjans de comunicació van ajudar a reunir i a transportar aquests regals,
i van fer realitat el somni dels infants. És per això que volem
fer-los arribar la nostra més sincera gratitud. Aquests són:
Mc Donald’s Tortosa, Plásticos Castellà, Viena, Hiper
Simply, Gràfics impressions digitals, Comerç Zona Centre
Tortosa, Punt jove de la biblioteca de Jesús, Club de Leones
Tortosa, Publiart, Ajuntament de Tortosa, Policia Local de
Tortosa, Brigada municipal, Acadèmic, IMACT, La veu de
l’Ebre, Cop d’ull, Més Ebre, Emissora municipal de Tortosa,
Antena Caro, Imagina Ràdio, Ràdio Flaix Bac, serveis socials de Tortosa, Roquetes i Camarles, Càritas, llar d’infants Creu Roja, Col·legi Teresià, CEIP el Temple, CEIP Cinta
Curto, CEIP Ferreries, hospital Verge la Cinta, majorets i
banda de cornetes i tambors de Deltebre, Banc de sang i
teixits de les Terres de l’Ebre, associació juvenil Obre’t Ebre,
Associació de Dones de Xerta, grup el Jackabeeab, David

Espinós, Olga Ester Besolí, Ester Curto, M. Pau Bertomeu,
oficina local de Creu Roja Deltebre, associació AtzavaraArrels, associació Nepal-Aki, Mans Unides, associació Lo
Golafre, biblioteca Marcel·lí Domingo, Centre Obert Xirinxina de Roquetes, Gascó, Progat Tortosa, Unicef, Vehicles
VH10, Bar la Tertúlia, Comercial Cid, llibreria Bloccentre la
Cava/Deltebre, Gaiters de l’Aguilot, la Mandràgora, Conficon, i moltes altres persones anònimes que van fer la seva
aportació a l’activitat més tradicional: la recollida i la sensibilització de la joguina educativa, realitzada sota el lema
Juguem-hi. El dret dels infants, el deure dels adults.
També us demanem que porteu un venturós 2011 per a tots
ells, per a la desena de voluntaris/àries de Creu Roja que van
col43laborar en la campanya, i també per a aquells que sofreixen, aquells que no tenen, aquells que no sabem quin
demà els espera... Des de Creu Roja Joventut, un demanem
als tres Reis que, avui, demà i tota la resta de dies fins que
tornem a trobar-nos, els tingueu dintre dels vostres cors i
recordeu sempre que, allò que a vosaltres us sobra, per a
ells és un gran tresor.
Josep Cid,
director Creu Roja Joventut de Tortosa

Primera i darrera
portada de ‘La nostra
revista’; actualment,
‘Roquetes’
Vint-i-set anys després d’una llarga
trajectòria de notícies, reportatges,
entrevistes, informació local, cultural, esportiva i de tota mena
d’esdeveniments socials serà, per
a tots els roquetencs i les roquetenques venidors, com un petit recorregut per la història de la seva
ciutat.
L’enhorabona! Seguiu així.
Araceli Hernández
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Any 1962. Camp de futbol de la via. Germans Moisés,
Antonio i Bejamín Cuevas. JOSEFA CUEVAS
Any 1976. Dijous llarder. Piedad Curto, Pili Alegria,
Pili Gisbert, Pili Solé, Beatriz Panisello, Maite Forés,
M. Carmen Llombart i Magda Boldó. PILI ALEGRIA
Any 1965. Sant Antoni. Carrer de la Gaia. Jesús Diego
i Francis Mangrané, Pepe Curto i Mercè Borràs,
Fernando Sánchez i Pepita Bosch, Cesareo Lleixà i
Araceli Bonfill. PEPITA BOSCH
Any 1950. Pilar Benet, Mercedes Benet i Felicidad
Panisello. PILAR BENET
Dècada dels 50. Església de Roquetes. Conxita
Barberà, José Bernial, Mateu Bernial i Margarita
Vaquer. MANEL BERNIAL

