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l’editorial

oquetes té fama, arreu de la comarca, de ciutat on les festes populars que s’organitzen
gaudeixen d’una molt àmplia participació ciutadana. Ho veiem cada any durant les festes
majors, tant a Roquetes com a la raval de
Cristo, o durant la celebració del Tradicionàrius, quan, tot i celebrar-se durant el mes d’agost, el públic omple a vessar el recinte
de l’Hort de Cruells.
Sabem els roquetencs i les roquetenques, però, que no cal esperar a les festes majors per veure la nostra gent sortir al carrer
i gaudir de les festivitats de tot l’any. També ho vam veure, sense
anar més lluny, durant les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, o
durant el matí de Sant Antoni, quan, malgrat el fred intens de la
jornada, el punt de trobada amb Jesús per beneir els animalets
va aplegar moltíssima gent i la cantada i la ballada de jotes davant de l’ésglésia també va congregar força participació.
Dic tot això perquè no ens ha de sorprendre gens que la convocatòria del Carnaval, a principis de març, reunís tantes disfresses i comparses. I és que el carrer Major de Roquetes va acollir
una riuada de participants amb moltes ganes de passar-ho bé.
A la nit, a tot arreu que hi havia una festa de disfresses s’hi va
poder veure molt públic, a l’igual que la setmana següent a la Ravaleta, on ni la pluja va aturar les ganes de xalera i gresca col·lectiva.
Una altra mostra de participació va tornar a dur-nos a l’Hort
de Cruells. Com si fos ja l’anunci de la primavera, el matí del 19
de març va lluir un sol esplèdit; unes temperatures excel·lents
perquè més de dues-centes persones gaudissin de la festa de la
calçotada jove i no tan jove. Un altre exemple de com ens agraden les celebracions populars, les trobades i el contacte proper
amb la resta de ciutadans.
De tots aquests actes festius trobareu informació en aquest
número de la revista Roquetes, i, com sempre, tot el pols social
del nostre municipi i l’activitat constant dels i les nostres esportistes.
Vull anunciar-vos, a més a més, la proximitat de la festa del
14 d’abril; la celebració enguany dels 161 anys d’independència.
És la festa institucional de Roquetes que aquesta vegada volem
que sigui més oberta i participativa encara. El tradicional sopar
durant el qual s’entregaran els premis Roquetenc de l’any 2010
se celebrarà aquesta vegada al pavelló poliesportiu, la qual cosa
en garantirà la cabuda a molts més ciutadans i ciutadanes. Veniu,
doncs, si voleu, a gaudir de la vetllada i visquem tots plegats la
nostra festa institucional.
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notícies
Àmplia programació per commemorar
el Dia de la dona
Conferències, tallers i, fins i
tot, una sessió gimnàstica
amb motiu de la diada

L

’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de
Roquetes va organitzar un seguit d’actes gratuïts per commemorar el Dia internacional de
la dona 2011; un programa d’actes que enguany
va ser més variat i va implicar d’altres àrees de
l’Ajuntament, empreses i entitats, la qual cosa va fer que,
malgrat que es disposava d’un pressupost molt ajustat, la
programació fou més àmplia que en d’altres edicions.
Aquests actes adreçats a les dones, i també al públic en general, van ser, per exemple, la conferència Situació actual de
les dones en el món rural i perspectives d’ocupació, que va
anar a càrrec d’Anna Vilaseca, tècnica de l’àrea de sociologia de la Fundació del món rural. Durant la conferència va
presentar-se també la primera fase del projecte Rudona:
Dones i servei d’atenció a les persones en el món rural català.
Aproximacions des del cooperativisme. Aquest acte, organitzat conjuntament amb l’àrea de Promoció Econòmica, va
celebrar-se dijous 10 de març, a la sala polivalent de la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
El matí de l’11 de març, el telecentre (al casal de joves) va
acollir el taller El Dia de la dona 2.0 que va organitzar, de
manera conjunta amb Qualitat de Vida, l’àrea de Noves Tecnologies, Participació Ciutadana i Comunicació de l’Ajuntament. En aquest taller es va ensenyar a crear un bloc i es va
experimentar amb eines informàtiques 2.0 tot fent servir,
com a fil conductor, el Dia de la dona i la figura de la dona
en el món actual.
També l’àrea de Noves Tecnologies, Participació Ciutadana
i Comunicació, aquesta vegada junt amb Cultura i Qualitat
de Vida, va organitzar un altre taller al telecentre. Sota el

A LES IMATGES, LA CONFERÈNCIA CELEBRADA A LA BIBLIOTECA I LA SESSIÓ GRATUÏTA DE PILATES, TONIFICACIÓ I GYM-SUAU.

títol Marcar les diferències: la representació de dones i homes
a la llengua, l’objectiu del taller va ser donar un impuls a
l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric, que s’adapti
a les noves necessitats de la societat sense renunciar a la
claredat i a la precisió pròpies del llenguatge. També va tenir
lloc el dia 11 de març, però a la tarda.
Finalment, de les 19 a les 20 hores del mateix dia 11, a la sala
(continua a la pàgina següent)
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multiusos del casal de joves es va celebrar una sessió de cinefòrum amb el film Primera persona, femení, plural; un documental amb opinions de gent jove. Aquest acte va estar
organitzat per les àrees de Qualitat de Vida i Joventut.
ACTIVITAT A LA PISCINA COBERTA

joventut

D’altra banda, dijous 10 de març, a les 10.30 hores, l’empresa que gestiona la piscina coberta municipal, Aqua Roquetes, va celebrar el Dia de la dona amb una sessió mixta
gratuïta de pilates, tonificació i gym-suau, per participar en
la qual només calia inscriure’s a la mateixa piscina.
Cal afegir, a més a més, que durant la celebració del ple de
l’Ajuntament del dimarts 15 de març, la regidora de Qualitat de Vida, Pepita Bosch, va llegir el manifest oficial del
Dia de la dona 2011; un recull del qual podeu llegir al costat d’aquestes línies.

El bus de les professions
visita Roquetes
A finals de gener, el bus de les professions va instal·lar-se a l’Hort de Cruells. Aquest vehicle és una
unitat mòbil itinerant que, amb visites concertades,
ofereix a l’alumnat de tercer i quart d’ESO la possibilitat de conèixer les característiques dels cicles formatius de formació professional que es poden
estudiar a Catalunya.
El bus ofereix descripció de les branques de formació professional, assessorament individualitzat, sessions informatives per a les famílies de l’alumnat i
participació en el Saló de l’ensenyament de Barcelona. A més a més de les visites concertades, el bus
va estar obert al públic en general per informar
sobre les modalitats del batxillerat, l’accés a la universitat, els programes de qualificació professional
inicial, les beques que es poden demanar...

pàgina 4

MANIFEST DIA DE LA DONA ·

8 DE MARÇ DEL 2011

El món local sempre s’ha caracteritzat pel seu compromís en el desenvolupament de la nostra societat, pel seu treball de proximitat en
el si de la construcció d’un país més just i avançat. I, en definitiva,
per la voluntat de contribuir, des de l’esfera pública, a l’assoliment
d’un entorn on totes les persones puguin dur a terme els seus projectes i aspiracions personals en un marc de plena igualtat.
El dia 8 de març, Dia internacional de la dona, és una oportunitat
que les institucions públiques i privades de Catalunya no podem
desaprofitar. Per tant, hem de vetllar conjuntament perquè les nostres reivindicacions en defensa de la plena igualtat d’oportunitats
entre homes i dones deixi de ser una utopia per esdevenir una realitat plausible...
En un manifest com aquest, les institucions catalanes, i en el nostre cas el món municipal, no podem donar l’esquena a la realitat
que encara avui és present en el nostre entorn. Hem de denunciar
amb veu alta i clara dos aspectes que embruten la nostra societat:
la violència masclista i el difícil equilibri entre la vida laboral i la
personal. En primer terme, la violència masclista, lluny de mostrar
una tendència a la baixa, és i continua sent una crua realitat. Les xifres i les dures històries humanes que s’amaguen darrera de cada
víctima de violència masclista és quelcom intolerable en un país
avançat com el nostre. I és en aquest sentit que nosaltres, les institucions públiques del país, hem de treballar incansablement i en
plena coordinació per eradicar aquesta xacra social. Calen més mitjans materials i humans per ajudar les víctimes d’aquestes situacions
i, a més, mecanismes més ràpids per intervenir davant les denúncies
d’aquest tipus...
En segon terme, la conciliació de la vida laboral i professional... La
positiva entrada de la dona al mercat de treball ha comportat que
el model tradicional de mercat laboral no sigui sostenible, ja que
avui la distribució de la jornada de treball és un dels principals elements de desigualtat entre gèneres pel fet que les tasques domèstiques continuen sent les dones les que assumeixen gran part
d’aquestes responsabilitats.
No es poden negar els passos que la nostra societat ha fet en la igualtat entre gèneres. Lluny de poder-los ignorar, han de servir com a
punt de partida del treball constant i incansable cap a la igualtat
entre homes i dones. Aquesta igualtat, avui garantida a nivell legal
en molts camps, ha de traspassar la línia de la teoria i esdevenir real
i efectiva. Aquest és també un dels principals reptes que com a institucions ens hem d’autoimposar.
És per tot això que demanem i ens comprometem a treballar per assolir aquest horitzó d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones...
I en aquest camí cap a una societat més justa és on els ens locals
tenim un important paper a jugar. Hi podem intervenir amb el disseny i l’aplicació de les nostres pròpies polítiques públiques, potenciant els espais de coeducació, denunciant les situacions
discriminatòries, treballant amb altres institucions per garantir un
entorn social més equitatiu... I aquest any, amb les eleccions municipals que ens afecten directament, hi podem contribuir fent de les
nostres institucions locals un espai de trobada i diàleg conjunt d’homes i dones que, des del compromís envers les seves ciutats, treballaran per la construcció d’una societat més solidària, lliure i justa.
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Roquetes dedica un carrer
a l’escriptor i filòsof
Ramon Llull
El ple de l’Ajuntament de Roquetes que va celebrar-se dimarts 8 de febrer va aprovar per unanimitat la proposta
presentada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de donar
nom a un nou carrer de Roquetes. Un carrer que ha estat
urbanitzat recentment pel promotor d’un seguit de vivendes ubicades a l’inici del passeig que comunica amb la ciutat veïna de Jesús.
Així, el nom triat per a aquest nou carrer va ser el de l’escriptor i filòsof medieval més important de l’Edat Mitjana,
creador del català modern i punt de referència de la llengua catalana durant més de 200 anys. Tot dedicant aquest
carrer nou de Roquetes a Ramon Llull, “es donen a conèixer, per mig de la toponímia dels carrers, escriptors i persones del món de la cultura catalana, ja que n’és més que

evident la seva absència”, va explicar el regidor de Cultura, Sisco Ollé. Cal recordar que, ara per ara, només hi ha
a Roquetes un carrer amb el nom d’un poeta català: el carrer de Joan Maragall, ubicat a la raval Nova.
Sisco Ollé també va aportar com a argument a la dedicatòria d’un carrer a Ramon Llull el fet que a Catalunya hi hagi
una universitat que duu el seu nom, que és de la qual depèn
l’Observatori de l’Ebre.

Eleccions a les cambres agràries
El 20 de febrer passat va celebrar-se les cinquenes eleccions
a les cambres agràries de Catalunya (les primeres van tenir
lloc l’any 1994 i, posteriorment, se’n van celebrar tres més,
els anys 1998, 2002 i 2007).
Aquests comicis tenen l’objectiu d’escollir els 25 membres
de cadascuna de les quatre cambres agràries (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) i permeten determinar les organitzacions professionals agràries més representatives, és a dir,
aquelles que obtenen, com a mínim, el 10% del total dels
vots vàlids emesos en el procés electoral per elegir els membres de les cambres, que són corporacions de dret públic,
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar
per al compliment de les seves finalitats. Tenen com a funcions actuar com a entitats de consulta i de col·laboració
amb l’Administració de la Generalitat en matèries d’interès
agrari, exercir les competències i les funcions que els delegui el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, i administrar els seus recursos i el seu patrimoni.
Poden votar-hi les persones físiques, majors d’edat, que
exerceixin activitats agrícoles o ramaderes de manera directa i personal, i que estiguin afiliades al règim especial
agrari de la Seguretat Social o al règim especial de treballadors autònoms; els familiars fins al segon grau de les persones a què fa referència la primera condició, sempre que
siguin majors d’edat i treballin en activitats agràries dins
l’explotació agrària familiar i estiguin donats d’alta en el
règim especial agrari de la Seguretat Social o siguin autò-

noms; les persones físiques majors d’edat que tinguin la
consideració legal de col·laboradors en una empresa familiar agrària (d’alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social o autònoms); i les persones jurídiques que, d’acord
amb els seus estatuts, tinguin com a objecte exclusiu l’explotació agrícola, ramadera o forestal i l’exerceixin. En
aquest cas, es considera elector el seu representant legal.
A ROQUETES

Pel que fa a Roquetes, el nombre d’electors censats va ser
de 65 i la participació, d’un 50%. Els resultats van ser els següents: Asociació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), 8
vots; Unió de Pagesos (UP), 27 vots; Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), 0 vots; i Unió de Ramaders i
Pagesos de Catalunya (URAPAC), cap vot.

pàgina 5

Roquetes

Núm. 279

febrer-març 2011

L’Observatori de l’Ebre continua investigant
a l’Antàrtida després de 15 anys ininterromputs
Després de quinze anys i setze campanyes ininterrompudes, l’Observatori de l’Ebre continua realitzant activitats
científiques a l’Antàrtida. L’objectiu principal de la seva
presència en aquest inhòspit lloc és fer possible un registre continu del camp magnètic terrestre mitjançant l’estació magnètica automàtica que es va instal·lar a l’illa
Livingston durant la campanya 1995-1996 i que s’ha mantingut fins avui. El camp magnètic terrestre canvia d’un
punt a un altre de la superfície del globus i en cada instant,
d’acord amb les variacions típiques de les principals fonts
que el governen: els corrents elèctrics del nucli terrestre i
l’activitat solar. La importància de tenir un registre continu
d’aquesta magnitud física en un lloc com l’Antàrtida rau,
principalment, en la manca d’observatoris geomagnètics
en aquest lloc remot de la Terra.
Durant aquesta campanya, s’està realitzant una sèrie d’actuacions per redundar el nombre de sensors i sistemes

d’adquisició, així com per a la incorporació en registre
continu d’un magnetòmetre d’efecte Overhauser, de gran
utilitat en cas d’una possible avaria del magnetòmetre
antic. També s’hi va a continuar amb l’adquisició de sondejos ionosfèrics verticals durant l’estiu austral, iniciada
durant la campanya 2004-2005. L’estudi d’aquesta capa
de l’atmosfera terrestre que permet les comunicacions via
ràdio serveix, alhora, per abordar l’estudi de la física del
Sistema Terra de forma àmplia i per optimitzar l’enviament
de les dades preses per l’estació magnètica des de l’Antàrtida fins a l’Observatori de l’Ebre amb el mínim consum
d’energia possible. La base antàrtica espanyola Joan Carles I opera anualment durant l’estiu austral, és a dir, des de
finals de novembre fins a principis de març, encara que
aquest període és variable, segons cada campanya. En
aquests moments, un tècnic de l’Observatori està realitzant-hi els esmentats treballs.

El primer fòrum de les
‘escoles verdes,
a Roquetes
L’Observatori de l’Ebre va ser l’escenari, el dia 8 de març
passat, del primer fòrum que celebra la Xarxa d’escoles per
a la sostenibilitat de Catalunya, anomenades de manera
col·loquial com a ‘escoles verdes’.
Aquesta primera trobada, organitzada pel Departament
d’Educació amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roquetes, va reunir tots els centres de les Terres de l’Ebre (tant de
primària com de secundària) que formen part d’aquest projecte. Dels centres educatius roquetencs, hi participa l’Institut Roquetes amb el projecte 9 mesos, 9 causes.
La jornada va començar amb un acte de benvinguda al pavelló Landerer, a càrrec de l’alcalde de Roquetes, Paco Gas;
Toni Martí, director del Departament d’Ensenyament a les
TE; Cristina Palés, cap del servei d’educació ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat; i Juan J. Curto, director de l’Observatori de l’Ebre. Després d’aquest acte, els
participants van assistir a diferents programes, dividits en
tres grups: professorat, alumnat de primària i alumnat de
secundària. El programa adreçat al professorat va contemplar actes com ara la reunió de treball per compartir experiències, titulada Criteris d’avaluació d’una bona pràctica
pàgina 6

d’educació ambiental, o la taula rodona de presentació de
quatre bones pràctiques d’educació ambiental: Un alumnat
modèlic. La participació en el programa a través de les TAC,
a càrrec de l’Institut Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona; La
tomatera i la tomata, a càrrec de l’Escola Soriano Montagut
d’Amposta; Escola emprenedora, de la ZER Terra Alta; i la
ja esmentada 9 mesos, 9 causes, a càrrec de l’Institut Roquetes.
Per la seva banda, els alumnes de primària van passar el
matí de la jornada participant en diversos jocs basats en
l’educació ambiental, mentre que els de secundària van assistir a un taller òptic, que va tenir lloc al pavelló elèctric de
l’Observatori.
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Calçots, música i festa en un
març dedicat als joves
El cap de setmana del 19 i 20 de març va estar dedicat als
joves. Per a dissabte, el programa incloïa la calçotada ( jove
i no tan jove) a l’Hort de Cruells i el concert a la Lira. Per
a diumenge, el mercat d’intercanvi al passeig de Ramon
Bosch i Rosell (veure imatge a la pàgina següent).
TRES MIL CALÇOTS

Dissabte al migdia, l’Hort de Cruells va ser envaït per les
200 persones que van apuntar-se a menjar els 3.000 calçots preparats i a gaudir dels concursos i les activitats programades. Entre aquestes, els concursos de menjar calçots
i el de salses elaborades, la guanyadora del qual va ser
Asun Caçador i el de menjar calçots, Josep Albert Rollan,
que va cruspir-se’n 21 en un minut.
Havent dinat, va arribar l’activitat que ja s’ha convertit en
costum i, per tant, és la més divertida i esperada: la gimcana. Enguany va incloure jocs com ara ballar amb un hu-

lahop, saltar a corda, córrer amb els turmells lligats, el joc
de les cadires i carreres de sacs. Els guanyadors de la gimcana 2011 van ser la colla Munyis.
A la nit, el grup Metabolé, guanyador del premi Pua en el
concurs Ebremúsik 2010, va oferir un concert de rumbareggae. Amb l’entrada gratuïta, el concert va gaudir de
força públic jove.
(continua a la pàgina següent)

Dissabte 9 d’abril, a les 21.30h:
sopar de germanor i lliurament dels premis Roquetenc 2010.
En acabar el sopar, actuació musical.
Lloc: pavelló poliesportiu de Roquetes.
Venda de tiquets: ajuntament de Roquetes (30 ).
pàgina 7
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Èxit de participació a l’esquiada jove a Andorra
El cap de setmana següent, és a dir, del 25 al 27 de
març, l’àrea de Joventut de l’Ajuntament va organitzar una sortida d’esquí a Andorra adreçada al jovent.
Trenta-tres persones van apuntar-s’hi (tot un èxit de
participació), i van sortir divendres cap a Andorra, 8
amb cotxes particulars i 25, amb autobús. La sortida
pàgina 8

oferia, per 100 , dos dies de forfait a les estacions de
Vallnord i règim de mitja pensió en un aparthotel.
Dissabte, els joves van esquiar a l’estació d’Arinsal i diumenge, a la d’Ordino. La tarda de diumenge, després de
la jornada d’esquí, va estar destinada a les típiques compres.
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L’Institut Roquetes guanya el premi Federico Mayor
Zaragoza en la categoria de centres educatius
Dissabte 12 març va celebrar-se, al castell de la Suda, el
lliurament del premi Federico Mayor Zaragoza, convocat
per l’Associació Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa. Aquesta quarta edició del premi estava centrada en
la diversitat cultural com a enriquiment, en experiències
de convivència entre cultures per fer visibles les aportacions positives que l’intercanvi entre persones de diferents
cultures està aportant al nostre país i per donar a conèixer i potenciar nous models de convivència plural i de cohesió social. En el premi podien participar persones a títol
individual, o en grup, centres escolars, entitats sense afany
de lucre i equips professionals.
L’acte de l’entrega dels premis va ser organitzat per l’entitat esmentada i la Universitat Rovira i Virgili, i va ser presidit per l’exdirector de la UNESCO i president de la
Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza.
Aquesta quarta edició dels premis va tenir un guanyador
roquetenc, l’Institut Roquetes, que va endur-se el primer
premi en la categoria de centres educatius pel seu
projecte Arrels, coordinat pels professors Conxita
Blanch i Marià Lleixà. En aquest projecte, parelles
mixtes d’alumnes nouvinguts i catalanoparlants es
reuneixen a l’hora del pati per fomentar l’ús del català i millorar la cohesió social al centre i la integració dels immigrants al territori. Més de 60 alumnes
van participar-hi.

-i encara es mantenen- la consulta del catàleg de llibres, revistes, vídeos i DVD; el Racó dels diccionaris (des del qual
es té accés als diccionaris on line d’ús més freqüent, com
ara el DIEC, el de la RAE, l’Alcover-Moll, etc.); el recull de
premis literaris en llengua catalana, editat pel Departament de Cultura de la Generalitat, que s’actualitza cada
mes; vídeos i presentacions fotogràfiques de les activitats
escolars (teatre, recitals, excursions...). Posteriorment, s’hi
van afegir tots els números editats de la revista Lo basquet
en format digital. Les últimes incorporacions han estat un
vídeo d’animació a la lectura i un bloc titulat Biblioteca digital de l’Institut, des d’on es pot accedir a milers de llibres
digitalitzats que es poden llegir en línia, sense necessitat
d’adquirir-los ni de demanar-los en préstec. Cal destacat,
entre d’altres, el web creat pel professor del centre Francisco de Pedro, anomenat El canon literario, que conté
nombroses informacions actualitzades constantment
sobre literatura.
(Text facilitat per Joan A. González i Marià Lleixà)

NOVETATS EN EL BLOC DE LA BIBLIOTECA
DE L’INSTITUT

El gener de 2009, la biblioteca de l’Institut Roquetes
va fer un pas endavant a l’hora d’apropar-se als lectors amb la creació d’un bloc a Internet. Entre d’altres serveis que es van oferir des de l’inici, hi havia
pàgina 9
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A partir 31 de març, les dues
comunicadores ambientals del Consorci
per a la gestió dels Residus del Baix
Ebre (ReBé) duran a terme
una campanya informativa amb
l'objectiu de millorar la recollida
selectiva dels residus domèstics, tant
quantitativament com qualitativa.
La campanya consistirà en un porta a porta
en què les comunicadores faran una
enquesta a la població i repartiran material
per facilitar la recollida: un cubell per a
la separació de la matèria orgànica i un joc
de bosses de ràfia per a la separació
del paper-cartró, vidre i envasos lleugers.
A més a més, es repartirà una bossa
reutilitzable per fer la compra, per fomentar hàbits de
prevenció de residus entre la població i disminuir així la
proliferació de les bosses de plàstic.
Junt amb tot el material, es repartirà també una guia del
reciclatge al Baix Ebre que explica, de manera detallada, com
s'ha de fer la separació de cadascun dels residus que genere
i què se'n fa del contingut de cada contenidor.
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Imatges líquides
Després d’un hivern molt sec, l’aigua va arribar a Roquetes en forma de neu els darrers
dies de gener. El Port va cobrir-se amb un
mantell blanc que va fer que, com sempre,
fossin molts els curiosos que durant el cap
de setmana van desplaçar-s’hi.
La quantitat d’aigua més important fins ara,
però, va arribar a principis de març. El temporal de Llevant va portar pluja amb abundància i va fer recobrar la vida de rierols,
surgències i barrancs. N’hem reproduït tres
imatges: el Port i el barranc de Sant Antoni.

FOTO: P. ALEGRIA
FOTO: F. BOLUÑA

presentacions

Una barreja d’històries
de vuit autors diferents
Divendres 11 de febrer, a la biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà va tenir lloc, a càrrec de l’escriptor Jesús M. Tibau,
la presentació de la novel·la col·lectiva Il·lusions i incerteses. La novel·la, que té vuit autors diferents, està escrita
a partir que cadascun dels escriptors creés els personatges de manera individual. L’evolució en comú d’aquests
personatges fa que es barregin les seves històries.
Durant la presentació del llibre es va explicar l’especial
procés de creació d’aquesta novel·la, amb informació tan

curiosa com el fet que els autors no es coneguessin entre
ells abans d’iniciar aquesta feina comuna.
pàgina 11
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El casal de joves continua amb la seva activitat formativa
En el que portem d’any, l’Ajuntament de Roquetes i l’IDFO
de la UGT han programat cinc cursos de formació continuada, destinats a treballadors en règim general, autònoms i personal laboral. Alguns d’ells ja s’han dut a terme,
com és el cas del de Salari, nòmines i Seguretat Social, de
24 hores, que va tenir lloc de l’1 de febrer fins al 10 de
març; i d’altres s’estan desenvolupament actualment.
Aquests són Català suficiència (120 hores), preparatori per
al nivell C, que va començar el 10 de gener i acabarà el 27

pàgina 12

de maig; Anglès bàsic (50 hores), que va iniciar-se l’1 de febrer i clourà el 28 d’abril; Word especialització (30 hores)
que va començar el passat 15 de març i acabarà el 5 de
maig; i Manipulador d’aliments (10 hores), que es durà a
terme del 3 al 17 de maig.
Recordem que tots aquests cursos són gratuïts i s’imparteixen al casal de joves de Roquetes (tel. 977 503 063) i
que per accedir-hi només cal inscriure’s a l’ajuntament (tel.
977 501 511).
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inicia
Paquita Casanova, propietària d’una parada al mercat
“La satisfacció d’engegar el teu propi negoci és
el més gratificant”
aqui Casanova té 41 anys i és administrativa de professió. Tot i això, la seva
última feina en una empresa va ser la
de fer d’encarregada d’un supermercat. La seva situació laboral va canviar
en quedar-se a l’atur, així que només se li van acudir dues solucions: buscar feina o crear-se-la ella mateixa. I va triar la segona opció. Amb
l’assessorament del servei Inicia de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, va obrir una parada de salats i fumats al mercat municipal. D’això
ja fa uns quants mesos i Paqui n’està, de moment,
molt satisfeta. Ella ens explica com va pensar en
muntar un negoci propi, quins van ser els passos
que va seguir i quina és la valoració personal que
en fa després d’aquest temps d’aventura empresarial en un context de crisi econòmica general.

P

Pregunta: Com i quan se t’acut muntar una parada al mercat de Roquetes?
Resposta: Jo treballava en un supermercat; hi feia d’encarregada. Vaig quedar-me a l’atur i, bé, tot i tenir-ne dos
anys, aquest s’acabava i jo no trobava feina. Buscava en
aquest sector perquè m’agrada, però, a més a més, em trobava amb que els horaris dels supermercats i botigues se’m
feien incompatibles amb la feina que comporta tenir un xiquet petit. Així que vaig pensar en muntar-lo jo, el negoci.
P: Però quina mena de negoci...?
R: Clar! En principi, no tenia clar quina classe de negoci.

Sabia, però, que havia de girar entorn al sector de l’alimentació. A banda, com que els lloguers dels locals eren
tan cars, vaig pensar en el mercat de Roquetes. I què hi
veia falta al mercat? Doncs una parada d’abadejo. Hi havia
carn, peix, verdures, pa..., però no aquesta mena de producte.
P: I vas optar pel mercat...
R: Sí. Vaig anar a consultar-ho a l’Ajuntament. Les condicions per agafar una casella del mercat eren molt bones, la
qual cosa va ser determinant per decidir-me. A més a més,
(continua a la pàgina següent)
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jornades

van informar-me que hi havia un servei gratuït de l’Ajuntament que podia ajudar-me durant tot el procés de creació de la meva empresa.
P: Inicia...
R: Sí, amb el tècnic Jordi Ribes, que em va animar des del
principi. Qualsevol ajuda és bona quan decideixes engegar
una aventura com aquesta. Jordi em va ajudar amb la preparació de tota la paperassa. Que si el pla de viabilitat, que
si el finançament, les possibles subvencions que podia
rebre...; qüestions en què agraeixes que algú et digui per on
pots tirar.
P: Quan vas obrir la parada?
R: Jo volia fer-ho a principis del 2011, però Jordi em va
aconsellar que aprofités la campanya de Nadal per donar-

Seguint amb la dinàmica de fomentar la iniciativa i
consolidació empresarial per part del punt Inicia, i
gràcies a un acord de col·laboració amb el Centre de
formació permanent de la Fundació URV, durant els
mesos de gener i febrer ha tingut lloc un seguit de
jornades formatives gratuïtes al casal de joves, adreçades a totes les persones interessades en iniciar un
projecte empresarial i a totes les que ja tenen un comerç o empresa creada.
A la imatge, la jornada formativa Desenvolupament
del Pla de màrqueting, que va tenir lloc dimarts 22
de febrer.

me a conèixer. En un mes de temps vaig obrir la parada!
P: Quina valoració en fas, ara que ja han passat uns quants
mesos?
R: És prompte per fer cap valoració, econòmica vull dir.
Quan farà un any de l’obertura, començarem a tenir una
idea de com va tot, però sé que calen tres anys perquè el
negoci es consolidi. Mentrestant, anirem estudiant quins
són els productes que tenen més sortida i els potenciarem,
i anirem introduint-ne d’altres. L’aposta és pels productes
d’aquí, del terreny, de qualitat.
Veig que els clients que van venint tornen, i que en vénen
també de nous. Suposo que l’atenció més personalitzada
i els millors productes marquen la diferència entre un petit
comerç, on ja coneixes els gustos de cada client, i les grans
superfícies comercials, i la gent això ho valora.
P: I a nivell personal?
R: A nivell personal n’estic molt contenta. Tinc feina, una
feina que m’agrada i treballo per a mi. Oferim bona qualitat, bons preus i bon tracte, i, de moment, la cosa rutlla.
Quan decideixes engegar un projecte propi, la satisfacció
personal és el més gratificant. Et valores més a tu mateix
i veus com aconsegueixes bons resultats amb el teu sacrifici.
P: Quines són les aptituds, segons tu, que ha de tenir una
persona que vulgui engegar un negoci avui en dia? Valentia, tenint en compte el context de crisi econòmica que
estem vivint?
R: Doncs sí, de valentia, molta, i més ara, tal com dius. Cal
ser molt optimista ( jo en sóc molt) i tenir empenta. I la veritat és que compensa.

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 14
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El rei Carnestoltes visita el municipi de Roquetes
Els dos primers caps de setmana de març, la festa va celebrar-se
amb un dels índex de participació més alt dels darrers anys

C

arnestoltes: temps de gresca, disbauxa,
soroll, música i moltes ganes de passarho bé. Totes aquestes condicions van
donar-se dissabte 5 de març a Roquetes.
Les disfresses van omplir el carrer Major
de la ciutat en una rua en què es van poder veure tota
mena de caracteritzacions. Joves, no tan joves, menuts i
grans van optar per sortir al carrer i gaudir de l’esbojarrada festa del Carnaval. A la tarda, la rua i, a la nit, tres
festes a diversos punts de la ciutat: l’Hort de Cruells, la
Lira i el casal de jubilats. En el primer cas, els joves van
dur-s’hi el sopar i van xalar d’allò més al so de la música
que posava el DJ Loupier, i fins ben entrada la matinada.
En el segon cas, la Lira va omplir-se a vessar d’un públic
no tan jove, que va ballar amb el Guateque Duo tot lluint
màscares i disfresses. I quant a la llar de jubilats, també
va regnar-hi el rei Carnestoltes, convidat a presidir el
sopar i el ball en el seu honor, a més a més del concurs
de disfresses celebrat durant el ball.
Val a dir que l’esperit carnavalesc, però, ja va ser present
a Roquetes el dia abans. I és que les venedores del mercat municipal van decidir animar l’ambient festiu, tant divendres 4 com dissabte 5 de març, amb la iniciativa de
disfressar-se i divertir la clientela.

l’aigua, però, no va aigualir les ganes de diversió, així
que, acompanyades per la música del grup de tambors i
cornetes de la confraria del Sagrat de Cor de la veïna ciutat de Jesús, les disfresses van omplir igualment el casal.
A la nit, també el casal va acollir el ball de Carnestoltes,
que va gaudir, com ja és habitual, d’un gran èxit de públic.
En aquestes pàgines que segueixen, podreu veure algunes
de les millors imatges que la festivitat va deixar. Color i
diversió en un petit recull de fotografies carnavalesques.
Veureu, però, que també hi ha imatges d’un altre acte relacionat amb les dates del Carnestoltes i la Quaresma. Es
tracta de la celebració del dijous Llarder, previ a l’arribada
d’aquest rei del disbarat que ens visita, cada any, dies
abans d’acabar-se l’hiver.
Rei Carnestoltes: la teva presència fa que, per una estona,
ens oblidem de la resta i gaudim de la deshinibició, de la
gresca i de la festa amb intensitat. Gràcies.

DISSABTE SEGÜENT, A LA RAVAL DE CRISTO

Dissabte 12 de març, la rua de Carnaval havia d’inundar
els carrers de la raval de Cristo però, en el seu lloc, va ser
la pluja la que va fer-hi acte de presència, per la qual cosa
la festa va haver de traslladar-se al casal. La presència de
pàgina 15
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A LA PRIMERA IMATGE,
LES VENEDORES DEL
MERCAT MUNICIPAL,
QUE VAN
COL·LABORAR AIXÍ
A QUE LA FESTA ESTÉS
ANIMADA
DIVENDRES I DISSABTE
JA DE BON MATÍ.
LA RESTA D’IMATGES
CORRESPONEN A LA RUA
DE DISSABTE

5 DE MARÇ

A ROQUETES.
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TAL COM ES POT
COMPROVAR A LES
IMATGES, LA FESTA VA
GAUDIR D’UN ALT ÍNDEX
DE PARTICIPACIÓ TANT A
L’HORT DE CRUELLS COM
A LA LIRA I AL CASAL DE
JUBILATS.
A AQUESTS DARRERS
CORRESPON LA DARRERA
FOTOGRAFIA DE LA
PÀGINA. ÉS EL
BERENAR PER CELEBRAR
EL DIJOUS LLARDER.
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LES PRIMERES FOTOGRAFIES
CORRESPONEN AL CARNAVAL
DE LA RAVALETA: LA FESTA
AL CASAL I EL BALL DE
DISFRESSES A LA NIT.
A BAIX, EL DINAR DE
CARNAVAL QUE VA OFERIR,
EL DIA 25 DE FEBRER, L’AMPA
DEL M. DOMINGO, AL QUAL
VAN ASSISTIR 400 ALUMNES.
FINALMENT, UNA IMATGE
DEL DIJOUS LLARDER DE
L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE
ROQUETES (MÉS INFORMACIÓ, A LA
PÀGINA
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entitats

Relleu a la junta de l’Associació de Jubilats i Pensionistes
L’entitat celebra Santa Àgata i el Dia del pare

M

és de dos-cents socis i sòcies de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes van acudir, dissabte 29 de
gener, a l’assemblea general de l’entitat, que va tenir lloc a la sala de ball del
centre cívic. La sessió va començar amb la lectura i aprovació de l’acta de l’any anterior i l’estat de comptes de l’Associació. El president, Manel Solé, va destacar la bona
participació dels socis en tots els actes que va organitzar
l’entitat durant el 2010, i que s’espera que aquesta sigui
també la tònica d’enguany. L’assemblea va aprovar també
l’augment d’1 euro en la quota de socis i el pagament de 2
euros en les activitats, ja que una de les problemàtiques amb
que es troben ara és la supressió de les subvencions econòmiques que els atorgava l’Obra social de la Caixa. Val a dir
que l’entitat compta, avui en dia, amb 1.000 socis i sòcies.
L’assemblea general va ser el moment just per anunciar els
canvis que s’han produït a la junta directiva, que ha quedat
formada pels membre Manel Solé, president; Àngel Muñoz,
vicepresident i secretari; Lluís Gómez, tresorere; i, com a
encarregats de diverses àrees de l’entitat, Julio Velázquez,
Paco Alcoverro, Daniel Lluís, Cristian Aleixandri i Andrés
Marín.
En acabar l’acte, els assistents van ser obsequiats amb un

llibre dels estatuts de l’Associació.
FESTIVITATS A LA LLAR

Dintre de la programació que cada any ofereix l’entitat, diumenge 6 de febrer va celebrar-se la festa de Santa Àgata,
patrona de les dones. Així, les sòcies van ser obsequiades,
durant el ball, amb un clavell.
D’altra banda, diumenge 20 de març va celebrar-se la festa
del Dia del pare. A la mitja part del ball, els assistents van
degustar pastes i begudes, i els homes van rebre un regal,
que en aquesta ocasió va consistir en un paraigua.
pàgina 19
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Conferències, tallers i
celebracions, a l’Associació
de Dones de Roquetes
Aquest primer trimestre del 2011 ha estat farcit d’activitats
per a les sòcies de l’Associació de Dones de Roquetes. A
finals de gener es va reemprendre l’activitat, després de la
participació de l’entitat en els actes nadalencs, amb una
demostració de cuina ràpida i senzilla, elaborada amb l’ajut d’un robot de cuina que és capaç de picar, triturar,
amassar i cuinar al vapor. Una manera de cuinar de forma
saludable i conservant les propietats i els sabors dels aliments. En acabar, degustació dels plats cuinats.
SOBRE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

El febrer, però, va arrencar amb dues conferències. Així,
el dia 1, Imma Zafra, treballadora social i persona de referència en el desplegament de la Llei de la dependència
al Consell Comarcal del Baix Ebre, va parlar àmpliament
sobre aquesta Llei; una llei de promoció de l’autonomia
personal i d’atenció a les persones en situació de dependència que estarà totalment implantada el 2015. Zafra va
resoldre també tots els dubtes i preguntes que van fer-li
les assistents en acabar la conferència.
Per saber si algú té un grau de dependència protegit per
la llei, cal adreçar-se al serveis socials del municipi o a
l’Àrea Bàsica de Salut, on informaran dels documents que
cal presentar. Posteriorment, un equip de professionals
valorarà el grau d’autonomia personal per determinar si
s’està protegit per la llei. Aquesta valoració i elaboració
del pla individual d’atenció sol tenir una durada de 6
mesos. Els ajuts que es poden rebre són econòmic oeconòmic i un servei (ingrés a una residència, un centre de
dia o un servei d’ajuda domiciliària unes hores al dia).
La segona conferència del febrer va incloure també un
pàgina 20

col·loqui per parlar del reiki; una teràpia bioenergètica, tradicional del Japó, que consisteix en la canalització i transmissió manual de l’energia vital universal present en tots
els éssers vius i en la natura, enfocada a la sanació i l’harmonització global de l’individu. L’encarregat de dirigir la
conferència-col·loqui va ser Josep Miquel Martínez, que va
parlar de per què el reiki és un gran optimitzador i potenciador dels mecanismes de regulació, regeneració i autosanació del propi cos, i de com incideix directament sobre
els seus centres energètics, meridians i biofreqüències dels
diferents òrgans. El resultat és un individu més sà i revitalitzat, centrat, relaxat i equilibrat psicoemocionalment i,
per tant, més autosuficient. El reiki pot aplicar-se en malalties com ara fatiga crònica, malalties degeneratives cròniques, inflamacions i dolors de tota mena, estrès
emocional, desequilibris, depressió, agressivitat, mals hàbits, addiccions, ansietat, insomni, hiperactivitat o dèficit
d’atenció, per citar uns exemples.
SANTA ÀGATA, DIJOUS LLARDER I POSTRES

Les celebracions també van aparèixer el febrer passat, de
la mà de Santa Àgata i el tradicional dijous Llarder.
La primera, patrona de les dones, va ser el motiu de dedi(continua a la pàgina següent)
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cació d’una missa, també oferta a totes les sòcies difuntes,
la tarda de divendres, dia 11. I, a continuació, sopar i festa
al restaurant Calau dels Reguers. Val a dir que, en acabar
de sopar, va tenir lloc una exhibició de ball de saló a càrrec de dos parelles de joves de Roquetes i una altra de
ball country a càrrec de les alumnes d’aquesta modalitat
de dansa.
Dijous 3 de març, dijous Llarder i festa prèvia al Carnaval,
l’Associació va celebrar la diada a la sala polivalent de la
biblioteca, amb un espectacle a càrrec de Xavi Demelo,

actor, narrador, professor de narració oral i escriptor de
teatre i contes. Demelo va fer el monòleg La dona ideal i va
narrar diversos contes. L’actuació va estar organitzada per
la biblioteca Mercè Lleixà. Tot seguit, les dones van berenar al local de l’Associació i, per acabar, jotes a càrrec de
Carme Garcia, la Canalera. Cal dir que va ser una tarda
amb molt d’èxit d’assistència de públic.
Finalment, cal ressaltar la dolça activitat que va organitzar
l’Associació per al mes de març: un taller de cuina per
aprendre a fer lioneses i bunyols de vent o de Quaresma.
El taller va comptar també amb força assistència.

La Penya Barcelonista Mont Caro, a les trobades comarcals
El dia 30 de gener, la Penya Barcelonista Mont Caro de Roquetes va assistir al 25è aniversari de la Penya Barcelonista
de l’Ametlla de Mar i a la 12a Trobada de penyes del Baix
Ebre, Montsià i Baix Maestrat. A l’acte van assistir 24 penyes, així com representants del Futbol Club Barcelona (el
directiu Jordi Cardoner, els exjugadors Carles Reixach i
Josep Seguer, i el patró de la Fundació del Barça, Josep
Maldonado).
D’altra banda, el dia 19 de febrer, la Penya va assistir al

Els dies 11 al 13 de febrer, l’associació Joves de la Ravaleta va organitzar una sortida per anar a esquiar a PortAiné. Els participants van desplaçar-s’hi amb autobús i
van allotjar-se en un alberg. Van poder esquiar sense
cap mena de problemes i van passar-s’ho d’allò més bé.

FINAL DE LA COPA DEL REI

La PB Mont Caro vol fer arribar a tot el barcelonisme de Roquetes que, el dia 20 d’abril, amb motiu de la final de la
Copa del Rei, instal·larà una pantalla gegant a l’Hort de
Cruells per gaudir conjuntament d’una gran nit de futbol.

sortides

Els Joves de la Ravaleta, a
la neu

25è aniversari de la Penya Barcelonista Ciutat de Peníscola,
al qual també va assistir Jordi Cardoner, aquesta vegada
acompanyat del directiu de la comissió esportiva, Joan Rey.
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La globalització, en una
exposició de Mans Unides
Del 18 al 31 de març, la sala polivalent de la biblioteca
Mercè Lleixà va allotjar una exposició de Mans Unides;
dotze plafons que oferien una visió de conjunt dels diferents
aspectes de la globalització (econòmic, social, cultural, ideològic i políticomilitar). L’objectiu, impulsar la reflexió
sobre el procés de la globalització i una porta a l’esperança
gràcies a les alternatives proposades pels moviments socials. El deute extern, la dependència o interdependència
dels països del Sud respecte al Nord, l’exclusió, la sostenibilitat del medi, el nou ordre mundial, les protestes i, en especial, les propostes van quedar reflectides de manera molt
clara i didàctica. L’exposició estava adreçada a joves, estudiants universitaris i adults.
Mans Unides és una ONG que va néixer el 1960 en el si de
l’Església catòlica i que funciona a base de voluntaris. La
seva finalitat és treballar per acabar la pobresa i la fam del
món. Enguany, l’organització ha vinculat aquest objectiu a
la reducció de la mortalitat infantil, per això el lema escollit per al 2011 és El seu demà és avui.
Aquest objectiu coincideix amb el quart Objectiu de Desen-

volupament del Mil·lenni (ODM), que s’ha proposat reduir
les xifres de mortalitat en dues terceres parts abans del
2015. En la mesura que s’aconsegueixi reduir els nivells de
pobresa, analfabetisme, malaltia i desnutrició, es podran
anar reduint moltes de les causes que provoquen la mortalitat infantil.
Els recursos de Mans Unides provenen de quotes de socis,
una col·lecta anual a les parròquies i d’altres aportacions
d’institucions i particulars. Cal dir que l’Ajuntament de Roquetes participa, cada any, en aquesta campanya. L’equip de
Mans Unides a Roquetes està format per sis voluntaris, i la
seva responsable és M. Carmen Martínez.

Per què és tan important donar sang? Perquè
la sang no es pot fabricar. No hi ha, actualment,
tecnologia que permeti crear, de forma artificial, cèl·lules humanes com les que té la sang.
Només les aportacions dels donants permeten
que els hospitals funcionin i que moltes persones salvin la vida.
Una de cada 10 persones que arriben a l’hospital necessita sang. Cada 3 segons, algú necessita sang. El Banc de Sang necessita més de
1.000 donacions de sang al dia a Catalunya.

Amb una punxadeta i els 10 minuts que dura la
donació, estem fent un acte voluntari i altruista.
TU tens un donatiu d’alt valor que flueix per les
teves venes vermelles i càlides. És la que salva
3 vides amb pocs minuts del teu temps; 10 minuts, aproximadament. Pensa-t’ho!

IES DE L’EBRE
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Mònica Rima, secretària del Club Patinatge Roquetes
“Patinar és molt satisfactori per als infants i per als pares”
ònica Rima De la Cruz és la secretària del recentment constituït Club Patinatge Roquetes; un
club que va ser creat a conseqüència, entre d’altres motius, de
la inauguració, el mes de setembre passat, del pavelló poliesportiu municipal ja que, a la nostra ciutat, no hi havia fins ara cap equipament que pogués
acollir la pràctica d’aquest esport sobre rodes. És
auxiliar administrativa a l’hospital Verge de la Cinta
de Tortosa i el temps lliure el dedica al patinatge,
que és l’afició de les seves dues filles i que fa quatre anys que s’hi dediquen (amb el club Dertusa de
Tortosa). Vam mantenir aquesta conversa amb ella,
en representació de tota la junta del Club, els altres
membres de la qual són José Manuel Curto, president; Joaquim Estupiñà, tresorer; Carmen Gilabert,
vicepresidenta i Sandra Mauri, vocal.

M

Pregunta: D’on ve l’afició pel patinatge. Per què un club
de patinatge aquí, a Roquetes?
Resposta: Per què vam marxar del de Tortosa. Tots els
que vam començar aquí, a Roquetes, estàvem al Dertusa
i, quan vam saber que a Roquetes gairebé ja estava el pavelló a punt, vam decidir marxar, i també va marxar l’entrenadora.
P: L’entrenadora actual és la que ja teníeu? Parla’ns d’ella.
R: Sí, és Mercè Senra, que fa molts anys que és entrenadora i abans era patinadora. Fa molts anys que s’hi dedica, és la seva vida i és una persona molt estricta. Ella
va marxar del Dertusa cap a la meitat de la temporada i
en el patinatge és igual que en el futbol, tothom ja disposa dels seus entrenadors en aquestes alçades de la
temporada. Com que les xiquetes volien que la seva en-

trenadora continués sent ella, aleshores vam dir: muntem
un club per a ella i les xiquetes? Doncs, endavant! On? A
Roquetes, que hi estaven fent un pavelló i mai no hi havia
hagut un club de patinatge. Vam provar-ho i aquí estem.
Vam parlar amb l’alcalde, Paco Gas, per demanar permís
i no ens va posar cap problema, al contrari. Vam tenir
després una altra reunió amb ell i amb el regidor d’Esports, Gerard Gas, i, des de llavors, cap problema.
P: I quant temps va passar des que vàreu parlar amb ells
i es va crear el Club?
R: Va ser al maig-juny quan vam marxar. Durant l’estiu
passat vam patinar a la Ràpita i totes les despeses les pagàvem de la nostra butxaca (la pista, les hores que hi estàvem...) i les xiquetes van poder anar a tots els
campionats, territorials, nacionals. Tenim una xiqueta que
és 6a d’Espanya i una altra que és 1a de Tarragona. Hem
pogut aguantar el nivell, però va ser un estiu molt canyer.
P: Perquè la temporada del patinatge quan comença?
R: De fet, és tot l’any. A principis d’any ens donen un calendari de totes les competicions i campionats (a nivell de
(continua a la pàgina següent)
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Tarragona, Catalunya, Espanya i internacional) i també
els que són, com si diguèssim, d’anar per casa, que són
d’aquí, de les rodalies. Són trofeus d’iniciació. No ho
sembla, però el patinatge és un món molt complicat perquè, per poder competir a Tarragona, Catalunya i Espanya, has de tenir una categoria, un títol, que són 4
proves o 4 exàmens que han de superar. Si no els tenen,
no poden presentar-se ni a Tarragona per anar classificant-se, per pujar de nivell. Abans no disposen d’aquests
quatre títols, es fan trofeus d’iniciació, que també tenen
la seva complicació. Aquests trofeus són la manera que
les xiquetes no s’avorreixen. Van agafant contacte amb
la pista, amb el públic. A més a més, també estan els jocs
escolars del Consell Comarcal del Baix Ebre; dos dies de
competicions, i les millors van a la final junt amb les del
Montsià, i les millors del Montsià i Baix Ebre van als jocs
escolars de Catalunya.
P: Parles tota l’estona de xiquetes. No hi ha cap xiquet?
R: Sí, en tenim un.
P: És un esport majoritàriament femení?
R: Sí, però també hi ha molts nois. Quan anem a les competicions en veiem molts, de nois, però passa que, de jovenets, n’hi ha pocs, més que res pel que dirà la gent: que
si ets afeminat, que això és de xiquetes... Aquí tira molt
el futbol, però sí que n’hi ha. La nostra entrenadora ha
tingut dos patinadors que han arribat molt amunt.
P: En total, quantes patinadores hi ha avui en dia al Club?
R: Trenta-dues, d’edats compreses entre els 3 anys i els
18.
P: I la procedència d’aquests infants?
R: Des que estem a Roquetes, el 90% són d’aquí. També
n’hi ha de Tortosa. Les que van començar al principi són
de Reus, Vinaròs, la Ràpita i Amposta.
P: Poden estar els pares als entrenaments?
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R: No, però hi ha una explicació. Mercè et deixa estar-hi
els últims 10 minuts, però no durant; no perquè es distreuen, estan més pendents de la grada que del que els
ensenyen.
P: Quin dies hi ha entrenament?
R: Per categories (les que ja tenen el títol), les grans són
les que tenen els entrenaments més durs, i són dilluns, de
18.30 a 19.30h, i dimarts, de 19 a 20.30 h. Dimecres, les
de categories van a la Ràpita, de 19 a 21.30h, ja que al pavelló només disposem d’una hora i hi entrenen les d’iniciació. Dijous es descansa i divendres, de 17.30 a 19h. I
algun dissabte anem a la Ràpita per qüestió d’horaris al
pavelló d’aquí.
P: Teniu pensat algun festival o torneig propi?
R: No, encara no.
P: En teniu algun de planificat per a aquest any?
R: Un festival fa molt goig als pares, iaios, a tothom, però
necessitem moltes hores d’entrenament i és una despesa
econòmica molt important. De moment, el Club no pot
assumir-ho.
P: Quines quotes paguen els socis?
R: No hi ha quota de socis. El alumnes d’iniciació, quan
comencen paguen 20 euros al mes, sense inscripció. El
primer mes és gratuït i els deixem els patins. Tenim 12
parells de patins i els deixem perquè el crio ho provi. Si
li agrada, li continuem deixant els patins durant 2 o 3
mesos. A partir del segon mes, 20 euros. Els debutants
(infants de campionats escolars i trofeus d’iniciació) paguen 30 euros i les categories, 40 perquè hi ha més dedicació i moltes més hores. Ho hem intentat equilibrar i
ajustar el màxim possible.
P: Vols afegir-hi alguna cosa més?
R: Doncs, sí. Vull dir que patinar és molt divertit, molt satisfactori tant per als infants com per als pares. En el patinatge, l’evolució del crio és molt ràpida; els resultats es
veuen fàcilment i molt aviat.
Més informació: www.clubpatiroquetes.com.
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El Club Vòlei Roquetes recupera l’equip sènior femení
Aquesta temporada 2010-2011, en el Club Voleibol Roquetes hi ha tres equips que estant participant en els Campionats de Catalunya Federats: el sènior masculí, que
competeix a Primera catalana; el sènior femení (novetat
aquest any, després d’estar tres temporades sense aquesta
categoria), que ho fa Tercera C; i el juvenil masculí, aquest
a Primera divisió. A més a més, el Club també participa en
els campionats escolars, i enguany ho fa amb dos equips:
el cadet mixt i l’infantil masculí.
Cal afegir, a més a més, que aquesta temporada també hi
ha representació roquetera al cadet masculí de la selecció
catalana, amb Llorenç Vericat. I un altre jugador format a
la base del CV Roquetes, Marcel Balastegui, continua formant part del Centre d’alt rendiment de Catalunya
(BLUME) i competeix a Primera catalana amb l’equip ARC
voleibol que ha format la Federació Catalana de Voleibol.
COMPETICIONS ESCOLARS

Tal com hem dit abans, el Club té a la competició escolar
un cadet mixt i un infantil masculí. Recordar, a més, que,
aquests dos equips, van participar la temporada passada
en els Campionats de Catalunya realitzats al Maresme.
Aquesta temporada, l’infantil masculí esta format per
Adrià Anguera, Youssef Ben El Allid, Àlex Carceller, Ivan
Deosdad, Gerard Mestres, Gerard Queral, Eduard Forés,
Roger Ber, Roger Beltran, Àxel Ramírez, Jordi Pons i Miquel Mayor. El seu entrenador és Joan Mulero.
Aquest equip competeix la fase comarcal amb els equips
AEE Elisabeth infantil femení, AEE Elisabeth infantil masculí, Club Voleibol Salou infantil femení, Club Voleibol
Sant Pere i Sant Pau infantil femení i el Col·legi Aura infantil femení.
D’altra banda, l’equip cadet mixt està format per Cinta
Roda, Maria Beltran, Mònica Moratalla, Mercè Mestre,
Eva Càrdenas, Lara Cuevas, Cristian Fonollà, Adrià Pardo,
Abdelhafid Mahti, Abdelhafid Chakir i Mohamed Gaoui,

i la seva entrenadora és Neus Fontanet.
Aquest
equip competeix
la fase comarcal
amb els equips:
CV Salou, Sant
Pere i Sant pau
CM i tres equips
de l’escola Elisabeth, un cadet femení, un masculí i
un juvenil femení.
El CV Roquetes
també condueix activitats extraescolars a diferents centres educatius de la comarca: Roquetes, raval de Cristo,
Jesús, els Reguers i Remolins. Gràcies a aquesta iniciativa,
Benjamín Cuevas, promotor d’aquesta activitat, va rebre el
premi com a millor tasca esportiva i docent de l’any 2010
en els premis que organitza el Consell Comarcal del Baix
Ebre. A més a més, cal destacar que, al títol, va afegir-se
(continua a la pàgina següent)
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també la trajectòria com a entrenador de l’equip cadet
masculí Campió de Catalunya i quart en els Campionats
d’Espanya celebrats a Múrcia com a equip federat.
Aquest any, el Club ha organitzat diverses trobades amb
tots els col·legis on aquest dirigeix l’esport del voleibol.
COMPETICIONS FEDERADES

L’equip juvenil masculí està format pels jugadors Sergi
Goldero, Robert Caudet, Jordi Gavaldà, Manel Vidiella,
Llorenç Vericat, Marc Codorniu, Enric Anguera, Sergi Medina, Ivan Rupérez, Oriol Hierro, Damià Serrato i Cristian
Lobato, i el seu entrenador és Benjamín Cuevas.
L’equip ha realitzat una primera fase contra els equips FC
Barcelona, Sant Pere i Sant Pau, CV Vall d’Hebron i CN
Sabadell. En aquesta fase, van classificar-se per realitzar
la segona fase, que està formada pels mateixos equips
menys el Sant Pere i Sant Pau, ja que van quedar eliminats.
En la segona fase, han de quedar en els dos primers llocs
si volen tenir plaça per participar en els Campionats d’Espanya.
Per la seva banda, el sènior masculí està format per Marian Kalamen, Jordi Bernat, Josep Ejarque, Jordi Allepuz,
Sergio Fontanet, Joan M. Montesó, Marc Mulet, Carlos
Quero, Albert Orduña, Joan Gaya, Josep Sanz i Benjamín
Cuevas, aquest últim també com a entrenador. Aquest
equip també ha tingut l’ajuda d’alguns membres de l’equip juvenil.
El sènior masculí realitza un campionat a doble volta, en
el qual competeixen els següents equips: Guerin INEF
Lleida, CV Salou, FC Barcelona B, Vikings Volei Prat A,
Sant Pere i Sant Pau, Opticàlia Holandesa CE Vilanova,
Voleibol Sant Just, Pintures Planell Igualada, Volei Maresme, CV Premià de Dalt, Volei 6 Manresa, CV Vall d’Hebron, ARC Voleibol i el CV Roquetes. El dos equips
primers de la classificació aniran a la fase d’ascens a Primera Divisió estatal i l’onzè, el dotzè, el tretzè i catorzè
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llocs baixaran a Segona Divisió catalana per a la temporada 2011/12.
REAPARICIÓ DEL SÈNIOR FEMENÍ

Com a novetat d’aquest any, cal ressaltar el reapareixement de l’equip sènior femení que, després de tres temporades, ha tornat amb les jugadores Sandra Espinach,
Andrea Franch, Azahara Rodríguez, Sara Càrdenas, Nina
Also, Yuma Waggeh, Sònia Vilanova, Paula Stirb, Andrea
Cobos, Arantxa Ribes, Petras Uhelova, Mercè Rupérez,
Neus Fontanet i Marta Bres. Aquesta última també n’és
l’entrenadora.
Les sènior del Club realitzen una primera fase a doble
volta amb els equips CV Viladecans, CV Gavà, CV Monjos, Vòlei Sant Martí, Sant Pere i Sant Pau, CV Vall d’Hebron, CV Martorell, CV Sant Adrià, CV Sant Climent,
Opticàlia Holandesa CE Vilanova B i el CV Cunit. Si queden entre les quatre primeres classificades, participaran
en una fase final per decidir les places d’ascens de categoria.
Si aquest equip continua igual que fins ara, assistirem a
una temporada en què tindran moltes possibilitats de participar en aquesta fase d’ascens.
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Nombroses novetats en els equips sènior del Club Futbol
Sala Roquetes
El Club Futbol Sala Roquetes està vivint actualment la
seva sisena temporada com a entitat, i ho fa amb quatre
seccions a les seves files: l’equip sènior masculí (grup 6
de la primera divisió territorial), l’equip sènior femení
(grup 3 de la primera divisió femenina sala), l’equip filial masculí, que juga a la Lliga local de Tortosa i l’equip
femení, a la categoria infantil.
L’equip sènior masculí ha vist reforçada la seva plantilla
amb nombrosos jugadors i un nou entrenador per afrontar aquesta temporada 2010/2011. A la imatge, d’esquerra a dreta i de dalt a baix: Joan Vilanova, Albert
Llombart, Eduard Albiol, David Castrejon (entrenador),
Xavier Saura (delegat), Robert Gas, Toño
Muñoz, Joan Miquel Vilaplana, Julian Albiol, Marcial Pagà, Raimon Pardo, Josep
Andreu ‘Pitu’ i Xavi Goldero.
Després d’haver-se disputat la setzena jornada de lliga, el CFS Roquetes ocupa el
novè lloc a la classificació, amb 15 punts.
Així doncs, quan encara resten deu jornades per acabar la competició, l’equip
manté l’objectiu immediat de continuar
escalant llocs a la classificació.

treball que està fent aquest equip gairebé nou. I malgrat
que els resultats no són gaire alentadors en l’actual classificació (l’equip ocupa la 8a posició, amb 11 punts), el
conjunt roquetenc continua apostant fort per millorar el
seu lloc.
L’octubre passat, les dues seccions sèniors de l’entitat
van estrenar el nou pavelló poliesportiu de Roquetes;
una reivindicació històrica que “ens facilita la feina i ens
permet gaudir de tot tipus de comoditats que ens ajuden a desenvolupar la nostra tasca amb unes condicions més òptimes i adequades”, segons els
responsables de l’entitat.

LES NOIES, UNA FEINA MERITÒRIA

Quant a la secció femenina del Club,
podem dir que, aquesta temporada, la
plantilla és gairebé nova a causa de la
mar xa de la major part de les jugadores
quan va finalitzar la temporada anterior.
L’equip campió provincial la temporada
2008/2009 va anar desconfigurant-se i,
amb l’inici de la competició l’octubre passat, va començar una nova era per a un
equip en què gairebé totes les seves jugadores són noves. Les noies que formen la
plantilla del CFS Roquetes femení
2010/2011 són: Cinta Martí, Desiré Ortega,
Vicky Aceituno, Mireia Jaime, Sandra Gavaldà, Gemma Canalda, Elisabeth Ferrer,
Marta Escurriola i Elena Estorach. A més
a més, completen el cos tècnic Eduard Albiol (entrenador) i Xavi Mascarell (delegat).
Malgrat els imprevistos (la baixa de jugadores molt importants en temporades anteriors i la lesió d’una de les jugadores
puntals com és Tamara), té molt mèrit el
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Izan Palacios
Caballero (a l’esquerra) i
Roger Mestres Bel,
del CD Roquetenc, tenen 11
anys i han estat
escollits per participar en el
torneig internacional de
futbol base MIC amb la
selecció de les Terres de
l’Ebre. El torneig es
disputarà a la costa Brava
del 19 al 24 d’abril. Els
alevins (la seva categoria)
jugaran a l’Estartit.
Amb ells vam xerrar
una estona.

Izan Palacios i Roger Mestres, futbolistes
“Ens han triat perquè juguem bé i tenim qualitats”
Pregunta: Tots dos teniu onze anys i jugueu en la categoria
dels alevins amb el CR Roquetenc. Quin curs estudieu?
Resposta: 6è de primària a l’Escola M. M. Domingo.
P: I porteu bé això dels estudis? És fàcil combinar-los amb
el futbol?
R (Izan): Jo ho porto mig mig, perquè juguem a futbol quan
s’acaba el col·le, però de vegades encara hem de fer deures.
R (Roger): Molt bé. Sí perquè els entrenaments són quan ja
s’ha acabat el col·le.
P: Altres aficions, a banda del futbol?
Izan: Jo, fins fa poc, jugava a handbol, però ara només jugo
a futbol.
Roger: Jo només el futbol.
P: Quin futbolista admireu?
Izan: Messi i Valdés.
Roger: Iniesta. Aquest estiu passat vaig tenir l’oportunitat
d’estar a casa seva, a Fuentealvilla, i el vaig conèixer personalment. Vaig fer-me fotos amb ell i em va firmar una
samarreta del Barça.
P: I això vol dir que sou del Barça els dos, no?
Els dos: Sí, sí.
P: Què voleu ser de grans? Voleu continuar jugant a futbol?
Izan: Jo vull ser porter d’un equip important i, si no pot
ser, mecànic de cotxes.
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Roger: Futbolista del Barça o si no, fuster.
P: Esteu contents que us hagin triat per jugar amb la selecció de les Terres de l’Ebre? Per què penseu que us han triat?
Izan: Sí, molt, i sobretot els meus pares, que m’estan animant molt i a col·le em porto millor. Crec que ens han triat
perquè som xiquets amb bones capacitats i som bons jugadors.
Roger: Sí, estic molt content, i a casa també perquè no s’ho
esperaven. També crec que ens han escollit perquè juguem
bé i tenim qualitats.
P: Musta, el vostre entrenador del Roquetenc, us fa entrenar més que a la resta de companys?
Izan: Sí, em fa entrenar una miqueta més que als altres; sóc
porter.
Roger: A mi, igual que als altres, no més.
P: Ja coneixeu els altres companys de selecció?
Izan: Conec algú de l’Ebre Escola i del Gandesa.
R: Jo, del Remolins-Bítem, del Benifallet i de l’Ebre Escola.
P: Voleu afegir alguna cosa més per a la revista?
Izan: Donar les gràcies per seleccionar-nos i que estem molt
contents.
Roger: Que estem molt contents amb el nostre entrenador
del Roquetenc, Musta, i molt contents que ens hagin seleccionat. També vull donar gràcies a tots els companys que
ens desitgen que tinguem molta sort.
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El Moto Club Roquetes presenta els seus pilots per a
aquesta temporada de competicions
Unes 200 persones van participar en l’acte que va organitzar el Moto Club Roquetes a principis de març al seu local
social, on va fer la presentació oficial dels pilots que representaran el Club durant aquesta temporada 2011.
En aquesta presentació, van ser presents els pilots que formen l’equip Guzzi MotoBox i també les tres motos amb
què competiran. Concretament, una Yamaha R6 que participarà en la disciplina de velocitat i resistència; una Yamaha R1 que participarà en resistència; i una Guzzi VSR
1000 que participarà en la modalitat de clàssiques. També
van ser-hi Pau Doñate, integrant de l’equip Honda Vico,
que pilotarà una Honda CRF 250R; Marc Alcoba, que ho
farà amb una moto de velocitat 80 cc; i l’equip Príncep
Sport, que participarà a la Pirelli Superstock Sèries amb
Ivan Sánchez i Mario Príncep, tots dos amb dues motos de
competició.
Durant l’acte es va poder presenciar tot el que envolta un
box de carreres de motociclisme, com ara els pneumàtics
slick o els d’aigua, taules de cronometratge, eines i vestuaris. Val a dir que els components dels diferents equips van
fer les explicacions a tots els assistents que van demanarho.
A través d’una pantalla gegant, es va projectar un videoclip en què es va gaudir de l’espectacularitat dels diferens
pilots i equips en les diverses competicions, tot això acompanyat d’un bon refrigeri. Enmig, unes paraules de Xavi
Cugat, president del Moto Club Roquetes, en què va fer referència a una aposta forta per la secció esportiva de l’entitat. Van parlar també Marc Alcoba, Pau Doñate, Mario
Príncep, Ivan Sánchez, Manel Segarra, Manel Segarra fill,
i Sergi Segarra, que van explicar les diferents curses que
s’aniran desenvolupant durant la temporada. Finalment,
Paco Gas, alcalde de Roquetes, va encoratjar el Moto Club
a continuar endavant amb la representació del motociclisme de Roquetes i de les Terres de l’Ebre.

6A FESTA DE LA MOTO
Diumenge 6 de març, l’entitat va organitzar la sisena edició
de Festa de la moto Roquetes, que va intentar aplegar el
màxim nombre de motos i de motoristes dels voltants per
retre homenatge al món de la moto. Al final, uns 150 motoristes van celebrar la diada que va començar a l’Hort de
Cruells i va continuar amb una desfilada motera que va aixecar expectació tant a Roquetes com als Reguers, Jesús i
Tortosa.
La festa també va comptar amb premis, que van ser per a
Jordi Pellicer, de Térmens, com a participant arribat de més
lluny (142 km); Jaume Bertomeu, de 9 anys, com al participant més jove; i per a Constantino Sanz, de 75 anys, provinent de Traiguera, com al participant de més edat.
Cal dir, finalment, que durant l’acte es va presentar la trobada motorista més important que se celebra actualment a
les Terres de l’Ebre, que també està organitzada pel MC Roquetes. Així, la Concentració motera Roquetes-Terres de l’Ebre, que enguany arribarà a la seva vuitena edició, tindrà
lloc els dies 4 i 5 de juny de 2011.
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Joan Alcoba s’endú
les dues modalitats
de la Copa de Catalunya
Un any més, la temporada ha començat per al tirador
roquetenc Joan Alcoba; un calendari, el del 2011, que
Alcoba va iniciar amb molt bon peu, ja que va encapçalar ja la primera competició: el Campionat de Catalunya de fossat universal per categories, que va
celebrar-se el passat 20 de febrer a Tarragona. En la
prova, Alcoba va quedar el primer de la màxima categoria, amb un resultat de 98 encerts d’un total de
100 plats. Aquest bon resultat fa que el roquetenc
torni a anar el primer de la classificació per a l’equip
de Catalunya 2012.
COPA DE CATALUNYA

D’altra banda, els dies 19 i 20 de març passats, Joan
Alcoba va aconseguir guanyar la Copa de Catalunya
de fossat olímpic. En aquesta prova, la més prestigiosa
a nivell del rànquing de Cataluny, el roquetenc va trencar 121 plats d’un total de 125.
Abans, però, de la Copa de Catalunya, Alcoba havia
quedat subcampió de 1a categoria en la Copa d’Espanya de fossat universal, que va tenir lloc els dies 5
i 6 de març a Gran Canària. En aquesta competició, va
aconseguir un resultat de 191 sobre 200, a només un
plat del guanyador, que va encertar-ne 192.
Quant a la Copa de Catalunya de fossat universal, que
va celebrar-se el 27 de març a Mollet del Vallès, també
va ser per a Alcoba. En aquesta modalitat, la Copa de
Catalunya és la prova més important del Campionat ja
que el guanyador decideix on se celebra la competició l’any següent. Alcoba ha guanyat les dues proves
de la Copa de Catalunya (FO i FU), un fet gens habitual ja que són dues disciplines de tir ben diferents.
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Calendari atapeït per al
CE Peó Vuit
Per al club d’escacs Peó Vuit, l’any va començar ple de competicions, la primera de les quals va ser el passat 16 de gener,
quan els equips A i B del club van participar, al Vendrell, en la
XXIV Copa Tarragona. Després de set rondes, l’A va quedar
classificat en 8è lloc i el B, en el 17è.
Una altra competició en què va intervenir el Peó Vuit va ser el
Campionat escolar comarcal que organitza el Consell Esportiu
del Baix Ebre. El dia 5 de febrer, segona jornada del Campionat, va tenir lloc l’entrega dels premis a la seu del club roquetenc. Per aquest ordre, els classificats van ser R. Mascarell, M.
Bautista, M. Navarro, F. Favà, E. Serrano, A. Borràs, J. Ferrando
i L. Cubillos (infantils i cadets); en alevins, P. Fabregat, M. Suárez, S. Curto, Ll. Gallart, G. Subirats, C. Serrano, J. Viñes, F. Casajust i J. Bardí. I en benjamins, G. Curto, D. Escurriola, J.
Arasa, A. Sánchez, D. Bes, M. Salvadó, S. Calvo, V. Romero i
J. M. Guerrera.
CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EDATS

El febrer passat, a l’Ampolla va disputar-se el Campionat de
Catalunya per edats 2011, fase Terres de l’Ebre. Pel que fa al Peó
Vuit, Cristina Camacho i Marc Navarro van quedar 3a i 6è, respectivament, de la categoria sub-16; Marc Bautista, 1r en la
sub-14, i Gerard Curto, 3r en la sub-10. D’altra banda, el Peó
Vuit va classificar quatre dels seus jugadors per participar en
la final d’aquest Campionat, que se celebrarà a Vila-seca del 16
al 20 d’abril. Són Gerard Curto (sub-10), Marc Bautista (sub12), Robert Mascarell (sub-16) i Cristina Camacho (sub-16).
Finalment, el Peó Vuit ha inscrit tres equips per participar en
el Campionat de Catalunya per equips (la prova més important a nivell de clubs): l’equip A, a la 2a divisió; l’equip B, a primera territorial; i el C, a segona territorial.
Enguany, el Club ha fitxat un dels jugadors amb més projecció de tota la província: Sergi Panella (la Ràpita). Amb només
16 anys, dues normes de mestre català i 2.215 d’Elo, jugarà de
segon tauler amb el 1r equip. D’altra banda, Pedro Lenoble
torna a la competició, jugador veterà que, amb un Elo de 2.195,
contribuirà a fer l’equip més competitiu tot jugant en el tercer
tauler. Amb aquests dos fitxatges, un dels objectius que es
plantejarà el Club serà fer pujar el primer equip a la 1a divisió.
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Excursionisme i
medi ambient amb Gubiana
El 2011, l’activitat excursionista de l’empresa roquetenca
Gubiana dels Ports va començar amb la sortida fins a la
moleta d’Alfara, a la qual van accedir tot pujant per la pista
de la marbrera i pel sender de la font Domingo. Després,
l’excursió va trencar cap a la Coscollosa, el racó de les
Orugues i el pou Sec, i, des del coll de Paüls, va baixar fins
a Alfara. D’aquesta sortida, l’organització va voler destacar la gran feina que la brigada del Parc Natural ha fet per
arranjar un tram d’aquest sender, ara senyalitzat.
Diumenge 20 de febrer, Gubiana va conduir els excursionistes fins a la vall Figuera tot remuntant el barranc de la
vall Cervera. En arribar a les gúbies de la vall Figuera, els
participants van poder admirar les gorges càrstiques que
hiu ha esculpides al fons de la vall.
PROJECTE RIUS

D’altra banda, dissabte 12 de març va celebrar-se, a l’auditori Felip Pedrell de Tortosa, la trobada de voluntariat
del Projecte Rius, en què van ser presents diferents entitats de les Terres de l’Ebre que inspeccionen, estacionalment, diversos trams de rius amb grups de voluntaris, com
Graëllsia (tolls de Sant Antoni), Institut Roquetes (platja
fluvial d’Aldover) o Gubiana dels Ports (riu Canaleta).
L’acte va consistir en diverses conferències, de les quals

cal destacar la dictada per M. Josep Picó, periodista valenciana que va fer una anàlisi de la problemàtica de l’aigua,
el creixement desenfrenat, l’exagerat consumisme i les conseqüències que tot això pot tenir.
Després d’esmorzar, es van fer uns tallers per posar en
comú les experiències dels voluntaris vinguts d’arreu de
Catalunya i intentar treure conclusions de les diferents actuacions realitzades.
Una mica més tard es va fer una visita a les coves Meravelles de Benifallet, ja que la pluja no va permetre fer el recorregut amb llagut pel riu Ebre, tal com estava previst.
Durant la tarda, l’Associació Projecte Rius va fer una assemblea a la Casa de l’Aigua de Tortosa per fer canvi de
càrrecs i parlar del balanç del 2010 i els pressupostos per
al 2011.

Diumenge 10 d’abril, la Joca Club Alpí de Roquetes organitza la seva 2a
Marxa.
A l’igual que l’any passat, hi haurà tres possibles recorreguts aptes per a
tots els nivells.
Recorregut 1: Sant Roc-coll del Guix-cova del Llop-mas de Povill-Sant Roc
(2 hores, aproximadament)
Recorregut 2: Sant Roc-coll del Guix-font de les Glòries-coll de la Gilaberta-coll de l’Avenc-cova del Llop-mas de Povill-Sant Roc (3 hores i mitja,
aprox.)
Recorregut 3: Sant Roc-coll del Guix-font de les Glòries-coll de la Gilaberta-pou de les Creuetes de Lloà-mas de Fandos-font de la Carrasca-coll
de les Canals-Sant Roc (5 hores, aprox.)
La sortida serà a les 08.30h des de l’àrea recreativa de Sant Roc i acabarà amb un dinar al mateix lloc.
Els interessats poden posar-se en contacte amb l’entitat a l’adreça de correu electrònic lajoca@feec.cat o al web http://www.lajoca.net/.
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biblioteca de roquetes mercè lleixà

activem la biblioteca

D

ivendres 11 de febrer, a la biblioteca va
tenir lloc la presentació del llibre Il·lusions
i incerteses, a càrrec del regidor de Cultura, Sisco Ollé, i l’escriptor Jesús M.
Tibau. Aquesta obra és la primera edició
de novel·la col·lectiva en català convocada al SerretBlog. A
la presentació van assistir dos dels autors: Juanma Garcia
i Montserrat Medalla.
 El febrer va acollir la segona trobada del grup Entre nosaltres, les trobades del qual es realitzen el primer dimecres de cada mes, i són un espai col·lectiu per posar en
comú les experiències personals, literàries i cinematogràfiques, sobre l’obra escollida cada mes.
La pròximes trobades programades giren al voltant de les
obres Elisa Kiseljak, de Lolita Bosch (març), El caçador d’estels, de Khaled Hosseini (abril) i Llinatge, de Miquel Esteve (maig).
 Les tardes dels dimecres, a les 17.30 hores, la biblioteca
viu l’essència de la tradició oral amb els contacontes, que
apropen als més petits el gust per la lectura i els desperten l’estima pels llibres. Els mesos de març i abril, la biblioteca ha programat un cicle d’activitats i contes al voltant
de princeses i prínceps d’avui en dia.
 El Carnaval va arribar a la biblioteca, i va fer-ho omplintla de colors i festa de la mà dels infants. Música tradicional, balls infantils, tallers de maquillatge i moltes
sorpreses que van divertir el públic menut.
Dijous 3 de març, coincidint amb la celebració del dijous
Llarder, la biblioteca va organitzar una activitat per a l’Associació de Dones de Roquetes. Històries per a dones, plenes d’humor, contes i relats breus de la mà de Xavi
Demelo.

La bebeteca
Donem la benvinguda a Alícia Calles Da Cruz, a Yasar Manzoor Bhatti del Campo i a Jordi Puerto Pla.
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novetats
Novel·la per a adults

l’agenda
Del 22 de març a l’11 d’abril, exposició X Setmana del llibre infantil i juvenil: territoris fantàstics.
Del 24 de març al 7 d’abril, exposició La natura dibuixada. Il·lustracions
d’Antoni Térmens; una mostra de
dibuixos relacionats amb la natura,
alguns destinats tant a publicacions
infantils com a plafons interpretatius
d’espais naturals.
Del 8 d’abril al 6 de maig, exposició del Curs de fotografia 2010. Divendres 6 de maig, a les 19.30h,
clourà l’exposició amb el lliurament
de diplomes i fotografies als alumnes.

Cinema

De l’1 al 13 d’abril, exposició Símbols de Franco. Projecte elaborat per
la Direcció General de Memòria Democràtica i el Memorial Democràtic
per tal de localitzar, identificar i catalogar els vestigis del franquisme
que encara es conserven a l’espai
públic català.
Divendres 29 d’abril, celebració dels
actes del 4t aniversari de la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.

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 setmanal
al Magazine d’Antena Caro (96.0 FM).
Cada dimecres a partir de les 10.30h.
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Antena Caro
En aquest espai podreu trobar, en cada edició de la revista, detalls de la programació d’Antena
Caro i notícies referents a la seva activitat radiofònica. Podeu trobar totes les entrevistes i programes ja emesos a la web www.antenacaro.com i escoltar-los o descarregar-los des de la secció Ràdio a la Carta. També podeu veure’ls a la secció Vídeos.
ANTENA CARO 96.0 FM

E

EDIFICI CENTRE CÍVIC,

2N

n aquesta nova edició de la revista, destaquem dues noves seccions que hem incorporat a la nostra programació. La primera d’elles
afecta l’espai Freqüència verda, ja que Vicky
Carles, la seva responsable i coordinadora
d’activitats de Gubiana dels Ports, estarà acompanyada d’Eli
Bonfill, oceanògrafa. Ella conduirà, cada quinze dies aproximadament, la nova secció que anomenarem Lo racó del
mar. Aquesta servirà per conèixer el mar des de totes les
seves perspectives: flora, fauna i biologia de les platges del
litoral ebrenc.
La segona nova secció la trobareu a La punyeta. I és que
Marc Jornet, membre de la biblioteca, a més d’explicar les
novetats i diferents propostes que cada setmana trobareu a
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la biblioteca de Roquetes, ara estarà acompanyat per Pilar
Salanguera, organitzadora i conductora de les tertúlies literàries d’Entre nosaltres. Pilar comentarà les propostes de
la biblioteca i també recomanarà la lectura de diferents llibres.
Pel que fa a les tertúlies radiofòniques, aquesta vegada
volem destacar-ne un parell. En una d’elles vam parlar dels
valors generacionals, de com els joves valoren les diferències
que hi ha entre ells i els seus pares i iaios en temes com la
educació, el temps lliure o els costums. Tota aquesta recerca
va ser realitzada per alumnes de l’Institut Roquetes, també
compartida amb altres joves de països europeus a través
d’un projecte anomenat Valors que creuen generacions i fron(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

teres. Van explicar-ho (d’esquerra a dreta de la tercera
fotografia de la pàgina anterior) Guillem Enri, professor;
Huw Edwards, professor i
coordinador del projecte;
Nati Audí i Laura Santamaria, alumnes de 1r de batxillerat de l’Institut Roquetes.
En la segona tertúlia destacada vam explicar la creació
a Roquetes d’una plataforma
digital anomenada Surtdecasa.cat, que està especialitzada en oci i cultura de les
Terres de l’Ebre i que vol ser
un altaveu de tota l’oferta
cultural del territori. S’hi pot
trobar informació sobre música, exposicions, cinema,
fires i festes, natura, menjar
i beure, llibres... Els seus creadors són les periodistes

Neus Barberà, de Roquetes, i Anna Zaera,
Santa Bàrbara, i l’informàtic roquetenc Robert Roig, que malauradament no va poder
acudir als estudis. Surtdecasa.cat és un nou

mitjà de comunicació que vol dinamitzar la
cultura i impulsar noves activitats al territori, amb una mirada fresca, innovadora i
professional.

LLIGA CONTRA EL CÀNCER
Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre

La delegació de la Lliga contra el càncer de Roquetes
organitza

el 8è Sopar en benefici
de la Lliga contra el càncer-Delegació de Roquetes
Dia 29 d'abril de 2011, a les 21.30 hores
Pavelló poliesportiu municipal
Preu: 30 euros (també hi haurà taula zero)

Venda de tiquets:
als telèfons 977 502 733, 977 502 803, 977 501 020,

977 500 555 i 699 045 311
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registre civil
GENER

FEBRER

Naixements
Thaïs Moreno Subirats,
31/12/2010
Safwan Belkhir, 1/1/2011
Aran Curto Alegria, 4/1/2011
Odei Toure Franch, 4/1/2011
Iam Peter Quintero Suárez,
18/1/2011
Sara Ezzahiri, 26/1/2011

Naixements
Adam Ait El Bacha, 4/2/2011
Marina Castellà Camarasa,
14/2/2011
Martí Alegria Salamó, 15/2/2011
Amanda Francesca Balagué
Sipos, 16/2/2011

Matrimonis
Cap matrimoni durant el gener.
Defuncions
Teresa Tost Civit, 2/1/2011
Cecília Mora Bel, 4/1/2011
Inés González Jorge, 30/1/2011
José M. Fàbregues Vilanova,
31/1/2011

Matrimonis
Abdelghani El Idrysy i Samara
Moreno Fernández, 3/2/2011
Santiago Caloto Arbona i
Judit Mangraner Pla,12/2/2011
José Mestre Cid i Margarita
Arauz Herrera, 26/2/2011
Defuncions
Felipe Príncep Falcó, 12/2/2011
Juan J. Canalda Valldepérez,
19/2/2011
Maria Baset Ponciano, 24/2/2011

(Només apareixen les defuncions produïdes al municipi de Roquetes)

Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents als mesos de gener i febrer de 2011
GENER
Temperatura mitj. màx.: 14.8 C
Temperatura mitj. mín.: 4.5 C
Temperatura màxima absoluta:
22.1 C el dia 13
Temperatura mínima absoluta:
-2.1 C el dia 25

FEBRER
Temperatura mitj. màx.: 18.3 C
Temperatura mitj. mín.: 6.6 C
Temperatura màxima absoluta:
24.5 C el dia 25
Temperatura mínima absoluta:
1.7 C el dia 11

Precipitació mensual: 19.2 mm
Precipitació màxima en un dia:
9.8 mm el dia 28

Precipitació mensual: 1.9 mm
Precipitació màxima en un dia:
1.2 mm el dia 15

Ratxa de vent màxima: 73 km/h
NW el dia 21

Ratxa de vent màxima: 103 km/h
NW el dia 22

Humitat rel. mitjana a 07h: 81%
Humitat rel. mitjana a 13h: 55%
Humitat rel. mitjana a 18h: 72%
Humitat rel. mitj. horària: 73%

Humitat rel. mitjana a 07h: 69%
Humitat rel. mitjana a 13h: 46%
Humitat rel. mitjana a 18h: 60%
Humitat rel. mitj. horària: 63%

Pressió màxima absoluta: 1023.8
hPa el dia 16
Pressió mínima absoluta: 997.0
hPa el dia 27
Pressió mitjana: 1018.1 hPa

Pressió màxima absoluta: 1025.9
hPa el dia 5
Pressió mínima absoluta: 986.5
hPa el dia 17
Pressió mitjana: 1017.8 hPa
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telèfons d’interès
Ajuntament de Roquetes
Policia local
Mossos d’Esquadra
Emergències
Ambulàncies (urgències 061)
Biblioteca Municipal
Bombers
CAP Roquetes
Casal Hort de Cruells
Casal de joves
Casal Ravaleta (consultori mèdic)
CEIP Marcel·lí Domingo
CEIP La Ravaleta
Correus
Guarderia rural
IES Roquetes
Jutjat de pau
Llar de Jubilats i Pensionistes
Mercat municipal
Parc Natural dels Ports
Emissora Antena Caro
SOREA (aigües)
Zona esportiva

977 501 511
977 501 244
977 501 600
977 503 685
112
977 503 494
977 501 904
977 580 080
977 588 652
977 503 616
977 503 063
977 503 965
977 501 139
977 503 008
977 501 794
600 471 951
977 504 222
977 503 452
977 503 681
977 580 306
977 504 012
977 580 108
977 502 956
977 503 054

Deixalleria de Roquetes
Horari:
dimarts, dimecres, dijous i divendres
de maig a setembre, de 17 a 21h, i d’octubre a abril, de 16 a 20h
Dissabtes, de 10 a 14h 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. Dll., dms. i dv., de
20 a 22h. Al 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 d’anglès bàsic (50 hores). Adreçat
a treballadors de règim general, autònoms i personal laboral.
Fins al 28 d’abril. Dm. i dj., de 20 a
22h.
Lloc: casal de joves de Roquetes.
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes i
IDFO-UGT.
Word especialització (30 hores). Adreçat a treballadors de règim general, autònoms i personal laboral.
Fins al 5 de maig. Dimarts i dijous, de
20 a 22h. Casal de joves de Roquetes.
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes i
IDFO-UGT.
Manipulador d’aliments (10 hores).
Adreçat a treballadors de règim general, autònoms i personal laboral.
Del 3 al 17 de maig. Dimarts i dijous,
de 20 a 22h. Casal de joves.
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes i
IDFO-UGT.
Iniciació a la fotografia (nivell bàsic).
Del 14 de maig al 18 de
juny. Dimecres, de 19 a 21h,
i dissabtes, de 9.30 a 13h.
Sortida nocturna, divendres
10 de juny, de 22 a 01h.
Casal de joves de Roquetes.
Inscripcions: ajuntament de
Roquetes.
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
2a Marxa de la Joca. Dia 10 d’abril.
Sortida a les 8.30h des de Sant Roc
(Paüls).
Inscripcions: la Joca Club Alpí. Sant
Bertomeu 6. 43520 Roquetes. Tel. 977
503 933. A/e: lajoca@feec.cat.
Sortida d’escalada a Vilanova de Meià.
Dies 7 i 8 d’abril.
Organitza: la Joca Club Alpí. Tel. 977
503 933 (dijous a partir de les 22.30h).
EXPOSICIONS
La natura dibuixada. Il·lustracions d’Antoni Térmens.
Fins al 7 d’abril.
Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà. En l’horari de
la biblioteca.
X Setmana del llibre infantil i juvenil. Territori fantàstic de la literatura infantil i
juvenil. Fins a l’11 d’abril.
Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà. Horari biblioteca.

Símbols de Franco, a càrrec del Memorial Democràtic de la
Generalitat. Fins al
13 d’abril. Biblioteca
de Roquetes Mercè
Lleixà. Horari biblioteca.
Exposició del Curs de
fotografia 2010.
Del 8 d’abril al 6 de
maig. Biblioteca de
Roquetes
Mercè
Lleixà. Horari biblio-

teca.
Obres presentades al 31è Concurs de
pintura Ciutat de Roquetes.
Del 13 d’abril fins al 15 de maig.
Casal municipal Hort de Cruells.
FESTA DEL 14 D’ABRIL
Sopar de germanor i lliurament dels
premis Roquetenc de l’any 2010. En
acabar el sopar, actuació musical. Dia
9 d’abril, a les 21.30h.
Lloc: pavelló poliesportiu de Roquetes
Venda de tiquets: ajuntament de Roquetes (30 ).
1r Festival Ravaleta. La millor música
dels 90. Dia 9 d’abril a les 24h. Casal
de la Ravaleta.
Organitza: Associació de Joves de la Ravaleta.
Presentació de les Jornades gastronòmiques. Dia 13 d’abril a
les 19h. Passeig de
Ramon Bosch i Rosell.
Organitza: àrees de Dinamització Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de
Roquetes.
Presentació del llibre Roques del Port, del Grup de
recerca científica Terres
de l’Ebre. Dia 13 d’abril a
les 20h. Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
Inauguració del 31è
Premi de pintura Ciutat de Roquetes.
Es farà públic el veredicte del concurs i
es lliuraran els premis als guanyadors.
Dia 13 d’abril a les 20.30h. Casal Hort
de Cruells.
Conferència institucional del 14 d’abril: Visions del Port de Roquetes, a càrrec de Vicky Carles, de Gubiana dels
Ports. Dia 14 a les 19.30h. Saló de plens
de l’ajuntament de Roquetes.
Elecció de les pubilles 2011. Dia 14 d’abril a les 20.30h. Saló de plens de l’ajuntament de Roquetes.
Organitza: Patronat de Festes de Roque(continua a la pàgina següent)
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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
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tes.
Presentació del llibre Dos poetes menors.
Dos missatgers amb el cor a la mà, de mn.
Joaquim Blanch. Dia 15 d’abril a les
19.30h. Biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà.
IV Aniversari de la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. Dia 29 d’abril.
A les 17.30h, festival infantil al pati dels
plataners del centre cívic. En finalitzar,
xocolatada per a tothom.
Soltada de globus commemorant el 4t
aniversari de la biblioteca.
A les 19.30h, presentació de la biblioteca digital de Roquetes.
Cloenda de l’exposició del Curs de fotografia 2010, lliurament de diplomes i
fotografies als alumnes. Dia 6 de maig a
les 19.30h. Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà.

febrer-març 2011

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.
Festa del gaiato. Dia 9 d’abril.
Esmorzar: 2 euros.
Lliga contra el càncer
Sopar anual. Dia 29 d’abril. Lloc: pavelló poliesportiu de Roquetes.
Tiquet: 30 . Més informació als tels.
977 501 020, 977 500 555 i 699 045 311.
Moto Club Roquetes
II Sortida d’amics a Vistabella del
Maestrat. Dia 16 d’abril.
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.

Al mirar-me la revista,
l’atenció em va cridar.
Vaig llegir-ne unes cançons
quan il·lustre va posar
i, amb molta saviesa,
a un servidor va dedicar.
Si jo tingués poders
i una gran saviesa,
a l’il·lustre cantador
unes jotes cantaria
i, en tot l’orgull de Roquetes,
a ell li dedicaria.
Antonio, ets una persona
d’una gran capacitat,
ens toques molt bé la jota
i cançons també has cantat,
i són moltes les dotzenes
de gaites que has fabricat.
Si només tingués vint anys
i la veu com la tenia,
Antonio, jo te prometo
que un duo et proposaria;
si tu tocaves la jota,
jo les cançons cantaria.
Ara ja rondo els setanta
i la veu se me n’ha anat,
lo cervell ja no carbura
i el pensar se m’ha acabat;
per a mi, cantar la jota
a la història ja ha passat.
D’este cotxe que tu tens
molt satisfet has d’estar,
si el posaves a la venda
molts te’l voldrien comprar,
només per tindre la història
que jo te podria contar.
De les coses que jo sé,
ara te’n contaré una d’elles.
Un dia me’l vaig trobar
carregat fins a les celles,
se n’anaven a cantar
al president Tarradellas.
(continua a la pàgina següent)
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La Cooperativa

A la revista Roquetes,
les gràcies els vull donar.
Ens deixen este trocet
per poder-nos contar
estes boniques històries
que en la vida van passar.

Per allà a l’any seixanta
se va unir la pagesia
per crear-ne un molí
anomenat Cooperativa,
per moldre les olives
i menjar l’oli d’oliva.

En esta cançó que canto,
ara ja et vaig a deixar
i a l’acte de la despedida
te voldria recordar:
he tingut una alegria
de poder-te contestar.
Josep M. Favà

Quan venia la collita,
l’oliva allí es multurava
i, si algun soci ho volia,
l’oli d’ell se retirava.
Se molia per partides,
cap oliva es barrejava.
L’asunto del pagament
entre ells ho van aprovar,
allí deixaven les sobres

per poder-ho amortitzar;
sempre van haver vivales
que d’això es van escapar.

Hasta allà per l’any noranta,
l’asunto va anar tirant
però, al canvi de la gent,
ja es va anar destorbant;
tots aportaven idees
per anar-ho despellejant.
Com si fos la delinqüència
l’asunto es va arrailant.
Van començar les xerrades
i les anàvem a escoltar,
totes les impertinències
que mos podien contar.

Com si fos Adam i Eva,
van presentar la maçana
i, sense encomanar a Déu,
enseguida van mossegar-la;
ni siquiera van mirar
si ja estava corcada.

Adiós Cooperativa!
D’hasta el nom ja tan
borrat!
Si els fundadors que van
fer-te
avui traguessen el cap,
voldrien tornar a morir
per no veure’s fracassats.
Josep M. Favà

L’olivera
Se va dir de plantar un arbre
i a la junta es va parlar,
i aquella junta rectora
la proposta va aprovar
de plantar-ne una olivera
que el Dragó va proposar.
Si hem de plantar una olivera,
on l’hem d’anar a buscar?
I allí estava Chavarria,
que enseguida es va aixecar.
Jo us dono la més guapa
que avui tinc al Colomar.

Pos ja tenim olivera
però s’ha d’anar a arrencar,
i encavat vindrà el problema
que aquí baix s’ha de baixar
i una olivera sencera
és difícil de portar.
Però a Roquetes hi ha homes
que estimen el Sindicat.
Al saber-ne la notícia
enseguida s’han prestat
a arrancar-la i baixar-la
i aquí baix ens l’han plantat.
Ara jo els demano als socis
que sempre ho tinguem present
aquell favor que van fer-nos
això sempre us ho deurem.
Ells van arriscar la vida
per fer-ne este monument.
Josep M. Favà

Divendres 18 de març,
els alumnes de l’escola
bressol Mare Natura de
Tortosa van visitar el
mercat ambulant dels divendres al passeig de
Ramon Bosch. Els xiquets i xiquetes de P2
d’aquesta escola anaven
vestits de Dinos. Moltes
van ser les famílies que
van anar a veure’ls ja
que molts d’aquests
alumnes són de Roquetes.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Any 1941. Festes de Sant Miquel, plaça de la raval Nova. Rosita la de Juanillo,
Fina la Batana, Doloretes Cid, Teresa Cid, Sión la de Trinidad, José lo Carnisser,
Mercè la Batana, José Gandulets, M. Cinta de Martinet, José lo Lechero, Juanito
lo Mongero i José lo Paülsenc. TERESA CID
Any 1955. Daniel Sangres, Rosita Lacruz, M. Cinta Arasa, Mercedín Sangres, Alfonso i Daniel Sangres. MERCEDÍN SANGRES
Any 1957.- Joan Llombart Fabregat al quarter de St. Climent (Girona).
ALBA I ROMINA LLOMBART

Josep Valls Blanch. FRANCESC VALLS
Josep Valls Blanch i Paca Escurriola Monllao (casa Vinotxa). FRANCESC VALLS
Any 1947.- D’esquerra a dreta: José Fosch, José Espuny, Emilio Bel i Joan Martínez. JOAN MARTÍNEZ

