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l’editorial

n any més, l’abril ha comportat les celebracions de Sant Jordi (enguany, dissabte de la
Setmana Santa) i del 14 d’abril, la nostra
festa institucional, que aquesta vegada ha
commemorat els 161 anys des que Roquetes
va deixar de pertànyer a Tortosa i va constituir-se com a municipi independent. Amb motiu d’aquesta celebració, l’Ajuntament
va preparar un seguit d’actes festius i culturals: el Premi de pintura Ciutat de Roquetes, la conferència institucional o l’entrega
del premi Roquetenc de l’any en el marc del tradicional sopar del
14 d’abril en són alguns exemples. Quant a aquest últim acte,
vull tornar a repetir: la més cordial felicitació als premiats Casa
Toríbia i Albert Giné! És un orgull per a mi poder fer entrega
d’aquests premis tan significatius, que volen ser un reconeixement a les persones que han treballat -i treballen- per la nostra
ciutat. En aquest cas, cent anys de comerç al bell mig de Roquetes i la solidaritat d’un esportista que fa de la seva afició una
manera de contribuir al benestar dels altres. Una vegada més,
l’enhorabona per a les tres generacions de Casa Toríbia -M. Cinta
Cid, M. Cinta Antó i Sergi Rodríguez- i per a Albert Giné!
Les associacions i entitats de Roquetes (socials, religioses, esportives...) marquen el pols de la vida al nostre municipi. Algunes de centenàries (la Lira, Congregació Mariana) i d’altres amb
menys anys de vida però igualment actives, com és el cas de la
Lliga contra el càncer, que enguany va tornar a demostrar, en el
seu sopar anual, la seva capacitat de mobilitzar la ciutadania a
l’hora de mostrar la solidaritat amb els altres, en aquest cas,
amb els que pateixen aquesta malaltia. O l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes que, amb la tercera Festa del
gaiato, va tornar a deixar constància del seu poder de convocatòria, amb una jornada que va dur més de 200 persones a fer un
passeig per la ciutat. O l’Associació de veïns la Ravaleta, que
aquest Sant Jordi va poder gaudir d’un acte molt emotiu: la presentació d’un llibre que fa un repàs a la seva història d’ençà de
la seva creació, l’autor del qual és l’exalcalde Mariano Gil. O el
club de ball Making Dance, que ha col·locat Roquetes en el
segon lloc del podi català amb el triomf dels seus esportistes a
Sant Cugat del Vallès.
Aquests són només un petit exemple de l’activitat social a Roquetes; una ciutat que no s’atura, que és dinàmica, que és oberta
i receptiva, moderna i tradicional alhora. Una Roquetes que ha
de continuar treballant per ocupar el lloc que li pertoca dins el
panorama català i, en concret, dins les Terres de l’Ebre.
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notícies
La biblioteca presenta el seu format digital
A hores d’ara, al fons documental del web ja es pot accedir a
més de 3.500 documents digitalitzats

D

divendres 29 d’abril, la sala polivalent de
la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà va
presentar el fons documental que ja ha
posat a l’abast dels usuaris de forma digitalitzada i que només és la punta de l’iceberg d’un projecte molt ambiciós quant a material a
recollir i a informatitzar. La presentació, presidida per l’alcalde i emmarcada en els actes de celebració del quart aniversari de la biblioteca, va anar a càrrec de Begonya Ferré,
la directora, i el regidor de Cultura, Sisco Ollé.
El fons digitalitzat que va ser presentat de manera oficial
comprèn tota mena d’informació sobre Roquetes, amb
l’objectiu d’esdevenir part de la memòria històrica del municipi. I és que, d’ençà de la seva inauguració, l’any 2007,
la biblioteca ha recollit, catalogat i digitalitzat tota mena de
documents que contenen informació local (cultura, economia, vida social, política, informació esportiva) i ara els fa
accessibles a través del web http://www.bibliotecaroquetes.cat. Ara per ara, els usuaris poden accedir a gairebé
3.500 documents (articles de premsa, revistes, cartells, fotografies, etc...), l’antiguitat dels quals va des del 1950 fins
a avui.
Quan la biblioteca va obrir les seves portes al públic, la
seva directora tenia molt clar que el municipi no disposava
de cap institució -com ara un arxiu municipal de grans ciutats com Tarragona, Reus, Tortosa o Amposta- que s’hagués encarregat, al llarg dels anys, de fer de conservadora
de la informació local. Roquetes no tenia cap arxiu local,
i “el personal de l’Ajuntament m’assegurava que ningú
s’havia dedicat mai a fer tasques d’aquesta mena”, diu
Begonya. I com que resulta que una de les activitats que
s’ha fet sempre a les biblioteques ha estat fer buidats de
premsa, va decidir començar la feina de recollir la informació que es generava sobre la població. La manera de fer-

ho, però, és força diferent al mètode amb què treballaven
les biblioteques antigues (uns dossiers que s’elaboraven
amb fotocòpies dels originals), ja que s’ha passat d’aquests
reculls de premsa retallats al sistema digital d’avui en dia,
la manera més segura i còmoda de conservar-los. “El que
no podíem fer era imprimir-ho i després guardar-ho. Vam
fer-ho una temporada, però resultava ser una còpia del
que ja teníem digitalitzat. Era absurd, i més ara que els
suports digitals tenen molta durabilitat”, explica la directora.
La idea, però, més que de conservació era de difusió d’aquesta informació local, i la manera no era tenint dossiers
de premsa grapats a la biblioteca, sinó engegar un procés
de digitalització, per a la qual cosa es va posar èmfasi,
abans que res, en la feina de recuperar notícies, fotos, documents..., i posar-los a l’abast del públic a través del web
de la biblioteca. “Tenim molt clar que aquest web no és
(continua a la pàgina següent)
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el d’un museu d’història per conservar informació, sinó que té molt de potencial i l’hem d’aprofitar. Per això hi hem inclòs totes les icones de les
xarxes socials, perquè qualsevol persona que hi
trobi, per exemple, una foto que li cridi l’atenció
pugui derivar-la al seu mur i pugui compartir-la.
Això és el que interessa, que la informació rutlli i
es faci servir”, remarca. A més a més, el web ofereix un espai en un quadre de text on l’usuari pot
escriure el que vulgui sobre la notícia o foto que li
interessa, de forma anònima o identificant-se, és a
dir, pot afegir-hi informació. Per exemple, amb les
fotos, pot identificar algunes de les persones que
hi surten. Això completaria la informació existent
sobre el document en qüestió, “per això necessitem la col·laboració de tota la gent que les consulti, per facilitar la feina i contribuir a tenir-hi la
màxima informació disponible”, diu Begonya.
Divendres 29 d’abril va ser presentat el projecte i,
segons la directora de la biblioteca, quatre dies més
tard, el web havia mostrat més de 2.500 pàgines.
“És molt perquè la pàgina web de la biblioteca
rep de 4 a 6 visites al dia, i el bloc, de 25 a 30 perquè és més dinàmic. La veritat és que n’estem molt contents”, manifesta Begonya, que ressalta que, per a la
identificació de les fotos que ja conté el web, “he comptat
amb la col·laboració de persones com Pepe Curto, Salvador Sales, Joaquim Castellà i senyora, Pepe Audí i Sisco
Ollé, entre d’altres”.
Tal co hem dit abans, els usuaris poden accedir, ara per
ara, a gairebé 3.500 documents; entre d’altres, notícies de
premsa publicades des del 2007 fins a avui, programes de
festes de Roquetes des del 1974 fins al 2010, programes de
festes de la Ravaleta, fotografies de l’arxiu fotogràfic de
l’Ajuntament (dècades dels 80, 90 i 2000), tots els números de la revista Bresca, de l'Escola de Roquetes; tots els
números de la revista Bàsquet, de l'Institut Roquetes, ví-

pàgina 4

Núm. 280 abril-maig 2011

deos, cartells...
La presentació de la biblioteca digital va ser l’acte
final de celebració del quart aniversari de la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. La festa, però, va
començar al pati dels plataners a primera hora de
la tarda, amb un espectacle d’animació musical infantil, Dançons, a càrrec de Carles Cuberes. Els xiquets i les xiquetes que van assistir-hi van poder
participar cantant i ballant durant l’espectacle,
però també en la ja tradicional soltada de globus
davant la porta principal de la biblioteca. Trescents globus de color taronja en una festa que va
acabar, per als més menuts, amb una xocolatada
popular.
Val a dir que, amb motiu del quart aniversari de la
biblioteca, es va obsequiar els assistents amb un
punt de llibre exclusiu i d’edició limitada, fet per la
il·lustradora Mentxu Pérez-Llorca, també treballadora de la biblioteca.
QUATRE ANYS DE VIDA CULTURAL

En aquests quatre anys de vida, moltíssims ciutadans i ciutadanes, grans i petits, han gaudit de la
biblioteca, que ja ha emès 3.358 carnets d’usuari.
Només com a tall d’exemple, el 2010, la biblioteca
va fer 40.633 préstecs, i, des del gener fins a l’abril del 2011,
van passar-hi 13.989 persones; un públic que avui en dia
pot trobar-hi un fons de 24.888 documents, entre llibres
(14.170 volums), publicacions periòdiques (2.922), cd de música (3.378) i 4.060 dvd. (Dades a 31 de març del 2011.)
A més a més, però, de la missió d’una biblioteca com a tal,
la de Roquetes ha estat punt cabdal del municipi d’ençà de
la seva obertura. Tallers, recitals, homenatges, presentacions literàries, conferències, exposicions... han atapeït la
seva agenda, sense deixar de banda la feina d’acostar la literatura als infants amb activitats relacionades, com la concorregudíssima Hora del conte que la biblioteca ofereix tots
els dimecres a la tarda. Les xifres parlen per elles soles. De
(continua a la pàgina següent)
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l’abril del 2007 fins al desembre del 2010, la biblioteca va
acollir un total de 643 activitats diverses que, entre totes,
van comptar amb una assistència de 22.679 persones.
Per citar alguna d’aquestes activitats en concret, esmentarem dues de les darreres exposicions que ha acollit la biblioteca: La natura dibuixada, il·lustracions d’Antoni
Térmens, que es va poder veure fins al 7 d’abril passat, i

Els turistes que per Setmana Santa van decidir visitar Roquetes i el seu terme municipal van tenir al seu abast una
nova eina força útil. I és que el web de l’Ajuntament
(www.roquetes.cat) ha incorporat fa poc un nou apartat
dedicat exclusivament a informació turística sobre el municipi. Aquest nou bloc del web municipal inclou dades
sobre la història de Roquetes, el seu patrimoni natural i
també el cultural (costums, gastronomia, festes i tradicions), així com la descripció de com arribar-hi i dos links
d’interès: un que adreça l’usuari al web de la Generalitat,
en el seu apartat dedicat al Parc Natural dels Ports, i l’altre, al web de l’Observatori de l’Ebre.
A més a més, el web turístic ofereix informació referent a
on menjar (adreces i telèfons de tots els restaurants i bars),
què fer (camins tradicionals, via verda, el Port, indrets de
les Terres de l’Ebre que cal visitar...) i un mapa del municipi i els seus voltants.
D’altra banda, també s’hi poden trobar telèfons d’interès,
l’oferta de serveis turístics de la zona, informació gastronòmica i un plànol de Roquetes (detall dels carrers de tots
els nuclis urbans municipals) que l’usuari es pot descarregar en format pdf. El web també conté una agenda lúdica
i cultural i una adreça electrònica de contacte.

Símbols de Franco, exposició del Memorial democràtic de
la Generalitat de Catalunya que presenta la gran quantitat
de símbols franquistes que encara hi ha al nostre país i, en
especial, a les Terres de l’Ebre (d’exaltació del règim i el
seu màxim dirigent, de recordatori a la població sobre qui
havia estat el vencedor de la guerra civil...). Tortosa és la
tercera ciutat catalana amb més símbols franquistes, 35
anys després de la mort del dictador. Tant una com l’altra
van comptar amb força assistència de visitants.

Parc de trànsit a la raval
de Cristo

educació vial

El web de l’Ajuntament
incorpora un apartat turístic

Roquetes

El dia 11 de març passat, els alumnes de l’escola
Raval de Cristo van gaudir del Parc de trànsit; una
eina dedicada a ensenyar -amb l’ús de bicicletes i
senyalitzacions- les normes per ser bons ciclistes i
vianants, amb l’objectiu que aquest aprenentatge
serveixi quan, en el futur, els infants esdevinguin
conductors adults. El Parc té l’objectiu que els menuts aprenguin com circular per les vies de trànsit
de manera correcta i cívica.
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Diumenge de
Rams a Roquetes
Diumenge 17 d’abril va celebrar-se la festivitat del diumenge de Rams, i moltes
xiquetes i xiquets van sortir a
beneir palmes, palmons i
rams d’olivera. La festa va començar amb la concentració
de tots els infants a la plaça
de l’església, d’on van sortir
en processó fins al centre parroquial. Allí els esperava
mossèn Domingo per beneir
els rams i, altra vegada en
processó, fins a l’església per
celebrar la missa de Rams.

Donació de sang
El Banc de sang i teixits és
l’empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat i té com a missió garantir
l’abastament i el bon ús de
sang i teixits a Catalunya.
Cada 3 segons, algú necessita
sang al nostre país, per això
cal anar a donar sang cada
vegada que ens visita a Roquetes, ja que amb una vegada no n’hi ha prou: la
donació de sang és un acte de
responsabilitat i civisme.
Aquest any, la Marató de TV3
se centrarà en la regeneració i
trasplantament d’òrgans i teixits.
pàgina 6
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Reconeixement a Graëllsia per la seva
recuperació dels tolls de Sant Antoni
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, durant la commemoració del Dia Mundial de l’aigua,
va lliurar a Graëllsia, Grup d’estudis
i comunicació ambiental de Roquetes, un diploma de reconeixement
per la innovació i excel·lència del seu
projecte de conservació i millora dels
tolls del barranc de Sant Antoni i el
seu entorn, inclòs en el Programa de
custòdia del territori per a la recuperació, gestió i conservació de l’entorn
fluvial del 2009.
Així, el passat dia 22 de març, es va
realitzar, a l’estany de Sils, la
Jornada de custòdia dels ecosistemes fluvials, un
exemple del voluntariat, organitzada
per
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), amb la
col·laboració de
l’Ajuntament de
Sils i la Xarxa de
custòdia del territori. Durant el matí,
va haver-hi una visita guiada a l’estany i una plantada popular d’arbres.
A la tarda, es va realitzar un acte de
reconeixement a les tasques de custòdia fluvial que han realitzat les 12
entitats que han participat en el Programa de custòdia del territori per a
la restauració, gestió i conservació de
l’entorn fluvial 2007-2010, impulsat
per l’ACA juntament amb la Xarxa de
custòdia del territori (XCT).
Durant la trobada, el conseller va
lliurar un diploma a les diferents entitats que havien participat en les tasques de custòdia i voluntariat per
preservar entorns fluvials, entre elles
Graëllsia pel seu treball de recuperació ambiental dut a terme als tolls
del barranc de Sant Antoni. Com a

representants de Graëllsia, van assistir-hi la seva presidenta, Vicky Carles; el secretari, Juanjo Gómez, i el
coordinador de tasques, Joaquín Domato.
Des del 2007 fins al 2010, l’ACA va
escollir tres projectes cada any per
formar part del seu Programa de custòdia de l’entorn fluvial. Les 12 entitats seleccionades durant aquest
període van ser AccióNatura, Nereo,
Centre d’estudis dels rius mediterranis-MIT, Grup de naturalistes d’Osona, ICHN, Seo BirdLife, Grup
Natura Freixe, Associació HàbitatsProjecte Rius, Fundació Emys, Estació biològica del Pallars Jussà,
Associació mediambiental la Sínia,
Graëllsia, Grup d’estudis i comunicació ambiental.
RECUPERACIÓ DELS TOLLS

Graëllsia porta ja sis anys de lideratge en la recuperació dels tolls de
Sant Antoni. Els ajuts de l’ACA, de
l’Ajuntament de Roquetes, de la
Mancomunitat de municipis TortosaRoquetes, de la Fundació Biodiversitat als diferents projectes presentats,
el treball d’empreses locals com Gubiana dels Ports i Biocultius, l’esforç
de professionals i voluntaris, i els
acords de custòdia signats amb propietaris de l’entorn, han permès que
Graëllsia hagi eliminar molta canya i
altres espècies invasores del barranc,
netejar enormes quantitats de deixalles provinents d’un abocament incontrolat situat en la part alta del
barranc, revegetar amb 1.200 plantes autòctones, organitzar tres jornades de voluntariat en rius, mostrejar
l’aigua estacionalment i tenir cura
dels tolls de Sant Antoni, lloc que,
pels seus valors naturals i culturals,
és digne de ser conservat com a patrimoni de Roquetes i de les altres
poblacions del seu entorn.
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El comerç centenari
Casa Toríbia,
Roquetenc de l’any
2010
Dissabte, dia 9 d’abril, va tenir lloc el
tradicional sopar de celebració de la
festa institucional del 14 d’abril a Roquetes, que enguany va commemorar
els 161 anys de vida com a municipi.
Durant la vetllada, que enguany va celebrar-se per primera vegada al pavelló
poliesportiu municipal i a la qual van
assistir unes 150 persones (polítics,
entitats i públic en general), van ser atorgats, com ja és
tradició, els premis Roquetenc de l’any.
Aquest guardó que atorga l’Ajuntament té l’objectiu de
reconèixer la tasca que persones, entitats i empreses
han fet pel municipi durant l’any anterior. Així, el premi
Roquetenc de l’any 2010 va recaure en un comerç que
sempre ha estat ubicat al carrer Major de la ciutat i que
el 2010 va celebrar els seus cent anys de vida, Casa Toríbia, mentre que la menció honorífica va ser per a l’esportista roquetenc Albert Giné per la seva col·laboració
solidària amb entitats com ara la Lliga contra el càncer.
L’alcalde, Paco Gas, va fer entrega d’ambdós guardons,
el primer dels quals va ser recollit per les tres generacions vives de Casa Toríbia: M. Cinta Cid, M. Cinta Antó
i Sergi Rodríguez, actual gerent de l’empresa.
CENT ANYS AL CARRER MAJOR

El 1910, el matrimoni format per Francisco Antó i Toríbia Beneito van obrir un comerç a Roquetes; un negoci
que van instal·lar al número 16 del carrer Major. En
aquell petit local, Casa Toríbia va esdevenir aviat un
dels comerços de referència, ja que s’hi podien trobar
molts productes necessaris a uns preus molt raonables.
Espardenyes d’espart, betes i fils, boines, cordes, mocadors, fils per elaborar xarxes de pescar... Més de vint
anys després, el matrimoni va canviar la botiga de lloc:
al número 38 del mateix carrer Major.
Agustí, fill del matrimoni, va rellevar els pares en el negoci, que va ser conduït per ell mateix i la seva esposa,
M. Cinta Cid. La botiga va ser remodelada i va ampliar
la seva oferta amb productes de perfumeria, comple-

A DALT, ELS PREMIATS DE LA NIT: LA FAMÍLIA PROPIETÀRIA DE CASA TORÍBIA I
L’ESPORTISTA ALBERT GINÉ. A BAIX, LA IMATGE QUE OFERIA EL PAVELLÓ AMB
MOTIU DEL SOPAR DEL 14 D’ABRIL.

ments i roba de casa.
M. Cinta Cid tenia gairebé 70 anys quan va deixar la botiga. La seva filla, M. Cinta Antó, va fer-se’n càrrec el
1964, fins a l’any 2004, quan va deixar-la en mans del
seu fill Sergi. El jove empresari manté la mateixa política de proximitat amb la clientela que els seus predecessors. Segons va explicar en una entrevista a la
revista Roquetes (veure núm. 274), “coneixem tan bé
els gustos dels nostres clients que, quan comprem gènere nou, ja sabem qui se’l quedarà”, va dir.
Cal recordar, a més a més, que el 21 de juny del 2010,
Casa Toríbia va rebre el premi com a establiment centenari que va atorgar-li la Generalitat, de la mà de l’aleshores conseller d’Innovació, Universitats i Empresa,
(continua a la pàgina següent)
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Josep Huguet.
LA SOLIDARITAT COM A MOTIVACIÓ PERSONAL

i, a més...

ALBERT GINÉ TAMBÉ VA SER OBSEQUIAT AMB UNA BANDEROLA DEL CLUB TRAIL ROQUETES, RECENTMENT CONSTITUÏT DINS LA JOCA CLUB ALPÍ. A PARTIR D’ARA, GINÉ
CORRERÀ COM A MEMBRE DEL CLUB DE LA SEVA CIUTAT.

L’esportista roquetenc Albert Giné va rebre la menció
d’honor dels premis Roquetenc de l’any. El motiu: la
seva implicació en les causes solidàries. Guanyador absolut de la Cursa del llop 2010, una de les proves més
dures de l’Estat espanyol, Albert Giné va participar
també l’any passat en la Marathon des Sables. Els diners
que Giné va recaptar en la seva participació a la marató
del desert va destinar-los a la investigació de la malaltia del càncer i al suport als malalts que la pateixen, a
través de la delegació a Roquetes de la Lliga contra el
càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

I música a la Ravaleta
I mentre el ball tancava la nit al pavelló poliesportiu, al casal de la raval de Cristo, els joves
gaudien d’una nit de música. I és que l’Associació de Joves de la Ravaleta va organitzat el 1r
Festival la Ravaleta, que va comptar amb la participació dels DJ locals Tites i Top i, com a convidat, Paco Moliner, DJ de la discoteca Piràmide.
Els més de 300 assistents van ballar la millor
música house i remember.

El Port en la conferència
institucional del 14 d’abril
El dia 14 d’abril, festa local de Roquetes, va celebrar-se,
com és costum, la conferència institucional. Després que,
els dos anys anteriors, la conferència abordés temes científics a càrrec de l’Observatori de l’Ebre, l’acte d’enguany va
estar dedicat al Port. El títol: Visions del Port de Roquetes.
La responsable de la conferència, Vicky Carles, de l’empresa roquetenca Gubiana dels Ports, va orientar-la com un
recorregut virtual pel terme municipal, tot exaltant la contemplació de la bellesa i la diversitat biològica del massís.
Va ser una excursió amb imatges per indrets com ara el cim
de Caro, la Barcina, el coll del Vicari, els bufadors de Covalta, el racó de la Gralla i els barrancs de la Caramella,
Lloret i Sant Antoni, entre d’altres.
pàgina 8

La conferència, molt didàctica, també va tenir l’objectiu de
conscienciar sobre la rellevància de conservar i respectar
els nostres espais naturals.
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Roquetes acomiada
el científic jesuïta
Josep O. Cardús
Dins el calendari d’actes amb motiu de la festa del 14 d’abril,
va celebrar-se, a la sala d’actes de l’ajuntament, un homenatge a Josep Oriol Cardús, científic jesuïta de l’Observatori
de l’Ebre. Un acte que també va ser de comiat, ja que Cardús, als seus 96 anys d’edat, se n’ha anat de Roquetes de
forma definitiva per instal·lar-se a la residència que l’orde
religiós té a Sant Cugat del Vallès. Així, de la mà de l’alcalde,
Paco Gas, Roquetes va voler retre homenatge a qui va estar
director de l’Observatori entre els anys 1970 i 1985.
Josep Oriol Cardús, conegut per la ciutadania com el pare
Cardús, va arribar a Roquetes l’any 1942, però no va ser fins
al juliol de 1949 que va instal·lar-s’hi definitivament. D’aleshores ençà, el seu treball ha estat, bàsicament, l’Observatori
i les relacions institucionals entre aquest i altres centres (observatoris, universitats...), sense deixar de banda tota la seva
feina de recerca científica. En el seu parlament, Cardús va
voler destacar la projecció de Roquetes al món a través de
l’Observatori de l’Ebre i va manifestar emocionat que va arribar a Roquetes amb molta il·lusió i que se’n va “amb la recança de deixar una ciutat petita en habitants però molt
gran en continguts”.

Al cap d’uns dies de l’emotiu acte de comiat a l’ajuntament,
també l’església de Roquetes i els seus feligressos van afegir-se als homenatges a l’ancià científic. Així, el rector mossèn Domingo i els jesuïtes Alberca i Sant Clemente, també
científics de l’Observatori, van oficiar una concorreguda
missa en el seu honor, durant la qual la Congregació Mariana
de Roquetes va entregar-li la medalla del centenari de l’entitat. Cal recordar que el pare Cardús va participar en les festes de la Immaculada (organitzades per la Congregació) des
de l’any 1950.
Finalment, afegir que l’Observatori de l’Ebre, el centre científic on el pare Cardús ha viscut durant 69 anys, també va organitzar diversos actes d’homenatge al jesuïta.

i, a més...

Paula Pardo i Eva Piñol, pubilles del 2011
Dijous 14 d’abril, el saló de plens de l’ajuntament va acollir l’acte de l’elecció de les pubilles que el 2011 representaran la ciutat; un acte que organitza el Patronat de Festes
de Roquetes. Un total de tretze xiquetes que enguany

compleixen -o ja han complit- 9 anys van presentars’hi i l’afortunada va ser Eva Piñol.
Pel que fa a la pubilla, d’un total de divuit noies de 18
anys la més votada va ser Paula Pardo. L’enhorabona!
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El 31è Premi de pintura Ciutat
de Roquetes, cap a Granollers
També dins els actes del 14 d’abril, dimecres 13 va tenir lloc
l’entrega dels premis corresponents al 31è Premi de pintura
Ciutat de Roquetes i la inauguració de les obres presentades
al Premi, que s’ha pogut veure fins al 15 de maig a la sala
d’exposicions del casal municipal Hort de Cruells.
El premi general d’aquesta edició va recaure en Ricard Terraza, de Granollers, amb l’obra Omplint el buit. Per la seva
banda, el premi local va ser per a l’artista Mentxu Pérez,
amb l’obra Primavera, mentre que el premi jove va quedar
desert.

La festa del 14 d’abril emmarca també les cinquenes Jornades
gastronòmiques
Una estona abans de l’entrega dels premis de pintura, al
passeig de Ramon Bosch i Rosell va tenir lloc la presentació de la 5a edició de les Jornades gastronòmiques de Roquetes, organitzades, de forma conjunta, per les àrees de
Dinamització Econòmica i Turisme de l’Ajuntament. Davant la presència d’unes 200 persones, els sis restaurants
participants van oferir una petita mostra dels productes
que es podrien trobar durant la celebració de les jornades.
Fins a l’1 de maig, es va poder gaudir dels menús que van
preparar els restaurants Amaré, Can Miquel, ET, Nogan’s
i Xefla, de Roquetes, i Bon Profit, de la raval de Cristo.
Tots sis van oferir productes del territori, tot seguint el
lema d’aquesta edició: La nostra terra a taula. Carns, peixos
i verdures elaborats tot seguint receptes clàssiques i d’alpàgina 10

tres de més arriscades, i a uns preus prou assequibles.
D’altra banda, dilluns 2 de maig, al casal de joves va celebrar-se el sorteig de sis menús per a dues persones entre
tots els participants de les jornades gastronòmiques; un
obsequi que, tal i com ja s’havia anunciat durant l’acte de
presentació, van voler oferir els restauradors a tots els
clients que van optar per degustar els menús de les jornades.
Els agraciats en el sorteig d’aquests menús (que va comptar amb la presència dels regidors de Turisme i Dinamització Econòmica de l’Ajuntament, Maribel Belmonte i Gerard
Gas, respectivament), van ser: Ramon Romeu (restaurant
Amaré), Juan M. Vives (restaurant Bon Profit), José Piñol
(E.T.), Paco Fatsini (Nogan’s) i Ivan Franch (Xefla).
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Presentacions literàries, recitals poètics, llibres i roses
en un Sant Jordi celebrat en plena Setmana Santa
La diada de Sant Jordi va coincidir enguany amb el dissabte de la
Setmana Santa. Malgrat que les previsions no auguraven que fos
una jornada concorreguda quant a públic, sí que va ser-ho, i els carrers principals del nostre municipi van respirar l’aire festiu que
sembre acompanya la celebració. Al carrer Major de Roquetes, llibres i roses perquè tothom pogués comprar el regal adequat per
als seus éssers estimats (el roquetenc Francisco Favà va posar una
paradeta davant del mercat per vendre el seu llibre, que ha estat
publicat recentment i presentat a la biblioteca), mentre que a la
raval de Cristo, l’estanc també va treure llibres al carrer.
Per la seva banda, els centres educatius de la població van celebrar
Sant Jordi uns dies després de la diada, amb concursos de poesia
i de dibuix; com també va fer l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes que, diumenge 24 d’abril, va obsequiar les dones
assistents al ball amb una rosa. I com que aquesta data va coincidir amb la Setmana Santa, què millor que gaudir de les postres tí(continua a la pàgina següent)

A DALT, IMATGES DE LA DIADA A ROQUETES. A BAIX, LA CELEBRACIÓ A LA LLAR DE JUBILATS I EL RECITAL DELS POETES DE L’EBRE.
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piques de l’època? Així que l’Associació també va obsequiar els presents amb una mona d’un ou per a cadascú.
SANT JORDI A LES ESCOLES

A causa de la coincidència amb les vacances primaverals,
les escoles van ajornar la celebració de Sant Jordi fins a
uns dies després de la diada. Així, el matí del divendres 29
d’abril, a l’escola Raval de Cristo es van entregar els premis corresponents al concurs literari de Sant Jordi, els treballs del qual van ser exposats a les vidrieres del centre.
Els primers premis de cada nivell (van endur-se un llibre
cadascú) van ser per a Tarik El Makkaoui (P3), Pau Solé
(P4), Aitana Dosanjos (P5), Luz M. Rodríguez (primer de
primària), Mohamed Ouaissa (segon), Dani Adell (tercer),
Ikram En Nour (quart), Omar Ez-Zahyry (cinquè) i Quim
Rodríguez (sisè). La resta d’alumnes també van rebre un
petit detall per la seva participació en el concurs.
El dia abans, dijous 28 d’abril, l’escola M. Marcel·lí Domingo també va celebrar Sant Jordi, i va triar el pavelló poliesportiu per fer-ho a causa de la manca d’espai que
ofereix ara per ara el pati de l’escola. Gairebé un miler de
persones (alumnes, mestres i familiars) va gaudir de l’espectacle de ball i dansa que els alumnes del centre van
preparar per a l’ocasió, i també van poder assistir a l’entrega dels premis del VII Concurs artístic i literari de Sant
Jordi. En aquesta edició, el certamen va estar dedicat als
boscos, ja que el 2011 és l’any internacional del bosc.
En el concurs, els alumnes van participar-hi dividits en
quatre categories: parvulari (dibuix), cicle inicial (rodolí i
dibuix), cicle mitjà (conte o narració curta) i cicle superior
(narració). Els guanyadors van ser Rosa Fornós, Clara Portalés i Marc Hernández (P3); Anna Querol, Alba Fumadó i
Júlia Homedes (P4); Ihssan Hallouli, Naiara Tinoco i Raquel Royo (P5); Núria Lorenzo, Candela Alonso i Eva Zhu
(1r); Amine Sabaay, Laura Garcia i Sergi Monllau (2n); Nicoleta Moscú, Anna Prime i Meritxell Farlete (3r); Erika
Kuizinaite, Josep Gaitan i Ihssan El Youssoufi (4t); Núria
Julian, Rut Cortiella i David Subirats (5è); i Mar Chavarria,
pàgina 12

ELS ALUMNES DE L’ESCOLA RAVAL DE CRISTO (ESQUERRA) I ELS DE LA M. M. DOMINGO (DRETA) DURANT LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT JORDI. MOSTRA
DELS TREBALLS PRESENTATS AL CONCURS LITERARI D’AQUEST SEGON CENTRE.

Alba Ballesté i Gemma Roig (6è).
Tots els treballs realitzats van estar exposats als diferents
passadissos de l’escola fins al 6 de maig, on van poder ser
visitats pel públic a les tardes.
LA LITERATURA COM A EIX DE LA FESTA

A Catalunya, els dies previs a la diada sempre estan marcats per les presentacions literàries i els actes relacionats
amb la literatura, i Roquetes no va ser cap excepció. El primer, un nou recital poètic ofert per Poetes de l’Ebre a la
sala polivalent de la biblioteca Mercè Lleixà. Aquest grup,
que està format per gent de diferents poblacions del territori i d’edats diverses, està unit per la passió per la poesia, i aquesta vegada, a més a més d’oferir-ne recitada,
també va presentar els llibres La sirena de l’Ebre, de Glòria Fandos, actual presidenta de l’entitat; Antologia 2010
de Poetes de l’Ebre, un recull d’obres de diversos poetes de
les nostres terres; i Tres clases de frases sin disfraces, del roquetenc Francisco Favà.
En segon lloc, el geòleg i professor planenc Àlvar Arasa,
membre del Grup de recerca científica Terres de l’Ebre, va
presentar el seu darrer llibre: Roques del Port, una obra que
(continua a la pàgina següent)
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D’ESQUERRA A DRETA I DE DALT A BAIX, LES PRESENTACIONS LITERÀRIES AMB MOTIU DE SANT JORDI: ‘ROQUES DEL PORT’, D’ÀLVAR ARASA; ‘DOS MISSATGES AMB EL COR A
LA MÀ’, DE MOSSÈN BLANCH; ‘ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA RAVALETA. HISTÒRIA I ENTORN’, DE MARIANO GIL; I ‘LO FAIXÓ DE LA SERP’, DE VICKY CARLES I CARME JULIÀ.

(ve de la pàgina anterior)

abraça el territori des de Prat de Comte fins a Morella i
Xert, i tracta les diferents singularitats del rocam del massís que, en termes geològics, forma part de l’anomenada
zona d’enllaç entre la serralada Ibèrica i els Catalànids.
El llibre s’estructura en una part introductòria que fa un
repàs a l’evolució dels coneixements de la geologia. En un
segon apartat, tracta els fonaments teòrics necessaris per
comprendre la formació de les roques i les deformacions
que les afecten. Un tercer capítol tracta de la història geològica i fa referència als diferents paisatges que s’han creat
al llarg dels períodes geològics dels darrers 250 milions
d’anys. I, per acabar, el llibre parla àmpliament de l’aigua
i dels bufadors del Port.
El lector trobarà en aquesta obra més de cent il·lustracions,
gràfics, mapes i talls geològics, acompanyats de fotografies de paisatges, formacions rocoses, fòssils i altres.
El tercer acte literari va anar a càrrec de mossèn Joaquim
Blanch que, la tarda del divendres 15 d’abril, va recitar
unes quantes poesies de la seva obra: Dos missatges amb
el cor a la mà. L’acte, presentat per mossèn Domingo, rector de la parròquia de Roquetes, va voler ser un avanç de
la que serà la presentació del llibre; un recull de poesies de

mossèn Manyà i del propi mossèn Blanch.
La mateixa tarda, els veïns de la raval de Cristo van assistir -al casal- a la presentació del llibre de l’exalcalde Mariano Gil, el nom del qual el defineix perfectament:
Associació de veïns la Ravaleta. Història i entorn. En aquesta
obra, l’autor parla de Roquetes i els seus orígens (ofereix
una àmplia informació sobre les entitats), i també de la
raval de Cristo, amb un important contingut fotogràfic. Finalment, Mariano Gil fa un repàs a la història de l’Associació de Veïns la Ravaleta, que va néixer el 19 d’abril de 1975.
Cal assenyalar que aquest acte va gaudir d’una gran assistència de públic, il·lusionat per la presentació d’un llibre
en què ha col·laborat molta gent de la raval de Cristo amb
l’aportació d’informació i fotografies antigues. Segons
l’autor, l’obra, que va començar a gestar-se l’any 2008, vol
ser un reconeixement a un tipus d’entitats sobre les quals
gairebé mai no es publiquen llibres.
Ja passat Sant Jordi, la sala polivalent de la biblioteca va
acollir la darrera presentació literària del mes d’abril.
Aquesta vegada, de la mà de Vicky Carles i Carme Julià,
autores de Lo faixó de la serp; un relat infantil que és el
segon de la col·lecció Llegendes del Port. El llibre té l’objectiu d’atansar les llegendes, rondalles i mites del Port a
les generacions actuals.
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eleccions
municipals 2011

El pavelló tornarà a acollir unes eleccions
El 22 de maig, la ciutadania podrà triar els seus representants
municipals per als pròxims quatre anys

E

l pròxim diumenge 22 de maig, els ciutadans
i les ciutadanes podran exercir el dret a votar;
aquesta vegada, per triar els representants a
l’Ajuntament per a la pròxima legislatura. Al
nostre municipi, que tornarà a celebrar els comicis al pavelló municipal ( ja van tenir-hi lloc les eleccions

al Parlament de Catalunya el novembre passat), hi concorreran sis candidatures, les que presenten el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), Convergència i Unió (CiU), Ebrencs independents (EBIN), Partit Popular de Catalunya (PP) i la Plataforma per Catalunya (PxC). Tot seguit, us les oferim.
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Hem fet...
Quan vam aconseguir l’alcaldia l’any 2007, Roquetes tenia
un dèficit en infraestructures i equipaments realment gran.
Carrers vells i degradats, infraestructures obsoletes, manca
d’un pavelló multiusos, les carreteres a la Ravaleta, Jesús
o Tortosa estretes, fosques i perilloses...
Però en aquests quatre anys del nou govern municipal s’ha
treballat molt. De fet, hem dut a terme les inversions més
importants que mai s’havien realitzat en cap a altra legislatura anterior al nostre municipi: 10,250 milions d’euros
invertits per l’Ajuntament en infraestructures i equipaments, més 1,650 milions d’euros per comprar les naus de
l’antiga LEAR, 700 mil euros en un tancat sanitari per a la
protecció i estudi de la cabra salvatge al Port, i 7,3 milions
d’euros en equipaments escolars. Tot plegat, un total de
20 milions d’euros (3.300 milions de pessetes) invertits a
Roquetes en los últims quatre anys del nou govern municipal amb l’alcalde d’Esquerra al capdavant.

I ho hem fet en un context realment difícil: la crisi
econòmica més gran dels últims cinquanta anys.
Una crisi de la qual encara no hem sortit i que ha
afectat de forma clara la nostra ciutat i també el
propi Ajuntament, que haurà de treballar de valent en els pròxims quatre anys.

Per això

farem

1. Reduirem el dèficit corrent existent.
2. Reactivarem l’activitat econòmica i laboral
amb la creació de nous llocs de treball per combatre la crisi econòmica general.
3. Dotarem el nostre municipi de nous equipaments: per a la gent menuda, una llar d’infants i
una Residència i Centre de dia per a la gent gran.
4. Mantindrem la qualitat de vida tot garantint
la cobertura de les necessitats bàsiques, equipaments adequats i millora de les infraestructures.

Sisco Ollé

Tere Moreso

Maribel Belmonte

Jordi Baucells

Paco Cabanes

Isa Subirats

Sílvia Altadill

Pep Cardona

Mingo Espuny

Georgina Tolós

Rosa Tolós

Joan Segarra
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Quatre anys intensos... que s’han fet curts
Efectivament, aquests quatre anys han estat de molt treball i bons resultats. En el marc d’un equip de govern que
ha funcionat com la seda -car, s’han prioritzat els interessos de Roquetes per davant d’interessos de partit o de
promoció personal-, s’han aconseguit fites realment importants:
 Construcció del pavelló poliesportiu amb un estalvi de 3 milions d’euros (un 50%) respecte del projecte heretat
de l’anterior govern socialista.
 Rècord d’inversions (més de 10 milions d’euros) des de la restauració dels ajuntaments democràtics.
 Sala de tractament de la caça (capdavantera a Catalunya) per controlar l’estat sanitari de la nostra cacera en
benefici de la salut dels nostres ciutadans.
 Reforma de la plaça de la raval Nova, donant resposta a una llarga reivindicació veïnal.
 Hem resolt el cul de sac urbanístic en què ens havia posat l’anterior govern socialista en relació als solars ocupats per Imssa-Tamsa a la raval de Cristo; deixant-los a disposició pública.
I tantes altres coses que ara serien llargues d’enumerar...
I això malgrat la terrorífica herència rebuda en forma de deutes, hipoteques(piscina coberta municipal, hem de
pagar anualment durant 20 anys quasi 400.000 euros. Al final ens pot costar més de 7 milions d’euros, és a dir,
uns MIL DOS-CENTS MILIONS DE PESSETES) i compromisos inconfessables que, per preservar el bon nom de Roquetes, ens hem dedicat a solucionar i no a esventar.
Però encara queda molt per fer. Nosaltres, com a independents que no tenim altre objectiu que treballar per Roquetes, som la millor garantia que aquests objectius de futurs s’assoliran de la millor i més ràpida manera possible. Fites com ara:
 Culminar el sanejament dels comptes públics, molt malmesos per 24 anys de desgavell socialista.
 Liderar la lluita contra la crisi posant la creació de llocs de treball locals com a principal prioritat del mandat; d’entrada, exigint el compliment íntegre dels compromisos adquirits arran del tancament de LEAR.
 Oferir als joves espais i recursos per poder fer realitat les seves inquietuds.
 Encapçalar el desenvolupament turístic del parc natural i la reserva de caça de forma beneficiosa per als ciutadans de Roquetes.
 Restaurar l’ermita de Sant Antoni.
I moltes altres coses que trobareu en el nostre programa electoral.
Ens presentem i us demanem la vostra confiança per portar Roquetes tan lluny com pot i es mereix la nostra ciutat. Estem preparats i motivats per fer-ho, perquè per a nosaltres només hi ha quelcom què importa: MILLORAR
ROQUETES.

NOSALTRES, EBRENCS INDEPENDENTS, EN SOM LA GARANTIA. DÓNA-LI LA FORÇA DEL TEU VOT.
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entitats

La Lliga contra el càncer celebra el seu sopar anual
Enguany, la convocatòria va avançar la seva data de celebració, que
va tenir lloc al pavelló poliesportiu

D

ivendres, dia 29 d’abril, va tenir lloc una
nova edició del sopar que cada any organitza la delegació a Roquetes de la Lliga
contra el càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. En aquesta edició, que va celebrar-se més aviat en el calendari que en
d’altres anys, es va estrenar nova ubicació, ja que el lloc escollit per al sopar va ser el pavelló municipal. A aquesta
nova convocatòria del sopar (que, com sempre, també va
comptar amb fila zero, és a dir, gent que opta per donar a
l’entitat els diners que costa el sopar però sense anar-hi)
va assistir un total de 155 persones.
El sopar, que se celebra amb l’objectiu de recaptar fons
per a la investigació de la malaltia i per donar suport als
malalts que la pateixen i als seus familiars, va comptar
amb la presència del director territorial del Departament
de Salut a les Terres de l’Ebre, Albert Gómez; el dr. Joan
Borràs, cap del servei d’oncologia de l’hospital universitari Sant Joan de Reus i president de la Lliga; Francesc Vallespí, president de la Lliga al Baix Ebre; l’alcalde de la
ciutat, Paco Gas; Mercè Curto, presidenta de la Lliga a Roquetes, i autoritats i públic en general. En els parlaments,
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tots van coincidir en la importància de continuar amb els
programes de prevenció del càncer de mama, de continuar
endavant amb el projecte de prevenció de càncer de colon
i amb el suport a les famílies però, sobretot, tirar endavant, per la qual cosa és tan important la realització d’aquests sopars i altres activitats dedicades a recaptar fons.
En acabar el sopar, els assistents van gaudir d’una exhibició de ball de saló a càrrec de quatre parelles de Roquetes.
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La tercera edició de la Festa
del gaiato torna a aplegar
més de 200 persones
El matí del dissabte 9 d’abril, més de dues-centes persones van acudir a la convocatòria festiva que fa tres anys
que organitza l’Associació de Jubilats i Pensionistes de
Roquetes. Es tracta de la caminada popular coneguda com
la Festa del gaiato, en què els participants fan un recorregut per Roquetes amb la companyia de bastons, gaiatos i
altres estris que contribueixin a que la caminada sigui més
lleugera.
A les 9 del matí, els assistents van concentrar-se al centre
cívic per iniciar la passejada pels principals carrers de la
ciutat. Acompanyats per la música dels Grallers de Roque-

tes i les autoritats municipals, van recórrer els carrers del
Pare Romanyà, Major, Ramon Bosch i Rosell, Pare Rodés
i Metge Cid, fins a llar de jubilats. Una vegada allí, a esmorzar pa amb allioli, llonganissa i baldana.

tradicions

L’1 de maig, la romeria
dedicada a la Mare de Déu
del Port
Com cada any, quan arriba el dia 1 de maig, la parròquia de Roquetes organitza una romeria dedicada a la
Mare de Déu del Port, que es troba a l’única ermita que
pertany a la parròquia de Roquetes ja que la capella del
Carme pertany a la de la raval de Cristo.
Tal com ja ve sent costum, el punt de trobada va ser la
cruïlla de la font del Mascar i el camí de l’ermita. En
aquest punt, els assistents van començar a resar el rosari
fins a l’ermita, on va celebrar-se una missa, enguany oficiada per mossèn Domingo, rector de la parròquia ro-

quetenca.
Cal dir que el mal estat de la carretera d’accés al Port
no va ser cap impediment perquè els fidels acudissin
a la cita anual de la romeria.
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L’obra de Gaudí
amb l’Associació de Dones de Roquetes
L’Associació de Dones de Roquetes va organitzar, el 30 de
març passat, un viatge a Barcelona per visitar el temple de
la Sagrada Família, la inacabada església que l’arquitecte
Antoni Gaudí va construir a la capital catalana. Un total de
vuitanta persones van apuntar-se a la sortida (dos autobusos) per visitar un dels símbols artístics i espirituals més
visitats de Barcelona. I és que, des que l’Associació va obrir
les seves sortides als acompanyants de les sòcies, l’èxit d’aquestes ha estat del tot assegurat. Cal ressaltar, però, que
la visita a la Sagrada Família va aixecar molta expectació,
la qual cosa explica la gran assistència al viatge.
Després de la visita al temple, la jornada va continuar al
Poble espanyol, a Montjuïc, on, després de dinar, també va
ser motiu de visita.
D’UNGÜENTS I MONES DE PASQUA

L’activitat a l’Associació, però, no s’ha reduït a la sortida a
Barcelona, sinó que, com sempre, els diversos actes omplen la major part de tardes de la setmana. Un exemple, els
dos tallers que s’hi van dur a terme aquest principi de pri-
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mavera. El primer, per aprendre a elaborar pomades i ungüents a base de productes i components naturals que avui
en dia es poden trobar en comerços especialitzats (val a dir
que també se’n pot aconseguir informació a través d’Internet).
Les pomades fetes a casa tenen una durada de quatre mesos
a l’estiu i de sis a l’hivern, i els materials necessaris per elaborar-ne són una bàscula digital, una batedora, un comptagotes i culleres i pots per posar al bany maria. En poden fer
cremes antiestries, de mans, corporals...
D’altra banda, el dolç típic de la Setmana Santa, la mona, va
ser el centre del segon taller de l’Associació. Neus Favà,
membre de la junta de l’entitat, va mostrar com fer-ne de
tradicionals a casa. Moltes sòcies van participar en aquest
taller, per assistir al qual van dur-se els estris necessaris de
casa. Amb els ingredients que els va proporcionar l’Associació, van elaborar un parell de mones cadascuna. Cal dir que
també van haver sòcies que només van assistir-hi com a espectadores, i que, en acabar, unes i altres van degustar els
dolços amb mistela.
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esports
José Mollà, president del club de ball esportiu Making
Dance de Roquetes
“Per ballar cal no tenir vergonya i posar-hi ganes”
osé Mollà és el president del club de ball
esportiu Making Dance; una entitat que,
malgrat que ja fa anys que està en actiu,
fa gairebé quatre anys que forma part del
teixit associatiu de Roquetes. Aquesta Setmana Santa passada, diverses parelles del Club van
aconseguir el segon lloc en el Campionat de Catalunya de Clubs, en les categories absoluta i youth.
En aquesta entrevista, Mollà ens fa cinc cèntims
del món dels balls de saló; un esport apassionant
que cada vegada compta amb més adeptes.

J

Pregunta: Quan es va crear aquesta entitat?
Resposta: Vam crear-la l’any 2007, va ser quan va crear-se
també la Federació catalana.
P: Per què a Roquetes?
R: Vam començar fa cosa de tres anys. Estàvem a la raval
de Cristo, en un local molt petit. Vam demanar ajuda a l’Ajuntament i ens va cedir una sala. El que passa és que, per
qüestió d’horaris, no ens anava bé i vam buscar un local
petit per sortir del pas.
P: En aquest local, quan temps fa que hi esteu?
R: A l’abril ha fet un any. Vam fer-hi obres perquè el local
estava malament, i com que tenim un nom i una certa categoria dintre de l’esport català, necessitem un lloc adequat. Hem hagut d’esperar-nos a tenir recolzament de socis
per poder fer el pas, i un nombre mínim d’esportistes.
P: Qui formeu la junta directiva?
R: Jo en sóc el president. El vicepresident és Eduard Casasampere; la secretària, Cinta Castell; el tresorer, Joan Castell, el pare de Cinta; i després també tenim uns vocals.

P: D’on són els alumnes? En teniu molts? De quines edats?
R: La majoria son d’aquí, de Roquetes, però també hi ha
gent de Tortosa, València, Castelló, Barcelona... Abans
també venien de Lleida. Ara per ara tenim unes 25 parelles
entre tots els nivells, i la mitjana d’edat dels grups ronda
els 16 anys
P: I quant als horaris d’entrenament?
R: Hi ha més classes a la tarda, fora de l’horari escolar,
però, per exemple, també hi ha parelles que treballen i
aprofiten els migdies per fer classes. Els socis, però, podem
venir-hi sempre que vulguem. Agafem les claus, obrim i
entrenem.
P: Què cal per ser soci del Club?
R: Res, venir aquí i pagar una quota mensual per les despeses de la sala i gestions administratives, i ja està. Els
socis tenen preus especials a l’hora de fer grups per ballar
i tenen descomptes especials en les classes. També poden
(continua a la pàgina següent)
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CEDIDA

A L’ESQUERRA, LES DUES PARELLES DEL CLUB QUE VAN ACONSEGUIR EL SUBCAMPIONAT DE CATALUNYA L’ABRIL PASSAT. A LA DRETA, IMATGE D’UN DELS ENTRENAMENTS
A LA SEU DE L’ENTITAT, UBICADA EN EL NÚMERO 14 DEL CARRER DE LA CONSTITUCIÓ, A ROQUETES.

(ve de la pàgina anterior)

haver socis col·laboradors, que són els que no ballen però
estan informats de totes les sortides, activitats i competicions que fem i poden venir a veure-ho. La veritat és que
estem molt ocupats.
P: Hi ha molta demanda avui en dia per practicar balls de
saló?
R: La veritat és que sí. Pel que fa la nivell de competició, sí.
El motiu és que gairebé tots els alumnes que tenim estan
competint des de molt petits. Per exemple, Mercè Llorca,
que ha estat campiona d’Espanya, va començar a fer classes amb 8 anys i ara ja en té 20. Són 12 anys ballant i, clar,
independentment que tinguin estudis o estiguin estudiant,
això és com una carrera professional per a ells; una inversió que els pares fa i, quan arriben a una certa categoria,
s’han de mantenir en el nivell de ball. Ara, gràcies a la Federació i al Consell Català de l’Esport, es pot reglar tota la
formació i obtenir un títol de tècnic esportiu. No convaliden les classes de ball, però, en estar federat, se’t considera
esportista d’elit i aleshores sí que et convaliden assignatures de la carrera, i de l’institut també. La major part de
socis que tenim que estan federats i competeixen tenen assignatures convalidades, perquè representa que els esportistes d’elit necessiten més hores per entrenar. Dins dels
esportistes d’elit hi ha diversos nivells i llavors poden accedir al CAR de Sant Cugat.
P: És un esport car? Qui paga els vestuaris i les sortides
per competir?
R: Sí, és un esport molt car. Els vestuaris i les classes se les
paga cadascú. Nosaltres, com a Club, podem aconseguir
algun tipus de subvenció. Ara, però, el primer és poder
arreglar la sala, que és cosa de tots. També tenim subvencions que les destinem a pagar les llicències federatives,
que no són gens barates, perquè ens toca pagar la part catalana i la part espanyola. Si vénen professors internacionals a fer classes, intentem rebaixar els preus als socis, però
les classes particulars i la formació se les paga cadascú.
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Els vestits de les xiques són més cars perquè porten pedreria. He de dir que, per als campionats d’Espanya, la mitjana de preu frega els 1.500 euros. El poden utilitzar tota
la temporada i després el que fan és vendre’l de segona mà.
P: De quins equips disposeu en competició? Com estan
formats i on competeixen.
R: Va per categories d’edat. Ara competim en juvenil, que
són els més petits, júnior 1, júnior 2... Gairebé en totes les
categories d’edat tenim representació, però els equips més
forts són el youth, que són el sub-17, i en la categoria absoluta, que són les màximes exponents que tenim ara. Tenim
3 parelles de cada, que són els que van anar a participar en
el Campionat de Catalunya de clubs i van quedar subcampions: en absoluta, Marc Martí i Mercè Llorca i Luís M.
Garcia i Núria Farlete, i per la categoria youth, Alejandro
Garrido i Paula López, Ricard Canalda i Mireia Balada i Ferran Pallarès, que, en separar-se de la parella, no va poder
ballar.
P: En què consisteixen les categories?
R: Són cinc balls llatins i cinc balls estàndard, i, depenent
de la categoria de nivell en què es troben, ballen uns balls
o uns altres. Al principi, quan comencen, en ballen 2. Després passes a 3, a 4 i a les finals, 5. En la màxima categoria de nivell ja balles cinc balls llatins i cinc balls estàndard.
P: D’on són els equips participants en els campionats?
R: De tot arreu. Cada setmana hi ha competicions nacionals
i potser en una ciutat diferent, tant al territori català com
a l’espanyol. Aquestes competicions representen uns punts
i un rànquing. Independentment d’això, hi ha els campionats autonòmics, a Catalunya en el nostre cas, i després
els estatals (no té res a veure la posició en què quedes a Catalunya per accedir a l’espanyol). Des del setembre fins al
juny no parem de competir, i a l’estiu, que no competim i
és quan no hi ha escola, és quan aprofitem per treballar
més.
P: El club organitza alguna activitat pròpia?
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

R: Sí, de cara a la pròxima temporada, que ja tindrem la
sala arranjada, tenim previst fer la festa del soci el primer
dissabte de cada mes i que la gent pugui venir a escoltar
música, a practicar el que ha après durant la setmana. La
idea és fer festes temàtiques cada mes, celebrar la Castanyada, el Nadal... Això, a nivell d’entitat. A nivell de carrer,
organitzem exhibicions per les festes de Roquetes, participem en la Fira d’entitats, en actes benèfics com el sopar del
càncer. El que volem fer aquest any és posar el nom de Roquetes al calendari de competicions a nivell de Catalunya
i de la Lliga de clubs. Ens agradaria portar a Roquetes una
de les proves de la Lliga, i seria al pavelló.
P: Quan veieu la gent que balla a les festes majors, què
penseu? Vosaltres balleu d’una altra manera o continueu

Roquetes
fent ball de saló?
R: Ho veiem sempre bé perquè, per aprendre a ballar, hi ha
una cosa molt important: no tenir vergonya i posar-hi
ganes. Aquests són els dos ingredients indispensables per
aprendre a ballar. La gent de ball de saló balla normal. El
que passa és que, si algú detecta que hi ha gent de competició, li hi fa gràcia. Sempre acabem fent classes i exhibicions improvisades.
P: Per acabar, vols afegir alguna cosa més?
R: Voldria afegir que, a Setmana Santa, vam anar a Sant
Cugat, a la 4a prova de la Lliga de clubs. Independentment
de les competicions, vam fer quatre proves de clubs, vam
quedar subcampions i, en el Campionat de Catalunya de
clubs, vam quedar subcampions en absoluta i en youth.
També vull dir que, a partir del setembre, volem fer classes de ball clàssic i de hip hop.

CEDIDES

El terme de Paüls acull
gran part de la 2a edició de
la Marxa de la Joca
El dia 10 d’abril passat, l’entitat excursionista la Joca
Club Alpí va organitzar la seva segona Marxa; una sortida que forma part del calendari d’activitats de l’entitat
i de la vegueria de l’Ebre-Regió V de la FEEC, a la qual
pertany. En aquesta segona edició i a l’igual que l’any
passat, els participants (un total de 312 excursionistes)
també van poder triar entre tres recorreguts, segons les
possibilitats de cadascú: des de la volta fins a la cova
del Llop fins als recorreguts de més alçada, que van passar pel coll de la Gilaberta i van comptar amb la presència de la singular silueta de les roques de Benet.
Tot i que a primera hora del matí va bufar un fort vent, la

jornada va transcórrer amb normalitat i es va poder celebrar la fi de festa a l’àrea recreativa de Sant Roc, a
Paüls.
L’entitat roquetenca vol agrair la presència de participants, voluntaris i col·laboradors en aquesta segona
Marxa i desitja poder comptar amb la seva participació en
l’edició de l’any vinent.
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futbol base

El Club Futbol Sala Roquetes i el porter Joan Solà Verdiell
‘Johan’ (encara en edat juvenil) han arribat a un acord per
reforçar la porteria de l’equip masculí, com a mínim fins
a final de temporada. La lesió de l’únic porter de l’equip,
Joan Vilanova, ha obligat la directiva del Club a cobrir
d’urgència aquesta posició per afrontar el tram final del
campionat, en què l’equip es juga la permanència a la categoria.
L’ampostí Johan, que ja s’ha incorporat a la disciplina del
Club, arriba al CFS Roquetes procedent del CFS Faraon
l’Aldea V. Moreso Arq. i disseny, equip amb el qual va
iniciar la temporada, provinent del juvenil del CFS Salou
de la Divisió d’Honor.

Més de 200 equips al
MIC 2011
El MIC 2011 va tornar a superar tots els rècords
com a millor torneig de futbol base mundial. Van
acudir-hi 201 equips vinguts d’arreu del món, de
40 nacionalitats diferents, que van disputar 502
partits en cinc dies. A més a més de la presència
d’una selecció de les Terres de l’Ebre, el nostre territori va tenir-hi protagonisme en la jornada inaugural, ja que els encarregats d’obrir l’acte van ser
la Colla jove de dolçainers de Tortosa, el seguici
del Renaixement i els seus abanderats.
La selecció del Brasil en categoria juvenil, el Barça
en cadet, l’Aspire Football Dreams en infantil, l’At.
de Madrid en alevins futbol 11, el Màlaga en aleví
futbol 7 i el femení de l’Estartit van ser els campions de l’onzena edició del MIC, que va disputarse durant la Setmana Santa passada a la costa
Brava.
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El Peó Vuit, en plena
competició

escacs

Nou porter per a l’equip
masculí del CFS Roquetes
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El club d’escacs Peó Vuit està immers en un seguit de
campionats que s’han celebrat aquests darrers mesos.
Una vegada acabat el de Catalunya per equips, l’equip
A (a 2a Divisió) va aconseguir cinc punts, és a dir, 4t
classificat i només a 1,5 punts de jugar la lligueta d’ascens a la Primera Divisió. L’equip va obtenir bons resultats contra equip forts, en canvi va fallar contra
d’altres, a priori, bastant més inferiors. L’equip B va
acabar tercer del seu grup (1a Territorial) i l’equip C (2a
Territorial) va acabar 4t.
Quant al Campionat de Catalunya juvenil, jugat del 20
al 24 d’abril a la Pineda, el Peó Vuit va estar representat per Sergi Panella i Cristina Camacho. A la classificació, Panella va aconseguir el 9è lloc i Cristina
Camacho, el 44è.
D’altra banda, ja ha començat 27è Obert territorial de
Tarragona (Memorial Calbet) i el juguen Sergi Panella
i Marc Bautista en el grup A i Sergi Fernández en el B.
Les partides d’aquest campionat se celebren els dissabtes a la tarda des de l’abril fins al juny.

Tot a punt per a la
VIII Concentració motera
Els pròxims dies 3, 4 i 5 de juny, se celebrarà a Roquetes la
8a. Concentració motera Roquetes-Terres de l’Ebre; una trobada que està organitzada pel Moto Club Roquetes i que ja
va néixer amb l’objectiu de crear un bon ambient i fer una
mica de turisme per les Terres de l’Ebre.
El lloc de la concentració tornarà a ser el recinte del Montepio, a la ctra. dels Reguers, que obrirà les portes divendres
dia 3. Hi haurà servei de barra i acampada amb serveis, dutxes i pàrquing vigilat.
A banda de sortejos i sorpreses diverses, l’organització ha
previst atorgar vuit premis: al club més nombrós, al primer
inscrit de la concentració, al pilot masculí vingut de més
lluny, a la pilot arribada de més lluny, a la motocicleta més
antiga, al pilot més jove, al més veterà i el premi especial del
Moto Club Roquetes.
Val a dir que aquesta 8a edició serà puntuable per al Trofeu
català de turisme en moto que organitza la Federació Catalana de Motociclisme.
Més informació: tel. 977 500 460 (horari d’oficina),
www.motoclubroquetes.com o per correu electrònic a l’adreça electrònica xcugat@tecnocat.com.
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biblioteca de roquetes mercè lleixà

activem la biblioteca

E

l mes d’abril passat, la biblioteca va tenir una
variada programació d’activitats i una diada
molt especial: la celebració del seu 4t aniversari. L’1 d’abril es va inaugurar l’exposició Símbols de Franco, del Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya, mentre que el dia 6 va tenir lloc un
cafè-tertúlia sobre el llibre Entre nosaltres i la pel·lícula El caçador d’estels, de Khaled Hosseini.
L’abril va ser un mes de presentacions literàries amb motiu
de la diada de Sant Jordi. La primera va tenir lloc dimecres 13
d’abril, i va ser el llibre Roques del Port, d’Àlvar Arasa; un
acte que va comptar amb la participació de Ramon Salas, de
la facultat de Geologia de la UB; J. M. Mata-Perelló, de l‘Escola de mines de Manresa, de la UPC; Joan Escuer, del
Col·legi de geòlegs de Catalunya; Sisco Ollé, regidor de Cultura; i Àlvar Gisbert, de la Diputació de Tarragona. D’altra
banda, el 28 d’abril es va presentar Lo faixó de la serp, de
Vicky Carles i Carme Julià, segon conte de la col·lecció Llegendes dels Ports.
També amb motiu de Sant Jordi, el grup Poetes de l’Ebre va
oferir un recital poètic el dia 20 d’abril. S’hi van escoltar textos de l’Antologia 2010 de Poetes de l’Ebre, La sirena de l’Ebre, de Glòria Fandos, i Tres clases de frases sin disfraces, de
Francisco Favà.
Finalment, divendres 29 es va celebrar el 4t aniversari de la
biblioteca. Activitats infantils, soltada de globus i presentació de la biblioteca digital de Roquetes. (Més informació, reportatge pàgina 3).

La bebeteca
Donem la benvinguda a la biblioteca a Asier Crespo Prades i a Josep Sangres Garcia.
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notícies
Ana M. Matute,
premi Cervantes
2010

A més a més, molts relats curts i contes per a infants*.
(* Disponibles a la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà).

L’escriptora barcelonesa
Ana M. Matute s’ha convertit en la guanyadora del
premi Cervantes d’enguany, a 85 anys d’edat.
Una escriptora molt premiada, ara podrà comptar
amb un dels pocs premis
que li faltaven i que remarca tota una trajectòria a cavall de
les lletres, amb molta energia narrativa, que es manté tot i
l’edat que ja té. Es converteix així en la tercera dona que el
rep. En rebre’l, va mostrar el seu agraïment en un forçat discurs, ja que no li agraden, i va concloure tot dient: “si se
topan con alguno de los personajes de mis novelas, no se
lo crean, me los he inventado”.
Bibliografia: Los Abel (1948), Fiesta al noroeste (1952), Pequeño teatro (1954), En esta tierra (1955), Los hijos muertos
(1958), Primera memoria (1959)*, Los soldados lloran de noche
(1963), Algunos muchachos (1964), La trampa (1969), La torre
vigía (1971), El río (1973), Luciérnagas (1993), Olvidado rey
Gudú (1996), Aranmanoth (2000), Paraiso inhabitado (2008)*
i La puerta de la luna (2010).

Novel·la per a adults

Ernesto Sábato ens
deixà a 99 anys,
el 30 d’abril passat
L’escriptor argentí Ernesto Sábato (premi Cervantes 1984) ha estat
considerat un dels grans
escriptors de la literatura
llatinoamericana.
Novel·les i assajos sobre la condició humana li han fet valer
aquest reconeixement. La curiosa amistat amb Borges i la
seva trajectòria vital han fet de Sábato una persona compromesa políticament i original literàriament parlant. El seu
compromís contra la dictadura militar argentina de 19761983 va marcar-lo profundament (va documentar gairebé
9.000 desaparicions) i va dur-lo a una depressió que va aturar la seva producció literària, reclòs en la pintura.
Bibliografia: El túnel (1948), El otro rostro del peronismo
(1956), Sobre héroes y tumbas (1961), Abaddón el exterminador (1974), Diálogos con Jorge L. Borges (1976), Entre la letra
y la sangre (1988) i molts més...

novetats

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

E

EDIFICI CENTRE CÍVIC,

2N

n aquest número de la revista Roquetes,
volem destacar que, al programa El món
de la pagesia que presenta el roquetenc
Josep Olivas, s’ha incor porat una nova
col·laboradora: M. Josep Beltran, enginyera agrònoma i tècnica de la Cooperativa agrícola catalana de l’Aldea, que a partir d’ara ens parlarà, entre
d’altres temes, de les plagues i dels tractaments que cal
fer als diferents cultius de les nostres terres (foto 1).
Pel que fa al programa A micro obert, aquesta vegada
ressaltarem dues entrevistes, la primera de les quals amb

PIS

43520

ROQUETES

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

el periodista Conrad Duran, director de la revista gratuïta L’estel (segona imatge). Una publicació que ha destacat per ser una eina de promoció de la cultura de les
terres ebrenques i que acaba d’editar el número 500.
Gairebé 22 anys ininterromputs en què, cada quinze
dies, els artistes del nostre territori han tingut l’oportunitat de donar a conèixer la seva obra, les seves inquietuds i els seus projectes a les pàgines d’aquesta
publicació.
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

La segona entrevista que volem destacar és la que vam
mantenir amb Francesc Ferré, nou director dels serveis
territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre que, en la
seva trajectòria professional, va ser professor i director
de les escoles de Roquetes durant molts anys. Durant
l’entrevista, Ferré va explicar quina és la situació cultural del territori i quins són els seus objectius principals,
en temes culturals, per a les Terres de l’Ebre (foto tercera de la pàgina anterior).
En l’espai Freqüència verda, presentat per la roquetenca
Vicky Carles, coordinadora d’activitats de Gubiana dels
Ports, i Maria Gil, també membre de l’empresa, cal assenyalar l’entrevista amb Carme Julià, creadora de les
il·lustracions del segon volum de la sèrie de contes Llegendes dels Ports, titulat Lo faixó de la serp, el text del
qual n’és l’autora la pròpia Vicky Carles (quarta imatge
de la pàgina anterior).
Dissabte 12 de març, va celebrar-se, al castell de la Suda
de Tortosa, el lliurament del IV Premi Federico Mayor
Zaragoza. L’Institut Roquetes va guanyar-ne el primer
premi en la categoria de centres educatius pel seu projecte Arrels, coordinat pels professors Conxita Blanch i
Marià Lleixà. Per aquest motiu, Antena Caro va dedicar
l’espai La tertúlia a parlar amb els professors coordinadors del projecte i també amb una representació dels
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alumnes que hi participen. D’esquerra a dreta a la imatge
de dalt, Fouad Ouaissa, Aïda Chavarria, Mercè Abad,
Marià Lleixà, Conxita Blanch, Ghizlane El Ameraouy,
Eduard Sánchez i Laila El Kautari. Cal recordar que l’acte
de lliurament dels premis va estar organitzat per l’entitat Amics de la Unesco i la Universitat Rovira i Virgili, i
va ser presidit per l’exdirector de la Unesco i també president de la Fundació Cultura de la Pau, Federico Mayor
Zaragoza. El Premi Federico Mayor Zaragoza vol destacar les iniciatives que tenen com a finalitat propiciar l’intercanvi entre cultures diferents i que s’entengui la
diversitat cultural com a enriquiment humà.
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registre civil
MARÇ

ABRIL

Naixements
Maria Lozano Pellicer, 23/2/2011
Gihane El Mousaouy, 27/2/2011
Pau Sánchez Alegria, 1/3/2011
Rodrigo Grau Simon, 1/3/2011
Loubna Ouhmou, 2/3/2011
Marc Mostazo Miret, 9/3/2011
Serin Ben Haddou, 9/3/2011
Alejandra Villegas Leon,
25/3/2011

Naixements
Adnan Daoudi, 28/3/2011
Wassima Ichem, 29/3/2011
Irina Giménez Moreno, 10/4/2011
Aboubakr Martou, 10/4/2011
Abril Acero Gombau, 11/4/2011
Mohamed El Bouazzati,
15/4/2011

Matrimonis
José Buera Gilabert i Cruz M.
Valdez Sánchez, 2/3/2011
Juan L. Aguilar Marro i Cristina
Gheorghe, 26/3/2011
Defuncions
Francisco Roselló Morelló,
11/3/2011
José Gisbert Tora, 12/3/2011
Adoración Mor Mor, 19/3/2011

Matrimonis
Driss LaghchimiI i Isabel
Moreno Calderon, 13/4/2011
Defuncions
Alfredo Forcat Ribes, 7/4/2011
Joaquín Poy Andreu, 16/4/2011

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

Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents als mesos de març i abril de 2011
MARÇ
Temperatura mitj. màx.: 18.2 C
Temperatura mitj. mín.: 8.5 C
Temperatura màxima absoluta:
27.2 C el dia 31
Temperatura mínima absoluta:
2.5 C el dia 11

ABRIL
Temperatura mitj. màx.: 23.8 C
Temperatura mitj. mín.: 12.1 C
Temperatura màxima absoluta:
32.0 C el dia 8
Temperatura mínima absoluta:
7.2 C el dia 17

Precipitació mensual: 144.0 mm
Precipitació màxima en un dia:
64.8 mm el dia 12

Precipitació mensual: 88.5 mm
Precipitació màxima en un dia:
68.0 mm el dia 22

Ratxa de vent màxima: 43 km/h
NW el dia 1

Ratxa de vent màxima: 67 km/h
WNW el dia 10

Humitat rel. mitjana a 07h: 78%
Humitat rel. mitjana a 13h: 56%
Humitat rel. mitjana a 18h: 67%
Humitat rel. mitj. horària: 70%

Humitat rel. mitjana a 07h: 80%
Humitat rel. mitjana a 13h: 56%
Humitat rel. mitjana a 18h: 64%
Humitat rel. mitj. horària: 70%

Pressió màxima absoluta: 1024.8
hPa el dia 24
Pressió mínima absoluta: 993.6
hPa el dia 16

Pressió màxima absoluta: 1021.3
hPa el dia 7
Pressió mínima absoluta: 966.0
hPa el dia 30
Pressió mitjana: 1015.5 hPa

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
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.
ESPORTS DE MUNTANYA
Sortida: la fageda del Retaule a la primavera. Visita a tres arbres monumentals
dels Ports en un itinerari circular fet des
de Casetes velles. Servei d'a proximació al
sender amb vehicles 4x4. Cal portar menjar i aigua.
Dia 15 de maig, a les 9h.
Informació i inscripció: Gubiana dels
Ports. Tels. 977 474 887 i 637 085 052.
Sortida d’excursionisme al Port.
Dia 29 de maig. Mas de Borràs, estrets de
la Fenellosa, salt d’en Silvestre i mas de
Borràs.
Organitza: la Joca Club Alpí. Tel. 977 503
933 (dijous a partir de les 22.30h).

mes. Labors: dijous, de 16 a 19h. Preu:
7 /mes. Anglès: dijous, de 19.30 a 21h.
Preu: 15 al mes.
Sortida a València. Visita a Bioparc. Preu
sòcies: 45 No sòcies: 50
Nens: consultar preu.
Dia 4 de juny.
Berenar gratuït per a les sòcies. Presentació de les pubilles i representació teatral a càrrec del grup Barret de rialles.
Preu no sòcies: 6 .
Dia 18 de juny, centre cívic.
Associació de joves de la Ravaleta
Festa del soci. Assemblea general (12h),
vermut i inscripció per al guinyot
(12.30h), paella (14h), inici concurs de
guinyot (16h), repartiment de sangria i pa
amb tomàquet i pernil per als socis (17h).
A la nit, pantalla gegant per veure la final
de la Champions.
Dia 28 de maig.
Revetlla de Sant Joan a les escoles.
Dia 23 de juny.
Dia 4 de juny, a la nit, festa de DJ.

Introducció als lepidòpters dels Ports.
Conferència tècnica i sortida nocturna
d’observació d’insectes a càrrec de Carlos
Loaso. Dia 3 de juny, a les 19.30h. Biblioteca Mercè Lleixà. Informació i inscripció:
Gubiana dels Ports. Tels. 977 474 887 i
637 085 052.
Sortida d’excursionisme al Port.
Dia 5 de juny. Pujada als Montsagres de
Paüls.
Organitza: la Joca Club Alpí.
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
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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.
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.
Club deportiu Roquetenc
Futbol i festa al camp de futbol. Presentació pubilles 2011, darrer partit del primer equip, rostida i ball per a tots els
socis i aficionats del Roquetenc.
Dia 21 de maig, a partir de les 16h.
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 de la patrona. Missa, paella i presentació de les pubilles de l’entitat.
Dia 12 de juny.
Revetlla de Sant Joan. Sopar i ball.
Dia 23 de juny.
La Lira roquetense
Setmana cultural. Del 9 al 13 de maig,
actuacions de l’escola de música. Dilluns
9, audició de l’orquestra infantil del Conservatori de Tortosa. Dimarts, audició a
càrrec dels professors de l’escola. Dimecres i dijous, audició a càrrec dels alumnes de l’escola, i divendres 13, karaoke i
berenar per als alumnes com a cloenda.
Concert de primavera, proclamació de
les pubilles de l’entitat i ball de la pinyata. Dia 21 de maig.
Moto Club Roquetes
8a Concentració motera.
Recinte del Montepio de conductors Sant
Cristòfol, a la ctra. dels Reguers.
Dies 3, 4 i 5 de juny.
Penya barcelonista Mont Caro
Pantalla gegant per veure la final de la
Champions League.
Dia 28 de maig. Hort de Cruells.
Sirga, camins per créixer
Meditació: dimarts, 20h. Més informació:
tel. 669 758 060. Seitai: dimecres, 20h.
Més informació: tel. 666 259 983. El primer dimecres de mes, reservat a qui vulgui iniciar-se en la tècnica. Ioga: dimecres, de 15.15 a 16.30h. Tel. 626 561 530.
Lloc: casal de joves de Roquetes.
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col·laboracions
CEDIDA

El pare Oriol Cardús,
més que un fill adoptiu
Quan les escales i els pins parlen...
... De l’Observatori de l’Ebre,
avui tretze d’abril del segle XXI,
canten És l’hora dels adéus
a un vell venerat pels roquetencs.
Seixanta-un anys mirant el sol,
les estrelles, la lluna.
Prenent el pols dels sismògrafs,
mesurant la pluja i el vent,
estudiant i convivint
amb el pare Romanyà, tot un cavaller, savi i mestre.
Més d’un segle els millors caps de la Companyia
demostren que es pot ser docte científic
,i a la vegada, creient en Jesús.
Autoritats de l’Ajuntament,
estudiosos de l’observatori
congregants de la parròquia de Roquetes
reten homenatge d’agraïment
al company de pins i més pins,
així com les llargues escales que puja i baixa
milers i milers de vagades.
Pare Cardús, Sant Cugat és a la sala d’espera.
Al·leluies cantant!
Mossèn Blanch, a reveure!
Roquetes i Sant Cugat, 13 d’abril de 2011
Mn. J. Blanch

Agraïment de l’AV la Ravaleta
El passat dia 15 d’abril va tindre lloc, al casal de la Ravaleta, la presentació del llibre L’associació de veïns la Ravaleta i el seu entorn, l’autor del qual
és Mariano Gil.
El 19 d’abril de 1975, l’Associació va ser legalitzada com a tal, sent una
de les associacions més antigues de les Terres de l’Ebre. Amb aquest llibre, l’autor, que ho ha viscut des dels seus inicis, ha volgut deixar constància escrita i al mateix temps fer un reconeixement públic a tantes i
tantes persones de la Ravaleta que, tant com a membres de diferents juntes o com a socis, han fet possible que aquesta encara continue en actiu.
També donar a conèixer les moltes reivindicacions i lluites que en temps
en què no hi havia suport econòmic ni infraestructures, un grup de joves,
amb suport d’altra gent més gran, van saber consolidar l’Associació.
La presentació del llibre, amb l’assistència de gairebé 300 persones, va ser
tot un èxit. Al finalitzar l’acte es va fer un sorteig de nou llibres entre els
socis de l’entitat, els col·laboradors i entre aquelles persones que hi han
deixat material fotogràfic. L’Associació vol donar les gràcies a tots els
col·laboradors, veïns i veïnes de la Ravaleta i d’altres indrets pel seu suport.
Associació de Veïns la Ravaleta,
abril 2011

Felicitació de Nadal de l’antic servei de recollida de brossa
Felicitació de Nadal
d’El basurero que
ens ha fet arribar
el sr. Josep Sancho
Fonollosa,
de Roquetes,
perquè la publiquem
i poguem gaudir-ne
tots.
Una relíquia.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Any 1968. Excursió al Toscar. Entre d’altres, mossèn Manel,
Garcia, Davos, Llucià, Martí, Segarra. JOSÉ L. DAVOS
Any 1960. Rosa i Manel Bernial. MANEL BERNIAL
Any 1975. Cim de Caro. Drets, Blai, Jordi Nolla, Joan C.
Calbet, Daniel Trullén, Maribel Fabregat i Bea Baucells. A
baix, Maribel Ciurana, Montse Maureso, Carlos Blanch i
Xavi Grau. JORDI NOLLA
Any 1955. Inauguració pou de Roquetes. Juan Codorniu (alcalde), governador civil, mossèn Samuel, Juanito de Roses,
Pepe ‘lo Català’, Pare Romanyà i Lluís Poy, entre d’altres.
PEPITA BOSCH

Any 1972. La mola de Catí, al Port. Ricard Trullén i Agustí
Aragonés. DORA GAS

