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l’editorial

l mes de juny que just hem acabat va constituirse el nou Ajuntament de Roquetes i, amb ell,
va començar una nova etapa política al nostre
municipi. També n’és per a mi; una nova etapa
que començo amb la il·lusió renovada de tornar
a ser l’alcalde de la meva ciutat. Vull expressar-vos la gran alegria i l’orgull que per a mi representa el fet de treballar pel meu
poble des de l’ajuntament, i aquesta vegada, amb un ampli suport dels meus conciutadans i conciutadanes! Vull explicar-vos
que, la nit del 22 de maig, en confirmar-se l’escrutini de les votacions, l’emoció no va deixar-me parlar durant molta estona, i
no només pel fet de poder tornar a ser l’alcalde, sinó perquè,
després de molts anys de treballar per Roquetes, la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya havia guanyat les eleccions, un
fet que no passava des de 1936! A totes les persones que van dipositar la seva confiança en nosaltres, moltes gràcies. Entre tots
i totes farem que Roquetes tingui els serveis, equipaments, garanties socials i activitats que es mereix.
Vull deixar clar, però, que ningú s’haurà de sentir exclòs de la
coherència, transparència i ajut que des de l’Ajuntament es practicarà. I parlo tant en nom del meu grup com del del partit polític que ha fet possible que governem, CiU; perquè governarem
per a tothom, per als que van votar-nos i per als que van optar
per altres candidatures, i per als que, senzillament, no van voler
o no van poder votar. Perquè aquesta és la principal premissa per
continuar construint una ciutat oberta, solidària, moderna, dialogant i pròxima.
Com que aquesta revista us arribarà a les mans durant la nostra Festa major, vull desitjar-vos, a tots i a totes, que la gaudiu
plenament, que deixeu de banda per uns dies els problemes quotidians i que torneu a sortir al carrer, com cada any, per compartir les millors estones amb familiars i amics. Jo també ho faré,
com a ciutadà i com a alcalde, amb la felicitat de trobar-vos en
cadascun dels actes que amb tant d’esforç ha preparat el Patronat de Festes.
Per acabar aquest article editorial, vull que ens felicitem tots
també per un fet que hem celebrat aquests darrers dies: els deu
anys de vida del Parc Natural dels Ports, una figura administrativa que treballa per conservar i protegir la serralada que tan entranyable resulta per als roquetencs i les roquetenques. El Port
és part del nostre terme municipal; una riquesa paisatgística i
cultural de Roquetes que cal preservar de qualsevol agressió.
Aquesta és la feina de tots i de totes que el Parc ha executat en
aquests deu anys i que continuarà duent a terme. A les persones
que ho han fet -i ho fan- possible, l’enhorabona.
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notícies
El nou Ajuntament sorgit de les eleccions
Les urnes donen la majoria a la llista de Paco Gas que, amb
la renovació del pacte amb CiU, governarà quatre anys més

L

es eleccions municipals a Catalunya van celebrar-se el diumenge 22 de maig passat.
Després d’una intensa campanya electoral
a Roquetes, on va haver una participació del
61,29%, els resultats van donar la majoria a
la llista presentada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), amb Paco Gas al capdavant, l’alcalde en els
darrers quatre anys. Amb un total de 1.107 vots, la candidatura d’Esquerra va ser la més votada, seguida de la del
PSC (796 vots), CiU (454), PxC (446), PP (347) i els Ebrencs
Independents (amb 143). Aquests resultats, tal com marca

la regla d’Hondt per repartir regidors en aquest cas, van
atorgar cinc regidors a ERC, tres al PSC, dos a CiU, dos
més a la PxC i un al PP, i va deixar sense representació
municipal els Independents de l’històric Javier Alegret. I
és que les sorpreses d’aquestes eleccions municipals van
ser diverses. D’una banda, la ja esmentada desaparició
d’EBIN del panorama municipal; de l’altra, la irrupció
d’un nou partit polític a Roquetes, la Plataforma per Catalunya (PxC), amb l’assoliment d’uns bons resultats (dos
(continua a la pàgina següent)
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ELECCIONS MUNICIPALS

2011 A ROQUETES

RESUM DE RESULTATS PER TAULES ELECTORALS

1

DISTRICTE

2

1

SECCIÓ

2

1

TOTAL

2

%

TAULA*

A

B

A

B

A

B

C

A

B

CENS ELECTORAL

564

477

656

553

603

637

594

806

814

5.704

BLANCS

122
67
67
34
34
15
8
11

90
59
44
27
32
8
5
8

140
93
42
59
38
23
10
18

98
87
42
54
31
11
4
11

130
81
56
67
35
16
5
19

160
79
54
55
42
16
4
13

121
96
53
55
38
11
4
21

118
120
51
52
50
18
12
22

128
114
45
43
47
25
11
17

1.107
796
454
446
347
143
63
140

31,66
22,77
12,99
12,76
9,93
4,09
1,80
4,00

VOTANTS

358

273

423

338

409

423

399

443

430

3.496

61,29

RESULTATS
ERC
PSC
CI U
PXC
PP
EBIN
NULS

(*) TAULES: DISTRICTE 1 SECCIÓ 1: DRETA DEL C. MAJOR FINS A LA FONT DE LES ESCOLES. DISTRICTE 1 SECCIÓ 2: RAVAL NOVA I CARRETERA DELS REGUERS. DISTRICTE 2 SECCIÓ 1: ESQUERRA DEL C. MAJOR FINS A LA FONT DE LES ESCOLES. DISTRICTE 2 SECCIÓ 2: DISSEMINATS I RAVAL DE CRISTO.
(ve de la pàgina anterior)

regidors per ser la primera vegada que hi concorria); i per
últim, la davallada del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC) que, de sis regidors, va passar a quedar-se’n amb
tres. Aquest darrer fet va provocar que, dies després, el
seu cap de llista, el també històric Miquel Castelló, anunciés en roda de premsa la seva retirada de la política municipal.
ERC I CIU, NOU PACTE DE GOVERN

Amb aquest nou escenari polític, la llista més votada
havia de buscar un soci de govern per poder composar el
nou cartipàs municipal. El més natural de tots va resultar
ser l’aliança amb els dos regidors que havia aconseguit
CiU, que ja havia estat company de govern durant la legislatura anterior (recordem que ERC ja va governar els darrers quatre anys amb el suport de CiU, PP i EBIN).
Així, dissabte 11 de juny, a les 12 hores, la sala d’actes de
l’ajuntament va ser l’escenari de la presa de possessió del
nou govern municipal per al període 2011-2015, que va
quedar configurat de la manera següent: Paco Gas i Ferré,
alcalde i responsable de les àrees d’Urbanisme, Medi ambient i Governació (ERC); Gerard Gas i Vilanova, primer tinent d’alcalde i responsable de l’àrea d’Obres públiques i
serveis municipals (CiU); Sisco Ollé i Garcia, segon tinent
d’alcalde i responsable de les àrees de Cultura, Educació,
Joventut i Festes (ERC); Josep Codorniu i Suñer, tercer tinent d’alcalde i responsable de les àrees de Dinamització
pàgina 4

UN MOMENT DE L’ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT.

econòmica i Esports (CiU); Tere Moreso i Gisbert, quarta
tinent d’alcalde i responsable de l’àrea d’Hisenda (ERC);
Maribel Belmonte i Rodríguez, regidora al capdavant de
les àrees de Qualitat de vida i Turisme (ERC); i Jordi Baucells i Lluís, regidor responsable de l’àrea de Roquetes Comunicació, Societat del coneixement i Participació
ciutadana (ERC).
El pacte que han signat els dos grups polítics per governar a l’Ajuntament subscriu un seguit de punts programàtics en comú i es distingeix per la voluntat d’ambdós de
mantenir-lo al llarg de tota la legislatura, i de governar i
(continua a la pàgina següent)
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RESULTATS MUNICIPALS

2011

RESULTATS MUNICIPALS

2007

(ve de la pàgina anterior)

prendre decisions en base al consens i no amb imposició
de cap majoria. Alhora, el pacte també destaca que, en
aquelles qüestions ideològiques o de partit en què no es
pugui arribar a un acord, que no siguin aspectes essencials del pacte de govern o no tinguin a veure amb competències municipals, els dos grups polítics puguin
discrepar i votar en conseqüència.
Entre els acords programàtics que figuren en el pacte municipal que han subscrit els dos partits, cal destacar la voluntat de continuar treballant per assolir una
administració àgil, propera i oberta a la ciutadania, i per
oferir un bon servei amb la màxima transparència i eficiència; dinamitzar els sectors econòmics del municipi,
assessorar els comerciants, industrials i nous emprenedors, facilitar propostes i estudis de viabilitat, desenvolupar els Plans parcials qualificats com a sòl industrial
situats a la T-342 (ctra. Als Reguers), a la C-12 (Eix de l’Ebre) i ampliar el polígon del Pla de l’Estació per permetrehi la ubicació de noves empreses i la consegüent creació
de llocs de treball; o fomentar el benestar i la millora de
la qualitat de vida de la ciutadania, millorar els serveis
d’atenció domiciliària i dotar Roquetes d’una residència i
centre de dia per a la gent gran.
Entre els acords també destaca la decisió d’exercir un control estricte en la despesa corrent, actuar amb prudència
en l’increment dels impostos i taxes municipals, i establir
l’equilibri econòmic dels serveis que es presten; així com
donar suport a l’ensenyament públic des de les compe-

tències municipals, tot negociant amb el Departament d’Educació la creació de places de llar d’infants, i l’adquisició
de terrenys per a la construcció d’una llar d’infants pública; defensar l’actual sistema sanitari públic i la construcció a Roquetes d’un nou Centre d’Assistència Primària
(CAP); i reactivar el desenvolupament urbanístic que planteja el Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes, donant prioritat a tots aquells aspectes que conformen un
creixement urbanístic sostenible, desenvolupant actuacions que configurin una ciutat compacta, executant actuacions urbanístiques endarrerides (obertura de carrers
entre la raval Nova i raval de la Mercè, desenvolupament
del sector A, aprovació definitiva del catàleg de masies i
cases rurals en sòl no urbanitzable, etc., sempre tenint en
compte l’actual situació de crisi immobiliària), i promovent l’adquisició de sòl urbanitzable que permeti cobrir
els dèficits en habitatge social, sòl industrial i/o residencial, i gestionar-ne el seu desenvolupament.
Finalment, l’acord entre Esquerra i CiU assenyala el compromís irrevocable de que, en cas que es tornés a promoure o a activar el transvasament del riu Ebre fora de la
seva conca natural, el nou govern de l’Ajuntament de Roquetes continuarà amb la seva oposició a qualsevol transvasament, a la vegada que continuarà donant suport
logístic i econòmic a la Plataforma en Defensa de l’Ebre
en la seva defensa del territori.
A les pàgines que segueixen, us presentem els membres
del nou consistori, tant els del govern com els que han
quedat a l’oposició: PSC, PxC i PP.
(continua a les pàgines següents)
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Paco Gas i Ferré,
l’alcalde, i també responsable de les àrees d’Urbanisme,
Medi Ambient i Governació
Paco Gas ha renovat el seu càrrec com a alcalde de Roquetes per quatre anys més,
i aquesta vegada, amb un ampli recolzament de la ciutadania. La llista que ell
va encapçalar va augmentar un regidor respecte a la presentada en les eleccions
del 2007, quan un pacte quatripartit va fer possible que Gas accedís a l’alcaldia
(ERC, CiU, EBIN i PP). Amb l’augment en el nombre de regidors, a Gas només li
calia el suport de dos regidors i aquests han estat els dos càrrecs electes aconseguits per Convergència i Unió. I és que l’aliança amb CiU ja va resultar fructífera en la passada legislatura i així s’ha entés que també ho serà en aquest nou
període a l’Ajuntament. L’alcalde, en l’acte de presa de possessió del càrrec,
així va voler agrair el suport rebut dels regidors convergents: “Si ara estic aquí,
parlant-los com a nou alcalde de Roquetes, no és només pels vots que ha obtingut ERC, és també gràcies al suport de CiU que avui, en la constitució d’aquest nou Ajuntament, m’han votat. Per tant, vull fer un agraïment públic per la confiança que han mostrat en votar-me com a alcalde de Roquetes a Gerard Gas i a Josep Codorniu, i
a tota la gent que ells representen”, va manifestar el nou alcalde.
En aquest mateix acte, també va tenir paraules de record i d’agraïment vers els dos regidors que, en el període 20072011, també van formar part del govern municipal: Pepita Bosch i Javier Alegret. “També vull recordar Pepita Bosch
i Javier Alegret, que avui ja no formen part d’aquest consistori però que, junt amb Gerard Gas, van votar-me en
la legislatura passada i van donar-me l’oportunitat de ser alcalde per primera vegada i de formar amb ells un nou
govern. Sra. Pepita Bosch, sr. Alegret: encara que avui no siguin en aquesta sala, moltes gràcies”, va dir l’emocionat alcalde, que també va voler va agrair el suport rebut de tota la seva família durant la seva vida activa com a polític.
En el discurs que Paco Gas va fer l’11 de juny a la sala de plens de l’ajuntament, el nou alcalde va posar èmfasi en tots
i cadascun dels punts programàtics que han subscrit el seu grup polític i el de CiU (veure peça anterior) per a aquesta
nova etapa, però abans va voler remarcar que “avui, el que toca, principalment, és parlar de futur, del futur de Roquetes i d’allò que des d’aquest nou govern volem dur a terme en els pròxims quatre anys. Un nou govern que vol
governar, no només per als votants que han optat per aquests dos grups polítics, sinó per a totes i tots els votants,
independentment de a qui ho hagin fet; i també per a totes aquelles persones que encara no voten o no han volgut fer-ho, com també per a aquelles persones nouvingudes a la nostra ciutat que no poden exercir el dret a vot.
Volem governar per a tothom, sense exclusions!”, va remarcar Gas.

Gerard Gas Vilanova
Primer tinent d’alcalde i regidor
d’Obres Públiques i Serveis
“En aquesta legislatura, i malgrat
les limitacions pressupostàries
que patim (no només el nostre
Ajuntament sinó també els de la
major part de municipis catalans),
continuarem treballant perquè els nostres carrers i la nostra xarxa de camins municipals estiguin en les millors condicions possibles; així com els serveis públics, per millorar
la qualitat de vida de la nostra ciutadania. En aquest darrer aspecte, continuarem treballant en la línia d’estalvi
energètic que vam engegar la passada legislatura”.
pàgina 6

Sisco Ollé i Garcia
Segon tinent d’alcalde i regidor de
Cultura, Educació, Joventut i Festes
“Ens aquests pròxims quatre anys,
continuarem promocionant la nostra cultura, i també ho farem des
del nou centre d'interpretació, que
s’ubicarà a l’edifici de l’antic ajuntament. Quant a l’àrea de Festes, promourem els actes de
proximitat i de petit format en dates assenyalades com ara
Sant Antoni; mentre que, en la de Joventut, un dels objectius principals serà ajudar els joves a emancipar-se i a formar-se. I respecte a l’àrea d’Educació, apostarem per la
formació continuada com a motor de sortida de la crisi”.
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Josep Codorniu i Suñer
Tercer tinent d’alcalde i regidor de Dinamització Econòmica i Esports
“Com a regidor de Dinamització Econòmica, l’objectiu d’aquesta legislatura ha de ser promoure
l’ocupació donant una utilitat a les naus de LEAR, defensar el comerç i la indústria de la nostra ciutat, així com donar facilitats i assessorament als emprenedors. I respecte a la regidoria
d’Esports, dur una acurada gestió de les instal•lacions que faciliti la pràctica d’esports a tots els
ciutadans i un recolzament incondicional a totes les associacions esportives”.

Tere Moreso i Gisbert
Quarta tinent d’alcalde i regidora
d’Hisenda
“La conjuntura actual de crisi
econòmica afecta la ciutadania,
però també els ajuntaments. Així
que caldrà estrènyer el cinturó en
aquelles qüestions que no són realment bàsiques. La meva feina serà la de controlar la despesa, sense que això comporti cap retallada en la política
social que ha caracteritzat el govern municipal els darrers
quatre anys. Continuarem, doncs, en aquesta mateixa línia
de treball”.

Maribel Belmonte i Rodríguez
Regidora de Qualitat de Vida i
Turisme
“En l’àrea de Turisme, la meva
feina serà dinamitzar l’oferta turística aprofitant els valors científics de l’Observatori de l’Ebre, els
paisatgístics i esportius del Parc
Natural dels Ports, d’esbarjo per les vies verdes i de la gastronomia local dels nostres restauradors. Quant a Qualitat de
Vida, continuarem apostant per les polítiques socials que ja
vam posar en pràctica en la legislatura anterior (Pla de política de dones, centre obert...) i consolidarem els serveis d’assistència social de què ja disposem”.

Jordi Baucells i Lluís
Regidor de Societat del coneixement, Participació ciutadana i de l’organisme Roquetes Comunicació
“Un dels objectius estratègics de la regidoria de Societat del Coneixement per a aquest mandat és l’assoliment d’una ciutat on el coneixement sigui un objectiu central de l’acció local. Les
noves tecnologies de comunicació obren noves possibilitats de desenvolupament econòmic, social i cultural, col·lectiu i personal, però, alhora, poden crear noves discriminacions socials i territorials. L’objectiu és treballar per garantir que les oportunitats arribin per igual a tota la
ciutadania amb el suport i serveis que afavoreixin els continguts informatius i formatius.
Quant a Participació Ciutadana, caldrà treballar per incorporar mecanismes de participació de
la ciutadania en la gestió pública, com a camí segur de millora de la democràcia local. Haurem de treballar per aconseguir una administració més propera als ciutadans, potenciar la màxima participació ciutadana en l’acció pública i impulsar polítiques per fomentar una ciutadania més solidària, associada i participativa.
I per últim, pel que fa al Gabinet de Comunicació, l‘objectiu és consolidar la feina feta en l’anterior legislatura, continuar la tasca d’informació a través de la revista ROQUETES i Antena Caro, amb més informació a la web municipal, i oferir la màxima informació de qualitat, independent i transparent”.

Els regidors/es a l’oposició

Imma Casado

Álvaro Acero

Cinta Pérez

Ramon Martí

Jesús Fernández

PSC

PSC

PSC

PxC

PxC

Joaquim Llopis
PPC
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La Mancomunitat TortosaRoquetes, un organisme de
treball conjunt
L’1 de juny passat va tenir lloc, a la sala de plens de l’ajuntament, el darrer ple de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes corresponent a la legislatura 2007-2011. Amb aquesta
sessió, l’organisme va posar fi a quatre anys de feina conjunta entre els dos ajuntaments. No acaba aquí, però, la
tasca de la Mancomunitat ja que, amb la creació dels nous
ajuntaments sorgits de les eleccions del 22 de maig passat,
se’n crearà una altra de nova, amb nous membres.
La Mancomunitat Tortosa-Roquetes va ser creada l’any
2004 pels dos ajuntaments amb l’objectiu d’engegar projectes de millora en indrets que afectessin ambdós termes
municipals. No va ser, però fins al 2007 que els projectes
de l’organisme van posar-se en marxa i es van executar. I
és que, en els darrers quatre anys, la Mancomunitat ha dut
a terme l’arranjament de la carretera del Port, la urbanització i la nova carretera de Roquetes a Jesús, i el condicionament del tram final del barranc de Sant Antoni.
L’organisme conjunt de Tortosa i Roquetes està format per
vint membres polítics (nou regidors de l’Ajuntament de
Tortosa, nou més del de Roquetes i els alcaldes de les dues
ciutats, que se’n reparteixen la presidència a raó de dos

IMATGE DEL DARRER PLE DE LA MANCOMUNITAT TORTOSA-ROQUETES.

anys cadascun), un interventor, un tresorer i una secretària. Val a dir que els càrrecs polítics que formen la Mancomunitat no són remunerats, és a dir que als seus membres
no els correspon cap sou per pertànyer-hi.
Entre els projectes que la Mancomunitat de Tortosa-Roquetes vol engegar en aquesta nova legislatura cal destacar, entre d’altres, la construcció d’una rotonda al polígon
del Pla de l’Estació en la seva cruïlla amb la carretera de
Fabra (està demanada al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya però, de moment, no té subvenció), l’arranjament
de l’accés al Port o la contractació de l’equip redactor del
Pla especial dels Ports (per regular-ne les edificacions),
que afectaria també l’Ajuntament d’Alfara de Carles.

L’Ajuntament de Roquetes cedeix un espai a la cooperativa
Verge de la Cinta -Fundació Mercè Pla
L’Ajuntament de Roquetes va aprovar, en el ple celebrat
l’11 de maig passat, l’adequació i cessió d’un espai a l’entitat Verge de la Cinta sccl perquè aquesta pugui desenvolupar el seu treball amb els discapacitats intel·lectuals a
Roquetes. Malgrat que aquesta entitat no està allotjada al
nostre municipi, sí que ha treballat -i treballa- amb ciutadans i ciutadanes roquetencs que han necessitat els seus
serveis, i, a més a més, la seva fundadora és de Roquetes:
Mercè Pla (Creu de Sant Jordi 2003 per la seva tasca amb
aquest sector social).
La cooperativa Verge de la Cinta compta, entre d’altres,
amb un servei anomenat Oci i lleure que té l’objectiu de
promocionar activitats de lleure perquè les persones amb
discapacitat intel·lectual puguin desenvolupar competències socials i incrementar així les seves possibilitats d’accés a les diverses formes d’oci. I és aquest servei el que
acollirà el nou espai (al casal de joves) cedit per l’Ajuntapàgina 8

EXTERIOR DE L’ESCOLA QUE LA COOPERATIVA VERGE DE LA CINTA-FUNDACIÓ
MERCÈ PLA TÉ A CAMPREDÓ.

ment, els recursos tècnics i humans del qual seran aportats
per l’entitat Verge de la Cinta.
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El Parc Natural dels Ports, el segon més gran de Catalunya
en superfície, celebra el seu desè aniversari
Dimecres 22 de juny, el conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, Josep
Maria Pelegrí, va presidir l’acte central de celebració del
desè aniversari de la creació del Parc Natural dels Ports; un
acte que també va servir per anunciar, de forma oficial, el
nomenament de Joan Josep Malràs com a nou president del
Parc.
El conseller, en el seu discurs, va destacar de Malràs (alcalde de Prat de Comte i president d’Unió Democràtica a les
Terres de l’Ebre) que és “un alcalde compromès amb el
Parc, amb una important i profunda consciència ambiental”. Quant a la figura del Parc i els reptes de futur, Pelegrí
va afirmar que “cal continuar protegint els espais, la flora
i la fauna i, alhora, aprofitar-lo com a element de dinamització econòmica amb la creació d’infraestructures, itineraris o productes lligats al Parc”, va dir.
L’acte central de l’aniversari, que també va servir perquè
Rafel Balada, director del Parc, presentés la memòria d’activitats d’aquests deu anys de vida, també va comptar amb
els parlaments del propi Malràs i de l’alcalde de Roquetes,
Paco Gas. “Encara que avui us parli com a alcalde, la
meva participació en la Junta rectora del Parc ha estat,
des del primer dia fins avui, com a representant de les
entitats conservacionistes”, va manifestar Gas, que va
voler recordar els temps en què la figura del Parc encara no
estava creada. I és que, precisament, va ser des d’aquest
àmbit que va començar, en els anys 80, la reivindicació de
la necessitat urgent de crear una figura administrativa que
garantís la protecció integral del massís muntanyós. I no va
ser gens senzill ja que, segons l’alcalde, “es va haver de
treballar molt des del punt de vista divulgatiu, organitzant xerrades pels pobles afectats (de vegades, molt tenses), demanant-ne l’adhesió i el suport, mobilitzant
entitats i oposant-nos a projectes que consideràvem perjudicials i que haguessin hipotecat el futur del Parc i, de
retruc, també el de les Terres de l’Ebre”, va explicar. En
aquest darrer aspecte, cal recordar que Gas feia referència
als punts d’explotació de marbre rosa que es pretenien fer
al Port a principis dels anys 90 (es va aturar la marbrera del
barranc del Carrer ample, al terme d’Horta de Sant Joan, i
la resta ja no va tirar endavant), als radars militars que l’Estat espanyol pretenia construir al cim de Caro o a la intenció d’implantar parcs eòlics als termes municipals d’Arnes
i Alfara de Carles.
Val a dir que, per celebrar l’aniversari, el Parc va organitzar
diversos actes a cadascun dels pobles de les Terres de l’Ebre que tenen terme municipal al Port: Tortosa, Arnes, els
(continua a la pàgina següent)
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Reguers, Paüls, Alfara de Carles, la Sénia, Mas de Barberans, Horta de Sant Joan, Prat de Comte i Roquetes.
EL PARC NATURAL

El 12 de juny del 2001, va sortir publicat al DOGC el decret
de creació del Parc Natural dels Ports, el segon de les Terres de l’Ebre (el primer va ser el del Delta) i el segon més
gran de Catalunya en superfície (35.050 hectàrees), després
del del Cadí-Moixeró; alhora que també la Reserva Natural
Parcial de les Fagedes dels Ports. El 2006, va ser designat
Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i va passar
a formar part de la xarxa ecològica europea Natura 2000.
El 2008, va ser nomenat Lloc d’Importància Comunitària
(LIC) per la Comissió Europea i el 2010, la Generalitat de
Catalunya va presentar la candidatura EbreBiosfera, proposant les Terres de l’Ebre per ser declarades Reserva de la
Biosfera dins el Programa MaB de la UNESCO. La major
part del Parc Natural dels Ports formaria part de la zona
nucli d’aquesta Reserva.
Tal com hem dit abans, el Parc ocupa una superfície de
35.050 hectàrees i 205 Ha de Refugi de Fauna Salvatge. De
les 35.050 hectàrees del Parc, poc més de 13.000 són de
propietat privada; la resta són terrenys públics que pertanyen a ajuntaments o a la Generalitat de Catalunya. I, segons
dades del Padró continu de 2010 de l’Institut d’Estadística
de Catalunya, hi ha 52.4 42 habitants a l’àrea d’influència
formada per nou municipis (tots els nuclis de població estan
exclosos dels límits del Parc).
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

En els deu anys de vida del Parc Natural, s’han posat en
funcionament tres importants infraestructures: el Centre
d’Informació del Baix Ebre (inaugurat el 2003, ubicat a l’anpàgina 10
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tic escorxador de Roquetes i annex a la seu administrativa
del Parc), el Centre d’Informació del Montsià, situat a les escoles velles de la Sénia (crreat el 2006); i el Centre d’Informació de Prat de Comte (2011). Per complementar els serveis
d’informació, aquests centres disposen d’aules de natura,
sales d’audiovisuals i d’exposicions que permeten la realització de nombroses tipologies d’activitats de difusió i educació ambiental adreçades tant a escolars com a adults. Cal
destacar que s’han executat dos projectes museogràfics que
doten els centres d’exposicions permanents: Geoports, al
Centre d’Informació del Baix Ebre, i La vida als Ports, instal·lada al Centre d’Informació del Montsià.
D’altra banda, el 2009 van acabar les obres del Centre d’Educació Ambiental a Alfara de Carles; un nou concepte
d’infraestructura que ofereix la possibilitat d’allotjar fins a
38 persones.
Amb la intenció de continuar amb la dotació d’aquest tipus
d’infraestructures, l’any 2010, el Parc va encarregar la redacció del projecte d’edificació del Centre d’Educació Ambiental de Mas de Barberans.
Quant a les àrees de lleure, en aquests anys, a més a més
de mantenir i millorar les cinc ja existents abans de la creació del Parc, se n’han fet de noves com les de la Fou, la Vall
i la Font nova. En aquestes àrees hi ha aparcaments, taules,
fonts i el punt de partida dels itineraris, que se n’han equipat 24. Aquestes infraestructures comporten la tala de la
vegetació, l’adequació dels passos difícils amb passarel·les
o escales i la millora dels elements patrimonials que hi trobem: fonts, forns de calç, marges o altres construccions
d’interès.
En aquests 10 anys, s’han construït set passarel·les de fusta
i s’han recuperat 105 fonts. Al mas de Quiquet i a l’antiga
marbrera d’Horta s’han creat dues àrees interpretatives, i
(continua a la pàgina següent)
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està previst crear-ne una de nova al mas de l’Amat (s’ha fet
recerca sobre la vida al mas en la primera meitat del s.
XIX).
En aquells indrets on el paisatge convida a fer una parada
s’han construït miradors. És el cas del mirador del salt de
Ferrassó a Horta de Sant Joan, el del Portell a Roquetes o
els dels itineraris del barranc de la Fou i el mas de Barró. El
projecte més important però, és el que planteja la reforma
integral del mirador de Caro, punt mes alt del massís dels
Ports i del qual ja se n’ha redactat el projecte executiu.
Altres equipaments per ordenar els accessos són els aparcaments. Se n’han fet al coll d’Herbassana i al pla de les
Llebres, les dos portes d’entrada a la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports, i a Lliberós, la via d’accés als
Estrets per Horta. Està previst fer un altre aparcament a la
zona d’accés als Estrets per Arnes. Els Estrets és un dels
llocs mes freqüentats del Parc, amb més de 45.000 visitants enregistrats durant el 2007 i que es concentren a la
Setmana Santa i a l’estiu.
Quant als refugis, altres infraestructures d’ús públic, als
Ports n’hi ha vuit. La gestió de l’ús i el manteniment, la fan
diversos tipus d’entitats (propietaris privats, entitats excursionistes, ajuntaments, etc.). Durant aquests anys, el Parc
ha recolzat de forma directa algunes d’aquestes entitats
per garantir la seva correcta funcionalitat i el bon estat de
conservació de les edificacions. L’any 2006, es va portar a
terme l’arranjament del mas de Damià (Arnes) i el 2009, el
del refugi de la font Ferrera. Aquest darrer refugi és un dels
equipaments més freqüentats pels excursionistes.
CAMINS I SENDERS

La xarxa de camins dins l’àmbit del Parc Natural té més de
500 km de longitud. En més de 120 km de camins, s’ha tallat la vegetació i s’ha deixat un pas lliure de 3 x 3,5 metres,
en previsió que hi puguin accedir els vehicles d’extinció
d’incendis. És el cas dels camins de Refalguerí, la Fou, el
Regatxol, la mola de Catí, la Gavarda, Cova Avellanes, Mi-

llers i Carlares, la vall d’en Bages, les Eres, el racó de l’Avellanar, el riu d’en Piquer, el coll del Miralles, etc.
Tot i que no és competència del Parc el manteniment de la
xarxa viària, també s’han fet actuacions de millora del ferm
als camins de la Fou, la Vall, la mola de Catí, el toll del
Vidre, l’Avellanar, les Eres, el riu d’en Piqué i Sotorres.
Pel que fa als senders, dins l’àmbit del Parc n’hi ha uns 680
km de cartografiats. D’aquests, 110 km són itineraris del
Parc i la resta són senders de connexió que s’han anat recuperant en els últims anys. El Parc, a través de la brigada
de manteniment, ha donat una bona empenta a la feina que
abans havien assumit els col·lectius locals més propers als
Ports com són excursionistes, caçadors, propietaris, pastors... Aproximadament, s’han recuperat 420 km de senders.
Pel que fa a l'ús públic, s’han instal·lat comptadors de vehicles i es calcula que unes 250.000 persones visiten el Parc
cada any.
(DADES I IMATGES EXTRETES DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2001/2011
DEL PARC NATURAL DELS PORTS).
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Els guanyadors dels menús les 5es Jornades gastronòmiques

celebracions

En el número anterior de la revista Roquetes, vam donar els
noms dels agraciats en el sorteig dels menús que els restaurants participants en les V Jornades gastronòmiques van
regalar als clients; una Jornades que -recordem- van tenir
lloc el mes d’abril passat, en el marc de la festa del 14 d’abril a Roquetes. En la relació de noms de què vàrem informar va haver-hi una errada. Per aquest motiu, ara us oferim
la informació correcta i imatges d’alguns dels guanyadors
amb els propietaris dels restaurants corresponents.

Homenatge al patró, Sant
Gregori
Dilluns 9 de maig, dia de Sant Gregori, patró de la ciutat, el Patronat de Festes va organitzar una missa a l’església de Roquetes en què es van beneir espigues de blat
per repartir entre els assistents, i a la qual van assistir les
pubilles del 2010 i 2011, i diverses autoritats. En acabar,
una traca monumental i un concert de la coral Preludi a
Caro de Roquetes van cloure la festa.
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Així, els agraciats i els restaurants on van gaudir del menú
van ser els següents (d’esquerra a dreta i de dalt a baix):
 Ramon Romeu (restaurant Amaré), a la primera imatge;
 Juan M. Vives (restaurant Bon Profit), a la segona;
 José Piñol (restaurant Can Miquel);
 Antonio Ortega (restaurant ET), a la tercera fotografia;
 Paco Fatsini (restaurant Nogan’s); i
 Ivan Franch (restaurant XEFLA), a la quarta imatge.
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Èxit d’assistència al 2n curs de fotografia
organitzat per l’àrea de Joventut
Divendres 6 de maig va tenir lloc, a la sala polivalent de la biblioteca municipal, l’entrega dels diplomes corresponents al curs de fotografia realitzat els mesos de maig
i juny de l’any passat, les imatges del qual van estar exposades a l’Hort de Cruells
durant les Festes majors 2010 i, el mes de maig passat, a la biblioteca. El curs va tenir
molt d’èxit, per la qual cosa es va decidir organitzar-ne un altre aquest any.

i, a més...

Onzè curs
d’astronomia

L’Observatori de l’Ebre organitza, els dies 14, 21 i 28 de juliol, el curs d’astronomia titulat
Anem a tocar el cel. D’aquesta
manera, la institució obre les
portes de la ciència per onzena
vegada consecutiva, amb un
curs que es durà a terme de
21.30 a 00.30 hores. El curs
constarà d’una part teòrica i
d’una altra de pràctica en què
d’observarà el cel amb telescopis. Així, els alumnes s’endinsaran en el món dels planetes i
els estels.
Més informació: tel. de l’Observatori (977 500 511) i al web
www.obsebre.es.

SEGON CURS

També els mesos de maig i juny, i també a càrrec del company i
fotògraf Antolí Ortiz, va dur-se a terme el segon curs de fotografia. Un curs adreçat a gent que volia aprendre el funcionament
d’una càmera fotogràfica i d’introducció a la fotografia, per treure
màxim rendiment a les fotografies tot aplicant-ne els coneixements
bàsics. Així, un total de vint alumnes s’hi van inscriure; persones
amb un mínim o sense cap tipus de coneixement fotogràfic, i amb
tota mena de càmeres (digitals, compactes, reflex). La novetat d’aquesta segona edició del curs, però, van ser les diverses sortides,
tant nocturnes com diürnes, per posar en pràctica els coneixements adquirits.

L’Institut Roquetes, amfitrió dels alumnes del ‘Comenius’
A finals del mes de març, l’Institut Roquetes va rebre la visita dels alumnes dels països socis del projecte Comenius.
Un projecte que implica molta feina per als alumnes voluntaris de 1r de batxillerat i moltes hores davant de l’ordinador. També els ofereix, però, l’oportunitat de viatjar i de fer
amistat amb els alumnes dels països socis durant el curs
del projecte. Enguany, tal com ja vàrem explicar en el seu
moment, alguns van poder viatjar a Noruega; una experiència inoblidable.
Amb la visita dels socis aquí, els alumnes de l’Institut Roquetes van haver d’assumir el repte de fer que el viatge dels

seus socis també en fos, d’inoblidable. I el cert és que ho
van aconseguir, amb esforç, treball i creativitat.
Tant els alumnes com els professors del Comenius d’aquí
van voler donar les gràcies també a l’AMPA del centre i als
ajuntaments de Roquetes i Alfara de Carles per fer possible
totes les activitats que es van dur a terme els dies que els
seus socis van estar a Roquetes. També a l’Observatori de
l’Ebre i a l’empresa Gubiana dels Ports, al Camp d’Aprenentatge del Delta de l’Ebre, a l’empresa Beniemocions de Be(continua a la pàgina següent)
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nifallet, als professors/es i alumnes dels cicles de perruqueria i estètica de l’Institut, a l’orquestra STOP i Askama’n’rama, i al nou director del centre. Amb la feina de tots i de
totes, els visitants van endur-se un bon record de les Terres
de l’Ebre, per per la gent, el clima, el paisatge, la història i
la cultura del nostre territori.
FÒRUM JOVE: ‘RIUS PER VIURE’LS’

En un altre ordre de coses, el dia 19 de maig passat va celebrar-se a Vitòria la tercera trobada de joves de la conca
de l’Ebre que participen en el projecte Fòrum jove: Rius per
viure’ls que promou la Fundació Nova cultura de l’aigua.
Amb motiu del 50è aniversari de la darrera gran riuada de
l’Ebre (gener de 1961), a les aules, els joves participants van
reflexionar sobre les conseqüències positives i negatives
que tenien aquestes inundacions i sobre les possibilitats que
es repeteixin, i en el seu entorn familiar van cercar fotos i
records de la gent gran sobre aquesta avinguda.
En representació de les Terres de l’Ebre, van assistir-hi un
grup d’alumnes de l’Institut Roquetes i del de Deltebre.
Aquestes trobades tenen com a objectiu -a més a més d’exposar el treball realitzat en els instituts- propiciar el coneixement des de diferents perspectives, plantejar reptes de
futur a favor dels rius i també afavorir la convivència entre
joves de la mateixa conca.
FI DE CURS I ENTREGA D’ORLES

Divendres 17 de juny, l’Institut va dur a terme l’acte d’entrega d’orles als alumnes de 4t d’ESO i als dels cicles de
perruqueria i estètica com a cloenda del curs 2010-11; un
acte que va començar amb un minut de silenci pel noi de
Tortosa Vidal Fusté Muñoz, que va morir dimecres dia 15
de forma sobtada.
La cerimònia, però, va continuar amb l’entrega dels premis
per la Pau: un a nivell del centre, un altre a nivell de Catalunya i un tercer a nivell mundial. Enguany, els premiats
van ser Manel Reverté, nou director del centre; la Lliga contra el càncer delegació Terres de l’Ebre i la fundació Vicens
Ferrer.
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A DALT, IMATGE DE LA VISITA QUE ELS AMFITRIONS I ELS CONVIDATS VAN FER A L’AJUNTAMENT,
EL PAS DE BARCA DE MIRAVET EN UNA DE LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER ALS VISITANTS
DEL ‘COMENIUS’ I EL GRUP DE JOVES QUE VA ASSISTIR AL FÒRUM JOVE, A VITÒRIA. A BAIX, UN
MOMENT DE L’ACTE DE L’ENTREGA D’ORLES COM A CLOENDA DEL CURS.

L’acte va continuar amb l’entrega de les orles i també dels
premis beca de batxillerat als alumnes que han tret millor
nota. Aquest premi està dotat amb 1.800 euros; quantitat
que enguany va ser repartida entre tres alumnes: Tània
Messeguer, Mireia Jaime i Pau Cid. Tot seguit es va fer l’entrega d’orles als alumnes de 2n de batxillerat i, per finalitzar, música i refrigeri per als familiars, organitzat per
l’AMPA del centre. Val a dir que enguany, per primera vegada, els alumnes van poder gaudir d’un sopar i de l’actuació musical de la formació de l’Institut Askama’n’Rama.
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Les escoles de Roquetes
tanquen el curs 2010-11

Roquetes
yament de primària i secundària de Roquetes, seguint les directrius de la Junta de personal docent, va concentrar-se, cada
dimecres, per manifestar el seu rebuig a les retallades que,
segons ells, poden comportar el deteriorament de la qualitat
de l’educació pública a Catalunya.

Els centres educatius de Roquetes van acabar el curs escolar
amb actes ben diversos. Mentre el M. M. Domingo va organitzar, dimecres 15 de juny, a la sala polivalent de la biblioteca
Mercè Lleixà, un concert de la coral de l’escola i el grup de
flautes de bec, i al mateix centre, l’espectacle Tano; a la raval
de Cristo, l’Escola la Ravaleta va celebrar una festa al pati del
centre el dia 22, darrer dia de classe. En el cas d’aquest darrer
centre, l’acte va començar acomiadant els alumnes de sisè que
el pròxim curs ja cursaran l’ESO. Tot seguit, festival de cançons i danses a càrrec de tots els alumnes de l’escola. P3 i P4
van interpretar la cançó Pugem al tren i van ballar la dansa
Ton pare balla el drac; els de P5, 1r i 2n van cantar La serenata
i un acompanyament instrumental de l’obertura de l’òpera
Carmen, de Bizet. Per la seva banda, els alumnes del cicle
mitjà van interpretar la cançó L’avi mariner; mentre que els de
cicle superior van cantar Vois sur ton chemin, van tocar la
dansa Polca d’ours i van escenificar l’obra de teatre El bosc
dels bolets blancs. Per cloure aquest acte, tots junts, mestres i
alumnes, van ballar un ball de batuka. La festa va continuar
amb jocs d’inflables i esmorzar, actes patrocinats per l’AMPA
del centre, i, per acabar el dia, festa de l’aigua.
Cal afegir que, si l’any passat, l’Escola la Ravaleta va acomiadar dues docents a causa de la seva jubilació, enguany, el que
ha marxat pel mateix motiu ha estat Josep M. Benet, directordel centre en els darrers anys.
Si voleu més informació sobre les activitats de l’Escola la Ravaleta, podeu consultar la seva revista, Ravaleta, a la qual es
pot accedir a la secció biblioteca digital de la web de la biblioteca Mercè Lleixà (http://bibliotecaroquetes.blogspot.com).
I per conèixer més sobre aquesta petita escola també podeu
visitar el seu web: http://escolaravaldecristo.blogspot.com.

Pel que fa a l’Escola M. Marcel·lí Domingo, els dies 7 i 9 de
juny el centre va organitzar unes jornades de portes obertes
adreçades als pares i alumnes que començaran P3 el curs
2011-2012, que enguany en són 85, per la qual cosa es passarà
de 3 línies a 4. En aquesta edició de les jornades de portes
obertes, els més petits de l’escola (aquest curs han fet P3) van
representar el conte d’una granota que no reia mai. A continuació, els assistents van fer una visita a l’edifici i al pati, recentment remodelats, i, per acabar, les monitores de menjador
juntament amb l’AMPA del centre van oferir a tothom un bon
berenar.
CONTRA LES RETALLADES D’ENSENYAMENT

El 25 de maig passat, els i les mestres de l’escola M. M. Domingo i de l’Institut Roquetes van concentrar-se per manifestar-se contra les retallades en ensenyament promogudes pel
govern de la Generalitat. El professorat dels centres d’ensen-

i, a més...

JORNADA DE PORTES OBERTES

També els més petits van acabar el curs i divendres
10 de juny van fer-ne la festa de cloenda. Els menuts, junt amb la mestra de música, van cantar de
forma individual, els més petits van cantar i ballar
un rap i, per acabar, tots junts van representar la
cançó de Les formiguetes.
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El centre obert Xirinxina
tanca el curs amb una
jornada de portes obertes
Durant el matí del dissabte 18 de juny, el centre obert Xirinxina va celebrar una jornada de portes obertes adreçada
als pares i mares que desitgen que els seus fills gaudeixin
d’aquest servei gratuït de l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Roquetes; un servei que desenvolupa la seva
feina cada tarda durant el curs escolar, una vegada els alumnes acaben les classes als centres educatius del municipi.
Durant la jornada, les educadores que se’n fan càrrec van
explicar als visitants tot allò relacionat amb la feina que es
duu a terme al centre obert, horaris, franges d’edat dels infants que poden assistir-hi...
El matí va comptar amb força progenitors, desitjosos que,
el nou curs (el període d’inscripcions començarà el pròxim
1 de setembre), els seus fills puguin optar a aquest servei
municipal.
Una petita mostra del treball que s’hi duu a terme és la visita que els infants van fer a l’emissora de ràdio municipal
de Roquetes, Antena Caro, el 24 de maig passat. El motiu:
gravar un anunci, el text del qual va ser preparat per ells
mateixos uns dies abans (amb l’ajut, és clar, de les educadores). Val a dir que, en un principi, els aprenents a publicistes van estar molt nerviosos, però, quan van començar
a gravar, tot va anar com una seda.
Una vegada oberts els micros, els infants van explicar què
és un centre obert, quines activitats s’hi realitzen, quin dia
s’obrirà el període d’inscripció per al pròxim curs i la data
de la jornada de portes obertes que abans hem esmentat.
Una altra activitat que recetment ha posat en marxa el centre obert Xirinxina és esportiva. I és que, el mes de maig,
els xiquets i les xiquetes del centre (de 10 a 12 anys) van començar a entrenar a futbol amb el CD Roquetenc, tots els
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divendres, de 17.30 a 19.30 hores, al camp de futbol municipal. Cada tarda, però, abans d’iniciar l’entrenament, el
tècnic, Secundino Arrastraria, els va explicar al vestidor la
tècnica i el plantejament de joc. Després, al camp, precalentament, circuits amb la pilota, posicions en el terreny de
joc, diferents tècniques i, finalment, un partit de futbol.
Una d’aquestes tardes, David Poy, entrenador d’un equip
de base del FC Barcelona, els va explicar el funcionament
de l’escola de futbol del Barça.
TERCER ANIVERSARI

Divendres 13 de maig, el centre obert Xirinxina va celebrar
el seu 3r aniversari. Per aquest motiu, al passadís del centre cívic es va oferir un berenar i música a tots els assistents. El públic va aprofitar per visitar les instal·lacions del
centre i una petita mostra del treball realitzat pels alumnes,
mentre que els menuts van passar la tarda gaudint dels jocs
de què disposa el centre obert.
La festa del 3r aniversari també va servir de marc per celebrar el Dia internacional de les famílies (dia 15 de maig);
en concret, per entregar els premis corresponents al 3r Concurs de dibuix que l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament i el centre obert organitzen amb motiu d’aquesta
(continua a la pàgina següent)
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celebració, amb la col·laboració de les escoles M. M. Domingo i la Ravaleta, i les AMPA d’aquests centres escolars.
Enguany, el tema del concurs va ser Els amics de la meva família, i van endur-se els premis Àlex Queralt i Yassin El Bahaoui (cicle inicial), Nerea Clemente i Fàtima Ourhour (cicle
mitjà), i Alba Sánchez i Saida El Bahaovi (cicle superior).
L’entrega dels premis va tenir lloc a la sala polivalent de la
biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, que també va acollir
una exposició dels millors dibuixos presentats al concurs.
DIA INTERNACIONAL DEL JOC
A BAIX, ELS GUANYADORS/ES DELS PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA FAMÍLIA, JUNT AMB LES EDUCADORES DEL CENTRE OBERT I L’ALESHORES
REGIDORA DE QUALITAT DE VIDA, PEPITA BOSCH. A DALT D’AQUESTES LÍNIES, UN MOMENT DE
LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DEL JOC.

dels infants.
Jugar és comunicació i expressió tot combinant-la amb
l’acció. Jugar produeix satisfacció i un sentiment de realització.
 Jugar és instintiu, voluntari i espontani.
 Jugar ajuda els infants en el seu desenvolupament psíquic, mental, emocional i social.
 Jugar significa aprendre a viure, no una manera simple de
passar el temps.
Totes aquestes afirmacions són també premisses del centre obert Xirinxina, que dedica una part molt important de
la seva tasca a potenciar el joc en totes les seves vessants.


Rock a la Lira

música

El 28 de maig és el Dia internacional del joc, i enguany, el
centre obert Xirinxina va celebrar-lo dijous 2 de juny al pati
dels plataners del centre cívic. La festa, organitzada pel
centre obert amb la col·laboració dels treballadors/es de
serveis socials i immigració del Consell Comarcal del Baix
Ebre, va consistir en posar en pràctica un seguit de jocs
com ara saltar a la corda, pintar-se la cara, tennis gegant,
mossegar la poma, curses de sacs o tallers de manualitats.
Segons l’Article 31 de la Convenció dels Drets de nens i
nenes (adoptada per l’assemblea general de les Nacions
Unides el 20 de novembre de 1989), “es reconeix el dret de
l’infant al descans i a l’esbarjo, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat, i a participar lliurement
en la vida cultural i en les arts. Es respectarà i es promourà el dret de l’infant a participar plenament en la vida
cultural i artística, i es donaran oportunitats apropiades,
en condicions d’igualtat, de participar en l’activitat cultural, artística, recreativa i d’esbarjo”. I, seguint el que marca
aquest article internacional, la Declaració del dret del nen/a
a jugar diu el següent:
Què és jugar?
 Els nens/es són la fundació del món futur.
 Els infants han jugat en tots els temps a través de la història i en totes les cultures i civilitzacions.
 Jugar, junt amb les necessitats bàsiques de nutrició, salut
i educació, és vital per al desenvolupament del potencial

La sala d’actes de la Lira va acollir, dissabte 25 de
juny, un concert gratuït de rock amb grups del territori. Les bandes The Last Wake Up, Death Lovejoy i Hateful Joker van omplir la cartellera d’un
concert adreçat, en especial, al públic més jove i
organitzat per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament.
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La flama del Canigó encén la foguera de Roquetes, així
com també les de molts pobles de les Terres de l’Ebre
La flama del Canigó va encendre la foguera de Sant Joan
a Roquetes la nit en què se celebra l’arribada del solstici
d’estiu. De la mateixa manera, la flama va escampar-se
també per la resta de les Terres de l’Ebre, amb el riu Ebre
com a eix conductor del seu recorregut. De fet, però,
només fa dos anys que la flama baixa pel riu des de Tivenys, des que, el 2009, va fer-se’n l’associació cultural
Camí de Sirga amb l’objectiu de ressaltar la vinculació
amb el riu Ebre i de recuperar la figura del llagut com a
mitjà de transport tradicional al nostre territori.
Així, els llaguts Sirgador i Benifalletenc van sortir de l’embarcador de Tivenys el dia 23 de juny, on la flama va arribar cap a les 14.30 hores de la tarda per repartir el seu
testimoni riu amunt i riu avall. El Sirgador va passar pels
municipis de Xerta (que va donar el relleu a Paüls), Aldover, Tortosa i l’Aldea; mentre que el Benifalletenc va remuntar el riu per dur la flama a Benifallet, Miravet,
Rasquera i Ginestar.
A més a més d’aquesta ruta, també es va mantenir el tradicional itinerari entre Reus i Móra d’Ebre, població a la
qual van adreçar-se nombroses delegacions ebrenques a
recollir el relleu de foc, com ara Gandesa, Móra la Nova,
Garcia, Ascó o Riba-roja d’Ebre.
Pel que fa a Roquetes, l’alcalde, Paco Gas; el regidor de
Cultura, Sisco Ollé; i Domingo Tomàs, regidor de Festes
de l’Ajuntament de Tortosa, van recollir la flama a l’embarcador de Remolins pels volts de les 17 hores, on va ser
rebuda amb l’acompanyament de la música de gralles i
tabals. Des d’allí, va ser conduïda fins a la nostra ciutat,
on finalment va encendre la foguera la nit de la revetlla.
Val a dir que, abans del 2009, Roquetes va recollir la
flama molts anys a l’ajuntament de Tortosa, on cremava en
un pebeter al vestíbul principal. Allí hi feia cap des de
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l’Aldea, on era recollida pels responsables tortosins, provinent de la caravana que la baixava, des del nord, fins al
País Valencià.
LA TRADICIÓ

La muntanya del Canigó, visible des de tota la Catalunya
nord i des de les planes empordaneses, és un símbol de
les terres catalanes. Als seus peus s’estén una plana amb
tot un seguit de pobles que van viure l’inici de la reconquesta i foren el bressol del nostre país.
Francesc Pujades, nascut el 23 de juny en un d’aquests
pobles (Arles de Tec), era un excursionista profundament
català que es confessava enamorat del Canigó -va pujarhi més de 130 vegades- i del poema èpic Canigó, escrit
per mossèn Cinto Verdaguer el s. XIX.
El 1955, Pujades va fer coincidir la seva passió per la muntanya amb el seu aniversari, dia en què també se celebrava el solstici d’estiu amb els focs de Sant Joan. Aquella
nit de mitjans del segle XX, l’excursionista va pujar al cim
del Canigó amb uns feixos de llenya (conscient que a dalt
no trobaria prou vegetació per fer foc) i va encendre una
foguera que es va veure des de molts pobles del nord de
Catalunya. L’any següent, repetint la mateixa experiència
la nit del 23 de juny, es va tornar a encendre la flama al
cim del Canigó i, aquesta vegada, desenes de focs van
aparèixer pels diversos pobles que envoltaven la muntanya. D’aquesta manera, sense adonar-se’n, Pujades va
convertir-se en el pare d’una tradició que va consolidar-se
com a símbol de nacionalisme i d’unitat dels Països Catalans.
Amb el pas del temps, la flama del Canigó va evolucionar.
A partir del 1963, la flama va ser baixada fins a la plana
(continua a la pàgina següent)
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per poder encendre el màxim de fogueres possibles amb
el mateix foc. L’any següent, es va decidir conservar la
flama encesa durant tot l’any, així que va ser guardada al
Castellet de Perpinyà fins al 22 de juny del 1965, dia en
què es va pujar novament al cim per dur a terme el procés de regeneració i continuar la tradició amb el nou foc.
Finalment, el 1966 va ser el primer any que la flama va
entrar al Principat de Catalunya i es va començar a distribuir per molts més pobles i així, any rera any, el seu recorregut va anar ampliant-se i va arribar a tots els Països
Catalans.
A dia d’avui, la tradició es manté més o menys igual que
fa quaranta anys. El matí del dia 22 de juny, es recull la
flama del Castellet i es puja al cim del Canigó a darreres
hores de la tarda, cap al vespre, on es manté encesa fins
a la mitjanit.
Llavors, tocades les dotze, s’inicia la cerimònia de regeneració i, gràcies als centenars de feixos de llenya que arri-

EL CIM NEVAT DEL CANIGÓ.

ben des de tots els indrets dels Països Catalans, s’encén
la nova flama, la qual serà portada cap a totes les ciutats
i pobles que desitgin rebre-la i servirà per encendre un
llantió al Castellet de Perpinyà que la mantindrà encesa
fins a l’any següent.

Més de cinc-centes persones celebren el solstici d’estiu a
l’Hort de Cruells la nit de Sant Joan
La nit del 23 de juny, més de 500 persones van celebrar
la revetlla de Sant Joan a l’Hort de Cruells, entre els assistents a la festa que va organitzar l’Ajuntament de Roquetes i el públic que va optar per sopar al casal municipal.
En la revetlla de l’Ajuntament, els participants van dur-se
el sopar de casa i, mentre els grans preparaven les taules
per sopar, el més menuts aprofitaven per disparar petards
i coets.
Prop de la mitjanit, el regidor de Cultura, Sisco Ollé, va
llegir el manifest d’enguany de la flama del Canigó i, tot
seguit, amb la flama es va prendre foc a la foguera preparada per a l’ocasió, amb l’acompanyament de la música

de les gralles i els balls singulars dels diables Lucifers.
A continuació, se va repartir coca de Sant Joan i cava entre
els assistents i, per arrodonir la vetllada, ball amb el grup
Fenomenon Quartet fins a la matinada.
ELS JOVES DE LA RAVALETA

Però no només va haver festa multitudinària a l’Hort de
Cruells, ja que, un any més, l’Associació de Joves de la Ravaleta va organitzat la revetlla de Sant Joan al pati de les
escoles de la raval de Cristo. La festa va començar al tar(continua a la pàgina següent)
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det amb una baldanada popular i, a la nit, sopar (cadascú
va dur-se’l). A la mitjanit, una gran traca va donar el tret
de sortida al ball, que va durar fins a la matinada i, per
acabar la festa, discoteca mòbil. Els Joves van obsequiar
els més de 150 assistents amb coca de Sant Joan i cava.
LA REVETLLA AL CASAL DELS JUBILATS

El pati dels til·lers del centre cívic va ser el lloc escollit per
l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes per celebrar la revetlla de Sant Joan. Les 85 persones assistents
van degustar un bon sopar i van poder ballar amb la música de Francisco i els seus teclats.

A DALT, IMATGES DE LA REVETLLA
DE SANT JOAN A L’HORT DE CRUELLS,
QUE ES VA ALLARGAR FINS BEN ENTRADA
LA MATINADA.
A BAIX, LA REVETLLA AL PATI DELS TIL·LERS
DEL CENTRE CÍVIC, ON L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE ROQUETES VA CELEBRAR LA FESTA.
A LA DRETA D’AQUESTES LÍNIES,
ELS JOVES DE LA RAVALETA EN UN MOMENT
DE LA BALDANADA POPULAR
QUE VAN ORGANITZAR LA TARDA DEL

23

DE JUNY,

JUST ABANS DEL SOPAR I EL BALL DE LA REVETLLA.
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inicia
Cooperativa: un model de projecte empresarial

D

imarts 21 de juny, al saló de plens de l’ajuntament es van realitzar dos seminaris
d’introducció al model d’empresa cooperativa, dintre del programa Innovació Cooperativa, subvencionat pel SOC i el Fons
Social Europeu. Els seminaris estaven adreçats, d’una
banda, a operaris/ies dels plans ocupacionals i de l’altra,
a personal tècnic municipal. L’objectiu: motivar les persones assistents i donar a conèixer el model d’empresa cooperativa com a forma per emprendre un projecte
empresarial i dinamitzar el territori. Entre els continguts
tractats dels seminaris, cal destacar:
 Definició, principis cooperatius, classes de cooperatives.
 Avantatges d’emprendre amb el model cooperatiu.
 Característiques generals de la forma jurídica (societàries, econòmiques, laborals, fiscals).
 El procés i tràmits de constitució.
 Ajuts i subvencions, eines de finançament i organismes
de suport.
Com a ponent, es va comptar amb Raquel Moreno, advocada i economista, membre d’ARA_COOP, cooperativa
que promou la creació de noves cooperatives a Catalunya.
CAMPANYA COMERCIAL

D’altra banda, durant el mes de maig passat es va dur a
terme una campanya adreçada als comerços de la ciutat,

promoguda per les àrees de Dinamització econòmica i Societat del coneixement. Els tres objectius pretesos amb
aquesta campanya van ser apropar i donar a conèixer al
sector els serveis que s’ofereixen des del telecentre i el
punt Inicia, al casal de joves; comptar amb una base de
dades actualitzada de tots els comerços de la nostra ciutat; i realitzar una enquesta sobre les necessitats formatives d’aquest sector.
Fruit d’aquesta iniciativa, s’han realitzat ja al telecentre
quatre cursos (català, anglès, blogs i ofimàtica bàsica), pels
quals han passat més de trenta persones.

Fes sortir l’empresa que portes dins
Un tècnic Inicia et recolza
Més informació: casal de joves (Canal 11, Roquetes. Tel. 977 503 063. A/e: inicia@roquetes.cat)
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entitats
Cloenda del curs
de sardanes 2010-11
D’octubre a maig, els dansaires
practiquen davant de l’església

D

iumenge 8 de maig va ser el darrer dia de
ballada de sardanes del curs 2010-11; un
curs de dansa que té lloc des de l’octubre
fins al maig (el segon diumenge de cada
mes, després de la missa de les 12h), davant de l’església parroquial de Roquetes. Amb motiu de
la cloenda de l’esmentat curs, en què també col·laboren la
Congregació Mariana i el Centre parroquial, el regidor de
Cultura de l’Ajuntament, Sisco Ollé, va entregar a Jordi Angelats un obsequi per la seva col·laboració desinteressada
en dur a terme aquests cursos, i també un ram de flors a

la seva esposa.
A la imatge de dalt, el grup de participants al curs, col·laboradors, director (Angelats) i el regidor de Cultura. L’altra imatge, cedida pel mateix Jordi Angelats, il·lustra un
moment del ball de sardanes davant de l’església.

cursos i tallers

Aprendre a dormir bé

Dormir ocupa, o hauria d’ocupar, una part important
de la nostra vida. D’un bon descans depèn que l’endemà ens trobem desperts i amb ganes de començar
un nou dia amb energia. En aquestes hores de son, el
cos fa la feina d’autoreparar-se i preparar-se per a un
nou cicle d’activitat. Malauradament, cada vegada hi
ha més persones que tenen dificultats per dormir bé.
Amb l’objectiu d’aprendre a dormir bé, l’associació
Sirga, camins per créixer va organitzar, dissabte 7 de
maig, un taller al casal de joves (el seu lloc habitual
d’activitat), titulat Dormir bé: la tercera part de la vida.
En el curset es va abordar el fet de dormir des de diferents perspectives i amb diferents professionals,
amb temes com ara feng shui i consells energètics per
dormir, la biologia del dormir i la geobiologia del dormitori, sopars que ens alimenten, ens relaxen i ens
preparen per descansar, i pedagogia del dormir. En
definitiva, un seguit d’eines pràctiques per harmonitzar el dormitori i preparar el cos per a un descans de
veritat, i consells per aplicar de forma immediata.
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Les audicions d’alumnes i professors acomiaden el curs
a la Lira Roquetense
La setmana del 9 al 13 de maig, l’escola de música de la
Lira va celebrar la seva setmana cultural amb diversos actes:
concert dels alumnes de l’orquestra infantil del Conservatori de Tortosa, audició a càrrec dels mestres de l’escola,
audicions de violí, guitarra, piano, clarinet, flauta travessera, conjunt instrumental..., a càrrec dels alumnes de l’escola i, com a cloenda de la setmana, karaoke i berenar per
als alumnes. Actualment, l’escola, que ja té 30 anys de vida,
compta amb 80 alumnes i 12 professors, i s’hi imparteixen
les especialitats instrumentals de flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, violí, guitarra,
piano, percussió i cant.
D’altra banda, els dies 20 i 21 de juny, la Lira va celebrar
l’audició de fi de curs de l’escola de música. El grup de sensibilització i iniciació van cantar les cançons L’orugueta i
Tenia un gall, i van ballar la cançó Congelao. Els alumnes de
saxo, violí, piano, guitarra, clarinet, flauta travessera i conjunt instrumental també van interpretar diverses peces, alguns d’ells acompanyats dels seus mestres de música. Val
a dir que, tant les audicions de final de curs com les de la
setamana cultural del maig, van gaudir de força assistència
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de públic.
Una altra activitat destacable de la Lira en aquests darrers
mesos va ser la que va celebrar-se la nit de dissabte 21 de
maig: el tradicional concert de primavera a càrrec de la
banda de música de l’entitat; un petit concert en què la
banda va interpretar el pasdoble Las províncias, la marxa
mora Abenserraig, la banda sonora de James Bond i un recull de cançons d’Abba. La banda, dirigida per Joaquim
Zaera, va aprofitar l’ocasió per presentar els seus nous components; entre ells, antics músics que, a causa de la manca
d’efectius, han decidit tornar-hi per col·laborar. Ells són Àngels Poy, Cristina Arasa, Maria Bel, Elsa Pla, Xavi Franch i
Jordi Casado. També van presentar les dues noves incorporacions: Carme Llarch i Marta Sánchez. Durant el concert,
l’entitat va celebrar l’acte de proclamació de les pubilles que
enguany la representaran durant les festes: Judit Mestre i
Joana Fumadó. En acabar, a la plaça va tenir lloc el tradicional ball de la pinyata (els assistents passen en parella per
baix de la pinyata i estiren una cinta, i, si ha sort, s’enduen
un obsequi que, habitualment, és per gentilesa dels comer(continua a la pàgina següent)
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ços de la ciutat).

‘EL RACÓ DE LA LIRA’
Una altra activitat que cal ressaltar és la que la Lira organitza d’un temps cap aquí. Es tracta del ‘racó de la Lira’, un
lloc on els artistes de les nostres terres poden expressar el
seu art, donar-se a conèixer i fer gaudir el públic. Durant el
mes de maig, pel ‘racó’ van passar el mag Falcon (un tortosí
que va deixar els assistents bocabadats amb els seus trucs
de màgia) i el quartet de tubes Dissonància perfecta, d’Ulldecona. Val a dir que aquestes actuacions van tenir lloc
mentre els assistents gaudien del sopar o dels cafès.

Mercat d’intercanvi d’estiu a l’Hort de Cruells
“Em canvies aquest llibre per la teva planta de menta?”
“No ho sé, espera, demana a la noia d’aquesta taula si li interessa el teu llibre. A mi m’interessa la seva bufanda; així
farem un intercanvi triple”. Aquesta hipotètica conversa s’hagués pogut produir dissabte 4 de juny a l’Hort de Cruells
durant el mercat d’intercanvi trimestral que organitza l’Equip d’Intercanvi roquetenc. El mercat va estar organitzat
amb el suport de l’Ajuntament de Roquetes i el Casal popular Panxampla, i ara es pretén donar-li continuïtat tot organitzant-lo cada 3 mesos o 4, així que, abans de llençar res,
penseu si convé guardar-ho per al pròxim mercat, que tindrà lloc a l’Hort de Cruells l’agost vinent.
Aquesta activitat vol fer reflexionar sobre el consum responsable en un moment en què la societat està immersa en
la cultura de comprar, usar i llençar. Els mercats són un
espai en què es poden intercanviar objectes que ja no ens
són necessaris a nosaltres però que, abans de llençar-los, els
oferim pequè poden ser útils a algú altre. Del que es tracta
és d’intercanviar béns, productes de consum o, fins i tot,
serveis personals, sense que calguin diners per fer-ne efectiu el pagament. Intercanviar és fer realitat un comerç sense

diners, recuperant una forma oblidada d’economia amb
molts avantatges ambientals, econòmics i socials. És també
solidaritat i una oportunitat de fer coneixences...; un costum
que, a poc a poc, es pretén tornar a adquirir a les nostres terres.
TALLER SOBRE L’ESPIRULINA

Abans de la celebració del mercat, però, va tenir lloc, també
a l’Hort de Cruells, un taller sobre l’espirulina i com aprendre a cultivar-la, una font de proteïnes, minerals i vitamines
extraordinària que ara ja es pot cultivar a casa. L’activitat va
ser organitzada pel grup de consum ecològic i conscient
Aula, camp i taula.
L’espirulina és un aliment amb innumerables efectes positius
per a la salut. Conté un 65% de proteïna vegetal altament digerible, proporciona els vuit aminoàcids essencials, és una
excel·lent font de minerals (potassi, calci, zinc, magnesi,
manganès, seleni, ferro i fòsfor) i aporta gran quantitat de vitamines B i E. Les propietats alimentàries i medicinals d’aquesta alga són inqüestionables i és per això que l’ONU va
batejarla, el 1974, com el millor aliment del món.
pàgina 25

Roquetes

Núm. 281 juny 2011

Els Jubilats celebren la festivitat de la seva patrona
Diumenge 12 de juny, l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes va organitzar la celebració de la festivitat de la seva patrona: santa Rosa M. Molas. Una festa
que va començar amb la celebració de la missa, amenitzada per la rondalla baturra Jóvenes mayores, d’Alcanyís,
en acabar la qual es va proclamar les pubilles de l’entitat,

Assemblea general i
sopar del soci per als Veïns
de la Ravaleta
Divendres 3 de juny, l’Associació de Veïns la Ravaleta va
celebrar la seva assemblea general de socis d’enguany,
durant la qual va ser aprovada l’acta de l’assemblea anterior i es va explicar als socis i sòcies el funcionament de
l’entitat en aquest darrer any. La junta directiva també
va demanar als assistents que sortissin voluntaris i voluntàries per entrar a formar-ne part. Com a cloenda de
l’acte, va celebrar-se la proclamació de les pubilles de
l’Associació de Veïns i la Comissió de Festes. Aquest any
són, Cinta Audí (Associació de Veïns) i, per la Comissió,
Anna Vicente i Laia Lobato, que va excusar la seva presència a causa de motius personals.
D’altra banda, dissabte 18 de juny, l’Associació va organitzar el sopar del soci; una festa que, des dels seus inici
fa quatre anys, se celebra per la diada de Sant Jordi. Enguany, però, com que Sant Jordi va caure en Setmana
Santa, van decidir canviar-la de data. Unes 150 persones
van assistir-hi, que van degustar el sopar i van ballar fins
passada la mitjanit.
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que aquest any són Sònia Pons i Meritxell Farlete.
A continuació, el pati dels til·lers va acollir una cantada
de jotes aragoneses a càrrec de l’esmentada rondalla, i el
dinar de germanor. A la tarda, més jotes i ball. Cal assenyalar que la festa va comptar la participació de més de
200 persones.
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Els Joves de la Ravaleta
celebren el seu 2n aniversari
L’Associació de Joves de la Ravaleta va celebrar, dissabte
28 de maig, el segon aniversari de l’entitat, i va fer-ho amb
un seguit d’activitats que van començar a les 12 del migdia amb l’assemblea general de socis, durant la qual van
ser llegits l’acta de la junta anterior i l’estat de comptes, i
es va fer un repàs a les activitats dutes a terme durant
l’any 2010 (concerts benèfics, esquiada jove, revetlla de
Sant Joan, festa del soci, castanyada, fi d’any, festa de
Sant Mateu, col·laboració en les festes majors...), així com
va posar-se de manifest que per al 2011 també hi ha previstes moltes activitats, entre les quals cal destacar una
sortida al Port, una altra a Aquapolis o un torneig de futbol sala.
La junta va aprofitar per presentar el logo de l’entitat i
també -aquest any per primera vegada- les seves pubilles:
Paula Fuster i Dana Ortiz. En acabar l’assemblea, va haver
vermut per als assistents i dinar. A la tarda, concurs de
guinyot, berenar, un sorteig de 2 pernils i 2 salxixons i,
per arrodonir la festa, pantalla gegant per veure la final de
la Champions League. Tots els actes van celebrar-se al
casal.
SEGON FESTIVAL LA RAVALETA

Tal com anunciàvem en l’anterior revista, el primer festival la Ravaleta va tenir lloc el mes d’abril passat, però l’èxit assolit va fer que l’Associació s’animessin a
organitzar-ne un altre ràpidament; en concret, a principis
de juny. Aquesta vegada, les actuacions van anar a càrrec
de Toni Rico (ex Kal.Kat, Futura Fm, Chic Cabanes), David

Espinós (guitarra en viu) i Òscar Espinós que, per primera
vegada, acompanyava la música amb una bateria electrònica. També van ser-hi els tres finalistes de l’operació DJ
2011, Sam The J, de l’Ametlla de Mar; Gerard Esea, de la
Sénia; i Dani Fernández, de Jesús. Aquest segon festival
va tornar a ser tot un èxit d’assistència de públic.

L’Associació de Dones clou
el curs amb una obra de teatre
a càrrec de diverses sòcies
Dissabte 18 de juny, el pati dels til·lers del centre cívic va
ser l’escenari triat per celebrar la festa de cloenda del curs
2010-11 de l’Associació de Dones de Roquetes, que va començar amb els tabals dels diables Lucifers de Roquetes
per acompanyar les pubilles de l’entitat en la seva entrada
al recinte. Tot seguit, la nova regidora de Qualitat de
Vida, Maribel Belmonte, va imposar les bandes a les pubilles que aquest 2011 representaran l’entitat. Elles són:
(continua a la pàgina següent)
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Marta Castell i Anna Primé. A continuació, berenar per a
les 200 dones que van assistir a la festa de cloenda.
L’acte destacat de la tarda, però, va ser l’estrena de l’obra
de teatre Les noves xafarderies, escrita per Joaquín Castellà per a l’ocasió i dirigida per Manolita Nadal. I és que les
intèrprets de l’obra van ser diverses sòcies de l’entitat,
membres del grup de teatre Barret de rialles, que va presentar-se en públic per primera vegada en aquesta festa.
Aquesta petita obra conta, sense malícia, coses que passaven fa uns quants anys a Roquetes. L’obra va ser molt
entretinguda i molt aplaudida per totes les assistents.
CURA DE LA SALUT

música

Abans de tancar el curs, però, a l’Associació van tenir lloc

La coral Preludi a Caro
duu el seu cant de gira
La coral Preludi a Caro no es limita a oferir les seves
actuacions a Roquetes i les Terres de l’Ebre, sinó que
també ho fa a fora del nostre territori. Com a exemple, dues sortides que l’entitat roquetenca ha fet darrerament, la primera de les quals va ser a Barberà
de la Conca el passat 29 de maig. L’actuació va estar
emmarcada en els actes culturals que organitzen els
Amics del castell de Barberà. Al matí, la Coral va visitar el celler de la cooperativa agrícola de Barberà
(primer celler cooperatiu de Catalunya i de l’Estat
espanyol) i al migdia va actuar a la que havia estat
la capella del castell, on van interpretar cançons populars catalanes, cançons sudamericanes i polifonia religiosa contemporània.
La segona sortida de la Coral va tenir lloc els dies 18
i 19 de juny, i va ser a Xàbia (Alacant), on va oferir
un recital al conservatori de música de la ciutat.
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dues activitats destacades. La primera, celebrada a principis de maig, va ser una conferència-taller a càrrec de
Rosa M. Adell sobre constel·lacions familiars; una tècnica
utilitzada en teràpia familiar per alguns psicòlegs, psiquiatres i psicoterapeutes. El seu objectiu és curar les ferides
psicològiques existents en les famílies tot entenent-les
com a un sistema en què tots els seus membres estan relacionats. Segons aquesta tècnica, la història familiar dels
individus afecta profundament la seva personalitat, el seu
comportament i les seves relacions socials i sentimentals.
I si el taller va ser organitzat amb l’objectiu de tenir cura
de la salut emocional, la segona activitat va ser-ho per la
salut corporal, ja que va tractar-se de la conferència Hàbits alimentaris i cuina saludable, a càrrec d’Alba Huerta,
diplomada en dietètica i nutrició. Huerta va oferir una conferència audiovisual sobre com ha de ser una bona dieta;
segons ella, “equilibrada, agradable, variada, suficient i
adaptada a cada persona”. “La dieta ha de començar
amb un bon esmorzar variat, i cal augmentar el consum
de peix en relació a la carn, més llegum i fibres, oli d’oliva i fer 4 o 5 àpats al dia; menjar fruita i verdura i moderar el consum de sal, begudes alcohòliques, sucre i
fregits; beure 1,5 litres d’aigua al dia, no menjar entre
hores i fer activitat física”, va explicar Huerta, que va
afirmar que “el baix consum de fruites i verdures causa
cada any més de 2,7 milions de morts”.
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esports
Nou títol europeu
per al tirador roquetenc Joan Alcoba
Del 8 al 13 de juny passats, el tirador de Roquetes Joan
Alcoba va aconseguir el primer lloc en el Campionat
d’Europa de FU (fossat universal) a 200 plats, que va
celebrar-se a Maribor (Eslovènia). I és que, en l’apartat
per equips, va ser l’espanyol el que va endur-se el primer premi, amb un total de 580 plats trencats. L’equip
va estar format pels tiradors Javier Azpeitia, Gregorio
Fuentes i el roquetenc Alcoba.
En la classificació individual, Joan Alcoba va quedar en
desena posició, amb una marca de 193 plats trencats
d’un total de dos-cents. Amb aquests resultats, Alcoba
afegeix un altre títol europeu més
al seu ja més que ampli palmarès
com a tirador professional. Val a
dir que, per arribar a participar en
el Campionat d’Europa d’Eslovènia,
Alcoba va haver de superar diverses proves durant la temporada. És
el cas de la Copa d’Espanya celebrada a Canàries, el Campionat
d’Espanya celebrat a Granada i la
darrera, el Gran premi internacional d’Espanya de FU, que va tenir
lloc a Villanueva de Gállego, a Saragossa, a finals del mes de maig
passat. Els bons resultats obtinguts
en les tres proves (en la darrera va
fer una puntuació de 196 plats
sobre un total de 200 i va quedar
segon a la classificació) van atorgar-li la puntuació necessària per

ser un dels tres components de la selecció espanyola de
tir olímpic FU que finalment va aconseguir el títol europeu. A més a més, en aquest Gran premi internacional,
el tirador també va resultar ser campió per equips d’Autonomies com a component de l’equip de Catalunya i va
aconseguir el segon lloc en l’apartat per equis de cases
comercials com a component del de JG Excopesa.
Altres títols, però, han fet cap a mans d’Alcoba aquesta
temporada, com és el cas de l’assolit a Ulldecona diumenge 19 de juny, en què va guanyar la Copa President
de FU amb una marca de 96 plats sobre un total de 100.
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La volta a Catalunya
solidària d’Albert Giné
El dia 11 de junypassat, l’atleta local Albert Giné, més conegut per tots com Puça, va iniciar un dels reptes més exigents de la seva trajectòria: fer la volta a Catalunya corrent,
en només 15 dies, amb més de 1.300 km de distància i
més de 30.000 m de desnivell positiu.
El repte, com ja comença a ser habitual en els que fa Albert, és solidari. Recordem que l’any passat va lliurar una
gran quantitat de diners a la Lliga contra el Càncer després de córrer la Marathon des Sables. Aquest any, el que
reculli ho destinarà a combatre la fam dels nens del poble
sahrauí. Així ho va decidir, després de participar a la Marató l’any passat ja que va poder comprovar com de dur
és un dia per a la població infantil d’aquell territori, a la
qual li manquen aliments essencials per sobreviure.
En aquesta volta a Catalunya, l’objectiu va ser recaptar
dos quilos d’aliments de llarga durada (arròs, pasta, llegums...) per cada quilòmetre recorregut, és a dir, uns
2.600 quilos d’aliments, aproximadament. En aquesta
aposta solidària, tothom va poder aportar-hi el seu granet
de sorra tot entregant aquests tipus d’aliments, que van recollir-se al pavelló poliesportiu de Roquetes durant les tardes. Val a dir, però, que la recollida d’aliments encara és
en actiu i es durà a terme fins després de les Festes majors de Roquetes.
Albert Giné va dividir-se el repte de fer la volta a Catalunya en quinze etapes, amb una mitjana de 85 km i unes
nou hores d’esforç diari. Les etapes previstes van ser: Roquetes - Cambrils (89 km), Cambrils - l’Arboç (84 km),
l’Arboç - Sant Vicenç dels Horts (76 km), Sant Vicenç dels
Horts - Vallgorguina (85 km), Vallgorguina - Sant Feliu de
Guíxols (83 km), Sant Feliu de Guíxols - l’Escala (82 km),
l’Escala - Oix (80 km), Oix - Sant Pau de Segúries - Planoles (81 km), Transpirenaica Planoles - font coll de Balma
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(70 km), Transpirenaica font coll de Balma - Sant Joan de
Lerm (75 km), Transpirenaica Sant Joan de Lerm - refugi
de Quatre pins (70 km), carretera Pica d’Estats - Pont de
Suert (100 km), Pont de Suert - Alfarràs (95 km), Alfarràs
- Almatret (74 km) i, finalment Almatret - Roquetes (96
km).
Val a dir, però, que el calendari d’Albert es va veure alterat a causa d’una lesió que va patir en un peu abans d’arribar a Mollerussa. El dolor que sofria era tan gran que el
corredor va plantejar-se la possibilitat d’abandonar. I així
va comunicar-ho a la família. El seu germà Xavi, però,
conscient de la il·lusió i les esperances que Albert havia
dipositat en aquest nou repte, va decidir fer-li el relleu.
Així va ser que els germans Giné van fer la darrera part de
la volta plegats i junts van arribar, dissabte 25 de juny, a
Roquetes, on centenars de persones els esperaven al carrer. Al passeig de Ramon Bosch i Rosell, els companys del
Trail Roquetes, els de la UEC Tortosa, familiars, amics i
simpatitzants van celebrar l’arribada d’aquest atleta que,
finalment, havia vist complert el seu objectiu. L’alcalde,
Paco Gas, també va voler rebre els esportistes, per als
quals va tenir paraules d’admiració i agraïment per situar
el nom de Roquetes on pertoca, tant a nivell esportiu com
solidari. Albert i Xavi, l’enhorabona!
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Neix a Roquetes una nova
associació esportiva
El 7 de juny passat, va ser creada a Roquetes una nova entitat que ve a enriquir el teixit associatiu esportiu del municipi. Es tracta del Trail Roquetes; una associació que es
dedicarà, principalment, a practicar i a potenciar tot tipus
d’activitats realitzades a l’aire lliure i a la natura. Impulsarà, en aquest àmbit, esdeveniments lúdics i competicions
enteses com a element de superació personal: marxes, curses de muntanya, ciclisme en totes les seves variants, atletisme en general, triatlons, curses d’orientació, descens de
barrancs; pràctiques, totes elles, que encaixen perfectament
en la filosofia del Club i en la dels seus membres.
Els creadors i creadores d’aquesta nova entitat van creure
que feia falta a Roquetes alguna associació que agrupés
totes aquelles persones -un bon grapat- que sovint practiquen esports de forma anònima i individual. I això va concretar-se en un grup de gent de tots els nivells esportius al
qual tothom està convidat.
La nova entitat ja compta amb més de 50 socis i sòcies,
amants de l’esport i de la natura. Molts d’aquests participen
en curses o marxes de muntanya, modalitats que estan de
moda a les nostres terres gràcies al Circuit de curses de
muntanya de les Terres de l’Ebre, un dels més prestigiosos
d’arreu del país. El Trail Roquetes hi és entre els capdavanters de la classificació i porta el nom de la ciutat a tots els
racons de les nostres contrades.
D’altra banda, el Club també serà l’entitat que organitzi la
cursa KM vertical Caramella-Caro, que enguany celebrarà
la seva segona edició el proper 20 de novembre i serà una
prova homologada per la FEEC. D’aquesta manera, el 2012,
la prova podrà formar part del Circuit català de curses ver-

ticals.
A banda d’aquesta cursa, els membres del Trail també estan
estudiant la possibilitat d’organitzar altres tipus de proves,
com ara modalitats d’asfalt. Per exemple, una milla urbana
o la prova dels 10.000 metres, i fer sortides de diumenge
amb un entorn familiar per gaudir de llocs emblemàtics del
terme municipal roquetenc. Val a dir, que el Club també
està disposat -en funció de les seves possibilitats- a contactar amb l’AMPA de diferents col·legis per poder fer-hi acti(continua a la pàgina següent)
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escacs

vitats extraescolars, i així difondre i emprar l’atletisme com
a eina educativa.
Durant l’assemblea constituent del dia 7 de juny es va escollir els membres per formar-ne la junta directiva. Aquesta va
quedar configurada de la manera següent: Albert Segura,
president; Tere Also, vicepresidenta; Ivan Garcia, secretari;
Àlvaro Acero, tresorer; i, com a vocals, Narcís Vericat, Ricardo Roig, Fran Vaquer, Albert Queralt, Laura Abella,
Jaume Castell, Benjamín Cuevas, Bernabé Hierro, Carlos
Ferré, Núria Pallarés i Núria Altadill.
La nova entitat roquetenca ja va començar a actuar tot preparant una gran rebuda a Albert Giné (Puça), que el dia 25
de juny va arribar a Roquetes després d’haver fet la volta a
Catalunya solidària. D’aquesta manera, el Trail Roquetes vol
encetar una llarga vida dins el gran teixit associatiu munici-

pal i fomentar l’esport i la vida saludable per a la seva població.
Més informació: www.trailroquetes.blogspot.com.

Memorial Calbet, XXVII Obert territorial de Tarragona
La 27a edició del torneig obert territorial de Tarragona d’escacs, Memorial Calbet, va començar
el 30 d’abril i ha estat jugat-se tots els dissabtes
fins al 18 de juny passat, i ha estat organitzat
per la delegació territorial de Tarragona de la Federació Catalana d’Escacs, amb la col·laboració
dels clubs d’escacs Duesaigües, Móra d’Ebre,
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Valls, el Pla de Santa Maria i Santa Coloma de Queralt.
Tres jugadors del Club d’escacs Peó Vuit de Roquetes
van participar-hi: Sergi Panella, que va quedar tercer en
la classificació final i va aconseguir la tercera norma
per l’obtenció del títol d’MC; Marc Bautista, que va resultar 32è en el mateix grup; i Sergi Fernández, 12è en
el grup B.

De l’11 de juliol al 31 d’agost
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores.
Lloc: centre cívic.
Edat: de 4 a 16 anys.
Dates: 1a quinzena: de l’11 al 27 de juliol
2a quinzena: del 28 de juliol al 12 d’agost
3a quinzena: del 16 al 31 d’agost
Preus: 53,50 € (una quinzena), 91 € (dues quinzenes), 128,50 € (tres quinzenes).
S’estableix una bonificació per assistència de més
d’un fill (germans) del 15% al 2n fill i del 30% al tercer
i resta de fills. Les diferències de preu entre quinzenes només s’aplicaran en el moment en què es faci la
primera inscripció.
Inscripcions: a partir del 15 de juny. Places limitades per rigorós ordre d’inscripció. Per inscriure-s’hi
cal una fotocòpia de la tarja d’assistència sanitària i
una fotografia.

esplai
natació

campus
De l’11 de juliol al 31 d’agost
Horari: de dilluns a divendres, de les 9 fins a
les 14 hores.
Lloc: zona esportiva.
Edat: de 6 a 16 anys.
Dates: 1a quinzena: de l’11 al 27 de juliol
2a quinzena: del 28 de juliol
al 12 d’agost
3a quinzena: del 16 al 31 d’agost
Preus: 63 € (una quinzena), 115,50 € (dues
quinzenes), 168 € (tres quinzenes).
S’estableix una bonificació per assistència de
més d’un fill (germans) del 15% al 2n fill i del
30% al tercer i resta de fills. Les diferències de
preu entre quinzenes només s’aplicaran en el
moment en què es faci la primera inscripció.
Inscripcions: a partir del 15 de juny. Places limitades per rigorós ordre d’inscripció. Per inscriure-s’hi cal una fotocòpia de la tarja
d’assistència sanitària i una fotografia.

Preus d’entrada a les piscines municipals (d’11.30 a 19.00h, juliol i agost)
menors 18 anys
majors 18 anys
1dia
1,60 €
3,25 €
abonament mensual
21,50 €
32,00 €
abonament temporada
32,00 €
53,50 €

PODEU DESCARREGAR ELS FORMULARIS D ’ INSCRIPCIÓ AL WEB DE L’ AJUNTAMENT: WWW. ROQUETES . CAT
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El CD Roquetenc acomiada
la temporada amb festes i
homenatges
Dissabte 21 de maig, minuts abans de començar el darrer
partit de la temporada per al primer equip ( jugat contra el
Cerdanyola del Vallès), el CD Roquetenc va celebrar l’acte
de proclamació de les pubilles que representaran el Club
el 2011. Durant l’acte, la pubilla sortint, Gemma Romeu,
va imposar la banda a la nova pubilla, Tània Vilches, i a la
pubilleta Emma Martín. El president de l’entitat esportiva,
Joan Alegret, va obsequiar-les amb una placa commemorativa de l’acte i elles van fer el xut d’honor del partit.
A la mitja part, el CD Roquetenc va voler retre un petit homenatge a dos jugadors del primer equip que la temporada passada van deixar el futbol en actiu: Moisés Cuevas
i Nando Crespo. En acabar el partit, jocs i entreteniments
per als jugadors del futbol bas del Club, sopar a la fresca
amb molta participació de pares, mares i jugadors, i música fins ben entrada la nit.
D’altra banda, la tarda de dissabte 11 de juny va tenir lloc
l’acte de cloenda de la temporada del futbol base del
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Club. En primer lloc, els jugadors i les jugadores van anar
sortint al camp per rebre un fort aplaudiment dels assistents, i a continuació es va presentar el nou equipament
per a la pròxima temporada. Tot seguit, l’entitat va aprofitar l’ocasió per retre homenatge a l’equip cadet, que el
mes de maig passat va proclamar-se campió de la Copa
primavera en un triangular que va ser jugat al camp de la
Unió Esportiva Aldeana. El cadet va jugar el triangular
amb el Jesús i Maria i el Sant Jaume d’Enveja. Per acabar
la jornada, el Club va organitzar un sopar a la fresca i
ball.
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La pluja, convidada en gairebé totes les edicions, torna a
acompanyar la concentració motera Roquetes-T. de l’Ebre
El Moto Club Roquetes va celebrar, el cap de setmana del
3 al 5 de juny, una nova edició de la concentració motera
de les Terres de l’Ebre. L’activitat va tornar a ser un èxit en
la seva vuitena edició ja que va aplegar prop de 200 persones, tot i les inclemències meteorològiques. El recinte
que el Montepio de Conductors té a la carretera dels Reguers, punt central de la concentració, va haver de ser
adaptat perquè la pluja no provoqués la suspensió de cap
dels actes programats. Participants arribats d’arreu de les
Terres de l’Ebre, de la resta de Catalunya i de l’Aragó van
acudir a aquesta nova cita per als amants de la moto.
La concentració va començar a les set de la tarda de divendres 3 de juny, quan el recinte del Montepio va obrir les
portes per rebre els motoristes que van decidir acampar
durant la trobada.
El plat fort de la celebració, però, va ser dissabte, que va
arrencar amb l’obertura de les inscripcions a la concentració. Després d’un bon àpat a base de paella i musclos, els
participants van agafar les motos per fer una ruta turística
per les Terres de l’Ebre; ruta que també va incloure un berenar al restaurant Racó del Riu, a Sant Jaume d’Enveja.
Sortint de Roquetes, la comitiva motera va passar per Amposta, Deltebre, Riumar, Sant Jaume d’Enveja, els Muntells, Poblenou del Delta, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa
i Roquetes. En total, un centenar de quilòmetres de volta.
La jornada de dissabte va acabar amb un sopar popular i
amb una festa amenitzada pel Dj Pere. Cal destacar, també
del dissabte, els aperitius al bar Folk3 i a la tasca la Pika
de Roquetes.
El darrer dia de la concentració, diumenge 5 de juny, els
participants van gaudir d’un bon esmorzar al parc del riu
de Tivenys i després van acabar la volta que els va dur fins
allí i que va passar per Aldover, Xerta, Benifallet, Tivenys,

Bítem, Tortosa i Roquetes.
La 8a Concentració de motos Roquetes-Terres de l’Ebre va
acabar amb un aperitiu al bar la Plaça de la Raval de Cristo,
des d’on es va seguir, a través d’una pantalla gegant, la
cursa corresponent al Campionat del món de motociclisme
que va celebrar-se al circuit de Catalunya.
En aquesta vuitena edició tampoc no van faltar els premis.
Concretament, es va obsequiar el club més nombrós (Moto
(continua a la pàgina següent)
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Club Jack Daniels, amb 12 integrants), el pilot provinent de
més lluny (José Múgica, de Terol, que va recórrer 294 km
per arribar a Roquetes), la pilot vinguda de més lluny (Aurora Martínez, de Terrassa), l’inscrit més jove (Isaac Blanch,
de 3 anys, veí de Godall), i l’inscrit més veterà (Constantino
Sanz, de 81 anys, resident a Traiguera). D’altra banda,
també va ser atorgat el premi especial del Moto Club Roquetes. Aquest va ser per a Manuel Lajoya, de Saragossa,
per la fidelitat a la concentració, ja que ha estat present a
gairebé totes les edicions de la Concentració.

La final de la Champions,
en pantalla gran a l’Hort
de Cruells
La penya barcelonista Mont Caro de Roquetes va
organitzar, dissabte 28 de maig, la festa de final de
la temporada futbolística 2010-11. Per als socis de
l’entitat, un obsequi: un entrepà de baldana i un
refresc. I per a socis i no socis, pantalla de televisió gegant.
I és que la festa va celebrar-se tot coincidint amb el
partit de la final de la Champions League; partit
que van disputar el FC Barcelona i el Manchester
United i que, com tots sabeu, es va resoldre de la
banda dels catalans amb un resultat final de 3 a 1.
Més de sis-cents seguidors del conjunt blaugrana,
provinents de Roquetes i de les rodalies, van aplegar-se a l’Hort de Cruells per veure la final, a la
mitja part de la qual va tenir lloc el sorteig d’una
samarreta i un pastís del Barça.
En acabar el partit, la penya va obsequiar tots els
assistents amb una copa de cava per celebrar el
nou títol.
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Festa de fi de temporada
amb el CV Roquetes
Dissabte 4 de juny, el Club Voleibol Roquetes, com és ja
tradicional, va celebrar la festa de final de temporada amb
tots els seus socis i sòcies; una festa que enguany va tenir
lloc al pavelló municipal i que va superar la xifra de centcinquanta assistents.
Com cada any, la festa va tornar a ser el marc idoni per fer
la presentació de la pubilla de l’entitat per a les pròximes
festes majors. Així doncs, la pubilleta del 2010, Alèxia
Forés, va entregar la banda a Yuma Waggeh, la nova pubilla (a la imatge).
Després del sopar, el president del CV Roquetes, Benjamín
Cuevas, va fer un repàs a la temporada que han dut a terme
tots els equips del Club, es va obsequiar els jugadors de
l’entitat amb un petit regal i, després, la festa va acabar
amb música fins a la matinada.
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biblioteca de roquetes mercè lleixà

activem la biblioteca

E

ls mesos de maig i juny, la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà ha mantingut el seu atapeït
calendari
d’activitats.
Visites,
presentacions, commemoracions...; com
sempre, actes per a tots els públics. En citarem uns quants.
Divendres 6 de maig, la biblioteca va acollir l’acte de cloenda i lliurament de diplomes als alumnes del Curs de fotografia del 2010, organitzat per l’Ajuntament; i divendres
13 de maig, l’entrega dels premis als guanyadors del Concurs de dibuix del Dia de la família, organitzat per l’àrea
de Qualitat de Vida a través del Centre Obert Xirinxina.

Dimecres 25 de maig, els xiquets i les xiquetes de la llar
d’infants Mare natura, de Tortosa, van visitar la biblioteca,
mentre que dijous 26 de maig s’hi va celebrar una conferència informativa a càrrec de l’Escola M. Marcel·lí Domingo, adreçada a pares i mares dels alumnes de P3 que
aquest pròxim curs començaran al centre.
D’altra banda, i coincidint amb la doble commemoració
del centenari de Joan Maragall, la Subdirecció general de
biblioteques va posar en marxa una nova iniciativa de promoció de la lectura d’aquest autor cabdal de la literatura
catalana: una exposició de petit format per a joves i
(continua a la pàgina següent)

La bebeteca
Donem la benvinguda a la biblioteca a Rodrigo Grau Simón i a Pol Figueras Marco.
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biblioteca de roquetes mercè lleixà
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adults. Aquesta mostra, titulada Joan Maragall, el poeta
extasiat, va estar allotjada a la biblioteca del 16 al 31 de
maig.
Pel que fa al mes de juny, divendres dia 10 van visitar la
biblioteca els alumnes de l’IES J. Bau de Tortosa, concretament els de 4t. d’ESO, en una sortida organitzada pel
departament de ciències socials del centre. L’objectiu de
la visita va ser descobrir la reproducció del fragment de
mur de Berlín, pintada per Ignasi Blanch, que hi ha al costat del centre cívic de Roquetes. A través d’aquesta descoberta, van gaudir de la projecció d’un documental sobre
el significat i la caiguda del mur i també tot el que s’hi ha
fet a nivell de reconeixement històric i artístic a la pròpia
capital alemanya, on hi ha l’original de l’obra de Blanch.
Del 14 al 22 de juny, la sala polivalent va allotjar l’exposició Què són els aliments ecològics?, amb motiu de la qual
es va dur a terme, el dia 15, el joc dels aliments i una gimcana dels aliments ecològics amb els usuaris més petits de
la biblioteca.
Per la seva banda, la coral escolar Novella Harmonia i el
grup de flautes de bec de l’Escola M. M. Domingo van
oferir-hi una actuació el mateix dia 15 de juny; mentre que

dos dies després, la biblioteca va acollir la presentació del
llibre No necessito treballar, el que necessito són diners,
de Susanna Jáuregui Viña.

i, a més...
Dijous 30 de juny, a les
19.30 hores, el professor d’Economia aplicada de la UAB Arcadi
Oliveres oferirà la conferència La crisi, propostes per aturar-la.
Oliveres també és el
president de l’ONG Justícia i Pau.

novetats
Novel·la per a adults

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

ANTENA CARO 96.0 FM

EDIFICI CENTRE CÍVIC,

2N

PIS

43520

ROQUETES

T.

977 580 108

FAX

977 503 565

E

n aquest número de la revista Roquetes, els
professionals de la ràdio fem ja el darrer
repàs d’aquesta temporada al més destacat de la nostra programació. Sens dubte,
la notícia més important i més comentada
dels darrers mesos al nostre municipi ha estat la celebració de les eleccions municipals. Per aquest motiu, Antena
Caro va organitzar dos debats electorals amb representants de tots els grups polítics que es presentaven als comicis. El primer debat va comptar amb la presència dels
caps de llista de totes les formacions polítiques de Roquetes. A la primera imatge i d’esquerra a dreta, Miquel
Castelló, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); Joaquim Llopis, cap de llista del Partit Popular (PP); Gerard Gas, alcaldable per Convergència i Unió
(CiU); Ramon Martí, cap de llista de la Plataforma per
Catalunya (PxC); Javier Alegret, cap de llista dels Ebrencs
Independents (EBIN); i Paco Gas, alcaldable per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). D’altra banda, en el
segon debat (segona imatge) va participar un candidat de
cada formació política: Imma Casado (PSC), Josep Codorniu (CiU), Sisco Ollé (ERC), Mael Valls (EBIN) i Jesús
Fernandez (PxC).
Durant la campanya també es van emetre els diferents
espais gratuïts de propaganda electoral cedits a tots els

grups polítics, d’acord amb les directrius de la Junta Electoral. El mateix dia de les eleccions, el micro i la càmera
d’Antena Caro van ser presents a l’hora de l’escrutini per
conèixer de primera mà els resultats electorals i, posteriorment, van visitar les diferents seus i punts de trobada
de tots els grups polítics de Roquetes per recollir les
seves valoracions sobre el resultat de les votacions. De
totes les valoracions que vam enregistrar, la més emotiva
va ser la del cap de llista dels Ebrencs Independents, Javier Alegret, que no va aconseguir prou vots per renovar
(continua a la pàgina següent)
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el seu càrrec de regidor. Pocs dies després, un altre dels
regidors històrics de Roquetes, el cap de llista del PSC,
Miquel Castelló, va convocar una roda de premsa a l’Hort
de Cruells en què va donar a conèixer els motius pels
quals havia decidit no recollir la seva acta de regidor el
dia de la constitució del nou Ajuntament de Roquetes.
Podeu consultar tota aquesta informació sobre les eleccions municipals a la nostra web (www.antenacaro.cat) i
també al canal d’Antena Caro al YouTube.
Finalment, de la nostra programació habitual volem res-

pàgina 40

Núm. 281 juny 2011

saltar aquesta vegada la participació en el programa Freqüència verda del professor i alumnes de l’Institut Roquetes que van participar en el projecte del fòrum jove
Rius per viure’ls. Van explicar-ho (d’esquerra a dreta de
la foto), Mercè Abat, alumna de 3r d’ESO (d’Aldover);
Aïda Chavarria de 3r d’ESO (de Jesús); Raül Curto, professor de física i química; Maria Gil, membre de l’empresa Gubiana dels Ports; Vicky Carles, coordinadora
d’activitats de Gubiana i conductora del programa de
ràdio; Gerard Queralt i Rosa Lleixà, alumnes de 2n d’ESO
(de Roquetes).
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registre civil
MAIG
Naixements
Irene Fernández Salaet, 27/04/2011
Adam El Fahim, 3/05/2011
Houdayfa El Morchid, 15/05/2011
Kilian Garcia Marro, 15/05/2011
Malak Ait Ouahy, 16/05/2011

Matrimonis
Ramon Panisello Subirats i M. Cinta Juan Cid, 30/04/2011
Josep Blasco Turón i Meritxell Sabaté Agapito, 16/05/2011
Eusebio Blasco Ferrer i Mercedes Garcia Ferrer, 21/05/2011
Francisco Javier Herrero Prescolí i
Rosa Maria Fabregat Cugat, 28/05/2011
David Aguilar Bonavida i Sara Carles Carles, 28/05/2011

Defuncions
Carmen Felices Sesé, 19/05/2011
(Recordeu que només apareixen les defuncions produïdes
al municipi de Roquetes)

Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents al mes de maig de 2011

MAIG
Temperatura mitjana màximes: 27.5 C
Temperatura mitjana mínimes: 14.3 C
Temperatura màxima absoluta: 33.7 C el dia 24
Temperatura mínima absoluta:
11.0 C el dia 20
Precipitació mensual: 28.8 mm
Precipitació màxima en un dia:
22.4 mm el dia 7

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

Ratxa de vent màxima: 69 km/h NW el dia 14
Humitat relativa mitjana a 07h: 73%
Humitat relativa mitjana a 13h: 50%
Humitat relativa mitjana a 18h: 60%
Humitat relativa mitjana horària: 69%
Pressió màxima absoluta: 1020.2 hPa el dia 16
Pressió mínima absoluta: 995.1 hPa el dia 2
Pressió mitjana: 1017.0 hPa

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
Curs de monitor d’activitats de
lleure infantil i juvenil.
De l’11 al 26 de juliol, de 9 a 13.30
hores i de 15 a 19.30 hores. Biblioteca
de Roquetes Mercè Lleixà.
Curs adreçat a joves majors de 18
anys per poder obtenir el títol, acreditat per la Generalitat de Catalunya,
de monitor en el món del lleure.
Preu del curs: 160 .
Inscripcions: Oficina Jove del Baix
Ebre (c. del Vall 9. Tortosa. Tel. 977
445 003),
Organitza: àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Curs d’astronomia: Anem a tocar
el cel.
Dies 14, 21 i 28 de juliol, de 21.30 a
00.30 hores. Observatori de l’Ebre.
Més informació: tel. de l’Observatori
de l’Ebre (977 500 511) i al web
www.obsebre.es.

ESPORTS DE MUNTANYA
Sortida d’alpinisme als Pirineus:
Forau dels Aigualluts i Tuc de Mulleres.
Dies 29, 30 i 31 de juliol.
Organitza: la Joca Club Alpí. Tel. 977
503 933 (els dijous, a partir de les
22.30h).

FESTES MAJORS
Festes majors de Roquetes 2011.
De l’1 al 10 de juliol.
Festes de la capella del Carme.
Del 16 al 17 de juliol.
Festes majors de la raval de Cristo.
Del 27 de juliol fins a l’1 d’agost.

MÚSICA
Actuacions musicals (terrassa d’espàgina 42

tiu). Festes majors de Roquetes.
Orquestra La jungla. Dia 1 de juliol,
a les 00.30 hores.
Orquestres Vulcano i Júnior’s. Dia 2
de juliol, a les 00.30 hores
XVè Concert de la banda de música
de la Lira Roquetense, dirigida per
Joaquim Zaera. Dia 3 de juliol a les
20.30 hores. Lloc: Hort de Cruells.
Orquestra Europa. Dia 3 de juliol, a
les 00.00 hores.
Orquestres Passarela i Alta tensión.
Dia 4 de juliol a les 00.00 hores.
Orquestra Pensylvània. Dia 5 de juliol, després del sopar de la cabra.
Festa jove i no tan jove. Sopar de
joves i no tan joves. Primera part:
música dels 70 i 80. Segona part:
Festa de cine. Per acabar, música dels
90 i actual. A càrrec de Juanjo Espuny, Carlos Espuny i Antolí Ortiz.
Dia 6 de juliol, a les 22 hores.
Concert a càrrec de l’orquestra
STOP (alumnes de l’IES Roquetes, dirigits pel professor Guillem Enri). Dia
6 de juliol, a les 23.30 hores. Lloc:
Hort de Cruells.
Orquestres Óxido i Cimarron. Dia 8
de juliol, a les 00.00 hores.
Orquestres La dama i Centauro. Dia

9 de juliol, a la 01.30h.
Òpera: El llac dels cignes, de Tchaikovski.
Des de la Royal Opera House de Londres.
Dia 6 de juliol, a les 20 hores.
Cinemes Ocine.
Òpera en directe: Nabucco, de Verdi.
Des del teatre Taormina de Sicília.
Dia 9 d’agost, a les 21.30 hores.
Cinemes Ocine.
XVIII Tradicionàrius a les Terres de
l’Ebre.
Dies 26, 27 i 28 d’agost.
Hort de Cruells.

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.

Si voleu publicar els vostres actes
a l’agenda, envieu la informació
a l’adreça electrònica
comunicacio@roquetes.cat
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col·laboracions
Als polítics de Roquetes
Ara me dedico als polítics
i per això us dono l’opinió.
Als que han entrat a manar
no és perquè siguen millors,
que avui, mane qui mane,
cada dia anem pitjor.

Per a tot arriba un dia
i ara a tu ja t’ha arribat.
Al vore que ja no estaves
de seguida ho he pensat:
al tindre està gran derrota,
Castelló ja se n’ha anat.

A Paco, que ara m’escolta:
si no és que ho veig no m’ho creuria,
no t’ho pots imaginar,
si avui ton pare vivia,
de vore que tu ets l’alcalde
quant d’orgullós estaria.

I del Partit Popular,
he tingut molta alegria.
Hi he vist molts dirigents
de la nostra pagesia.
Confio que la defensen
i trobéssem milloria.

Jo n’estic més que segur
-i la vida em jugariaque Paco serà l’alcalde
que Roquetes necessita.
Vetllarà pels ciutadans
sense dormir de nit ni de dia.

I al senyor Ramon Martí,
ara ell vull felicitar.
Per a la ciutat de Roquetes
d’alcalde es va presentar
i els ciutadans d’este
poble
per ell van anar a votar.

I a Gerardo i a Francisco,
polítics de qualitat,
per administrar Roquetes
dels millors que s’ha trobat,
tots estos anys que us conec
amb talent ho heu demostrat.

no paren de treballar.
Són cançons improvisades
les que ara aquí us he ficat.
I als polítics de Roquetes
les cançons he dedicat,
i tinc plena confiança
que els he dit la veritat.
Amb esta cançó que canto
ja us dono la despedida,
i als polítics de Roquetes
per favor demanaria
que ens governen el poble
amb carinyo i harmonia.
José Maria Favà,
un votant per a tots

Del resto del consistori
jo no tinc res que al·legar.
Tant el hòmens com les
dones
són molt dignes d’admirar.
Pel benestar de Roquetes

A la ciutat de Roquetes
Que bonic escriure aquesta segona carta a la ciutat de Roquetes, per la il·lusió que tenia jo, amb el meu pare i la meva
mare durant la infància; aquells temps tan difícils! Però amb
l’esperança s’aconsegueix tot. El meu pare era roquetenc i
va treballar tota la seva vida al Port, i jo el recordaré tota la
vida, encara que ja sigui vell.
La meva vida ha estat bonica i ara l’acabaré tot orgullós a
la residència de Sant Miquel. Aquí estem tots junts, i hi treballen belles dones que desenvolupen la feina d’ajudar les
persones. En especial, vull agrair tanta ajuda a Sílvia i a
Anna.

Tot i que jo no vaig nàixer en aquesta ciutat de Roquetes, em
sento també roquetenc perquè el meu pare era de la raval
Nova i la meva mare -Déu la tingui a la Glòria- era de Tortosa; així que les meves arrels són d’aquí, i la meva il·lusió
seria que es publiqués la meva carta en algun raconet de la
revista.
S’acomiada un amic, de tot cor per a tots els roquetencs i
les roquetenques. Només demano a Déu que em doni salut
per poder escriure més cartes. Un amic.
Juan Alegria
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Any 1961. Mercedín Sangres, Maribel Gimeno, Teresa Franch,
Antonieta Poy, M. Cinta Arasa i Pepita Gasol. MERCEDÍN SANGRES

Any 1970. Roseta ‘la Montesona’ amb les besnétes: les germanes Imma i Encarna Vilaubí, i Tere Moreso. TERESA GISBERT

Any 1958.
Entre d’altres,
Mercedín Sangres,
Rosita Lacruz,
M. Teresa,
Pili Amaré, Pepita,
Francisco i Juanito
Forcada, Cinteta
‘la Pandilla’,
Cinta ‘la Garcia’
i Fina ‘la del Gall’.
MERCEDÍN SANGRES

Any 1952. D’esquerra a dreta, José M. Porcar, Manuel Ribes i José Vallès.
JOSÉ M. PORCAR

Any 1951. A dalt, l’alcalde de Vinallop,
mossèn Samuel Garcia i Joaquín Bel (pare).
A la segona fila, Pepita Brull, Pepita Bonfill,
Juan José Berenguer, José M. Solé, José Luis
Lapuerta, Juan Antonio Ramírez, Lolita Ardit,
Immaculada Valls, Dorita Sansano, Nati Poy i
Neus Rodríguez (Juan Antonio Cid, de Vinallop).
A la primera fila, Pedro Bonfill, Antonio Garcia,
Pepito Cid, Víctor Poy, José Luis Giménez,
Juan José Espinach, Juan José Subirats,
Javier Lorente, Enrique Solé i Joaquín Bel (fill).
LOLITA ARDIT SANSANO

