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É

s l’última revista de l’any i, segurament,
també l’última de les que, d’una manera regular, us han anat arribant a les vostres
cases. Aquesta revista, una excel·lent eina
d’informació local que de forma gratuïta

arribava a totes les cases, deixarà de publicar-se, almenys de
forma regular, el pròxim any 2012. La causa, com ja us podreu
imaginar, no és altra que la greu situació econòmica general

l’editorial

que tothom coneixem, patim directament o a través de familiars o amics. I els ajuntament no són aliens a aquesta crisi. La
disminució radical dels ingressos agreuja encara més la debilitada economia local, conseqüència d’un finançament històricament no resolt. És veritat que devem molts diners, que ens
retardem en els pagaments, però també és veritat que les administracions superiors ens en deuen molts. Així les coses,
cal un replantejament de l’actual situació financera, marcar
prioritats, establir l’equilibri econòmic de molts serveis que
actualment es presten i que són deficitaris, i prescindir-ne
d’alguns, ni que sigui de forma temporal, que fins avui havíem donat. En la conjuntura actual i amb els recursos de què
disposarem el pròxim any haurem de fer ajustos dolorosos.
No serà senzill. Ens haurem d’acostumar a prescindir d’alguns
serveis i haurem de reduir de forma dràstica la despesa corrent, però intentarem garantir tot allò que està relacionat amb
l’educació, la salut i la qualitat de vida de la nostra població,
així com l’estabilitat econòmica de la plantilla municipal mínima imprescindible per continuar donant el servei que a Ro-
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quetes li correspon.
Enmig d’aquest panorama gens gratificant arriben, però,
les festes de l’hivern, les festes de Nadal, cap d’any i Reis; celebracions en les quals ens acostumem a reunir amb familiars
i amics per gaudir de la companyia, la bona conversa i el caliu
humà que generen aquestes festes entranyables; sense oblidar, però, que, per familiars, també són més tristes si cap per
a aquelles persones que han patit o pateixen alguna desgràcia. A aquests ciutadans o ciutadanes i a tothom en general,
el més gran desig de salut i benestar per a l’any que aviat començarà, amb l’esperança que els temps venidors siguin econòmicament més favorables que aquest 2011 que just acaba.
A tots i a totes, bones festes i molt bon any 2012!
Francesc A. Gas i Ferré

pàgina 2
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T

al com diu l’alcalde en l’article editorial, la situació
econòmica actual ha motivat que la periodicitat de
la revista s’hagi vist afectada. Com sabeu, la darrera revista que va arribar a les vostres cases va
ser la corresponent al mes de juny. Així doncs, en
aquesta encetem la paginació amb les festes majors que va viure
el nostre municipi els mesos d’estiu. També hi trobareu l’agenda
de totes aquelles activitats en què podreu participar aquestes pròximes festes d’hivern: les de Nadal, cap d’any i Reis. A més a més,

hi hem inclòs informació diversa corresponent a aquests sis mesos
en què la revista no ha sortit al carrer, que no per llunyans en el
temps són menys importants. En definitiva, aquesta que teniu a les
mans és una de les publicacions més denses i feixugues d’estructurar de totes les que heu pogut llegir des que la revista va encetar la nova etapa (gratuïta i amb periodicitat mensual i bimensual
de vegades). Esperem que us agradi i que ens disculpeu si algú hi
troba que hi manca alguna informació. Per endavant les gràcies i
el desig que la gaudiu igualment.

Roquetes

Àmplia i variada oferta
d’actes en les festes majors
de Roquetes 2011
Dilluns 27 de juny, l’alcalde, Paco Gas, va presidir la roda
de premsa de presentació del programa de les festes majors 2011, que van arrencar divendres, dia 1 de juliol, i van
acabara diumenge, dia 10; acte de presentació que també
va comptar amb la presència del regidor de Festes, Sisco
Ollé; el president del Patronat de Festes de Roquetes, Salvador Sales; i Conrad Duran, responsable de l’edició impresa del programa, la portada i la contraportada de la
qual van ser obra -a l’igual que els darrers anys- de l’il·lustrador roquetenc Ignasi Blanch.
Durant la roda de premsa, el regidor de Cultura va voler
destacar “la varietat i la qualitat d’actes de les festes majors, malgrat la reducció econòmica del seu pressupost”,
i també ressaltar la gran feina del Patronat de Festes per
elaborar un programa “que satisfaci tots els gustos”.
I aquestes paraules van ser un auguri del que vindria després: deu dies de festa major en què tothom va poder gaudir de la programació festiva, la qual, com sempre, va
contenir actes per a totes les edats i per a tots els gustos.
En aquestes pàgines que segueixen
trobareu les millors imatges de la
festa; aquesta vegada, ordenat per
dies festius. Les d’aquesta pàgina corresponen al divendres, dia 1 de juliol;
en concret, a l’acte de proclamació de
les pubilles i pubilletes a l’Hort de
Cruells; la inauguració de l’exposició
de pintures Deesses, d’Ester Besolí,
també a l’Hort de Cruells; i la concentració i posterior desfilada de les pubilles i les autoritats fins al ball a la
terrassa d’estiu.
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D’ESQUERRA A DRETA I DE DALT A BAIX: LES PUBILLES REPARTINT EL PANOLI A LA RAVAL NOVA;
LA PREGONERA DE FESTES

2011, MERCÈ PLA,

FUNDADORA DEL COL·LEGI VERGE DE LA CINTA;
EL CAMPIONAT D’ESCACS DE PARTIDES RÀPIDES;
LA INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE ROQUETES; I DIVERSES IMATGES DE L’OFRENA DE FLORS I FRUITS AL PATRÓ,
SANT GREGORI. ELS PORTADORS DE LA BANDERA
DE LA CIUTAT VAN SER ELS PROPIETARIS DE CASA
TORÍBIA, ROQUETENCS DE L’ANY

2010. L’OFRENA

VA SER PRESIDIDA PER ALBERT GÓMEZ, DIRECTOR
DELS ST DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT A LES TERRES DE L’EBRE.
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A DALT DE TOT, IMATGES DE LA MISSA I LA PROCESSÓ
EN HONOR AL PATRÓ. A LA TARDA, LA NOTA DE COLOR
VA POSAR-LA EL CÓS IRIS, AMB LA PARTICIPACIÓ DE MÉS
CARROSSES RESPECTE DEL DE L’ANY PASSAT. A L’HORA DELS
PREMIS, EL PRIMER VA SER PER A LA CAPSA DE COSTURA I
EL SEGON, PER ALS PICAPEDRA. EN EL TERCER PREMI VA
PRODUIR-SE UN EMPAT ENTRE EL BUS ESCOLAR I LA CARROSSA DEDICADA A LA PEL·LÍCULA ‘UP’; MENTRE QUE EL

4T PREMI VA SER PER A LA PENYA ARA VINC, ARA VAIG.
LA BANDA DE MÚSICA DE LA LIRA,
DIRIGIDA PER JOAQUIM ZAERA, VA OFERIR EL SEU
15È CONCERT DE FESTES MAJORS A L’HORT DE CRUELLS.
FINALMENT, A LA DARRERA FOTOGRAFIA APAREIXEN ELS
GUANYADORS DEL 27È TORNEIG DE FUTBOL SALA CIUTAT DE
ROQUETES: L’EQUIP DE LA GELA.
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DILLUNS

4 DE JULIOL

LES DUES PRIMERES FOTOGRAFIES CORRESPONEN A LA MATINAL FESTIVA DELS PAGESOS,
A L’HORT DE CRUELLS; UNA FESTA EN QUÈ VAN CELEBRAR-SE ELS JA TRADICIONALS CONCURSOS
DE MOTOSERRA I TRACTOR. ELS PREMIATS EN EL PRIMER VAN SER ALEJANDRO FAVÀ, DAVID MERINO I
OMAR AIXENDRI; MENTRE QUE ELS GUANYADORS DEL SEGON CONCURS VAN SER RAMON MARTÍ, OMAR
AIXENDRI I PACO AIXENDRI.
AL CAMP DE BITLLES DE LA TORRE DE’N GIL VA TENIR LLOC LA TAMBÉ TRADICIONAL TIRADA AMISTOSA,
EN LA QUAL VAN PARTICIPAR QUINZE EQUIPS DE LES TERRES DE L’EBRE. LA PRIMERA IMATGE MOSTRA
TOTS ELS PREMIATS EN LA JORNADA, QUE VAN SER, PER EQUIPS, ELS DE ROQUETES

(1R PREMI),
(2N) I DELTEBRE. QUANT ALS PREMIS INDIVIDUAL MASCULÍ, AQUESTS VAN SER PER A JOAN
DOMÈNECH (ROQUETES), SERGI ARQUES (DELTEBRE) I JOAN J. FERRERES; MENTRE QUE ELS FEMENINS
VAN SER PER A M. CINTA VALLS (L’ALDEA), ROSER CHERTA (LA GALERA) I JUDIT PICÓ (AMPOSTA).
TAMBÉ VAN SER ATORGATS PREMIS PER ALS TIRADORS LOCALS, UN PREMI PER A LA RESIDÈNCIA SANT
MIQUEL DE TORTOSA I OBSEQUIS PER ALS JUTGES, CUINERS I L’ÚLTIMA CLASSIFICADA.
LES DUES DARRERES IMATGES PERTANYEN A LA MISSA D’HOMENATGE A LA VELLESA I A L’APERITIU QUE
VA SER SERVIT EN ACABAR.
LA GALERA
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AUTORITATS I PUBILLES VAN DEDICAR EL MATÍ A VISITAR LA GENT GRAN DE L’HOSPITAL DE JESÚS I LA RESIDÈNCIA SANT MIQUEL DE TORTOSA. ACOMPANYATS PER LES
JOTES DE JUANITO ARAGONÉS, TAMBÉ VAN VISITAR LES INSTAL·LACIONS DE L’OBSERVATORI DE L’EBRE.
ELS PETITS TAMBÉ VAN TENIR LA SEVA FESTA A LA VORA DEL CANAL, AMB CONCURS DE DIBUIX, GELATS I JOCS DIVERSOS; AIXÍ COM L’ASSOCIACIÓ DE DONES,
QUE VA CELEBRAR EL TRADICIONAL DINAR DE FESTES MAJORS.
LA PENYA BARCELONISTA MONT CARO VA ORGANITZAR UN CONCURS DE GUINYOT
AL CASAL MUNICIPAL DE L’HORT DE CRUELLS, LES PARELLES GUANYADORES DEL
QUAL (SE’N VAN INSCRIURE
GANA I JORDI RODRÍGUEZ

(1R LLOC),

SUSANNA CUEVAS I
M. PILAR RODRÍGUEZ

(2N), SERGIO

QUEROL I JOSÉ M.
AGUILAR

(3R) I M.

CINTA CID I AGUSTÍ
ANTÓ

(4T).

LA DARRERA FOTOGRAFIA DE LA PÀGINA MOSTRA ELS
PREPARATIUS DEL
MULTITUDINARI
SOPAR DE LA
CABRA.
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DIMECRES

6

DE JULIOL

UN GRUP DE VENEDORES DEL MERCAT MUNICIPAL VA ORGANITZAR UN SORTEIG DE PRODUCTES ENTRE TOTS ELS SEUS
CLIENTS. EN AQUESTA OCASIÓ, EL PREMIAT VA SER ANTONIO
NAVARRO, QUE VA RECOLLIR EL PREMI DIMECRES DE FESTES.
L’HORT DE CRUELLS VA ACOLLIR LA PRIMERA DE LES MENJADES POPULARS DE FESTES: LA PAELLA. A LA TARDA, EL MATEIX ESCENARI PER A LA FESTA INFANTIL. I A LA NIT, LA
MÚSICA DE L’ORQUESTRA DE L’IES ROQUETES VA CLOURE-HI
LES ACTIVITATS.
MENTRESTANT, A LA TERRASSA D’ESTIU VA TENIR LLOC EL
SOPAR JOVE I NO TAN JOVE I LA NIT TEMÀTICA, ENGUANY
DEDICADA AL MÓN DEL CINEMA. MOLTS VAN SER ELS PARTICIPANTS EN EL CONCURS DE DISFRESSES, ELS GUANYADORS
DEL QUAL VAN SER FLASHDANCE MASO, CAÇAFANTASMES,
TROIA, FAMÍLIA ÀDAMS I ELS PIRATES DE ROQUETES.
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DIJOUS

7 DE JULIOL

AL MATÍ, PETITS I GRANS VAN PODER GAUDIR DE LA
FESTA DE LA BICICLETA PELS PRINCIPALS CARRERS
DE LA CIUTAT. I, A HORA DE DINAR, SAMFAINA
POPULAR A L’HORT DE CRUELLS, AMB L’ACOMPANYAMENT DE LA XARANGA I LES JOTES DELS
ROQUETENCS JOAN ESPUNY I RAMON GARCIA.
A LA TARDA, EL 4T TORNEIG OPEN 4X4 DE VÒLEI
(24 EQUIPS PARTICIPANTS) I EL BERENAR POPULAR A
LA LLAR DELS JUBILATS, EN QUÈ ES VAN ENTREGAR
ELS PREMIS DELS CAMPIONATS DE GUINYOT (J. LLUÍS
CURTO I ALFREDO GAS, GUANYADORS), DE PARXÍS
(REGINA CURTO, PEPITA VENTURA I PEDRO CID, ELS
TRES PRIMERS CLASSIFICATS) I DE BILLAR.
A BAIX, EL PRIMER TORNEIG DE PARXÍS DE FESTES I
L’OBRA DE TEATRE ‘UNA DONA, DOS HÒMENS I UN
TRET’, A CÀRREC DEL GRUP L’ESPURNA, DE LA LIRA.
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DIVENDRES
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DE JULIOL

CATORZE PERSONES VAN INSCRIURE’S AL CONCURS D’ALLIOLI, A L’HORT DE
CRUELLS, I ELS PRIMERS PREMIS VAN ENDUR-SE’LS, EN AQUEST ORDRE, CINTA
MARTÍ, M. CINTA ANTÓ, LURDES GAYA I FÀTIMA DUKUREH.
LA FIDEUADA POPULAR VA CONCENTRAR LA FESTA A L’HORT DE CRUELLS,
ON VA CONTINUAR A LA TARDA AMB EL PARC INFANTIL (CARRER DE LA MASIA),
UNA SESSIÓ DE KARAOKE I UNA BALLADA DE SARDANES, ENTRE D’ALTRES ACTES.
BEN APROP, LA PLAÇA DE BOUS INSTAL·LADA AMB MOTIU DE LES FESTES
VA ACOLLIR LA TERCERA I ÚLTIMA TARDA DE VAQUETES DE FESTA MAJOR;
TOTES TRES, AMENITZADES PER LA MÚSICA DE LA XARANGA PAÜLSENCA
TAL COM SONA.
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DISSABTE

9 DE JULIOL

LA DIADA DE LES PAELLES VA TORNAR A CELEBRAR-SE -TAL COM ES FEIA FA TRENTA
ANYS- A L’HORT DE CRUELLS EN LLOC DE L’ÀREA DE LA TORRE D’EN GIL.
A LA TARDA, EL PARC MUNICIPAL VA ACOLLIR UN DIVERTIT CONCURS DE MENJAR
XOCOLATA AMB ELS ULLS TAPATS I UNA EXHIBICIÓ DE BALLS DE SALÓ A CÀRREC DE
L’ESCOLA DE BALL MAKING DANCE DE ROQUETES.
COM ÉS HABITUAL, EL FOC VA PROTAGONITZAR LA DARRERA NIT DE LES FESTES,
AMB EL CORREFOC I ELS FOCS ARTIFICIALS.
DIUMENGE

10 DE JULIOL

EL DARRER DIA FESTIU, EL CLUB D’AEROMODELISME VA ORGANITZAR
UNA EXHIBICIÓ DE VOL QUE VA CONVOCAR FORÇA PÚBLIC.
A LA TARDA ES VA CELEBRAR UNA MISSA EN HONOR A SANT CRISTÒFOL,
PATRÓ DELS CONDUCTORS, I, EN ACABAR, ES VA FER LA BENEDICCIÓ DE VEHICLES
DAVANT DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL.
CAP A QUARTS DE DEU DE LA NIT, UNA TRACA MONUMENTAL
VA POSAR EL PUNT I FINAL A LES FESTES MAJORS DE ROQUETES
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Tradició i germanor
en les festes majors de
la capella del Carme
Com cada any, els veïns de la capella del Carme celebren el seu cap de setmana de festa major en honor a
la Mare de Déu a la qual està dedicada l’esmentada
construcció. Sempre ho fan tot triant el cap de setmana
de juliol més pròxim al dia 16, dia de la festivitat de la
Mare de Déu del Carme. Aquesta vegada, el calendari
va fer que la festa caigués en dissabte, la qual cosa va
fer que la diada, una de les més tradicionals de Roquetes, fos de joia completa.
L’ombra de les moreres que envolten l’ermita aplega,
durant dos dies, tot un seguit d’actes festius i de germanor en què no hi falten els mateixos veïns i amics i familiars vinguts de Roquetes i d’altres poblacions del
territori.
Així doncs, la tarda del 16 de juliol, el volteig de la campanya de la capella va anunciar l’inici de la festa, acom-

panyada del so ensordidor dels coets també anunciadors.
I el programa festiu va continuar amb la celebració del
campionat de guinyot i la festa infantil, amb inflables,
festa de l’aigua, trencada d’olles i pinyates i la tradicional cursa de cintes, els guanyadors de la qual van ser,
en aquest ordre, Pau Vidal, Gisela Juan i Marçal Mo(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

reno. En acabar els jocs,
una gran xocolatada va
satisfer
menuts
i
grans. Una mica més
tard, l’organització
va presentar la seva
pubilla 2011, Laura
Fornós Brunet, i va
retre homenatge a les
pubilles dels anys anteriors. Ja a la nit,
musclada i sopar popular
amenitzats
amb la música de la xaranga Sarabastall.
L’endemà, diumenge, la celebració festiva va consistir en una missa dedicada a la Mare de Déu i oficiada per mossèn Membrado, rector de la parròquia de la raval de Cristo, que va tenir lloc a l’exterior de la capella.
En acabar, els feligressos van sortir, amb la imatge a les espatlles,
en solemne processó pels voltants de l’ermita i, en tornar a la
capella, una traca monumental va anunciar la tornada de la
imatge a la petita església. Entre tots els participants es va
sortejar una imatge de la Mare de Déu.
El punt final de la festa el va marcar el dinar popular, a
base de fideuada i baldanes.
pàgina 14
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Els actes populars i l’elevada participació ciutadana, les notes
destacades en la festa major de la Ravaleta
Dimecres, dia 27 de juliol, la raval de Cristo va encetar les
seves festes majors; unes festes que van acabar el dia 1 d’agost i que, igual que en els darrers anys, van distingir-se per
la gran quantitat d’actes populars i per l’alta participació de
la ciutadania. I és que la Comissió de Festes que les organitza pensa, a l’hora d’elaborar la programació festiva, en
tots els sectors de la població i, en especial, en el jovent. Com
a exemple, destacar les curses de llits, la baldanada popular
o la nit temàtica eivissenca. Altres exemples, la gimcana infantil i els concursos d’elaborar ‘montaditos’, de menjadors
de síndria i el concurs de monòlegs humorístics.
D’altra banda, també hi tenen cabuda les celebracions dels
actes més tradicionals i institucionals, com ara l’ofrena de
flors i fruits al patró i el pregó de festes, aquest any a càrrec
de l’exalcalde de Roquetes, Mariano Gil, autor del llibre Associació de veïns La Ravaleta. Història i entorn 19 d’abril de
1975. Diumenge, dia 31, va estar dedicat al patró, Sant
Mateu; mentre que el sopar de la vaca i el ball amb el grup
Fenòmenom Quartet van posar el punt i final a aquesta edició de les festes majors de la raval de Cristo.

En aquestes pàgines que segueixen (també per ordre cronològic) trobareu algunes de les millors imatges que van deixar una de les festes majors més participatives de les Terres
de l’Ebre.
(continua a la pàgina següent)
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DIMECRES

27 DE JULIOL

(IMATGES DE LA PÀGINA ANTERIOR)
EL MATÍ DEL PRIMER DIA DE FESTES VA INCLOURE LA GIMCANA
INFANTIL (CONCURS DE CINTES, JOCS DIVERSOS...) I L’INICI DEL
TORNEIG DE TENNIS TAULA AL CASAL. A LA TARDA,
LA BICICLETADA POPULAR I EL CONCURS DE ‘MONTADITOS’, ELS
GUANYADORS DEL QUAL VAN SER LA PENYA LO LOCAL (PREMI
AL MÉS BO) I LA PENYA ESTRELLATS (PREMI AL MÉS GUARNIT).

DIJOUS

28 DE JULIOL

MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ EN EL CONCURS DE LES PENYES

(PROVES DE BALL, DE REPRESENTAR EL MUSICAL ‘MAMMA MIA’,
CAMINAR SOBRE FUSTES, CURSES DE SACS, JOCS AMB
GLOBUS...). ELS GUANYADORS VAN SER LA PENYA ‘LOS DEL POU’.
LA BANDA DE TAMBORS DE JESÚS VA POSAR LA MÚSICA
DE PERCUSSIÓ EL VESPRE DE DIJOUS.
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DIVENDRES

29

DE JULIOL

EL MATÍ VA COMENÇAR AMB EL REPARTIMENT DEL TÍPIC PANOLI
A CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE FESTES. DESPRÉS VA ARRIBAR L’HORA
DE ‘LA BÚSQUEDA’, LA GIMCANA QUE CONSISTEIX EN TROBAR, A TRAVÉS
DE DIVERSES PISTES, UN OBJECTE AMAGAT PER LES RODALIES DE LA POBLACIÓ.
A L’ESQUERRA, UNA IMATGE DEL DINAR DEDICAT A LA GENT GRAN
DE LA RAVALERA.
JA A LA TARDA, CONCURSOS I PROVES BEN DIVERSES, COM ARA LA CURSA DE
LLITS, EL CONCURS DE MENJAR SÍNDRIA (AARON ANDREU VA SER-NE
EL GUANYADOR, JA QUE VA MENJAR

2 KG DE SÍNDRIA EN 4 MINUTS)

I EL CONCURS D’ELABORAR ALLIOLI.
LA DARRERA FOTOGRAFIA MOSTRA UN MOMENT DE LA BALDANADA POPULAR,
CELEBRADA AL PATI DE LES ESCOLES.
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DISSABTE

30 DE JULIOL

L’OFRENA DE FLORS I FRUITS AL PATRÓ,
SANT MATEU, VA SER L’ACTE DESTACAT DE
LA JORNADA DE DISSABTE. ELS PREMIATS AMB EL
ROQUETENC DE L’ANY

2010 TAMBÉ VAN SER ELS

PORTADORS DE LA BANDERA DE ROQUETES
EN L’OFRENA DE LA RAVAL DE CRISTO.
L’OFRENA VA CLOURE AMB EL TRADICIONAL PREGÓ
DE FESTES A LA TERRASSA D’ESTIU;
AQUESTA VEGADA, A CÀRREC
D’UN IL·LUSTRE ‘RAVALERO’: MARIANO GIL I AGNÉ,
EXALCALDE DE ROQUETES I AUTOR
DEL LLIBRE ‘ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA RAVALETA.
HISTÒRIA I ENTORN

19 D’ABRIL DE 1975’, QUE VA

SER PRESENTAT AL PÚBLIC EL MES D’ABRIL PASSAT.

pàgina 18

Roquetes

Núm. 282 juliol-desembre 2011

DIUMENGE

31 DE JULIOL

EL DIA DEDICAT AL PATRÓ VA COMENÇAR DE BON MATÍ AMB UNA MISSA EN EL SEU
HONOR, EN ACABAR-SE LA QUAL VA TENIR LLOC, AL CASAL, UN APERITIU DEDICAT A
LA VELLESA. L’ACTE VA COMPTAR AMB LES JOTES IMPROVISADES DE JOSERET I LA
SEVA RONDALLA. TAMBÉ AL MATÍ, L’ESCUDERIA CUCAFERA RÀCING VA ORGANITZAR
LA SEGONA TROBADA DE COTXES CLÀSSICS DE FESTES MAJORS.
A L’HORA DE DINAR, CONCURS DE PAELLES I, PER PAIR-LES, CONCURS DE GUINYOT.
LES GUANYADORES D’AQUEST DARRER CONCURS FOREN MÉLANI PRÍNCEP I CARLA
VICENTE, DE LA PENYA ‘LO XPK’. I NO VA SER AQUESTA LA DARRERA COMPETICIÓ DE
LA TARDA, JA QUE N’HI HAVIA UNA ALTRA D’ANUNCIADA: EL CONCURS SORPRESA,
QUE ENGUANY VA CONSISTIR EN BEURE CERVESA AMB LLIMONA (XAMPÚ) EN PORRÓ.
EL PREMI VA SER PER A JORDI ROA, DE LA PENYA ‘LO XPK’,
QUE SE’N VA BEURE GAIREBÉ DOS.
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DILLUNS

1 D’AGOST

EL DARRER DIA DE LES FESTES MAJORS VA ESTAR FARCIT D’ACTIVITATS.
CAL DESTACAR EL TORNEIG DE XAMPÚ- GOL, LA MUSCLADA POPULAR I
LA FESTA INFANTIL, SENSE OBLIDAR, PERÒ, LA FESTA DE L’AIGUA, EL CORREFOC
O EL SOPAR DE LA VACA. EL BALL AMB L’ORQUESTRA FENÒMENOM QUARTET,
ELS FOCS D’ARTIFICI I UNA TRACA MONUMENTAL VAN TANCAR LES FESTES
DE LA RAVAL DE CRISTO
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notícies
El restaurant Amaré opta al premi ‘Gastrònia’

L

’associació Gourmets de Tarragona va optar
pel restaurant Amaré de Roquetes per organitzar un dels seus àpats de degustació de la
cuina catalana; uns sopars que l’entitat duu a
terme el primer dijous de cada mes, quan visita un restaurant al qual, una vegada finalitzat el sopar, se
li assigna una puntuació que realitzen tots els comensals
per qualificar-ne la cuina, el celler, la presentació, el servei
i l’entorn. Al xef de restaurant (en aquest cas, a Joan Amaré)
se li entrega un diploma acreditatiu del pas de l’Associació
pel restaurant i, quan acaba l’any, se celebra el sopar de lliurament del premi Gastrònia al restaurant que hagi obtingut
la millor puntuació de l’exercici. Així doncs, el restaurant
és candidat a rebre aquesta distinció tan prestigiosa.
El sopar que Gourmets de Tarragona va celebrar a Roquetes
va tenir lloc dijous 7 de juliol, en plenes festes majors de la
ciutat, per al qual el restaurant Amaré, seguint la seva línia
habitual de cuina, va preparar un menú que va combinar la
tradició i la modernitat amb productes, com sempre, del territori i de gran qualitat. Aperitius, entrants, delicatessen,

plats de peix i de carn i postres que van ser maridats amb
vins de la DO Terra Alta, motiu pel qual també va assistirhi el seu president, Jaume Martí. A la imatge, aquest juntament amb els propietaris del restaurant Amaré.
Cal recordar que el restaurant és a les millors guies gastronòmiques de Catalunya i que ja posseeix la medalla d’honor
al Turisme que atorga la Generalitat.

cursos

Èxit d’inscripcions en el
curs de monitor de lleure
L’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre
va organitzar dos cursos de monitor de lleure aquest
estiu passat, un dels quals va tenir lloc a Roquetes.
Aquest curs, dirigit a joves majors de 18 anys, va servir per poder obtenir el títol acreditat per la Generalitat de Catalunya. El curs va dur-se a terme a la sala
polivalent de la biblioteca durant la segona quinzena

de juliol i va comptar amb un elevat nombre d’inscrits.
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En marxa la darrera fase de la urbanització del polígon de
l’antiga IMSA-TAMSA

mancomunitat de municipis

El ple de l’Ajuntament que va celebrar-se el dia 26 de
juliol va aprovar, de forma unànime, el projecte d’obres complementàries per poder posar el punt i final al
llarg procés d’urbanització dels terrenys de l’antiga empresa IMSA-TAMSA, a la raval de Cristo; un procés que,
per motius aliens a l’Ajuntament, s’ha allargat més
temps del que el govern actual de Roquetes i el de la
legislatura anterior haguessin desitjat.
El projecte Obres complementàries d’urbanització de la
unitat d’actuació d’IMSA-TAMSA compta amb un pressupost d’execució per contracta de 366.078,55 euros i
inclou el projecte d’obra que queda per fer, els convenis realitzats i l’annex d’expropiacions. No inclou,
però, els costos de gestió ( jurídica i administrativa), la
redacció del projecte, els honoraris del tècnic facultatiu per al control de l’obra i els treballs duts a terme
per a les valoracions dels convenis i expropiacions a

Primera assemblea
i nous membres
La Mancomunicat de municipis Tortosa-Roquetes
va celebrar la primera assemblea d’aquesta legislatura el dia 19 de juliol, en el transcurs de la qual
van prendre’n possessió els nous membres, regidors dels ajuntaments de Tortosa i Roquetes, escollits en les últimes eleccions municipals. També va
renovar-se’n la presidència, que els últims dos anys
havia estat en possessió de l’alcalde de Roquetes.
Fins al 2013, l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, serà el
president de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes.
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càrrec del tècnic municipal i la Diputació de Tarragona.
QUATRE ANYS DE RETARD

Les obres d’urbanització dels terrenys de l’antiga empresa IMSA-TAMSA van patir un seguit de despropòsits
que, en definitiva, van comportart un retard de quatre
anys en la seva execució i un significatiu increment dels
costos. De fet, aquestes obres ja formaven part del programa d’intencions de l’anterior govern municipal, format per ERC, CiU, PP i EBIN, però els entrebancs
sorgits van motivar que la promesa electoral d’acabament de les obres no pogués complir-se definitivament.
Davant d’això, el 2007, l’Ajuntament de Roquetes va
optar per assumir la iniciativa de dur a terme el projecte d’urbanització dels terrenys atesa la importància
de les inversions a desenvolupar, l’espai que ocupen els
terrenys i la importància que aquests tenen per a la Ravaleta, i perquè els propietaris de les parcel·les i les empreses que hi ha instal·lades no haguessin pogut dur-ho
a terme a títol individual.
Va ser en aquells moments que l’Ajuntament va toparse amb un seguit de problemes que van provocar el retard de l’execució i els costos addicionals. Per citar-ne
alguns exemples, cal dir que el 70% de l’obra que s’hi
havia executat no era útil (perquè no s’havia dut a terme
de forma correcta i perquè no s’adaptava a la normativa); i que el conveni que havia estat signat amb FecsaEndesa el 2005 per a l’electrificació de l’espai no havia
estat pagat, la qual cosa va comportar que, quan l’Ajuntament va voler fer-lo efectiu el 2007, aquest havia
incrementat el seu preu en 235.721,81 euros més. A més
a més, a l’hora de dur a terme el soterrament de la línia
elèctrica es va haver de negociar amb diversos propietaris de terrenys adjacents a causa de la negativa de la
Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre d’instal·lar
una torre per al cablejat al costat de la sèquia de reg.
Per acabar d’arrodonir el seguit de despropòsits, quan
es va voler fer passar la línia de mitja tensió per un carrer del polígon en què ja s’havien instal·lat altres serveis, l’Ajuntament va assabentar-se que aquest era de
propietat privada perquè en el projecte de reparcel·lació
no figurava el carrer previst entre les parcel·les 1 i la 2
i 3. Per tant, va haver de ser establert un conveni de
compra de la superfície del carrer amb el propietari de
tota la parcel·la.
Així, doncs, amb l’aprovació del projecte final d’obres
complementàries, l’Ajuntament posarà fi a la urbanització d’aquest espai industrial de la Ravaleta.
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L’esplai municipal omple l’estiu d’activitats ben diverses
Just acabades les festes de Roquetes, els més petits van
tenir l’oportunitat, un any més, de gaudir del servei de l’esplai i del campus esportiu que organitza l’Ajuntament els
mesos de juliol i agost. Aquest estiu passat, entre ambdós
serveis, un total de cent deu nens i nenes d’entre 3 i 14 anys
van inscriure’s a les tres quinzenes en què estan dividits.
L’esplai va estar ubicat al centre cívic, ja que aquest espai
disposa de múltiples sales per fer activitats diverses i patis
per poder realitzar-ne també a l’aire lliure. A més a més, el
centre cívic permet que els xiquets i les xiquetes de l’esplai
puguin treballar amb entitats diverses (l’edifici aplega diverses associacions del municipi) i està molt a prop de les diferents instal·lacions esportives municipals.
L’equip d’educadors de l’esplai s’esmuny el cervell tots els
estius per intentar organitzar activitats i sortides noves, tot
mantenint les que formen part de l’essència de l’esplai, i
també per cobrir les necessitats i els gustos de tots els infants i pares.
Aquest estiu passat, al centre cívic, els participants en l’esplai van visitar la biblioteca, on van gaudir del conta contes
i un taller de dibuix; a l’emissora municipal van gravar una
falca publicitària referent a la fireta d’intercanvi de joguines
que van celebrar; van rebre la visita dels membres del cos
d’agents rurals... A més a més, van visitar el centre d’informació del Parc natural dels Ports, on van descobrir molts
aspectes relacionats, principalment, amb els fòssils; també
van anar al cinema, a visitar el mercat municipal i l’ajuntament, a l’Ampolla... Com es pot veure, es van organitzar
activitats molt diverses: jocs esportius, tradicionals, d’aigua, manualitats, piscina, sortides i visites diverses, entre
d’altres (més imatges a esplairoquetes11.blogspot.com).

la representació d’un circ en què van participar tant els monitors i monitores com els alumnes; un acte que va ser presentat pels voluntaris de l’esplai. Com a cloenda,
l’Ajuntament va entregar un diploma acreditatiu del seu pas
per l’esplai a totes les xiquetes i els xiquets i, en acabar, es
va servir un aperitiu per a tothom.

LA CLOENDA

Després d’un estiu intens, divendres 26 d’agost, a la Lira va
tenir lloc l’acte de cloenda de l’esplai, que va consistir en

VOLUNTARIS DE L’ESPLAI 2011. D’ESQUERRA A DRETA, NÚRIA ALIFONSO, EDUARD SÀNCHEZ,
ADRIÀ PARDO I SÒNIA MORALES.
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L’Ajuntament ja disposa de les
naus de l’antiga Lear
Es posen al mercat 31.869 m² de sòl industrial

va deixar buit.
(A dalt, imatges de les instal·lacions. L’alcalde
i el regidor de Dinamització Econòmica, Josep
Codorniu, durant la visita de premsa que es va
celebrar a principis del mes d’agost).

difusió

Més d’un any després del tancament total de la multinacional Lear a
Roquetes, que va deixar 500 treballadors al carrer, l’Ajuntament va
formalitzar la compra de les antigues naus industrials l’agost passat.
“El nostre compromís és treballar perquè la nau industrial torni a
funcionar i reduir la taxa d’atur del Baix Ebre”, va manifestar l’alcalde de Roquetes, Paco Gas. L’adquisició de la fàbrica ha costat 1,5
milions d’euros, finançats amb el pla de l’Estat per dinamitzar les Terres de l’Ebre, tot i que estava valorada en uns 6 milions d’euros, aproximadament. La nau industrial ocupa un total de 13.249 m2.
Tot i que la compra de les naus de Lear es va anunciar l’estiu del 2010,
no va ser possible materialitzar-la fins enguany. “La negociació amb
els propietaris ha estat molt llarga i difícil”, va dir Gas. La fàbrica
està a punt per tornar a funcionar i el repte de l‘Ajuntament és atreure
una o més empreses perquè s’instal·lin a l’espai que la multinacional

‘Cròniques de l’Observatori de l’Ebre’, un nou bloc
d’informació científica
El mes de juliol, l’Observatori de l’Ebre va encentar el
bloc Cròniques de l’Observatori de l’Ebre (http://blog.obsebre.es) amb un triple objectiu: millorar la comunicació
dels resultats de la recerca del centre al públic en general, millorar la difusió dels actes públics que s’hi organitzen i obrir més el centre a la societat.
El bloc està escrit pel personal científic del centre i explica, amb un llenguatge simple i clar, quins són els principals resultats de la recerca realitzada a l’Observatori,
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dóna el context necessari per entendre per què es realitzen els diferents projectes de recerca, quins mètodes s’utilitzen i quins en són els principals resultats. També es
comenten esdeveniments d’actualitat relacionats amb les
temàtiques de recerca de l’Observatori per ajudar la ciutadania a formar-se la seva opinió amb la informació i el
context necessaris. També s’expliquen les diferents activitats de divulgació científica que es realitzen al centre,
com ara cursos, tallers o conferències.
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CAP D’ANY JOVE: si teniu entre 18 i 35 anys, veniu a la carpa jove. Preu: 10 euros.
I NO TAN JOVE: a partir dels 35, festa al pavelló poliesportiu. Preu: 15 euros (adults) i,
de 12 a 17 anys, 7 euros. Venda d’entrades: ajuntament de Roquetes. Places limitades.
Organitza: Ajuntament de Roquetes, àrea de Joventut. Col·labora: Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya.

CAP D’ANY A LA RAVALETA: a partir de les 21.30h. Sopar i festa de cap d’any
al casal. Preus: 20 euros (socis), 25 euros (no socis)
i 8 euros (preu infantil).
Inscripcions: estanc de Marita fins al 18 de desembre.
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Format petit per
al XVIII Tradicionàrius
a les Terres de l’Ebre
La situació econòmica actual obliga
l’Ajuntament a retallar els actes i
la durada del festival
Cinc dies abans de la seva celebració, va ser presentada,
al saló de plens de l’ajuntament, la que havia de ser la divuitena edició del Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre;
una edició que, finalment, va ser en format reduït respecte a totes les anteriors i que va poder celebrar-se gràcies a la voluntat de les parts organitzadores de dur-lo a
terme (Ajuntament de Roquetes i Túbal espectacles). I és
que fins a la setmana anterior, la decisió de l’Ajuntament
de Roquetes era d’ajornar aquesta edició fins al 2012 a
causa de les dificultats econòmiques actuals. La voluntat i l’esforç de l’Ajuntament, el treball i la imaginació de
Túbal, i la col·laboració desinteressada dels artistes que
hi van participar, però, van fer possible que el Tradicionàrius 2011 pogués celebrar-se.
En la presentació, a càrrec del regidor de Cultura, Sisco
Ollé, i Artur Gaya, representant de l’empresa Túbal espectacles, el regidor va tenir paraules d’agraïment vers
Túbal ja que, segons ell, “la situació econòmica és crítica a tots els ajuntaments i el de Roquetes no se n’escapa. Les retallades pressupostàries que l’actual govern
municipal està duent a terme a causa del pèssim finançament dels ajuntaments feien que perillés la celebració del Tradicionàrius, però, gràcies al compromís de
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

Túbal vers la música popular i Roquetes, enguany també
hi haurà festival folk”, va explicar Ollé. Per la seva banda,
Artur Gaya també va manifestar el seu agraïment vers l’Ajuntament ja que “Roquetes ha acollit el Tradicionàrius durant tots aquests anys i ara era el moment en què, davant
l’esforç que fa l’Ajuntament, calia demostrar l’estima per
la música popular i vetllar pel futur d’aquesta celebració
a les Terres de l’Ebre”, va destacar Gaya, i va afegir: “l’actitud davant la crisi ha de ser el treball i la imaginació”.
Així doncs, amb una reducció del 80% en el pressupost del
festival respecte del de l’any passat (finalment, aquest van
representar una despesa de 5.000 euros), el Tradicionàrius
2011 va tenir lloc dissabte, dia 27 d’agost.
UN DIA DE MÚSICA, DANSA I TRADICIÓ

El XVIII Tradicionàrius a les Terres de l’Ebre va arrencar a les
17 hores, en el mateix espai de sempre, l’Hort de Cruells, i,
a l’igual que en els quatre anys anteriors, l’entrada va ser
gratuïta. A partir d’aquesta hora, el públic va trobar-hi una
petita fira d’artesans (cabassers, tallers de ceràmica, parades de fusta, bijuteria i productes gastronòmics...) i també

la tradicional Trobada de puntaires, a la qual es va inscriure
gairebé un centenar de persones. A més a més, lligada a la
Trobada, el casal municipal de l’Hort de Cruells va acollir
una exposició de manualitats elaborades amb puntes de
coixí i, en la seva major part, fetes per membres de l’Associació de dones de Roquetes.
Quant a la Trobada de puntaires, val a dir que va comptar
amb la presència de Carme Valls, directora territorial de
l’Institut Català de les Dones i que els participants provenien
(continua a la pàgina següent)
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de poblacions com ara l’Aldea, Vilaplana,
les Cases d’Alcanar, Móra la Nova, l’Alforja, Traiguera, Alcanar, Tortosa, Reus, Vinaròs, Amposta, el Prat de Llobregat,
Saragossa, Sant Carles de la Ràpita, Xert i
Tivenys, a més a més de Roquetes.
A partir de les 19 hores, Artur Gaya va impartir un taller de jota cantada i cant improvisat al casal i el col·lectiu la Jota a la
plaça, un altre de jota ballada. Finalment,
a les 22.30 hores va començar la part musical del festival, enguany sota el títol Visca
el Tradicionàrius! La nit va comptar (en
aquest ordre) amb les actuacions dels Grallers de Roquetes,
la Jota a la plaça (alguns alumnes dels tallers previs van participar-hi cantant jotes), Jaume Arnella, Riu en so, Joseret i
la rondalla; i Artur Blasco i Jordi Fàbregas (el Pont d’Arcalís) amb Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. La vetllada va cloure amb més música d’arrel, seleccionada pel DJ
Petit (Pol Fàbregas).
Malgrat la reducció d’actes, de dies de celebració i de pressupost, aquesta edició del Tradicionàrius va assolir una gran
assistència de públic, amb el desig, però, que les pròximes
edicions del festival puguin tornar a tenir la durada i el programa d’actes habituals.
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El català centra la
conferència institucional
amb motiu de la Diada
nacional de Catalunya
Divendres dia 9 de setembre, el saló de plens de l’ajuntament de Roquetes va acollir la conferència institucional que,
com cada any, organitza l’Ajuntament per celebrar la Diada
nacional de Catalunya. La personalitat triada enguany per
dictar aquesta conferència va ser l’escriptor de Campredó
Emigdi Subirats, vicepresident d’Òmnium Cultural a les Terres de l’Ebre i professor a l’Institut Joaquim Bau de Tortosa.
Durant la conferència, sota el títol Qüestió de llengua nacional dels Països Catalans, Subirats va explicar que el català és
una llengua que ha superat grans ensurts al llarg de la història. La nostra llengua prové del llatí i se’n té coneixença
des del segle XII. Una llengua de gran qualitat i riquesa que
va entrar en decadència durant els segles XVI, XVII i XVIII
i que va ser durant el segle XX que va produir grans corrents literaris importants. Durant la dictadura de Franco,
però, Catalunya va patir un gran genocidi lingüístic i cultural que va provocar un exili interior i exterior, i va ser la nor-

malització lingüística posterior que va promocionar grans
novel·listes de la literatura catalana; una literatura que s’ha
difòs arreu del món excepte a l’Estat espanyol. Per citar-ne
alguns exemples, il·lustres escriptors que han estat reconeguts arreu com ara Ausias March, Joanot Martorell, Cristòfor Despuig, mossèn Cinto Verdaguer, Joan Maragall,
Santiago Rosinyol, Pompeu Fabra o Joan fusté...
En acabar la conferenci, els assistents van cantar l’himne
dels Segadors.

i, a més...

Per una escola en català
Sota el lema Per un país de tots, l’escola en català, milers de
persones van concentrar-se, dilluns 12 de setembre, davant
dels ajuntaments d’arreu de Catalunya en una crida feta per
la plataforma Somescola.cat. Les concentracions en suport
a l’escola catalana van repetir-se arreu i l’Ajuntament de
Roquetes també va voler sumar-se a l’acte de reconeixement i reivindicació del model d’immersió lingüística que

està vigent als nostres centres educatius des de fa trenta
anys i que ha estat un model d’aprenentatge de llengua
i de cohesió social que ha permès recuperar i donar a conèixer la llengua catalana tant entre l’alumnat autòcton
com entre el nouvingut; un model amenaçat per la polèmica sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L’acte va consistir en la lectura del manifest de
suport a la coordinadora d’entitats Somescola.cat; lectura que va anar a càrrec dels directors dels tres centres
escolars del nostre municipi.
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Les veus de la coral Preludi a Caro i la música de la
Rondalla de Morella, fusionades a l’església de Roquetes
Diumenge 18 de setembre, la coral Preludi a Caro de Roquetes i la Rondalla de Morella van oferir un concert a l’església parroquial de Roquetes. L’acte va constar de dues
parts: en la primera, la Rondalla de Morella va oferir temes
com ara Cançó del vell poeta, Camino verde i Mariner de
terra endins, entre d’altres, a més a més d’un seguit de
jotes cantades. En la segona part del concert, la coral de

Roquetes va triar, d’entre el seu repertori, temes com ara
Camino del Indio, Duerme negrito i Evocació al Pririneu. Per
cloure aquesta fusió de sons a l’església, ambdues formacions musicals van interpretar la famosa havanera El meu
avi.
L’acte va comptar amb la col·laboració de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes i el Centre parroquial.

El Parc continua la seva
tasca d’educació ambiental

d’aquestes va ser la titulada Nit d’estels. Les llàgrimes de
Sant Llorenç des de Caro, i va tenir lloc el 12 d’agost passat. Uns seixanta participants van poder gaudir a la fresca
de les explicacions del grup d’astronomia Cel de Vinaròs
i compartir una bona vetllada de tertúlia astronòmica.
Com a exemple d’educació embiental centrada en els infants, destacarem la visita que, també el mes d’agost, van
fer els xiquets i xiquetes de l’esplai municipal, que també
van participar en el taller de creació de fòssils.
Si voleu més informació sobre les activitats programades
pel Parc, podeu consultar el seu web del mateix Parc
(www.gencat.cat/parcs/els_ports/) o bé pel Facebook (Seguidors de les activitats del Parc Natural dels Ports).

L’empresa Georadar, topografia i serveis ambientals SL
(també utilitza la marca iProjecta) és la nova adjudicatària, des del mes d’abril passat, dels serveis d’informació i
educació ambiental del Parc natural dels Ports al Baix
Ebre. La seva feina (igual que la de l’empresa predecessora, Gubiana dels Ports) consisteix en l’organització d’activitats diverses, adreçades a tots els públics i edats, com
ara excursions, conferències o tallers, entre d’altres. Una
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Premi Francesc Candel per a
l’Institut Roquetes
L’Institut Roquetes ha estat una de les cinc entitats guardonades amb 3.000 euros per la Fundació Lluís Carulla
en la VIII edició dels Premis Francesc Candel; guardons
destinats a reconèixer les bones pràctiques en l’àmbit de
la integració dels ciutadans catalans d’origen immigrant.
Xavier Bosch, director general d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, i Montserrat Carulla, presidenta de
la Fundació, van presidit el lliurament de premis, celebrat
el dimecres 26 d’octubre al Pati Llimona de Barcelona. El
jurat va seleccionar els guanyadors entre un total de 90
propostes.
El projecte Arrels, iniciat el curs 2008-2009 a l’Institut
Roquetes, és una experiència destinada a fomentar l’ús del
català i a millorar la cohesió social al centre i la integració dels nouvinguts al territori. Actualment, hi participen
més de setanta alumnes i cal recordar que, el març de
2011, ja va ser distingit amb el primer premi dels IV Premis Federico Mayor Zaragoza.
Tres eixos bàsics formen el projecte: una assignatura optativa, pensada per a alumnes estrangers; les parelles lingüístiques, que es reuneixen a l’hora del pati cada setmana
per parlar amb un guió pautat, prèviament preparat pels
professors responsables, Conxita Blanch i Marià Lleixà; i
una sortida trimestral per conèixer l’entorn de les Terres

de l’Ebre i fomentar la convivència fora del centre. El curs
2010-2011, l’Institut Roquetes va gravar un DVD sobre l’experiència, dirigit i editat per Satyavan Galiana.
Val a dir que diferents entitats, públiques i privades, i empreses han col·laborat en fer possible les sortides: el CdA
del Delta de l’Ebre, l’Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, l’empresa Mel Múria del Perelló,
el restaurant l’Estany d’Amposta, etc.

pàgina 31

Roquetes

Núm. 282 juliol-desembre 2011

Centre Obert Xirinxina, tres
anys al servei de tothom
El Centre Obert Xirinxina és un servei que, com molts ja sabeu, ofereix l’Ajuntament de Roquetes des de fa tres anys. Atén els infants del
municipi (entre 6 i 12 anys) i té com a objectiu prioritari donar suport,
estimular i potenciar la seva personalitat des del temps de lleure, amb
una especial atenció sobre els xiquets i xiquetes que tenen una situació desafavorida.
El servei és totes les tardes, de dilluns a divendres, de 17 a 20 hores.
I aquest temps està distribuït en 3 parts: joc lliure o semidirigit, deures i reforç escolar, i activitats diverses al voltant de diferents temàtiques programades (manualitats, jocs, tallers, sortides…).
Per gaudir d’aquest servei només cal fer la inscripció dels vostres fills/es
en el 1r pis del centre cívic.
Ja ho sabeu. Si a les tardes treballeu i no podeu tenir cura dels vostres
fills, si no us fan el pes les activitats extraescolars que teniu pensades o són
massa cares i/o si voleu que els vostres fills/es passin les tardes d’una manera diferent ( jugant, treballant, aprenent, compartint...), el Centre Obert
Xirinxina pot ser l’opció més encertada!
Per saber més sobre qui som i què fem, consulteu el nostre bloc
(http://centreobertroquetes.blogspot.com)/ o demaneu informació a l’ajuntament.

Setmana d’actes
reivindicatius contra la
violència de gènere
El 25 de novembre se celebra el Dia internacional contra
la violència vers les dones, coneguda també com a violència de gènere. Per aquest motiu, l’àrea de Qualitat de Vida
de l’Ajuntament va organitzar un seguit d’actes reivindipàgina 32

catius que van desenvolupar-se durant la setmana. El dia
22, per exemple, la regidora de l’àrea responsable, Maribel
Belmonte, va llegir el manifest amb motiu de la jornada
del 25. La lectura va tenir lloc durant la celebració del ple
de l’Ajuntament, a la sala de plens.
D’altra banda, el mateix dia de la celebració, la sala polivalent de la biblioteca va acollir una conferència sobre la
violència de gènere, que va anar a càrrec de dues agents
del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima) de la Policia local de
Tortosa. També s’hi va poder veure l’exposició dels treballs
que van realitzar els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Roquetes amb motiu del Dia i es va llegir la carta guanyadora del concurs Carta a un maltractador, a càrrec de Paula
Casajust Sangres, alumna guanyadora del concurs.
Al llarg de la setmana es van dur a terme diverses activitats relacionades amb el tema a l’Institut Roquetes: tallers
per la igualtat a càrrec de la brigada de l’Ajuntament de
Roquetes i l’Associació de Dones de Roquetes, amb l’objectiu de fomentar la igualtat entre ambdós sexes i l’esmentat concurs Carta a un maltractador. Cal recordar que
també es van poder veure a la biblioteca dos treballs voluntaris relacionats amb el Dia internacional contra la violència de gènere: un de col·lectiu, en què van participar
tots els alumnes de 4t d’ESO D (un vídeo sobre la violència en les relacions de parella), i un dibuix fet per Fàtima
Ouasidi.
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esports
L’estiu i la calor no aturen
la pràctica d’activitats
esportives a Roquetes

U

n total de vint-i-nou xiquets i xiquetes
van inscriure’s a l’edició d’aquest estiu
passat del campus esportiu que organitza l’Ajuntament de Roquetes, repartits entre les tres quinzenes en què es
divideix el campus. En les dues primeres van participar
una vintena d’infants, alguns van repetir les dues quinzenes, d’altres van incorporar-se de nou a la segona i alguns d’ells van repetir a l’última. Val a dir que aquest any
en especial va haver-hi una gran varietat d’edats dels inscrits, ja que aquestes van oscil·lar entre els 6 anys i els 15.
El campus va dur-se a terme, de les 9 a les 14 hores, a les
instal·lacions esportives municipals, ja que, per poder realitzar les activitats programades, calien les pistes de
tennis, la pista poliesportiva, el camp de futbol de terra
i les piscines. Així doncs, els matins van transcórrer tot
jugant a tennis, futbol, handbol o bàsquet, i, això sí, per

apaivagar la forta calor estiuenca, totes les jornades van
acabar amb natació a la piscina, de les 13 fins a les 14
hores,
PETITA FESTA DE CLOENDA

I el campus va arribar a la seva fi. Dijous 11 d’agost, les
instal·lacions municipals van acollir l’entrega de diplomes
als participants d’aquest any. També se’ls va obsequiar
amb una bossa que du imprès el logo del campus i, en
acabar, monitors i participants va poder gaudir d’un petit
refrigeri.
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El Moto Club convida
les clàssiques a tornar a
xafar l’asfalt
Diumenge 14 d’agost, el Moto Club Roquetes va celebrar la 13a Pujada als Ports per a motos clàssiques, la
qual va aplegar 115 participants. Motos d’altres èpoques van tornar a sortir a la carretera. Montesa, MotoVespa, BMW, Ducati, Bultaco, Triumph, Norton, Iso,
Guzzi, Sanglas, Ossa, Rowena i Derbi van atrevir-se
amb el pendent de la carretera del Port, i només una
Montesa Sport 250 cc va tenir problemes, però, gràcies a l’assistència del cotxe escombra, totes van ser
capaces d’assolir el repte.
A l’hora dels premis que sempre atorga l’entitat, el dedicat a la moto més antiga va ser per a una Bultaco
Metralla del 1959, propietat de José M. Panisello, de
Jesús. El premi al pilot procedent de més lluny va ser
per Josep Quetcuti, d’Alpicat (Lleida), mentre que el
guardó al pilot més clàssic va recaure en Llorenç Monserrrat, de Roquetes, nascut l’any 1936.

Carles Sabaté, provinent de Vilanova d'Escornalbou
amb una NSU Max del 1956, va ser el premiat com al
pilot arribat de més lluny.
Més informació sobre les trobades clàssiques al web de
l’entitat: www.motoclubroquetes.com.
DOMINI DELS PILOTS EBRENCS A LA PIRELLI
STOCK SÈRIES

2011

D’altra banda, Màrio Príncep, pilot del Moto Club Roquetes, i Jordi Prats, pilot del Moto Club Amposta, van
(continua a la pàgina següent)

LA CITA DEL DESEMBRE

Les clàssiques van tornar a xafar l’asfalt el dia 8 de desembre, festivitat de la Immaculada, data en què el
Moto Club Roquetes va celebrar la 4a edició de la
Conxa Clàssica. Aquesta vegada, una seixantena de
participants va recórrer uns vint quilòmetre del terme
municipal roquetenc, amb motos clàssiques de marques com ara Peugeot, Yamaha, Honda, Ossa, NSU,
Harley Dadvison o Derbi. Al contrari de l’anterior cita
de clàssiques, aquesta vegada cap de les motocicletes
participants va tenir problemes durant el recorregut.
Quant als premis, una Harley Davidson WL-750 de
l’any 1940 va endur-sel premi a la moto més antiga i
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(ve de la pàgina anterior)

proclamar-se campions de la Pirelli Stock Sèries 2011
en les categories Dinos 600 Open i Dinos 1.000, respectivament. El campionat, que va acabar a finals de
setembre, va comptar enguany amb vuit curses, que
van desenvolupar-se en els circuits d’Alcarràs, Monteblanco (Huelva), Parcmotor Castellolí (Barcelona) i Los
Arcos (Navarra).
Aquest campionat és una copa de velocitat que organitzen l’empresa de pneumàtics Pirelli i la Reial Federació
Espanyola de Motociclisme (RFME) amb
l’objectiu de potenciar les curses de motos. Amb un
reglament que segueix la filosofia del campionat mundial de Superbikes, aquestes curses són el primer pas
per als pilots que decideixen aventurar-se en el món de
la competició, i pretenen ser el pas previ al Campionat
Mediterrani o al Campionat d’Espanya de velocitat per
als més competitius i una oportunitat de gaudir de les
carreres per als pilots veterans que vulguin participarhi. En definitiva, esdevenen un parc temàtic per als
amants de les dues rodes.
Cal destacar també la participació d’altres pilots del
Moto Club Roquetes que van participar en aquest campionat: Sergi Segarra, segon en la categoria Dinos 600
Open; Pawlak Jaroslaw i Manel Segarra, quart i cinquè,
respectivament, en la categoria Dinos 1.000 Open; i
Ivan Sànchez, setè en Dinos 600.
SERGI TRIGO, CAMPIÓ DE CATALUNYA
DE SUPERMOTARD

Un altre pilot del Moto Club Roquetes en competició,
Sergi Trigo, va proclamar-se campió de la Copa catalana de supermotard en la categoria SMRoad, la qual
forma part del campionat que organitza la Federació
Catalana de Motociclisme i engloba motocicletes derivades de motocròs, enduro o trail amb motors de 4
temps superiors a 250 cc i fins a 750 cc, així com mo-

tors de 2 temps superiors a 120 cc i fins a 300 cc.
El pilot tortosí va assegurar-se el campionat de la categoria en l’última cursa, que va disputar-se a finals d’octubre al circuit d’Osona, a Vic.
Cinc van ser les curses de què va constar aquest campionat, que es van celebrar a Alcarràs, Móra d’Ebre i
Vic, i cal destacar-ne també la segona posició de Francisco Trigo, pare del campió i també membre del Moto
Club Roquetes.
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Presentació del primer equip
del CD Roquetenc
i assemblea del club
Dissabte 3 de setembre, a l’estadi municipal va tenir lloc
la presentació del primer equip del CD Roquetenc per a
la temporada 2011-2012. L’acte va començar amb la presentació a l’afició dels tots els jugadors que formen la
plantilla i va continuar amb els parlaments del president
del Club, Joan Alegret; el regidor d’Esports, Josep Codorniu; i de l’entrenador de l’equip, Guillermo Camarero.
Aquest nou equip el formen els jugadors Josué Andreu,
Franklin, Josep Otero, Jordi Adell, Josep Vilanova, Llorenç Castell, Pere Pitart, Joan Fatsini, Roger Esteban,
Toni Ondozàbal, De la Torre, Barrufet, Joan Trullén, Pastor, Dani Fatsini, David Ramírez, Eugeni del Cerro,
Musta, Brigi i Raimon Borrull. Aquesta temporada, l’equip jugar a la 2a catalana, en el grup 6è, juntament amb
els equips CD Alcanar, CD El Morell, CF Jesús Catalònia, CD La Cava, UD Salou, CE Olímpic Móra d’Ebre, AT
Camp Clar, CE El Catllar, CF Gandesa, UD Torredembarra, CF Vilaseca, UE Remolins-Bítem, Bonavista, CF
Cambrils i la UD Jesús i Maria.

ASSEMBLEA GENERAL DEL CLUB

Abans de la presentació del primer equip, però, el Club va
celebrar, el 25 d’agost, l’assemblea general de socis; una
convocatòria presidida pels membres de la junta directiva
i en la qual els temes més importants van ser l’aprovació
de la modificació dels articles dels estatuts i la ratificació
dels membres de la junta. Ara per ara, aquests són Joan
Alegret, president; Tomàs Cuevas, sotspresident: Javier Genaro, secretari; Gustavo Cid, tresorer; i José A. Vílchez,
Secundino Arrastraria, José L. Solé, Joan Aguilar, Loli Mulero i Lluís Morales com a vocals. En l’actualitat, el Club
compta amb 347 socis i amb 141 jugadors de futbol base.

El CFS Roquetes estrena nou web oficial i també presenta
els seus equips en competició
Amb una seixantena de persones a les graderies del pavelló poliesportiu, l’equip sènior masculí del CFS Roquetes va presentar-se davant la seva afició, acte després del
qual va enfrontar-se al FS Flix (preferent). Una vegada
acabat el partit, l’equip femení també va presentar totes
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les components de la plantilla per a la nova temporada i
va jugar després contra el FC Ascó (segona divisió).
D’altra banda, cal informar que Club Futbol Sala Roquetes ha estrenat un nou lloc web oficial: www.cfsroquetes.es.
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Els grans planadors de
l’aeromodelisme, a Roquetes
El club Ràdio Control de l’Ebre organitza
el primer mundial de triangulació
de l’Estat espanyol
El club d’aeromodelisme Ràdio Control de l’Ebre va organitzar, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roquetes, el primer mundial de triangulació amb GPS per
a grans planadors, que va tenir lloc entre els dies 4 i 10
de setembre al camp de vol de l’entitat roquetenca.
Aquesta serà la primera vegada que se celebra un campionat d’aquesta modalitat a l’Estat espanyol, on sí que
s’han organitzat diverses concentracions d’avions d’aquesta mena, però mai competicions.
Va ser una setmana sencera en què pilots d’arreu del món
van acudir a Roquetes per competir en aquesta prova espectacular (van participar-hi pilots dels EUA, Sudàfrica,
França, Alemanya i l’Estat espanyol, entre d’altres). L’exercici per poder superar aquest mundial va consistir en
traçar, amb un GPS, un triangle imaginari en el cel, dintre del qual els pilots van mostrar les seves habilitats en

el maneig dels models de més envergadura en el món de
l’aeromodelisme.
L’organització va habilitar un espai al camp de vol de Roquetes amb capacitat per a una vintena d’autocaravanes,
amb servei d’aigua i llum, tot i que qui ho va voler va
allotjar-se en els hotels col·laboradors de la zona.
La celebració d’aquest campionat d’aeromodelisme va ser
oberta al públic i gratuïta.

i, a més...
Són moltes les dates en què el Club organitza trobades i espectacles d’aeromodelisme. N’és un
exemple la convocatòria del diumenge, dia 21 d’agost, quan al camp de vol de l’entitat es va poder
gaudir de jets, avions i helicòpters. L’espectacle va
tenir molt èxit d’assistència de públic.
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Una nova
temporada
d’èxits per a
Joan Alcoba
El tirador roquetenc Joan Alcoba ha revalidat una nova
temporada plena d’èxits. I és
que la llista continua sent tan
àmplia com en tota la seva
trajectòria esportiva. Veiemho, doncs: medalla d’or per
equips amb la selecció espanyola en el Campionat d’Europa FU a Maribor (Eslovènia)
i desè sènior en el mateix
campionat; sotscampió de 1a
categoria en la Copa Espanya
FU a las Palmas, sotscampió
del GPI d’Espanya FU, campió
del rànquing d’Espanya amb
l’equip JG-Excopesa FU, campió de Catalunya Absolut per
categories, campió absolut de
la Copa Catalunya FO, campió
absolut de la Copa Catalunya
FU, campió absolut de Catalunya FU, primer classificat en
el rànquing de Catalunya FU i
campió de la Lliga territorial
2011 com a component de l’equip Miami plat.
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Prova internacional a Galícia per a dues
patinadores del Club Patí Roquetes
Els dies 25, 26 i 27 del novembre passat, les patinadores del Club Patí Roquetes
Laia Porcar i Paula Estupiñà van estar presents a Vigo, a la IX edició del Torneig
internacional Concello de Moaña, que va celebrar-se al poliesportiu municipal de
Xunqueira (Moaña).
Les representants del CP
Roquetes van aconseguir
sengles classificacions
magnífiques, i més si
tenim en compte l’alt nivell i prestigi d’aquest trofeu internacional. Laia
Porcar va aconseguir el
primer lloc del podi i
Paula Estupiñà, la tercera
plaça del podi en les seves
respectives categories.
Cal recordar que en
aquest torneig internacional participen patinadores de tot l’Estat espanyol i de Portugal i que com a representants de Catalunya van estar-hi presents el CP Roquetes i el CP Calafell.

excursionisme

tir al plat

Roquetes

Esports de muntanya amb la Joca
Un cop passat l’estiu, l’entitat excursionista de Roquetes inicia el calendari d’activitats per a la nova temporada. L’entitat, amb 27 anys de vida,
continua oferint un ampli ventall de possibilitats per a tots els nivells,
amb activitats com ara l’excursionisme pel Port, escalada, descens de
barrancs, alpinisme i BTT. Aquestes activitats estan obertes a tothom,
només cal posar-s’hi en contacte per concretar horaris i punts de trobada: Sant Bertomeu 6 (dijous, de 22.30 a 23.30 hores) o a l’adreça electrònica lajoca@feec.cat. Més informació: www.lajoca.net.

Gairebé cent participants
a la 21a Trobada BTT
Organitzada pel Club esportiu BTT Terres de l’Ebre i la
Colla BTT Roquetes, diumenge 2 d’octubre va celebrarse la 21a Trobada de BTT Ciutat de Roquetes. La jornada,
que va començar a les 9 del matí a l’Hort de Cruells, va
constar de dos recorreguts, un de 25 km i un altre de 50.
L’arribada també va ser a l’Hort de Cruells, on els participants van gaudir d’un bon esmorzar i, després, de l’entrega de premis i obsequis.
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registre civil
JUNY
Naixements
Ismail Nassirdine, 27/5/11
Guillem Curto Forés, 8/6/11
Guillem José Blanch, 9/6/11
Tasnim Hassououi, 17/6/11
Marwa Ouhda, 20/6/11
Imad Ras Elain, 21/6/11
Matrimonis
Antonio Cugat Fabra i
Marcelina O. Benites
Ascencios, 2/6/11
Cristian Forné Ripollès i Noèlia
Forés Lozano, 4/6/11
Juan Acuna Mateo i Núria
Curto Aragonès, 5/6/11
Víctor Bernárdez Fanlo i Sònia
Boix Ferré, 18/6/11
Damià Vericat Querol i M.
Dolors Cuevas Sánchez, 24/6/11
Defuncions
Irene Sebastià Esquidas,
11/6/11
Mercedes Cid Marro, 12/6/11
JULIOL
Naixements
Eliza Melinda Rostas, 20/7/11
Adrià Mulet Ferré, 23/7/11
Matrimonis
Secundino Barberà Tafalla i
Beatriz Sabaté Rodríguez,

2/7/11
Xavier Vallribera Flotats i Cristina Sánchez Bosch, 23/7/11
Ignacio J. Balagué Bel i Ana
Marinela Sipos, 26/7/11
J. Manuel Salido Cugat i M.
Lluïsa Poy Barberà, 28/7/11
Abdlkrim Oussalah i Laura
Guerrero Barea, 28/7/11
Diop Assane i Letítia
Balanean, 29/7/11
Samsondeen Ajayi i M. Carmen Beltran Monllaó, 30/7/11
Defuncions
Joaquim Estrada Sangres,
5/7/11
Dolores Cañado Duarte,
28/7/11
AGOST
Naixements
Cloé Lirch Soler, 7/8/11
Khadija El Mendili, 10/8/11
Arnau Farré Royo, 12/8/11
Elias El Mahfoudi, 3/8/11
M. Andreea Galveias
Anghelescu, 21/8/11
Aicha Titaou Díaz, 31/8/11
Pablo A. Larrondo Leis, 31/8/11
Matrimonis
Jonas Chinedu Agbodike i Katarzyna Lasica, 18/8/11

Defuncions
Cruz Carrasco Moya, 6/8/2011
Cecília Martín Esmiol, 21/8/11
Teresa Cohí Jara, 27/8/11
SETEMBRE
Naixements
Barek Daoudi, 4/9/11
Firdaus Mesoudy, 17/9/11
Nayllara Adan Trelles, 17/9/11
Carla Forés Ramiro, 18/9/11
Erik Balcáceres Olteanu,
19/9/11
Patrícia-Elena Mateas, 20/9/11
Àngel Garcia Burjalès, 21/9/11
Sara Khammar Alaoui, 27/9/11
Miquel Garcia Ferrando,
29/9/11
Matrimonis
Víctor Moreno Barceló i Mercè
Subirats Accensi, 10/9/11
Abel Ortiz Domínguez i Anna
P. Morales Capiona, 12/9/11
Josep Príncep Adan i Laura
Nolla Subirats, 23/9/11
Defuncions
M. Teresa Gauxachs Olmo,
27/8/11
OCTUBRE
Naixements
Ilal Boumalk, 1/10/11
Jawad Ait Sidi Ouali Outajour,

4/10/11
Aroa Roig Piñol, 9/10/11
Neus Altadill Rollan, 9/10/11
Núria Marsal Esteve, 22/10/11
Laura Blasco Garcia, 27/10/2011
Matrimonis
Alfredo Romense Masia i
Cinta R. Bonfill Curto, 1/10/11
Claudi Serra Anguera i M. Pilar
López Lleixà, 1/10/11
J. Ramon Pagà Colomé i
Belkys Hoyos Borges, 4/10/11
Bouzian Lamhalhali i Nassira
Kada, 6/10/11
Defuncions
Cap
NOVEMBRE
Naixements
Ismael Dos Anjos Castro,
5/11/11
Matrimonis
Mohamed Ouhda i Leonor M.
Rodríguez Díaz, 5/11/11
Pablo David Medail i Yohanna
Elizabeth Fontana, 9/11/11
Defuncions
Isidora Muñoz Ruano, 27/11/11
(Recordeu que només apareixen les
defuncions produïdes al municipi de
Roquetes)

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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Resum dades meteorològiques de l’Observatori de l'Ebre
corresponents als mesos de juny, juliol, agost, setembre
i octubre de 2011

JUNY
Temperatura mitjana
màximes: 29.9 C
Temperatura mitjana
mínimes: 17.6 C
Temperatura màxima
absoluta: 35.2 C el dia 29
Temperatura mínima
absoluta: 11.8 C el dia 5
Precipitació mensual: 9.7 mm
Precipitació màxima en un
dia: 5.2 mm el dia 3
Ratxa de vent màxima: 67
km/h NW el dia 1
Humitat relativa
mitjana a 07h: 67%
Humitat relativa
mitjana a 13h: 49%
Humitat relativa
mitjana a 18h: 59%
Humitat relativa
mitjana horària: 65%
Pressió màxima absoluta:
1017.4 hPa el dia 25
Pressió mínima absoluta:
999.0 hPa el dia 7
JULIOL
Temperatura mitjana
màximes: 32.1 C
Temperatura mitjana
mínimes: 20.3 C
Temperatura màxima
absoluta: 35.3 C el dia 6
Temperatura mínima
absoluta: 17.2 C el dia 15
Precipitació mensual:
17.7 mm
Precipitació màxima en un
dia: 11.0 mm el dia 3
Ratxa de vent màxima:
85 km/h NW el dia 19
Humitat relativa
mitjana a 07h: 62%
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Humitat relativa
mitjana a 13h: 44%
Humitat relativa
mitjana a 18h: 57%
Humitat relativa
mitjana horària: 61%
Pressió màxima absoluta:
1014.6 hPa el dia 15
Pressió mínima absoluta:
997.8 hPa el dia 12
AGOST
Temperatura mitjana
màximes: 33.5 C
Temperatura mitjana
mínimes: 21.6 C
Temperatura màxima
absoluta: 36.5 C el dia 19
Temperatura mínima
absoluta: 18.1 C el dia 10
Precipitació mensual: 1.7 mm
Precipitació màxima en un
dia: 1.3 mm el dia 5
Ratxa de vent màxima: 58
km/h N el dia 26
Humitat relativa
mitjana a 07h: 73%
Humitat relativa
mitjana a 13h: 50%
Humitat relativa
mitjana a 18h: 64%
Humitat relativa
mitjana horària: 69%
Pressió màxima absoluta:
1016.9 hPa el dia 10
Pressió mínima absoluta:
1001.0 hPa el dia 26
SETEMBRE
Temperatura mitjana
màximes: 31.6 C
Temperatura mitjana
mínimes: 18.4 C
Temperatura màxima
absoluta: 35.4 C el dia 8
Temperatura mínima

absoluta: 14.5 C el dia 25
Precipitació mensual:
0.3 mm
Precipitació màxima en un
dia: 0.3 mm el dia 24
Ratxa de vent màxima:
86 km/h NNW el dia 18
Humitat relativa
mitjana a 07h: 77%
Humitat relativa
mitjana a 13h: 46%
Humitat relativa
mitjana a 18h: 63%
Humitat relativa
mitjana horària: 68%
Pressió màxima absoluta:
1019.1 hPa el dia 6

Pressió mínima absoluta:
1003.3 hPa el dia 1
OCTUBRE
Temperatura mitjana
màximes: 26.5 C
Temperatura mitjana
mínimes: 13.7 C
Temperatura màxima
absoluta: 34.0 C el dia 12
Temperatura mínima
absoluta: 7.2 C el dia 26
Precipitació mensual:
20.0 mm
Precipitació màxima en un
dia: 13.6 mm el dia 27
Ratxa de vent màxima:
82 km/h NW 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
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l’agenda dels mesos de desembre
i gener
Dissabte 17 de desembre
 Inauguració de l’exposició fotogràfica
del Curs de fotografia. Lliurament de diplomes. A les 11.00 h. Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà.
Del 17 de desembre i fins al 15 de gener,
sala polivalent.
 Inauguració de la XVIII Fira nadalenca.
Hi actuarà la Coral Preludi a Caro. A les
18.00 h. Mercat municipal.
Dies 17 i 18 de desembre.
Organitza: àrea de Turisme de l’Ajuntament
de Roquetes.
 Recollida de cartes per a SM els Reis
Mags d’Orient a càrrec dels patges reials. A
les 19.30 h. Davant del mercat municipal.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
 VIII Premis esportius del Baix Ebre. A
les 18.00 h. Pavelló poliesportiu. Organitza:
Consell Comarcal del Baix Ebre.
 Concert de Nadal a càrrec de les corals
Preludi a Caro i Novella Harmonia, en benefici de Mans Unides i Càritas. A les 19.45
h. Església parroquial.
Organitza: Escola M. M. Domingo, Coral
Preludi a Caro i Mans Unides.
Diumenge 18 de desembre
 La Marató de TV3 celebra la 20a edició,
i estarà dedicada a la regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits. Podeu fer una
aportació solidària trucant al telèfon 905
115 050 o fent un ingrés al número de
compte 2100 0555 31 0201001500.
 Excursió al Port: refugi Cova Avellanes
- Embarronat - pinar de Gorra - font de la
Llagosta - mola del Boix - els teixos - bassis del Marturi - refugi Cova Avellanes. Organitza: la Joca Club Alpí. Inscripcions: 977
503 933 i lajoca@feec.cat.
 De 10 a 14 h i de 18 a 21 h, continuació
de la XVIII Fira Nadalenca.
 Caminada popular pels carrers de la
raval de Cristo i, a continuació, recollida de
donatius per a la Marató de TV3. A les
10.00 h. Casal de la raval de Cristo. Organitza: Joves de la Ravaleta.
 Fira d’intercanvi.
D’11.00 a 14.00 h. Passeig de Ramon Bosch
i Rosell. Organitza: Grup Mercat d’Intercanvi a les Terres de l’Ebre.
Col·labora: àrea de Cultura de l’Ajuntament

de Roquetes.
Dimecres 21 de desembre
 Taller Postals nadalenques. A les 17.00
h. Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
Dissabte 24 de desembre
 El Pare Noel visita la raval de Cristo. A
les 18.30 h. Casal de la raval de Cristo. Organitza: AV la Ravaleta.
 Representació del naixement del nen
Jesús. A les 24.00 h. Església parroquial.
Organitza: Centre Parroquial Mare de Déu
del Port.
Dilluns 26 de desembre
 Concert de Sant Esteve. A les 20.30 h.
La Lira Roquetense.
Dimarts 27 de desembre
 Escalada als Estrets d’Arnes organitzada per la Joca Club Alpí. Inscripcions:
977 503 933 i lajoca@feec.cat.
 Parc de Nadal. Dies 27, 28 i 29 de desembre. De 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Lloc: pavelló poliesportiu. Organitza: Centre Obert Xirinxina i Serveis Socials. Àrees
de Qualitat de Vida i Joventut de l’Ajuntament de Roquetes. Col·laboren: associacions i entitats de Roquetes.
Dimecres 28 de desembre
 Recollida de cartes per a SM els Reis
Mags d’Orient a càrrec dels patges reials. A
les 19.00 h. Estanc de Marita (la Ravaleta).
Organitza: AV la Ravaleta.
Dissabte 31 de desembre
 Prova atlètica Sant Silvestre a la carretera de Roquetes a Jesús. A les 18.00 h:
cursa infantil (1 km). A les 19.00 h: cursa
adults (5 km). Inscripció: 5 euros, a les botigues Galibo, Fevi, Adam, Pics Montcaro i
Pam i Toc. Organitza: Trail Roquetes i GR7
de Jesús.
 Cap d’any jove: si teniu entre 18 i 35
anys, veniu a la carpa jove (pàrquing pont
via verda). Preu: 10 euros.
 I no tan jove: a partir dels 35, festa al
pavelló poliesportiu. Preu adult: 15 euros.
Preu infantil (de 12 a 17 anys): 7 euros.
Venda d’entrades: ajuntament de Roquetes.

Places limitades.
Inscripcions: fins al 28 de desembre.
Organitza: Ajuntament de Roquetes, àrea
de Joventut. Col·labora: Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 Cap d’any a la Ravaleta. A partir de les
21.30h. Sopar i festa de cap d’any al casal.
Preus: 20 euros (socis), 25 euros (no socis) i
8 euros (preu infantil). Inscripcions: estanc
de Marita fins al 18 de desembre.
Dimarts 3 de gener
 VIII Torneig infantil d’escacs (prebenjamí, benjamí i aleví). A les 16.30 h. Centre
cívic (local del CE Peó Vuit).
Inscripcions: peovuit@mail.com.
Organitza: Club d’escacs Peó vuit.
Dijous 5 de gener
 Arribada de la cavalcada de SM els
Reis Mags d’Orient a la raval de Cristo.
A les 18.30 h. Repartiment de regals al
casal municipal. Itinerari habitual.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
 Arribada a Roquetes de SM els Reis
Mags d’Orient. A les 20.00 h. Desfilaran
per l’av. del Port de Caro i el carrer Major.
Repartiment de regals davant de l’església.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
Divendres 6 de gener
 Lliurament de premis del Concurs de
pessebres de la Congregació Mariana. A les
12.30 h. Església de Roquetes.
ACTES PARAL·LELS
 Taller de ball de jota. Lloc: Parc de
Nadal. Organitza: Àrea de cultura de l’Ajuntament de Roquetes, amb el suport del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, la Sègola, Tallers per a la festa i l’IRMU.
 Exposició Els jesuïtes a les Terres de
l’Ebre. Treball, servei i ciència. Fins al 31
de desembre. De dilluns a divendres, de 10
a 13 h. Organitza: Observatori de l’Ebre.
 Exposició fotogràfica Encontre de mirades. Fins a l’11 de desembre. Organitza:
Obre’t Ebre. Col·labora: COCAT. Amb el
suport del Programa Joventut en Acció de
la UE. Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
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col·laboracions
L’agraïment del Patronat de Festes
de Roquetes als col•laboradors
de les Festes Majors 2011 següents:

Amaré Restaurant
Ambulàncies Baix Ebre
Àngels - bar llar de jubilats
Antena Caro
Assessoria consultoria Abelló
Assessoria tècnica Vericat
Autoplanxa Roquetes
Autoscoles Roquetes - Tortosa Temple
Bar cafeteria Pa d’Or
Bar casal Hort de Cruells
Bar la Lira
Bar restaurant el Triangle
Bar restaurant ET
Bar restaurant la Barana
Bar restaurant Zuev
Bloc Centre
Brigada municipal
Càritas
Carlos Tal
Carnes Ros
Casa Toríbia
CEIP M. Marcel·lí Domingo
Centre Obert Xirinxina
Centre Parroquial
Club ball esportiu Making Dance
Cofraria del Sagrat Cor - Jesús
Comercial Comar
Coral Preludi a Caro
Corporació Alimentícia Guissona SA
Decopinser Óscar Diéguez
Dolç i salat Sabina
Drogueria Armengol
Elèctrica Bernat CB
Ebre TV
Farmàcia Segarra
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Fatsini SL
Floristeria Boix Verd
Forn Perolada SL
Fotovídeo DX SL Boluña
Fruites de la terra
Fruites Lourdes i Gerardo
Funcionàries oficines ajuntament
Gaicurt SL
Grup de danses CEIP M. Marcel·lí Domingo
Hotel Ciutat d’Amposta
Iceberg 33 Congelats Maheso
IES Roquetes
Impremta Monllau
Industrias Cárnicas elaboraciones de
jamones y embutidos (Grupo Arco Iris
SOINCAR 3 Reyes) Fuentespalda
Josifer Construccions
La flor de la llar
La veu de l’Ebre
Llibreria Valldepérez
Llum Verd
Lo Cau, xuxes i algo més
M. Carmen carnisseria mercat
M. Teresa Pla
Mobles de cuina i complements JM
Miravalls
Montepio de conductors Sant Cristòfol
Ocine
Padesa
Pagesos de Roquetes
Pastisseria Llepolies
Peixateria Anna - mercat
Perruqueria i estètica M. Carmen Cor-

balan
Perruqueria Sa&An
Pirotècnia Tomàs
Policia local
Procimer SL
Recanvis Cimo
Rellotgeria Rollan
Restaurant els Ullals d’Amposta
Revista Roquetes
Roba merceria Marisín ‘la Cabassera’
Serralleria ROGE
Societat de caçadors La perdiz roquetense
Societat Lira Roquetense
Soldebre SCCL
Tabac i regals
Toni Bautista
Treballs agrícoles Fatsini
Unisex perruqueria Rosa Mari
UNNIM Caixa
Xarcuteria Marisa
Xarcuteria Sílvia
Giné Hidromecànica
FESA Automòbils
Regs Bercid
Agroforestal de l’Ebre
Primitivo Conesa
Assegurances Mapfre
Caixa de Pensions
Carmelo Forés Ginovart
Marbres de l’Ebre
Mayor Materials de construcció
Pneumàtics Mestre SL
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col·laboracions
nota

La nostra Tona s’ha jubilat
La coneixem a Roquetes i rodalies pel bon servei que ha
donat cuidant, ensenyant i educant, primer a nosaltres i després als nostres fills.
Ha estat una gran educadora i una excel·lent persona, amb
el seu caràcter característic i clara com l’aigua. Tot això la fa
una persona especial.
Els seus anys treballant a la llar d’infants Patufets han deixant una petjada inesborrable. Ella i tot l’equip de professionals fan que sigui acollidora i puguis estar-hi com a casa,
molt casolana, amb cançons de tota la vida i també celebracions més típiques d’aquí.

Sóc la Tona de Patufets, que m’he jubilat i vull donar les
gràcies per tots aquests anys; gràcies als pares que han
confiat els seus fills a la llar d’infants Patufets CB de
Roquetes.
Han sigut uns anys que m’han omplert de joia i de satisfacció. Creieu-me si us dic que, per a mi, durant
aquests trenta anys en què m’heu confiat els vostres
fills, m’ho he passat molt bé. M’han donat moments
d’alegria i, a més a més, m’han fet sentir plena. Ells, cada
matí al llevar-me, em donaven ganes d’estar amb ells. Jo
no anava a treballar, anava a jugar, i ells m’animaven a
estar alegre i pendent d’ells.
Quan ploraven o estaven tristos, jo els abraçava, els acaronava, els donava algun trosset de pa o de galeta i tot
seguit ja tot havia passat.
Tambe he d’agrair al nostre Ajuntament la seva bona
predisposició per solucionar els petits problemes (festes
de fi de curs, passos de peatons...) que han anat sorgint al llarc d’aquests anys.
No vull cansar-vos més. Gràcies de tot cor per tot, a tots
i a totes; no us oblidaré mai.
Una forta abraçada.
TONA FUSTÉ BIGORRA

ANTONIETA

Un grup de joves de Roquetes que el 2011 han complert
40 anys va decidir trobar-se dissabte, dia 17 de setembre, a la Lira Roquetense, per fer un sopar de retrobament d’amics i vells coneguts. A la sala de la Lira, va
haver-hi sopar i gresca, i la festa va continuar al Buda
Lounge. Des d’aquí, gràcies per la seva col·laboració a:
la Lira Roquetense, Ajuntament de Roquetes, Boix Verd,
la Flor de la llar, a Josep Vilches per l’equipació de so i
a la sala de festes Buda Lounge.

i, a més...

Celebració dels 40 anys
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Any 1956. Excursió al
Toscar. Germanes Rosario i Amàlia, entre altres.
ROSARIO JIMÉNEZ

Any 1954. Joaquin Andreu, Juan J. Tafalla, José
M. Besolí i José L. Esteban (fill del veterinari).
JUANJO TAFALLA

A baix, any 1971. La Lira.
D’esquerra a dreta,
Tonyo Fernández,
Alfredo Llusià, José
L. Davos i ‘lo Bato’.
JOSÉ L. DAVOS

A dalt, any 1961.- Pili Artola Domingo i José L.
Sebastià Domingo. DOLORES DOMINGO
A l’esquerra, any 1952. Ramon Barberà i
Carmen Salayet. M. CINTA BARBERÀ

