Organitza:

Amb la col·laboració de:

Dibuix : Antolí Ortiz

Maquetació i disseny:

T 401_2018

23 de març al 21 d’abril

Concentració d’Aeromodelisme.
(del 23 de març al 21 d’abril).
Organitza: Club Aeromodelisme RC de l’Ebre.
Lloc: Camp Club RC del Ebre.
GPS 40º45’24’’N 0º26’10’’E
Dijous, 5 d’abril
A l’Escola de la Raval de Cristo.
Tarda: L’autora de llibre Montse Boldú visitarà l’escola per a explicar als alumnes per què li agrada escriure llibres i com ho fa.
Dissabte, 7 d’abril
Fase final del campionat de Catalunya de Voleibol
1a. Divisió Juvenil Masculina.
La nostre ciutat, gaudirà d’un cap de setmana intens de voleibol amb els 8 millors equips de Catalunya que disputaran el campionat de Catalunya,
on el Club Voleibol Roquetes (equip amfitrió) està
classificat, i els dos primers classificats disputaran el
campionat d’Espanya.
Us hi esperem!
Data: 7 i 8 d’abril.
Organitza: Club Voleibol Roquetes
Lloc: Pavelló poliesportiu de Roquetes.

12:30h. Calçotada Jove i no tan jove a l’Hort de
Cruells. Concurs de salses, concurs de menjadors de
calçots i gimcana, música amb DJ Gaya.
Preu: 3€ Lloc: Hort de Cruells.
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes.
Col·labora: Grup de Joves de Roquetes.
20:30h. Observació de les constel·lacions. Verem
amb explicació gràfica que són les constel·lacions i
observarem les més rellevants de la nostra latitud al
llarg de l’any. Aprendre’m a conèixer-les i moure’ns
pel firmament.
Organitza i Lloc: Observatori de l’Ebre
Diumenge, 8 d’abril
Concurs provincial de silvestrisme
Lloc: Casal Raval de Cristo.
Organitza: Associació La Cadernera del Delta.
9:30h. Sortida excursionista a la zona de la Font
Nova. Ens trobem al pavelló per fer una sortida a
ritme tranquil i oberta a tothom. És necessari portar vestimenta i calçat adequat, i el dinar qui vulgui
quedar-se. Preu d’assegurança, 1€ no socis.
Inscripcions i més informació a:
www.trailroquetes.cat
rroquetes@gmail.com
Organitza: Trail Roquetes.

Roquetes ciutat estimada, et cantem una cançó, envoltada d’oliveres, de gent bona i d’il · lusió...

18h. Presentació del llibre “Versos contra la violència”
d’Onada Edicions, llibre col·lectiu on col·laboren varis autors roqueteros .
Lloc: Lira Roquetense.
Divendres, 13 d’abril
12:30h. Presentació de la programació del XXVè
Tradicionàrius de les Terres de L’Ebre a Roquetes.
Organitza: Ajuntament de Roquetes - Àrea de Cultura.
Lloc: Saló Plens Ajuntament de Roquetes.
21:30h. Sopar solidari de la Lliga contra el càncer.
Venda de tiquets (al preu de 30€).
Telèfons de contacte: 977501020, 678620291 i
977502733.
Fins el 9 d’abril.
També hi haurà taula zero.
Organitza: Lliga contra el càncer - Delegació Roquetes.
Lloc: Pavelló poliesportiu de Roquetes.
Dissabte, 14 d’abril
12h. Inauguració de les noves dependències del
Centre d’Atenció Social de l’Ajuntament de Roquetes
i Jutjat de Pau.
Lloc: c. Canal núm. 11 bx (antic ajuntament).

20:00h. Reconeixement al Poble de Roquetes pels
fets ocorreguts l’1 d’octubre a la nostra ciutat.
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament de Roquetes.
20:30h. Elecció de les pubilles 2018
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament de Roquetes.
00:00h. Concert Jove.
Música en directe amb el grup “Porto Bello”, millor
artista revelació de l’any als Premis Enderrock.
Continuarà la festa Dj. Toni Rico (ex-resident de la
sala Kalkat de Castelló) amb música de ball retrospectiva dels anys 1997 fins el 2007.
Organitza: Ajuntament de Roquetes.
Lloc: Hort de Cruells
Diumenge, 15 d’abril
11h. Taller de bombes de llavors.
Activitat familiar
Identificarem algunes llavors silvestres i en farem
bombes per sembrar.
Activitat gratuïta amb inscripció obligatòria:
escoladenaturalistes@gmail.com
Organitza: GEPEC - EdC.
Lloc: Edifici La Ibèrica – 3er pis – Davant Biblioteca
de Roquetes Mercè Lleixà.

Raval de Crist, Raval Nova i Raval de la Mercè, Port de Caro, Observatori, places, camins i carreres...

Dimecres, 18 d’abril
19:30h. Petit Concert a l’Auditori de La Lira.
Els xiquets de l’Escola de música la Lira de Roquetes
faran un concert instrumental ja que es celebra la
Setmana Cultural a l’Escola.
Organitza: Escola de Música La Lira de Roquetes.
Dijous, 19 d’abril
A l’Escola de la Raval de Cristo.
Matí: Taller de manualitats de Sant Jordi (educació
infantil).
Tarda: Conte de Sant Jordi, a càrrec de “la fàbrica
de contes de Marc” de la Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà.
Divendres, 20 d’abril
A l’Escola de la Raval de Cristo.
Matí: Entrega de premis del Concurs de dibuix
(educació infantil i cicle inicial) i literari (cicle mitjà i
superior de primària) de Sant Jordi.
Diumenge, 22 d’abril
8h. 9a Marxa La Joca. Sortida des de Sant Roc –
Paüls. Donarem la volta a la Moleta de les Canals,
passant pel Pla de l’Hedera, el Coll de d’Avenc, la

Font Canaleta i el Coll de les Canals, que ens oferirà
unes magnífiques vistes tant de la Vall de Paüls com
de la Terra Alta.
Inscripcions fins 19 d’abril.
Més info http://www.lajoca.net
18:30h. Concert de corals a càrrec de la Coral Infantil Verge del Camí de Cambrils i la Coral Infantil de la
Lira de Roquetes.
Intercanvi de corals.
Organitza: Escola de Música La Lira de Roquetes.
Lloc: Auditori de la Lira de Roquetes.
Dilluns, 23 d’abril
Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya. Els carrers
s’ompliran de parades de venda de llibres i roses.
Paradeta de llibres i roses a la plaça de la Raval de
Cristo, a càrrec dels alumnes de Cicle Superior de
l’Escola de la Raval de Cristo.
Divendres, 27 d’abril
11è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà.
17h. Espectacle infantil amb el “Mag Ignasi” i a continuació , soltada de globus i xocolatada.

Roquetes... homes, dones, grans i joves, Roquetes... tots som gent que et volem bé.

Divendres, 27 d’abril

Diumenge, 6 de maig

11è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà.
20h. II Barra Llibre “Mercè Lleixà: Inèdit”.
Organitza i lloc: Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.

11h. Festa de l’arbre a la Via Verda. Vine, planta i
apadrina el teu arbre.
Ens trobem a l’esplanada de l’antiga fàbrica de Fabra. Només cal que portis una aixada i una botella
d’aigua.
Organitza: Ajuntament de Roquetes - Àrea de Medi
Ambient i el Grup de Joves de Roquetes.

Dissabte, 28 d’abril
Diada del Gaiato, organitzada per l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de Roquetes.
Diumenge, 29 d’abril
11h a 14h. Sortida familiar interpretativa al Pla
d’Avària - zona Cova Avellanes.
Sortida senzilla on passejarem pel pla d’Avària de
manera tranquil·la i identificant els elements naturals.
Activitat gratuïta amb inscripció obligatòria:
escoladenaturalistes@gmail.com (places limitades).
Organitza: GEPEC -EdC.
Lloc: Zona Cova Avellanes (Parc Natural dels Ports).
11h. Visita Guiada a l’Observatori de l’Ebre.
Descobriu els pavellons centenaris de l’Observatori
de l’Ebre per veure els instruments que contenen,
conèixer la recerca que s’hi fa i observar les taques
solars amb el celòstat.
Organitza: Ajuntament de Roquetes.

13h. Sortida excursionista a la Moleta d’Alfara.
A ritme tranquil i oberta a tothom.
Dinarem a l’àrea de lleure de la Font Nova.
Necessari portar vestimenta i calçat adequat.
Preu d’assegurança 1€, no socis.
Inscripcions i més informació:
www.trailroquetes.cat
rroquetes@gmail.com
Organitza: Trail Roquetes.
Dimecres, 9 de maig
20h. Festivitat de Sant Gregori. Missa en honor al
patró a l’Església Parroquial de Roquetes.
Actuació de la Coral Preludi a Caro de Roquetes.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
Col·laboren: Centre Parroquial “Mare de Déu del
Port”, Coral Preludi a Caro de Roquetes.
Amb el suport de l’Ajuntament de Roquetes.

Unint passat i futur... vols avançar en germanor.

Activitats Festa de Sant Jordi a Escola Mestre Marcel·lí Domingo
- Representació d’una obra de teatre per part de
l’alumnat de l’IES de l’Ebre. Anirà adreçada a l’alumnat
de parvulari i cicle inicial.
- Realització de manualitats, que es vendran a les paradetes entre els dies 23 i 25 d’abril.
- Realització de dibuixos i textos al voltant del tema
“ Com podem transformar el món” i exposició pels
passadissos del centre durant la setmana de Sant Jordi.
- Lectura de contes per part de les famílies.
- Xocolatada.
- Representació d’una obra de teatre en anglès per
part d’alumnat de sisè.
Organitza: Escola Mestre Marcel·lí Domingo.
Col·labora: AMPA Escola Mestre Marcel·lí Domingo.
Exposició permanent
Exposició geològica permanent GeoPorts, descobrireu com es va formar el massís, observareu com
circula l’aigua per dins la muntanya i coneixereu els
animals marins que habitaven fa milions d’anys les
nostres terres.
Organitza: Parc Natural dels Ports.
Lloc: Centre de Visitants al Baix Ebre (Val de Zafan
s/n - 43520 Roquetes) - Tel. 977500845.
info.pnportsbaixebre@gencat.cat

Roquetes... visca Roquetes somniada, et portem dintre del cor !!!

