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l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CURSOS i TALLERS
Català suficiència, preparatori per al nivell C (120 hores). Adreçat a treballadors
de règim general, autònoms i personal laboral.
Fins al 27 de maig. Dilluns, dimecres i divendres, de 20 a 22h.
Lloc: casal de joves de Roquetes.
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes
(tel. 977 501 511) i IDFO-UGT (passeig de
Joan Moreira 27, bx. Tortosa. Tel. 977 510
868).
Curs de monitor de transport i menjador escolar. Dies 22 i 29 de gener i 5, 12 i
19 de febrer.
Lloc: Consell Comarcal del Baix Ebre.
Horari: de 9 a 13.30h i de 15 a 19.30h.
Preu del curs: 90
Inscripcions: a partir del 17 de gener, al
Consell Comarcal del Baix Ebre.
Documentació que cal portar: una foto
de carnet, fotocòpia del DNI/NIE i l’import de la matrícula.
Més informació: Consell Comarcal del
Baix Ebre (tel. 977 445 308).
Curs d’anglès bàsic (50 hores). Adreçat a
treballadors de règim general, autònoms
i personal laboral.
De l’1 de febrer fins al 28 d’abril.
Dimarts i dijous, de 20 a 22h.
Lloc: casal de joves de Roquetes.
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes
(tel. 977 501 511) i IDFO-UGT (tel. 977 510
868).
Salari, nòmines i seguretat social (24
hores) Adreçat a treballadors de règim
general, autònoms i personal laboral.
De l’1 de febrer fins al 10 de març.
Dimarts i dijous, de 20 a 22h.
Lloc: casal de joves de Roquetes.
Inscripcions: Ajuntament de Roquetes
(tel. 977 501 511) i IDFO-UGT (tel. 977 510
868).
Curs de monitor de futbol sala que acredita els titulats per entrenar fins a la categoria Nacional B.
Preu: 150 euros.
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Organitza: Club Futbol Sala Roquetes.
Més informació al telèfon 651 682 821 o a
les a/e cfsroquetes@hotmail.com i cfsroquetes.premsa@gmail.com.
Cursets de tennis
Mini tennis (de 5 a 8 anys): dimarts i dijous, de 17.15 a 18.05h.
Iniciació (de 8 a 12 anys): dilluns, dimecres i divendres, de 17.15 a 18.05h.
Perfeccionament (a partir dels 13 anys):
dimecres i divendres de 18.05 a 19h.
Informació i inscripcions al telèfon 657
308 241.
ESPORTS DE MUNTANYA
Escalada en gel a Boí. Dies 29 i 30 de
gener.
Sortida amb raquetes de neu al Port.
Dia 6 de febrer.
Sortida d’excursionisme al Port: mas del
ric de Fredes-punta Torroja-Sant Miquel
d’Espinalvà-tossal del Rei-mas del ric de
Fredes. Dia 20 de febrer.
Organitza: la Joca Club Alpí. Per participar-hi, cal passar pel local del club (Sant
Bertomeu 6, Roquetes) el dijous abans de
la sortida per concretar l’hora i el lloc de
sortida i el material necessari. Horari: dijous, de 22.30 a 23.30h.
OBSERVATORI DE L’EBRE
Visites guiades gratuïtes a les instal·lacions de l’Observatori: tots els divendres
a les 16h i el primer diumenge de cada
mes a les 11h.
AGENDA D’ENTITATS
Associació de Dones de Roquetes
Activitats fins al juny:
Ball country: dilluns, de 19 a 20.30h.
Preu: 10 al mes. Tai-txí: dimarts, de
19.30 a 21h. Preu: 20 mes. Manualitats:
dimarts, de 16 a 19h. Preu: 7 mes. Català: dilluns, de 17.30 a 19h. Preu: 10
mes. Labors: dijous, de 16 a 19h. Preu:
7 /mes. Anglès: dijous, de 19.30 a 21h.
Preu: 15 al mes.
Associació de Veïns de la Ravaleta
Activitats fins al juny:

Aeròbic: dilluns, de 21 a 22h. Preu: 10
al mes (socis). Aikido: dimarts i dijous,
de 20 a 22h. Preu: 20 al mes (socis).
Tennis: dijous, de 21 a 22h. Preu: 10 al
mes (socis).
Més informació: tels. 626 720 761 i 646
205 367.
Centre parroquial
Sardanes. Segon diumenge de mes, a les
13h. Davant de l’església de Roquetes.
Club d’escacs Peó Vuit
Dimarts i divendres, formació per a tots
els socis que ho demanin (nivell d'iniciació i nivell avançat), amb monitors de la
FCDE. Els dijous a la tarda, a partir de les
18h, el club és obert perquè tothom que
vulgui vagi a fer-hi la partida.
Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes
Activitats fins al juny:
Ioga: dimecres, de 16.30 a 17.30h. Gimnàstica: dilluns i dijous, de 16.30 a
17.30h. Podòloga: dimecres, a partir de
les 15.30h. Perruqueria: dimarts, dijous i
dissabte, 9.30h. Sardana i jota: dimecres, de 18 a 19.30h. Manualitats: divendres, de 15.30 a 19.30h. Massatges:
dimarts i dijous. Informació (tel. 670 464
021). Revisió de la pressió arterial: últim
divendres de mes, 17.30h. Informàtica:
dilluns i dimecres // dimarts i dijous, de
17.30 a 19.30h.
Sirga, camins per créixer
Meditació: dimarts, 20h. Més informació:
Jordi Calverol, tel. 669 758 060. Seitai: dimecres, 20h. Més informació: Albino
Tena, tel. 666 259 983. El primer dimecres de cada mes, reservat a les persones
que vulguin iniciar-se en la tècnica. Ioga:
tots els dimecres, de 15.15 a 16.30h. Anna
M. Domingo (tel. 626 561 530).
Lloc: casal de joves de Roquetes.

Si voleu publicar els vostres actes
a l’agenda, envieu la informació
a l’adreça electrònica
comunicacio@roquetes.cat

