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Roquetes

14 abril
La ciutat celebra els seus cent seixanta
anys d’independència

L

a festa local de Roquetes en què se celebra la independència de la ciutat, el 14 d’abril, va commemorar enguany el 160è aniversari d’aquest esdeveniment
cabdal per a la història dels roquetencs i les roquetenques. Tan assenyalada data va ser aprofitada aquesta
vegada per homenatjar dos il·lustres ciutadans.
D’una banda, el que va ser l’alcalde de Roquetes entre els anys
1936 i 1938, i que va patir un temps de guerra i d’exili
sense que mai més ningú el recuperés de l’oblit i el situés en el lloc de la memòria que li pertocava. Joan
Castells Villalta, ciutadà roquetenc i alcalde durant la
guerra civil, reposa, des del 14 d’abril passat i d’una
manera simbòlica, al cementiri de Roquetes en un acte
de recuperació de la memòria històrica. I perquè en la memòria col·lectiva també hi perduri, el 23 d’abril es va batejar la biblioteca amb el nom de Mercè Lleixà, l’altra
roquetenca il·lustre que va ser motiu d’homenatge en
aquestes festes de primavera. La que va portar el nom de
la nostra ciutat per tots els escenaris del país, l’ambaixadora de Roquetes en el món del cinema, el teatre i la televisió, dóna nom ara a un dels seus equipaments culturals més
significatius.
I d’homenatge també podem qualificar el premi Roquetenc de
l’Any 2009, que va recaure en Ramon Castellà, ja que els ciutadans i les ciutadanes del nostre municipi van voler premiar la
feina humil, constant, solidària i anònima d’una persona que ha
dedicat la major part de la seva vida a ajudar els demés.
Les festes del 14 d’abril del 2010 van deixar imatges tan variades
com significatives. Entre elles, les de la inauguració oficial del Centre Obert Xirinxina, les del 30è Premi de pintura Ciutat de Roquetes,
les de la conferència i el sopar institucionals, les del tercer aniversari
de la biblioteca... Les pàgines que ara segueixen volen ser un recull
de tota la informació que van generar les festes i els actes que es van
organitzar per celebrar-les.
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