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les presentacions de la seva darrera novel·la de l’escriptora
xertolina Francesca Aliern, Mans de fang, i Les bruixes
d’Arnes, de David Martí.
Un tresor: el Crist de la Puríssima és el títol del llibre de Lurdes Pujol, les il·lustracions del qual són obra de la dibuixant
Mentxu Pérez. Divendres 16 d’abril, en l’acte de presentació,
mentre l’autora narrava el conte, Mentxu va dibuixar el Crist.
Per acabar la informació sobre les novetats literàries per
Sant Jordi, recordar que, d’una banda, dimecres 21 d’abril va
tenir lloc la presentació del llibre de Blanca Deusdad Immigrants a les escoles; acte que va presentar Josep Miró, amic de l’autora.
El llibre, que ha guanyat el 12è Premi
Batec a la recerca i innovació educatives atorgat per l’Ajuntament de
Lleida, és un estudi que neix de la
preocupació de conèixer com és l’acollida i l’atenció de l’alumnat estranger a les aules de secundària.
I, d’altra banda, la presentació del llibre Plantes del Port, el tercer volum

UN MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LURDES PUJOL I MENTXU PÉREZ A LA SALA POLIVALENT DE LA BIBLIOTECA I EL TERCER VOLUM DE LA COL·LECCIÓ ‘PLANTES DEL PORT’.

sobre la flora del nostre massís que duu a terme el grup de
recerca científica Terres de l’Ebre, del qual en forma part el roquetenc Rafel Curto. Tot i que aquest acte de presentació va
tenir lloc a l’auditori Felip Pedrell de Tortosa, l’hem volgut
ressenyar també atesa la rellevància d’un estudi exhaustiu
que és cabdal per al coneixement del nostre territori i, en especial, del Port.

La biblioteca compleix el seu
tercer aniversari...
El dia de Sant Jordi, la biblioteca municipal va celebrar el
seu tercer aniversari i, per commemorar aquesta data tan
especial, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament va organitzar,
al pati dels Plataners del centre cívic, una festa d’animació per a la mateixa tarda del 23 d’abril. Música i danses
divertides per als usuaris més menuts d’aquest equipa(continua a la pàgina següent)

I recordeu...
...aconseguiu l’abonament i gaudiu de les Festes Majors Roquetes 2010!
PATRONAT DE FESTES DE ROQUETES
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ment cultural.
En acabar la festa, els assistents van poder degustar un
got de xocolata calenta i, tot seguit, va tenir lloc el ja tradicional enlairament de 300 globus de color taronja davant de la porta d’entrada de la biblioteca. Abans, però, va
celebrar-se la ballada de sardanes que va organitzar l’Associació de Dones de Roquetes. Cal recordar que tothom
que va participar en la festa va ser obsequiat amb un punt
de llibre expressament editat per a aquest tercer aniversari.

...i adopta el nom de l’actriu roquetenca Mercè Lleixà
L’Ajuntament de Roquetes va aprovar, en la sessió plenària
celebrada dimarts 30 de març, la proposta del canvi de nom
de la biblioteca municipal perquè aquesta passés a anomenar-se biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. D’aquesta manera, l’ens municipal va voler retre homenatge a la
desapareguda actriu roquetenca, que va morir l’1 de maig
del 2009 a l’edat de 49 anys. Segons el regidor de Cultura,
Sisco Ollé, “amb aquest reconeixement volem que Roque-

tes no oblidi mai la seva ambaixadora a l’escena cultural del
nostre país que, a més a més, va estar sempre molt vinculada a la seva ciutat i a la seva gent”, va manifestar Ollé.
Una vegada aprovada la proposta, l’acte del bateig de la biblioteca va ser programat per al dia de Sant Jordi, en el marc
de la celebració del seu tercer aniversari i de les festes del 14
(continua a la pàgina següent)
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LECTURA DE L’ACTA DEL PLE QUE VA APROVAR EL CANVI DE NOM DE LA BIBLIOTECA. A LA DRETA,
LA MARE DE MERCÈ LLEIXÀ DESCOBRINT LA PLACA QUE RECORDA LES PARAULES DE L’ACTRIU.

(ve de la pàgina anterior)

d’abril; acte que també va esdevenir un sentit homenatge a
l’actriu desapareguda.
Així, just després de la soltada de globus davant de la porta
principal, l’alcalde, Paco Gas, va llegir l’acta del ple en què va
ser aprovat el canvi de nom de l’equipament cultural. Val a
dir que aquest acte al carrer va comptar amb la presència dels
familiars més propers de l’actriu, així com de Xavier Vega, director territorial de Cultura i Mitjans de Comunicació, els actors Ramon Godino, Sílvia Sabaté i Àngela Jové, el director
de cinema, teatre i televisió Esteve Rovira, i molt públic que
va voler afegir-se a l’emotiu homenatge. En acabar la lectura
de l’acta, i amb el so del toc d’honor del dolçainer Toni Martínez (lo Xaparro), el marit de l’actriu, Toni Vives, i la seva filla
van descobrir el nou rètol de la biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà.
Ja a dintre de la biblioteca, Mercedes Chavarria, mare de
l’homenatjada, va descobrir també una placa dedicada a
Mercè Lleixà, on hi ha gravat un fragment del pregó de
festes que va protagonitzar l’actriu l’any que va ser-ne la
pregonera.
La celebració va continuar després a la sala polivalent de la biblioteca, que va quedar-se petita per escoltar els parlaments

de les personalitats convidades i les diverses actuacions d’artistes del territori (Montse Castellà, Josep Ll. Villa i David Espinós, i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries) que van
sumar-se a l’homenatge. Entre els parlaments, destacar les
paraules de Toni Vives, d’agraïment perquè, amb aquest acte,
el nom de Mercè Lleixà estarà sempre lligat a la història del
seu poble, Roquetes, al què ella se sentia fortament lligada.
D’altra banda, els seus companys de l’Institut del Teatre de
Barcelona també van voler ser-hi, i van fer-ho a través d’un
vídeo en què actors i actrius com Anna Güell, Pere Ponce,
Lluïsa Mallol o Roser Batalla van lloar la trajectòria professional de Mercè Lleixà (les imatges combinaven els parlaments
amb imatges de l’actriu al teatre, a la televisió i al cinema), i
també a través d’una carta, escrita pel director teatral Joan
Ollé, que va ser llegida per l’actriu Àngela Jove. L’homenatge
a la malaurada artista va cloure amb el cant d’unes jotes que
el grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries va escriure
amb motiu d’aquesta celebració pòstuma en honor de Mercè
Lleixà.

L’ACTRIU ÀNGELA JOVÉ, AMIGA ÍNTIMA DE L’HOMENATJADA, LLEGINT UNA CARTA ENVIADA PEL DIRECTOR TEATRAL JOAN OLLÉ JA QUE, PER MOTIUS D’AGENDA, NO VA PODER ASSISTIR-HI. A LA SEVA ESQUERRA, EL TAMBÉ DIRECTOR ESTEVE ROVIRA. LES JOTES DE QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES VAN CLOURE L’ACTE, QUE VA TENIR LLOC A UNA SALA POLIVALENT PLENA DE GOM A GOM.
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