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Roquetes

Música, calçots, enginy i moltes ganes de passar-ho bé
en el Cap de setmana jove 2010
L’àrea de Joventut de l’Ajuntament va tornar a organitzar enguany el Cap de setmana jove; bàsicament dos actes lúdics
per al 13 i 14 de març. El primer, l’espectacle revival tecno a
càrrec dels dj Dani i Tonet, que va omplir la sala de la Lira
fins a ben entrada la matinada. El segon, la convocatòria gastronòmica de la calçotada, que, en aquesta edició, va aplegar
gairebé tres-centes persones a l’Hort de Cruells. Un públic
entregat i amb ganes de xalar que va degustar un total de
3.000 calçots.
El programa de la calçotada -anomenada des de l’any passat
‘jove i no tan jove’ perquè fos oberta a tothom- va incloure
dos concurs: el de salses, la guanyadora del qual va ser Mercè
Garcia (imatge de la dreta) i el de menjar calçots. En aquest
cas, el premi se’l va endur Ivan Garcia (a dalt), que va menjar-ne 23 en un minut. Però les divertides proves previstes no
van acabar aquí. Havent dinat, una gimcana va fer les delí(continua a la pàgina següent)
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L’àrea
de Joventut
col· labora amb
el concurs
Ebremusik

tats en la gimcana, la major part dels quals, elaborats pel jove
roquetenc Gerard Gas (foto de baix): “Si vols la casa guapeta,
compra la cortina a la Fustereta” o “Per fer un cubata com
cal, aquí tenim lo de Pascual”.

i, a més...

cies dels assistents. Els participants van haver de superar
proves com llençar pinyols d’oliva amb la boca, saltar a
corda, escenificar un anunci i
fer una rima tot promocionant
els comerços de Roquetes o
cantar una jota de sis versos. El
premi (una caixa d’ampolles de
cava) es va repartir entre les
dues colles que van empatar: la
de Laura Villalba i la de Loli
Mulero.
Dos exemples dels anuncis ci-

Roquetes

L’àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Roquetes va signar, a
principis de març, un
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
de Tortosa per promocionar
els
grups
ebrencs que guanyin
el premi Pua, dintre
del concurs musical
Ebremusik que fa anys
que organitza l’Ajuntament tortosí i en el
què participen molts
grups musicals de les
Terres de l’Ebre, tot i
que és obert a arreu.
Amb aquest acord,
l’Ajuntament de Tortosa garanteix la promoció
de
les
formacions musicals
ebrenques i l’Ajuntament de Roquetes afegeix més música del
territori a la seva programació cultural, en
especial, la que va
adreçada als joves.
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