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Inauguració oficial
del Centre Obert Xirinxina
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Un dels actes inclosos en el programa festiu del 14 d’abril va
ser la inauguració oficial del Centre Obert Xirinxina; el servei
de l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament per al què, tot
i complir-se dos anys del seu funcionament, no s’havia organitzat cap acte oficial d’obertura; acte que va servir, a més a
més, per donar-li el nom propi de Xirinxina, paraula utilitzada a Roquetes per definir el joc o l’acció de pujar a l’espatlla d’una persona.
La inauguració oficial del Centre Obert va tenir lloc en un dels
passadissos del centre cívic (on està allotjat el servei social) i
va comptar amb la presència de l’alcalde, Paco Gas; la regidora de Qualitat de Vida, Pepita Bosch; Adam Tomàs, director territorial del Departament d’Acció Social i Ciutadania;
les dues persones encarregades del Centre Obert; i molt públic divers, entre el qual també hi havia els xiquets i les xiquetes que aquest curs són alumnes del Centre i els seus pares.
El Centre Obert Xirinxina va obrir les seves portes el maig
del 2008 i, des d’aleshores, hi han passat noranta infants,
25 dels quals hi han estat enviats pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Roquetes. Es tracta d’un servei gratuït que ofereix l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament, durant el
curs escolar, per a xiquets i xiquetes d’entre sis anys i dotze.
En horari de 5 a 8 hores de la tarda i de dilluns a divendres,

Dissabte 17 d’abril, al saló de plens de l’ajuntament va
tenir lloc l’elecció de les pubilles per a les Festes Majors 2010. D’entre un total de dotze candidates, l’afortunada va ser Joana Palanques, de Roquetes, que
va ser elegida pubilleta infantil. Quant a la pubilla,
d’entre deu participants, l’escollida va ser Georgina
Lleixà, de la Ravaleta.
El sistema d’elecció per a la pubilla intanfil és el sorteig. Dintre d’una urna hi ha tants papers com xiquetes presentades. Tots estan en blanc tret d’un, on diu
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el Centre Obert compta amb tres persones per dur a terme
les seves activitats, que són, a través de jocs, tallers o sortides, fer una tasca preventiva per donar suport, estimular i
potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, així com de la socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics, i compensar les deficiències socioeducatives dels
infants. Segons la regidora Pepita Bosch, “el Centre Obert ha
demostrat, en els seus dos anys de vida, que és un gran reforç en l’educació dels infants que hi assisteixen ja que
ajuda, entre d’altres coses, a la integració social dels menors i les seves famílies, i fomenta valors tan importants
com el respecte, el diàleg i la convivència”, va manifestar la
regidora en el seu parlament d’inauguració.

pubilleta major. Cadascuna de les mares agafa un paper
de l’urna (les xiquetes no estan presents) fins a conèixer
qui ha estat l’agraciada. Pel que fa a les grans, el procés és
més complicat. Després de diverses reunions amb el Patronat de Festes, les aspirants han d’estudiar un seguit de
preguntes preparades pel propi Patronat. Només n’hauran
de respondre una, però pot ser qualsevol. Preguntes com
ara com es fan les farinetes, les borraines o les mones de
Pasqua. També cal escriure un poema i recitar-lo en públic.

