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El carrer Major de Roquetes es vesteix de color el dia de
Sant Jordi. La llibreria i les floristeries hi preparen les seves
parades per poder vendre llibres i flors. Enguany, i com ja
és habitual, el senyor Enrique Cazalla, membre de Poetes
de l’Ebre, va col·locar la seva paradeta davant del mercat
amb llibres i roses. Igualment hi era la biblioteca mòbil,
també davant del mercat, regalant punts de llibre als ciutadans i ciutadanes que passaven.
La diada també es deixa sentir a la raval de Cristo ja que,
com tots els anys, l’estanc de Marita surt al carrer per
mostrar llibres i roses. En la seva mesura, tothom celebra
aquesta jornada literària i plena de color. Veiem-ne, doncs,
alguns exemples.
(continua a la pàgina següent)
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Entre els que més celebren la festa de Sant Jordi hi ha els
escolars. Dels més petits fins als més grans. Així, els menudets de la llar d’infants Patufets van fer una petita excursió pel carrer Major. La primera parada, a la biblioteca
mòbil, on van obsequiar-los amb un punt de llibre; la segona, a la llibreria per veure els contes exposats; i, finalment, a les floristeries, on els van regalar algunes roses.
Per la seva banda, els alumnes del CEIP Raval de Cristo,
acompanyats dels mestres, van visitar l’estanc de Marita
per veure i remenar llibres i, al centre escolar, van realitzar una exposició dels treballs fets pels diferents cursos:
dibuixos, poesies, roses i dracs de cartró. Una mica més
tard, també a l’escola, es va representar el conte de la Cucafera, va haver un recital de poesia i es va fer entrega dels
premis al guanyadors dels concursos de poesia i dibuix, i
obsequis als participants en el taller de creació de dracs.
Tots el guanyadors van rebre un llibre.
ÉSSERS MITOLÒGICS

Aquest any, el CEIP M. Marcel·lí Domingo va optar pels
éssers mitològics com a tema per al VI Concurs artístic i
literari de Sant Jordi. Tots els cursos van participar-hi però
cadascun d’una manera. Els parvulets, amb dibuixos, el
cicle inicial, amb rodolins i auques; el cicle mitjà, amb una
narració curta o un conte; i el cicle superior, amb dibuixos
amb descripció i narració. Els treballs van ser exposats als
passadissos de l’escola.
El 23 d’abril, van celebrar-se diversos actes: la lectura dels
treballs guanyadors i l’entrega dels premis corresponents,
ball de danses típiques i xocolatada. Els guanyadors d’aquesta edició del concurs van ser Carla Arasa, Lluna Balagué i Edurne Garcia, de P3; Madelaine Haro, Dylan Gas i
Marc Solé, de P4; Laia Reverté, Candela Alonso i Max Rodríguez, de P5; Ian Vericat, Eudald Rodríguez i Marina Gilabert, de 1r curs; Gerard Curto, Andrés Lorenzo i Joan
Carbonell, de 2n; Míriam Dámaso, Ariadna Forés i Àlex
Sans, de 3r; Núria Julián, Ivan Ortí i Ivan Marín, de 4t;. Firdaous Ahdaoui, Cinta Iñíguez i Anna-Noèlia Calafell, de
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CEIP M. M. DOMINGO I A L’IES ROQUETES EL DIA DE SANT JORDI.

5è; i Fàtima Ben Haddou, Alba Primé i Noèlia Gallardo,
de 6è. Tots aquests alumnes van endur-se un llibre i un
petit detall, i els seus treballs estan publicats al bloc del
centre: http:// blocs.xtec.cat/ceiproquetes.
PREMIS LITERARIS DE L’IES ROQUETES

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, el gimnàs de l’IES
Roquetes va omplir-se a vessar per assistir a l’entrega dels
premis literaris que cada any organitza el centre educatiu.
L’acte va començar amb la música de l’orquestra Stop i va
continuar amb la presentació del viatge que diversos alumnes van fer a Gran Canària tot seguint la ruta literària de
Miguel de Unamuno. Després va tenir lloc un recital de
poesia i narrativa, i, finalment, l’entrega dels premis als
guanyadors de les modalitats d’assaig, poesia visual i fotografia d’aquests premis de Sant Jordi.
Els alumnes d’ESO, guanyadors dels premis atorgats pel
departament de llengua i literatura castellanes de l’IES van
ser, en narrativa, Noèlia Hernando (amb l’obra El calcetín
perseguido hasta el catre) i accèssits per a Jorge, d’Andreu
Soler, i Almas confundidas, de Carme Folqué. Tots tres,
(continua a la pàgina següent)
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alumnes de 1r curs. En poesia, Paula Casajust, de segon,
amb l’obra La magia de la lectura, i Lara Santamaria,
alumna de 4t, amb la peça Este mundo está al revés. Quant
als premis de poesia per als cursos de batxillerat, aquests
van ser per a Laura Rehues, amb l’obra Nostalgia, i Adrià
Sogues, amb Sé que eres tú.
Respecte als premis que atorga el departament de ciències
socials, el primer premi va ser per a Jèssica Lleixà, de 2n
de batxitllerat, amb l’obra La situació de la dona; mentre
que van haver dos accèssit per a Què és real i què és fictici?,
de Mireia Blanch (2n de batxillerat), i Sigues realista, demana allò impossible, de Pau Cid (1r curs).
El departament de llengua i literatura catalanes també va
repartir els seus premis. Aquests van ser, en narrativa, per
a Paula Cid amb Clàudia i el món (primer premi del primer
cicle d’ESO) i accèssits per a La nina de drap, d’Aïda Chavarria, i Antic Egipte, de Judit Camacho. El primer premi
del segon cicle va recaure en Francesc Gonzàlez, amb l’obra No t’adormis. Quant a l’apartat de poesia per a ESO, el
primer premi va ser per a Judit Camacho, amb l’obra No
més. També va haver un accèssit per a Aïda Chavarria, amb
la poesia Revivint la llegenda.
El guanyador del concurs de poesia per a batxillerats i cicles formatius va ser per a Adrià Sogues, amb la peça Em
pinto els dits; mentre que Damià Serrato va rebre un accèssit per l’obra Passat.
Cal esmentar que enguany, per primera vegada, l’IES
també va convocar un premi de fotografia, tant per als
cursos d’ESO com els superiors.
SANT JORDI A LES ENTITATS

La tarda del dia de Sant Jordi, l’Associació de Dones va
organitzar una ballada de sardanes davant de l’entrada
principal de la biblioteca (veure informació sobre l’aniversari de la biblioteca). Malgrat que va ploure en el moment
de la ballada, van acudir-hi molts dansaires. L’Associació
també va repartir punts de llibre per commemorar la
diada.
D’altra banda, un any més, l’AV la Ravaleta va celebrar la
diada de Sant Jordi amb un sopar per a tots els socis i les
sòcies de l’entitat. Més d’un centenar d’assistents van omplir el casal de la raval de Cristo per assaborir un plat de
paella i ballar fins a la matinada.
També a la raval de Cristo, però dissabte 24 d’abril, l’Associació de Joves de la Ravaleta va festejar Sant Jordi, i va
fer-ho amb els infants tot organitzant tallers de fer roses
amb plastilina i maquillatge facial, i jocs, inflables i llaminadures.
Per últim, també els avis del municipi van celebrar la
diada. Aquesta vegada, diumenge dia 25, quan al tradicional ball de la tarda dels diumenges es van repartir roses,
pastes i cava.

TEMPS DE PRESENTACIONS LITERÀRIES

Durant tot el mes d’abril, la sala polivalent de la biblioteca
va ser el centre de diverses presentacions de novetats literàries amb motiu de la proximitat amb la diada de Sant
Jordi, la major part de les quals a càrrec d’autors de les
Terres de l’Ebre. La més matinera va ser la de Lo carrilet de
la Cava, de Gemma Bo, Elena Fabra i Artur Gaya; acte que
va cloure amb les actuacions musicals de Josep M. Bonet,
Juno, Adreu Rifé, Artur Gaya i Toni Vives. La van seguir
(continua a la pàgina següent)
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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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