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Roquetes

l ’ a g e n d a c u l t u ra l
CURSOS i TALLERS
Curs d’astronomia: anem a tocar
el cel. Dies 8, 15 i 22 de juliol, de
21.30 a 00.30h. El curs constarà
d’una primera part explicativa seguida d’una part pràctica d’observació amb telescopi.
Per a més informació, telèfon 977
500 511 o al web www.obsebre.es
Organitza: Observatori de l’Ebre.

13.30h i de 19 a 21h (caps de setmana) i de 19 a 21h (dies feiners).
Casal municipal Hort de Cruells.

Curs de monitor de lleure infantil
i juvenil. Dirigit a joves majors de
18 anys per poder obtenir el títol,
acreditat per la Generalitat,
de monitor en el món del lleure.
Del 12 al 27 de juliol, de 9 a 13.30h
i de 15 a 19.30h. Casal de joves
Preu: 155 . Inscripcions: Punt
d’Informació Juvenil del Consell
Comarcal del Baix Ebre (tel. 977
445 003). Organitza: Consell C.
Baix Ebre.
Col·labora: àrea de Joventut, Ajuntament de Roquetes.

FESTES
Festes majors de Roquetes 2010.
Del 2 a l’11 de juliol.

Intervenció socioeducativa amb
menors. Del 19 al 21 de juliol. Centre associat de la UNED a Tortosa.
(L’assistència al curs implica el reconeixement de crèdits: 1 ECTS, 2
lliure configuració, 2 MEC). Més
informació i matrícula:
www.uned.es/ca-tortosa.

OBSERVATORI DE L’EBRE
Visites guiades gratuïtes a les instal·lacions. Els divendres a les 16h i
el primer diumenge de cada mes a
les 11h.

Cursets de tennis
Mini tennis: de 5 a 8 anys. Dm., de 17.15
a 18.05h. Iniciació: de 8 a 12 anys. Dm.,
de 18.05 a 19h i dv., de 17.15 a 18.05h.
Perfeccionament: a partir dels 13 anys.
Dv., de 18.05 a 19h.
Informació i inscripcions al telèfon 657
308 241.

EXPOSICIONS
Fotografies del Curs de fotografia
Ciutat de Roquetes.
Del 2 a l’11 de juliol, d’11.30 a
pàgina 50

Labors i manualitats.
Dies 6, 7, 8 i 9 de juliol, de 18 a
20h. Centre cívic (urb. Torre d’en
Gil s/n)
Organitza: Associació de Dones de
Roquetes.

Festes de la Capella del Carme.
Dies 17 i 18 de juliol.
Festes majors de la raval de
Cristo. Del 30 de juliol al 2 d’agost.
MÚSICA
XVII Tradicionàrius a les Terres de
l’Ebre. Dies 27, 28 i 29 d’agost.
Hort de Cruells.

AGENDA D’ENTITATS
AMPA CEIP M. M. Domingo (fins
al juny).
Informàtica: dilluns, dimarts i dijous, de 17 a 18h. Bàsquet: dilluns i
dijous, de 17 a 18h. Francès: dimarts i dijous, de 17 a 18h. Expressió corporal: un dia a la setmana,
de 17 a 18h. Vòlei: dimecres i divendres, de 17 a 18h. Escacs: divendres, de 17 a 18h.
Associació de Dones de Roquetes
(fins al juny)
Tai-txí: dimarts (20 a 21.30 h). Ma-

nualitats: dimarts, de 16 a 19h. Labors: dijous, de 16 a 19h. Country:
dilluns, de 19.30 a 21h. Català: dll.,
de 16 a 17h. Anglès: dimecres, de
19.30 a 20.30h.
Associació de Jubilats i Pensionistes (fins al juny)
Ioga: dimecres, de 16.30 a 17h.
Gimnàstica: dilluns i dijous, de
16.30 a 17.30h. Informàtica: de dilluns a dijous, de 17.30 a 19.30h.
Dilluns i dimecres, iniciació. Dimarts i dijous, especialització. Manualitats: divendres, de 15.30 a
19.30h. Ball: diumenges a partir de
les 17.30h. Sardanes i jota: dimecres, a les 17.30h. Massatges: dimarts, dijous i divendres, de 9 a
13h. Tel. 670 461 021 (Mercè
Calvo).
Associació de Veïns de la Ravaleta
(fins al juny)
Aeròbic: dilluns i dimecres, de 21 a
22h. Aikido: dimarts i dijous, de 20
a 22h.
Al casal de la Ravaleta. Informàtica:
dimecres, de 20 a 22h.
Club d’escacs Peó Vuit
Horari: dijous, de 17.45 a 20h el
club estarà obert. Dimarts i divendres, formació per a tots els socis
que ho demanin (nivell d'iniciació i
nivell avançat), amb monitors de la
FCDE. Els divendres, a partir de les
22h, tenen lloc els diferents campionats socials del club.
Sirga, camins per créixer
Meditació: dimarts, de 20 a 21h i el
2n diumenge de mes, de 9 a 13h.
Seitai: divendres, a les 20h. Casal
de Joves.

