Núm. 275 agost 2010

Roquetes

festes de la capella
del carme

A

rriba el 16 de juliol i, amb ell, el dia de la Mare de Déu del
Carme i les festes que els veïns i les veïnes de la capella del
Carme de Roquetes celebren les festes en el seu honor. Així,
els dies 17 i 18 de juliol passats, la comissió de festes va organitzat un seguit d’actes adreçats a tots els gustos. El repic
de la campana de la capella i els coets van posar-hi l’inici. Més tard, campionat de guinyot, i a la
tarda, inflables per als
més menuts, jocs amb
globus d’aigua, trencada
d’olles i curses de cintes,
els guanyadors de les
quals van ser, per aquest
ordre, Adrià Carles, Anaïs
Berengué i Iago Juan. Berenar amb xocolatada per
a tothom i la presentació
de la pubilleta de les fes-

Parlen alguns dels participants d’aquesta ed
Pedro Prats

Enriqueta Layos

Mònica Benet

És de Jesús,
té 70 anys i en fa
més de 10 que hi
acudeix. Li agraden
molt aquestes festes i
cada any repeteix.
Els seus actes
preferits són les
menjades populars.

Roquetenca de 64
anys, assisteix a les
festes des del 1981.
Llavors, les festes es
feien en una finca,
davant de l’ermita.
Ara hi troba a faltar la
col·laboració i la
implicació de la gent.

És de Roquetes,
té 33 anys i és la primera
vegada que assisteix a
les festes de la capella.
Hi va anar-hi convidada
per una amiga i
va passar-ho molt bé.
El que més va agradar-li
van ser els jocs infantils.

Juanito Ralda
És de la raval de Cristo, té 79 anys i va començar a anar a la festa l’any 1940.
Recorda que, aleshores, pel costat de la capella passava una carretera que anava
fins al barranc i que van haver uns anys en què les festes no es van celebrar.
Va ser cap als anys 70 -diu- que lo Carrascalenc va tornar a impulsar-les.
Llavors, un grup d’amics va proposar que, per celebrar la festa, es podia organitzar un sopar al costat de la capella. Des de llavors que no hi ha faltat cap any.
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tes d’aquest any, Gemma del Valle, de Roquetes. Tot seguit, l’organització va obsequiar Xavi
Campanals amb una placa commemorativa per
la seva dedicació durant anys a les festes de la
capella, ja que deixa la comissió. A la nit, musclada i ball amb la xaranga Sarabastall, de Godall. Diumenge, la missa, la processó pels volts
de l’ermita i el dinar de germanor van posar
punt i final a les festes 2010.
(La peça de baix de les imatges vol ser una petita
mostra de les opinions del públic de les participatives
festes de la capella del Carme. La major part dels assistents amb què va parlar la redacció d’aquesta revista durant les festes hi acudeix de manera fidel des
de fa molts anys i és, en el seu calendari, una cita obligada del mes de juliol).

Pepita Chavarria

Miguel A. del Valle

És de Remolins
(Tortosa), té 70 anys
i en fa dotze que va
a les festes. Va anar-hi
un any per veure com
eren i, des d’aleshores,
hi ha anat cada any.
Creu que son unes
festes molt xaladores.

És de Roquetes, té 42 anys i
és el pare de la pubilleta de
les festes 2010; festa major
a la qual hi va des del 1982.
Recorda quan la festa es feia
en una finca particular, la
finca de Fatsini. En aquells
temps, la capella no estava
arreglada com està ara.

les opinions

ició de les festes de la capella del Carme

Coral i Paula Rodríguez
Aquestes dos noies són de Terrassa i tenen 17 i 15 anys, respectivament.
Enguany és el segon any que assisteixen a les festes de la capella perquè
la seva família hi té una finca molt a prop. Els agraden molt aquestes festes
perquè són molt familiars -asseguren-; tothom es coneix. També van passar-ho
molt bé durant les festes de Roquetes i pensen continuar venint a les nostres
terres sempre que puguin.
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