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Els actes religiosos
de principis de desembre

La Mare de Déu de la
Immaculada, motiu de les festes
que organitza la Congregació
Mariana de Roquetes

Q

uan arriba el desembre, arriben també
les festes religioses que la Congregació
Mariana de Roquetes organitza en honor
a la Mare de Déu de la Immaculada; festes que conclouen el mateix dia de la fes-

tivitat, el dia 8.
La novena a la Immaculada, un dels actes religiosos de
les festes, va començar el dia 29 de novembre, enguany
predicada per mossèn Domingo Escuder, director i conciliari de la Congregació Mariana. Aquest va presentar els
nou temes de la novena oficial de la Immaculada, que s’anomenarà, a partir d’aquesta edició, com la novena del
centenari.
Entre la programació festiva cal destacar la missa que el

pare jesuïta Alberca va predicar i presidir diumenge dia
5 a l’església de la raval Nova, la festa infantil, amb jocs
i xocolatada, que va tenir lloc dilluns 6 de desembre al
centre parroquial, l’ofrena floral a la Mare de Déu del dimarts 7 de desembre, i, finalment, la missa major del dia
de la Immaculada. Una missa que va presidir José L.
Aurín, vicari general del Bisbat, i que van concelebrar el
rector de la parròquia, mossèn Escuder, els pares jesuïtes de l’Observatori, capellans fills de Roquetes i d’altres
de convidats. La coral Preludi a Caro va posar-hi la veu
musical i, en acabar, una solemne processó, acompanyada de la música de la banda de la Lira Roquetense, va
recórrer els principals carrers de la ciutat.
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En benefici d’Haití
Dissabte 18 de desembre, els Joves de la Ravaleta van
organitzar, al casal de la raval de Cristo, un concert benèfic per als damnificats d’Haití. El preu de l’entrada solidària va ser de 5 euros i els diners recaptats van ser
destinats a una ONG. Van participar-hi Los maleantes,
Metabole, Jackbeeab i Herenya.
El concert va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roquetes, la Secretaria General de Joventut de
la Generalitat i la Diputació de Tarragona.

Dinou anys de casal

música

Des que va ser inaugurat el casal de la raval de Cristo (el
21 de desembre de 1991), l’Associació de Veïns organitza
un sopar de germanor per rememorar aquella data tan
assenyalada. A l’igual que els anys anteriors, aquest acte
gastronòmic i festiu va celebrar-se al mateix casal; enguany, l’11 de desembre. Els assistents van dur-s’hi el
menjar de casa i l’Associació va posar-hi el cava, les pastes i un petit obsequi per a tothom. El conjunt musical
Gemma i Manu van posar-hi la nota musical en la sessió
de ball posterior al sopar.

Mes d’audicions i concerts a la Lira Roquetense
La Lira va celebrar la festivitat de la seva patrona,
Santa Cecília, dissabte 11 de desembre, i va fer-ho
amb missa, cercavila, concert, aperitiu i ball. El concert va ser ofert pels Grallers de Roquetes i la banda
de música de l’entitat, a la qual no van haver-hi noves
incorporacions de músics, però sí la incorporació del
nou director, l’ampostí Joaquín Zaera.
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Per la seva banda, els alumnes de l’escola de música van
oferir una audició la tarda del dia 22, en què van actuar les
aules de sensibilització i iniciació, llenguatge de 1r i 2n,
flauta travessera, guitarra, piano, conjunt instrumental,
saxofon, trompeta i clarinet. Algunes de les obres que s’hi
van poder escoltar van ser Margarideta, el Danubi blau, La
cucaracha i la banda sonora de Titànic, entre d’altres.

