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‘L’art de les dones
roqueteres’, a la biblioteca
Mercè Lleixà
El 10 de desembre, l’alcalde de Roquetes i la regidora
Pepita Bosch van inaugurar l’exposició sobre l’art de diverses dones de Roquetes que va organitzar l’àrea de
Qualitat de Vida de l’Ajuntament tot seguint el Pla de
política de dones engegat fa uns anys. Sota el títol de
L’art de les dones roquetes, l’exposició va mostrar, a la
sala polivalent de la biblioteca Mercè Lleixà, les obres i
els currículums de deu dones de la ciutat; algunes que
hi resideixen i d’altres que, tot i no viure-hi, estan, familiarment, molt vinculades a ella.
L’acte d’inauguració de l’exposició va comptar amb
molta afluència de públic. Un acte durant el qual es va
projectar un audiovisual en què es veien les artistes realitzant llurs treballs. En acabar, la soprano M. Pau Medina i la pianista Duna Fontanet van oferir un petit
recital.
Les dones que van exposar la seva obra a la biblioteca
(que es va poder veure fins al 30 de desembre) van ser
(d’esquerra a dreta i de dalt a baix, a les imatges de la
pàgina anterior): M. Pilar Alegria (creadora), Teresa M.
Batalla (ceramista), Tere Estrada (artista visual), Duna
Fontanet (pianista), Neus Llatje (dissenyadora gràfica),
M. Pau Medina (soprano), Mentxu Pérez (il·lustradora),
Cinta Ramos (pintora i il·lustradora), Anna Trullén (ballarina i actriu) i Irene Trullén (actriu).
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‘BLOG’, L’ÒPERA PRIMA D’IRENE TRULLÉN
Precisament, aquesta darrera artista, Irene Trullén, ha
estat una de les set joves actrius catalanes que han interpretat la recetment estrenada pel·lícula Blog. Junt amb
Lídia Torrent, Anna Castillo, Sara Gómez, Candela
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

Antón, Lola Errando i Alada Vila, Irene Trullén interpreta
a Paula; una adolescent que, com la immensa majoria,
necessita les xarxes socials d’internet per poder estar en
contacte continu amb les seves amistats. Messenger,
webcam, Youtube, blogs, Facebook, Twitter, el mòbil...;
aquest jovent totalment digitalizat necessita, de manera
imperiosa, estar sempre connectat a la xarxa. Aquesta
mena de ‘droga’, socialment acceptada, és una de les temàtiques que aborda Blog; una pel·lícula produïda per
Escándalo Films i dirigida per Elena Trape, que ha ofert
la possibilitat a Irene de mostrar al món la seva fusta
d’actriu.

Dimarts 21 de desembre va tenir lloc l’entrega dels certificats
acreditatius als alumnes que van participar en els cursos del
Connecta’t 2010; programa d’alfabetització digital per a la recerca de feina que va ser promogut pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i l’àrea de Noves tecnologies de
l’Ajuntament de Roquetes.
Una vintena d’alumnes van assistir als cursos Introducció bàsica a l’ofimàtica, orientat a conèixer i iniciar-se en els entorns d’ofimàtica bàsica, sistemes operatius, ús bàsic de
processadors de text i navegació per Internet, i Eines per a la
recerca de feina a través de les noves tecnologies, per poder
conèixer i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació bàsiques al procés de recerca de feina (elaboració del
currículum o carta de presentació, recerca activa de feina a
través d’Internet, etc).
Aquesta formació del programa Connecta’t va estar adreçada a persones en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar que aquestes es familiaritzessin amb les noves
tecnologies i poguessin activar la seva recerca de feina.

‘No callis’, jornada per
als alumnes de 4t d’ESO

i, a més...

Certificats per als alumnes
del programa Connecta’t

Una altra acció de l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament aquest mes de desembre passat va ser la
que va dur-se a terme a l’Institut Roquetes per a l’alumnat de 4t d’ESO. Dintre de la campanya No callis,
van celebrar-se dos tallers: un de fontaneria per a les
noies, a càrrec de treballadors de la brigada municipal i un altre per aprendre a planxar i a cosir (enfilar
una agulla, cosir la vora d’uns pantalons o un botó)
per als nois, dirigit Pepita Bosch, regidora de l’àrea,
i Teresa Marro. Durant la mateixa jornada, els Mossos d’Esquadra van fer-hi una conferència sobre la
violència de gènere i es va entregar el premi a l’obra
guanyadora del concurs Carta a un maltractador, celebrat el novembre passat. Tres cartes van ser finalistes, les de les alumnes Raquel Forcada, Maria Beltran
i Cinta Sanz, de Jesús, que va ser la guanyadora.
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