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Però no només a Roquetes va haver revetlla popular de
Sant Joan ja que, a la raval de Cristo, l’Associació de Joves
de la Ravaleta van organitzar-ne una d’oberta a tothom
que desitgés participar-hi (més d’un centenar i mig de persones van apuntar-s’hi) a la terrassa de les escoles. Cap al
vespre, una baldanada va encetar la vetllada, que va continuar amb el sopar que, a l’igual que a l’Hort de Cruells,
cadascú va dur-se de casa. Les postres -això sí- van anar
a càrrec de l’Associació, que va obsequiar els assistents
amb cava i coca.
A la mitja nit, una traca va donar inici al ball i, cap a la
matinada, la discoteca mòbil va fer moure els més joves
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per acabar de festejar la nit més curta de l’any.
LA LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES

Per la seva banda, la gent més gran del municipi també va
tenir opció d’acudir a una altra revetlla: la que va organitzar, com cada any, l’Associació de Jubilats i Pensionistes de
Roquetes. Amb motiu de la nit de Sant Joan, es va preparar un sopar al pati dels til·lers del centre cívic, a base de
picadetes, gambes, ous farcits, espardenyes, pernil amb
meló, caragols, filet de vedella, gelat, coca i cremat. Tot un
àpat de celebració que va cloure amb el ball a càrrec del
duet Esencia. La vuitantena d’assistents va rebre un obsequi de part de l’Associació.

La 3a Fira d’Entitats
omple l’Hort de
Cruells en vespres
de les Festes majors
Un total de vint-i-sis associacions roquetenques van participar, dissabte 26 de
juny, en la tercera edició de la Fira d’Entitats que organitza l’àrea de Qualitat de
Vida de l’Ajuntament. Com en totes les
edicions, l’Hort de Cruells va ser l’escenari de la Fira; la mostra de l’activitat associativa de Roquetes. A partir de les 17 hores i durant
tota la tarda, les entitats participants -culturals, lúdiques,
esportives i socials- van donar a conèixer les seves activitats al públic; un públic que va acudir fidel a la ja consolidada cita prèvia a les Festes Majors de la ciutat.
Aquesta iniciativa de l’àrea de Qualitat de Vida ha tingut
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sempre un més que rellevant poder de convocatòria, tal
com explica la regidora de l’àrea, Pepita Bosch; “des del
primer any, sempre ha tingut molt bona acollida, tant
de públic com d’entitats que hi participen”; una inicia(continua a la pàgina següent)
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tiva que, des del començament, va respondre a “la necessitat que la ciutadania, tant de Roquetes com de les
Terres de l’Ebre, conegués totes i cadascuna de les associacions que hi ha avui en dia a la ciutat i la tasca tan
important que aquestes desenvolupen”, va manifestar
la regidora.
Tant la primera edició de la Fira com la segona (celebrades els mesos de juny del 2008 i el 2009, respectivament)
van comptar amb una alta participació, i el públic va
poder gaudir, durant tota la tarda, de la informació que
les associacions presents van donar sobre la seva activitat i també de les actuacions i mostres que moltes d’elles
van oferir. Cal esmentar, per exemple, les que van dur a
terme els Grallers de Roquetes, els diables Lucifers, el
ball countr y de l’Associació de Dones, els models d’avions del Club d’Aeromodelisme Ràdio Control de l’Ebre,
el cant de la coral Preludi a Caro o el ball a càrrec del
club de ball esportiu Making Dance.
Altres entitats van optar per organitzar activitats a la
seva carpa, com ara el club escacs Peó Vuit, que va celebrar partides d’escacs; el Centre Obert, que va organitzar
jocs per als menuts; AHIDA-TE o el Club de Bitlles, que
va ensenyar a tirar-les. També cal esmentar l’activitat organitzada per la Joca Club Alpí, que va muntar una petita
(continua a la pàgina següent)
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instal·lació d’escalada a la soca de l’eucaliptus del bell
mig del parc municipal.
Cal assenyalar que, en aquesta mostra cívica -a l’igual
que en les anteriors-, també hi estan involucrades les
àrees de Cultura, Esports i Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament de Roquetes.
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