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Roquetes festeja el seu
patró, Sant Gregori
Diumenge 9 de maig, dia de la festivitat del patró de Roquetes, Sant Gregori, va celebrar-se una missa en el seu
honor, a la qual van assistir les autoritats municipals,
membres del Patronat de Festes i diverses pubilles del
2009 i el 2010 (foto de la dreta). Durant la missa, es van repartir estampes del sant i, en acabar, espigues de blat beneïdes, en al·lusió a Sant Gregori.
En sortir de l’església, es va engegar una traca al carrer
Major i es va aprofitar la festa per fer la cloenda de la ballada de sardanes que durant els mesos d’hivern ha organitzat el Centre Parroquial. Molta gent va ballar davant
l’església i, en acabar, se’ls va fer un obsequi a Jordi Angelats (mestre sardanístic) i a la seva senyora (a la segona
imatge).
A la tarda, l’església va ser l’escenari del concert que va
oferir M. Pau Medina, estudiant de violoncel i cant al Conservatori de Tortosa, acompanyada en alguns moments

diplomes

Cloenda de la casa
d’oficis del casal de joves
Aquest juny passat van acabar les classes i es va
fer l’entrega de diplomes corresponents a la casa
d’oficis d’agent de desenvolupament turístic i turisme rural; acte que va tenir lloc a la sala de plens
de l’ajuntament. Aquest curs va celebrar-se durant
un any al casal de joves i va estar format per vuit
alumnes; un projecte formatiu que està promogut
per la Diputació de Tarragona, amb el suport del
Fons Social Europeu.
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pels seus germans Sergi (oboè) i Gemma (flauta travessera), i al piano, per la professora Elisa Huguet. Val a dir
que els tres germans músics són fills de Josi Medina, director de la coral Preludi a Caro de Roquetes.

