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CONFERÈNCIES
Albert Giné i la Marató des sables. El corredor roquetenc explicarà la seva participació en una de les curses més dures
del món. Dia 14 de gener, a les 20h.
Casal de joves. Organitza: àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roquetes.
CURSOS i TALLERS
Taller de ball de jota (només adults).
Inici: dia 7 de gener, de 19 a 21h.
Divendres tarda i dissabte matí (horari
per confirmar). Dies 7, 8, 14, 15, 21 i 22
de gener. Casal de joves.
Inscripció gratuïta a l’ajuntament.
Organitza: àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes.
Taller de jota cantada amb el professor
Artur Gaya. Inici: 28 de desembre. Hort
de Cruells.
Dies 28 de desembre i 4, 11, 13, 18, 20 i
22 de gener, de 19 a 21h.
Inscripció gratuïta a l’ajuntament.
Organitza: àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roquetes.
Curs de monitor de futbol sala que
acredita els titulats per entrenar fins a la
categoria Nacional B.
Preu: 150 euros.
Organitza: Club Futbol Sala Roquetes.
(Per poder realitzar el curs a Roquetes
cal disposar d’un mínim de 25 inscrits).
Més informació al telèfon 651 682 821 o
a les a/e cfsroquetes@hotmail.com i
cfsroquetes.premsa@gmail.com.
Cursets de tennis
Mini tennis (de 5 a 8 anys): dimarts i dijous, de 17.15 a 18.05h.
Iniciació (de 8 a 12 anys): dilluns, dimecres i divendres, de 17.15 a 18.05h.
Perfeccionament (a partir dels 13 anys):
dimecres i divendres de 18.05 a 19h.
Informació i inscripcions al telèfon 657
308 241.
ESPORTS DE MUNTANYA
Trobada d’escaladors de gel a Brian-
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çone (França). Dies 7, 8 i 9 de gener.
Organitza: la Joca Club Alpí.
Escalada en gel a Boí. Dies 29 i 30 de
gener.
Organitza: la Joca Club Alpí. Per participar-hi, cal passar pel local del club (Sant
Bertomeu 6, Roquetes) el dijous abans
de la sortida per concretar l’hora i el lloc
de sortida i el material necessari. Horari:
dijous, de 22.30 a 23.30h.
EXPOSICIONS
L’art de les dones roqueteres.
Fins al 30 de desembre, de dilluns a
divendres. Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà.
Exposició-venda de Nadal. Escultures,
pintures, ceràmica, joies...
Fins al 5 de gener, de 10 a 14h i de 16 a
20h, tots els dies de la setmana.
Raval de l’Art (camí de l’Anglès 1, Raval
de Cristo. Tels. 977 581 249 i 616 622
744. www.ravaldelart.com.
OBSERVATORI DE L’EBRE
Visites guiades gratuïtes a les instal·lacions de l’Observatori: tots els
divendres a les 16h i el primer
diumenge de cada mes a les
11h.
AGENDA DE LES FESTES DE
NADAL, CAP D’ANY I REIS
Dia 24 de desembre, 18.30h. El
Pare Noël visita la raval de
Cristo. Casal de la raval de
Cristo.
Organitza: AV la Ravaleta.
18.30h. Caga tió per a tots els
infants. Pavelló poliesportiu.
Organitza: àrees de Cultura i
Joventut de l’Ajuntament de
Roquetes.
Dia 26 de desembre, 20.30h.
Concert de Sant Esteve. La Lira
Roquetense.

Dia 27 de desembre. Parc de Nadal,
amb danses, nadales, conta contes, tallers i espectacles. Dies 27, 28 i 29 de
desembre, de 10 a 13h i de 16 a 19h.
Pavelló poliesportiu. Organitza: Centre
Obert i Serveis Socials. Àrees de Qualitat de Vida i Joventut de l’Ajuntament
de Roquetes.
Dia 28 de desembre, 19h. Recollida de
cartes per a SM els Reis Mags d’Orient a
càrrec dels patges reials. Estanc de Marita (raval de Cristo). Organitza: AV la
Ravaleta.
Dia 31 de desembre. FESTA DE CAP
D’ANY. A partir de les 20.30h.
Cap d’Any jove. Si teniu entre 18 i 35
anys, veniu a la carpa jove. Viurem la
millor entrada d’any. Només cal que us
porteu un bon sopar per aguantar una
nit plena de marxa.
Carpa jove (pàrquing pont Vial Verd).
Preu: 6 .
I si en teniu més de 35, el vostre espai
serà el pavelló poliesportiu.
Preu adult: 10 . Preu infantil (de 12 a 17
anys): 5 . Venda d’entrades: Ajunta-
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ment de Roquetes Places limitades. Inscripcions: fins
al 28 de desembre (data màxima). Organitza: Ajuntament de Roquetes, àrea de Joventut.
Cap d’Any a la
Ravaleta, 21.30h.
Sopar i festa de
Cap d’Any amb
una selecció de la
millor música
pop-rock dels
anys 80 fins als
anys 2000. Preus:
17 (socis), 22
(no socis) i 5
(preu infantil).
Casal de la raval
de Cristo.
Organitza: Associació de Joves de
la Ravaleta. Col·labora: Ajuntament de Roquetes,
àrea de Joventut.
Dia 2 de gener, 9h. Trofeu solidari del CD Roquetenc
per aconseguir roba i menjar per al tercer món. Camp
de gespa municipal. Organitza: CD Roquetenc.
Dia 4 de gener, 16h. VII Torneig infantil nadalenc
d’escacs. Categories: benjamins, alevins i infantils.
Inscripcions: peovuit@peovuit.com. Centre cívic
(local del CE Peó Vuit). Organitza: Club d’escacs Peó
Vuit.
Dia 5 de gener, 18.30h. Arribada de la cavalcada de
SM els Reis Mags d’Orient a la raval de Cristo.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
20.00h. Arribada a Roquetes de SM dels Reis Mags
d’Orient. Cavalcada, adoració del Nen Jesús i repartiment dels regals davant de l’església. Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
Dia 6 de gener, 12.30h. Lliurament de premis del
Concurs de pessebres organitzat per la Congregació
Mariana de Roquetes. Lloc: església parroquial de
Roquetes.

Si voleu publicar els vostres actes a l’agenda,
només cal que envieu la informació
a l’adreça electrònica
comunicacio@roquetes.cat

col·laboracions
Un sèrie II-A
Benvolgut amic Favà,
sento gran admiració
de les jotes que has versat
per al més gran cantador.
Lo Chaparro vos saluda
tocant-vos lo guitarró.
Va anar un dia a Barcelona
per poder-se revisar.
Litoral, Dalt i del Mig
a 80 va rondar.
Va tornar per l’autopista
per poder-se jubilar.
Ha estat dos anys fent-se un lifting,
s’ha relaxat a un spa.
Cada mes, una setmana
a un balneari se’n va.
D’esforços i de faena
ja no en vol sentir parlar.
Ara només fa turisme,
lo descans se va guanyar.
És Land Rover llaüter
i en mans de qui l’ha afillat,
porta xiques guapes, músics
i a qui vingue en amistat.
Ara s’ha fet bitemero
i molts germans ha trobat.
Anar buscar rovellons
és de lo que més li agrada.
Planeja bé per l’asfalt
i en pista és una passada.
Mai se tira per atràs
ni que vingue una pujada.
Quan se crusa anant pel món
en Pasqualis i camions
sempre los torna lo saludo
donant records i aspressions.
Farà 42 anys
en salut i prestacions.

quan sortim a passejar.
Se coneix totes les rutes
des de Beseit al Fangar
i per al Tradinosaurios
aquí a Roquetes s’hi està.
En los faros ‘largo alcance’
de nit i de dia se fa.
Sembla que balla la jota
quan per clots i aigüeres va.
Porta un enganche de bola
per a poguer remolcar.
Ara us faré referència
dels detalls que porta dins:
intermitents d’Avon llama,
una pala i dos coixins.
Los asientos tapissats
que no m’han costat ni cinc.
Xalo en jotes al volant,
rondalla el motor encara.
Xalo de tindre’l en mi,
sempre està alegre, no para.
Xalo de fer estes paraules,
són fresquetes, fetes d’ara.
A la revista Roquetes
voldria col·laborar.
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mos podríem cartejar.
Escriure en jotes versades
és lo superior que hi ha.
Ara ja mos despedim.
Dos i mitja del matí.
Lo Santana i’l tripulant
se’n van los dos a dormir.
Demà mon anem de gira
quan se face de matí.
Tortosa, 3/12/2010
Antoni Martínez Vilás

És un ‘caque’ presumit

(lo Chaparro)
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