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Introducció a la metodologia Aprenentatge i Servei
Organitzat per la coordinació territorial de Joventut, la Secretaria General de l’Esport a les TE i els serveis territorials
del Departament d’Educació, els dies 20 i 27 de novembre
va tenir lloc, a la biblioteca Mercè Lleixà, un curs d’introducció a la metodologia Aprenentatge i Servei (APS); un
curs adreçat a professorat de primària i secundària, professionals de joventut, i responsables i/o membres d’associacions d’educació en el lleure o entitats socials, juvenils,
esportives, etc.
Aprenentatge i Servei és una proposta educativa que combina els dos processos, en què l’alumnat es forma tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de
millorar-lo. Un projecte d’APS és una oportunitat clara per
donar protagonisme i fomentar la participació dels joves
perquè els ofereix l’oportunitat de desenvolupar activitats
significatives, valuoses i gratificants per a ells i per al seu
entorn; prestigia les seves competències i valors en la me-

sura que actuen en benefici d’altres persones o col·lectius;
i els ajuda a adquirir més nivell de compromís i responsabilitat social. Si voleu saber més coses sobre APS, consulteu
el web www.aprenentatgeservei.cat.

El pavelló acull la XV Trobada
comarcal de la gent gran
Dissabte 16 d’octubre es va dur a terme, per primera vegada
a Roquetes, la Trobada comarcal de gent gran del Baix Ebre.
En aquesta edició, la 15a, van participar-hi més de 450 persones, pertanyents a 14 associacions relacionades amb la
gent gran de la comarca.
La jornada va començar amb un esmorzar al centre cívic,
l’actuació dels Grallers de Roquetes, sardanes, concursos de
guinyot i bitlles, missa, l’actuació de la coral Preludi a Caro,
i un dinar de germanor, que va tenir lloc al pavelló poliesportiu.
La trobada, organitzada pel Consell Comarcal, va comptar,
entre d’altres, amb l’assistència del seu president, Dani Andreu; l’alcalde de Roquetes, Paco Gas; i el delegat del Govern
a les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó.

presentacions

Els inicis republicans
a les Terres de l’Ebre

El roquetenc Lluís Bertomeu i Camós va presentar,
divendres 29 d’octubre, el seu últim llibre: Els inicis republicans a les Terres de l’Ebre. 1900-1930. La
presentació, celebrada a la biblioteca, va anar a càrrec de Xavier Vega, director dels serveis territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a les
Terres de l’Ebre.
El nou llibre de Bertomeu conté una gran quantitat
d’informació rellevant sobre els inicis del republicanisme a les nostres terres fins a la seva consolidació. És el recull del passat d’un sector polític clau
al nostre territori i d’uns ideals pels quals
es va lluitar i
que,
segons
l’autor, continuen vius en la
nostra societat.
En definitiva,
una obra carregada de dades
de gran utilitat
per als historiadors.
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