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CURSOS i TALLERS
Cursos al casal de joves
- Processador de text (nivell mitjà).
- Full de càlcul (nivell mitjà).
- Bases de dades (nivell mitjà).
- Recursos per a cuidadors no professionals.
- Tècniques per a la recerca de feina
(CV, entrevista, carta de sol·licitud).
- Administració de magatzem i transport.
- Cap de magatzem
- Gestió documental a l’àmbit professional.
- Instal·lador de sistemes de climatització.
Més informació i inscripcions: Telecentre Roquetes. Canal 11, 1r. Tel. 977 503
063. A/e: telecentre@roquetes.cat
Horari: de 9a 14h i de 16 a 21h.
Intel·ligència emocional aplicada a
l’empresa. Dies 5, 12, 19 i 26 de
novembre i 3 de desembre, de 9 a 14h.
Impartit per la URV.
Organitza: ENPE (Escola de Negocis
per a Empresaris, CC Baix Ebre).
Més informació: www.baixebre.cat i
www.cambratortosa.com
Introducció a la metodologia Aprenentatge i Servei (APS).
Dies 20 i 27 de novembre, de 9.30 a
13.30h. A la biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà.
Destinataris: professorat de primària i
secundària, professionals de joventut,
Plans educatius d’Entorn i Esports. Responsables o membres d’associacions
d’educació en el lleure o entitats socials, juvenils, esportives, etc.
Interessats, envieu nom i cognoms,
NIF, correu electrònic i nom del centre a l’adreça electrònica:
joventut.ebre.dasc@gencat.cat
El termini d’inscripció acaba el dia 18
de novembre.
Organitza: la coordinació territorial de
Joventut, la representació territorial de
la Secretaria General de l'Esport i Departament d’Educació a les TE.
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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.

De 12 a 12.30h: taller d’experimentació
Veure la Terra amb altres ulls.
De 12.30 a 13.30h: visita guiada a l’Observatori de l’Ebre.

ESPORTS DE MUNTANYA
Excursió a la vall de la Jepa i la Fontcalda. Itinerari geològic circular que
passa pel canó del riu Canaletes, el santuari de la Fontcalda i l’àrea interpretativa de la vall de la Jepa.
Dia 20 de novembre, a les 8.30h.
Centre d’informació del PN dels Ports a
Roquetes (tel. 977 500 845).
Organitza: Gubiana dels Ports.

PARC NATURAL DELS PORTS a Roquetes
Visita guiada a l’exposició permanent
Geoports, centre d’interpretació geològica i projecció del vol virtual sobre el
Parc Natural dels Ports. Dins de les IV
Jornades científiques, en el marc de la
Setmana de la ciència 2010.
Centre d’informació del Parc Natural
dels Ports al Baix Ebre.
Dies 12 i 19 de novembre, a les 19h.

Sortida d’iniciació a l’escalada
esportiva (d’un i dos llargs).
Dia 20 de novembre.
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.
Cursa Km Vertical
Dia 21 de novembre. Roquetes.
Última prova del 3r Circuit de curses de
muntanya de les Terres de l’Ebre -Trofeu
Pam i Toc.
Una cronoescalada de 7 km de distància (de la Caramella fins a Caro), amb
un desnivell positiu de 1.363 m.
Organitza: la Joca Club Alpí.
Més informació:
kmverticaro.blogspot.com.
OBSERVATORI DE L’EBRE
Setmana de la ciència 2010
Jornada de portes obertes. Dia 21 de
novembre.
D’11 a 12h: conferència Què és la teledetecció? Una introducció teòrica i pràctica a l’observació de la Terra des de
l’espai.

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.

Conferència: Inventari d’espais d’interès
geològic de Catalunya, a càrrec de
Maria Serral Membrado. Dins de les IV
Jornades científiques, en el marc de la
Setmana de la ciència 2010.
Centre d’informació del Parc Natural
dels Ports al Baix Ebre.
Dia 12 de novembre, a les 20h.

AGENDA D’ENTITATS
Associació de Dones de Roquetes
Activitats fins al juny:
Ball country: dilluns, de 19 a 20.30h.
Preu: 10 al mes.
Tai-txí: dimarts, de 19.30 a 21h. Preu:
20 mes.
Manualitats: dimarts, de 16 a 19h. Preu:
7 mes.
Català: dilluns, de 17.30 a 19h. Preu:
10 mes.
Labors: dijous, de 16 a 19h. Preu: 7 al
mes.
Anglès: dijous, de 19.30 a 21h. Preu:
15 al mes.
Altres activitats:
Taller de Swarosky. Dies 3, 10, 17 i 24
de novembre, a les 18h.
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Taller de cuina nadalenca. Dia 22 de desembre, 17h.
Associació de Veïns de la Ravaleta
Activitats fins al juny:
Aeròbic: dilluns, de 21 a 22h. Preu: 10 al mes
(socis). Aikido: dimarts i dijous, de 20 a 22h.
Preu: 20 al mes (socis).
Tennis: dijous, de 21 a 22h. Preu: 10 al mes (socis).
Informàtica: pendent de concretar.
Més informació: tels. 626 720 761 i 646 205 367.
Centre parroquial
Sardanes. Segon diumenge de mes, a les 13h. Davant de l’església de Roquetes.
Club d’escacs Peó Vuit
Dimarts i divendres, formació per a tots els socis
que ho demanin (nivell d'iniciació i nivell avançat),
amb monitors de la FCDE. Els dijous a la tarda, a
partir de les 18h, el club és obert perquè tothom que
vulgui vagi a fer-hi la partida.
Futbol Sala Roquetes
Nova pàgina web: www.cfsroquetes.webpin.com
Llar de Jubilats i Pensionistes de Roquetes
Activitats fins al juny:
Ioga: dimecres, de 16.30 a 17.30h. Gimnàstica: dilluns i dijous, de 16.30 a 17.30h.
Podòloga: dimecres, a partir de les 15.30h.
Perruqueria: dimarts, dijous i dissabte, 9.30h.
Sardana i jota: dimecres, de 18 a 19.30h. Manualitats: divendres, de 15.30 a 19.30h. Massatges: dimarts i dijous. Informació (tel. 670 464 021). Revisió
de la pressió arterial: últim divendres de mes,
17.30h. Informàtica: dilluns i dimecres // dimarts i
dijous, de 17.30 a 19.30h.

Jotes
És lo Jeep del Canalero,
que al veure’l m’ha recordat:
aquí anava la rondalla,
i de cançons carregat.
Es pot dir que és mitja Espanya
la que aquest auto ha passejat.
Si es veiessen en un munt
les olives que ha tirat,
les saques de garrofes
que del Fangar n’haurà baixat,
i els caixons de mandarina
que a l’Agrofruit ha portat...
Ja fa cara de cansat
però encara aniria.
Encara que el camí sigue llarg,
fins al cel arribaria
per poder passejar
la jota tortosina.

ai, que content estaria!
A D. Antonio lo Xaparro,
persona d’admiració:
quan lo Canalero cantava
ell tocava el guitarró
i, de tant en tant, li tocava
amb la gaita una cançó.
Són cançons improvisades
les que ara aquí us he ficat.
Si el Canalero visqués
i me les hagués repassat,
jo tinc plena confiança
que un deu m’hagués donat.
Jose M. Favà

A qui conserva aquesta joia,
jo un monument li faria.
Lo cuida amb tant carinyo
com si fill d’ell fos.
Si el Canalero ho veiés,

Sirga, camins per créixer
Meditació: dimarts, 20h. Més informació: Jordi Calverol, tel. 669 758 060.
Seitai: dimecres, 20h. Més informació: Albino Tena,
tel. 666 259 983. El primer dimecres de cada mes
estarà reservat a les persones que vulguin iniciar-se
en la tècnica.
Casal de joves de Roquetes.
Si voleu publicar els vostres actes a l’agenda,
només cal que envieu la informació
a l’adreça electrònica
comunicacio@roquetes.cat
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