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Imatges de la festa de
la Castanyada a Roquetes
La festa de la tardor per excel·lència va tornar a celebrar-se a
diversos punts de Roquetes i la raval de Cristo. Així, la Castanyada va deixar imatges festives entre tots els sectors de la
població. En aquestes dues pàgines, en trobareu un resum.
Dissabte 30 d’octubre, un dia abans de la celebració, el casal
de l’Hort de Cruells va acollir una castanyada jove amb l’actuació dels DJ Loupier i Gaya (imatge de l’esquerra). Els més
de dos-cents assistents van gaudir de la nit jove; alguns d’ells,
disfressats, i entre tots van repartir-se el premi a la millor disfressa, que va consistir en una caixa de botelles de cava.
NIT DE CASTANYES I PANELLETS

Un any més, la gent gran de la ciutat va reunir-se, la nit del 31
d’octubre, en un sopar al casal de jubilats que va aplegar un
centenar de persones (foto de la dreta). Tal com mana la tradició, les postres van consistir en panellets, castanyes i cava,
i, per acabar, ball amb la música de Francisco.
Per la seva banda, l’Associació de Veïns la Ravaleta va organitzar un sopar al casal al què van assistir més de 250 persones. Cadascú va dur-s’hi el sopar i, per a les postres,
l’Associació va repartir panellets. El ball va allargar la festa
fins a la matinada.
I destacar, finalment, la festa de celebració que cada any organitza el Patronat de Festes de Roquetes als locals de la Lira.
Un any més, la sala de ball va omplir-se i els assistents van
gaudir dels 10 kg de castanyes, 8 de panellets i cremat que va
repartir el Patronat per a les gairebé 200 persones que hi van
assistir. També la música de ball (amb el duet l’Essència) va
cloure la celebració.
LA FESTA A LES ESCOLES

Els escolars del municipi també van celebrar la festivitat. Els
més petits, per exemple, que són els de la llar d’infants Patu(continua a la pàgina següent)
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fets, van sortir al carrer, el dia 29, per repartir panellets i
castanyes entre la ciutadania que es trobava aquell matí al
mercat municipal. Una vegada allí, els menuts, vestits de
castanyeres i castanyers, van cantar cançons típiques d’aquesta data.
Per la seva part, l’escola de la raval de Cristo va celebrar la
diada amb un festival de teatre, danses i cançons que havien preparat amb la mestra de música i que van oferir als
pares el matí de divendres al pati de l’escola. A la tarda,
també al pati, van menjar castanyes torrades i coc.
AL M. M. DOMINGO

Enguany, a causa de les obres que s’estan duent a terme a
l’escola de Roquetes, la festa va celebrar-se de manera diferent a l’habitual. Els pàrvuls i els alumnes del cicle inicial
van ballar danses i van interpretar diverses cançons al pati
de parvulari; mentre que els alumnes dels cicles mitjà i superior van fer-ho al pati gran de l’escola, acompanyats dels
mestres de música Marisa Valls i Josi Medina. En acaba
els balls, un grup d’alumnes vestides de castanyeres va repartir castanyes per a tots.

A DALT DE TOT, LA CELEBRACIÓ A LA RAVAL DE CRISTO I A LA LIRA. A DALT D’AQUESTES LÍNIES, ELS INFANTS DE LA LLAR PATUFETS AL MERCAT DE ROQUETES.

Aquell mateix dia, quatre-cents alumnes van quedar-se a
dinar al menjador de l’escola per celebrar la castanyada i
gaudir del menú especial que les cuineres van preparar per
a l’ocasió. Un menú que va constar d’amanida, pollastre i
patates al forn amb tocs de tardor, gelat, fruita, castanyes
i panellets. Molts dels alumnes assistents van acudir-hi
disfressats.

D’ESQUERRA A DRETA, LA CASTANYADA A L’ESCOLA DE LA RAVALETA, AL M. DOMINGO I EL DINAR QUE VA OFERIR L’AMPA D’AQUEST DARRER CENTRE PER A L’OCASIÓ.
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