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Roquetes

‘Juliol de 1708, l’Onze
de setembre de les Terres
de l’Ebre

El professor Roc Salvadó dicta la
conferència institucional de la Diada
Divendres 10 de setembre, amb motiu de la Diada nacional de Catalunya, l’Onze de setembre, l’Ajuntament va
organitzar, un any més, una conferència institucional.
Seguint la línia encetada fa tres anys, el conferenciant
triat per a l’ocasió va tornar a ser un roquetenc. Aquesta
vegada, l’historiador i professor Roc Salvadó Poy.
Salvadó, gran coneixedor de la història del nostre territori i de la relació entre Tortosa i Roquetes, va parlar del
paper estratègic de Tortosa i les Terres de l’Ebre en aquella època, de la guerra de successió, de la revolta catalana
de 1705, del setge de Tortosa, el bombardeig i la seva capitulació l’any 1708, i també de la importància del riu
Ebre en aquests enfrontaments i les conseqüències de la
guerra, ja que els habitants de moltes poblacions ebrenques van haver d’abandonar-les durant un llarg període
de temps.
Per il·lustrar la conferència, el professor va mostrar diversos mapes de Tortosa d’aquella època. Com a nota curiosa, el públic assistent a la sala d’actes de l’ajuntament
va poder veure la primera imatge de Roquetes en els
mapes. Tota una lliçó d’història.
En acabar, Salvadó va obsequiar l’Ajuntament amb un
llibre seu sobre la independència de Jesús, que parla més

de Roquetes que de Jesús, en paraules de l’autor. A la vegada, l’alcalde va entregar-li una talla com a record. El
cant dels Segadors va cloure la celebració.

Dijous 16 de setembre, a la biblioteca Mercè Lleixà va
tenir lloc una conferència organitzada per l’associació
Sirga, camins per créixer en el desenvolupament personal. D’aquesta manera, Sirga va iniciar el nou ‘curs’ parlant del cor de la mà del doctor Tomàs Álvaro, metge,
psicòleg i investigador.
Álvaro va posar èmfasi en la importància d’aprendre a
escoltar el nostre cor i a treballar el ritme cardíac, i
també en la importància d’aquest òrgan vital tant per a
la salut física i com l’emocional. Quan perdem l’harmo-

conferències

L’associació Sirga inicia la
temporada parlant del cor

nia interior, també perdem el ritme cardíac. Treballarlo ajuda a pal·liar malalties com la hipertensió, la depressió, la fibromiàlgia o l’ansietat, entre d’altres.
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