Salutació
Roquetencs i roquetenques,
És per a mi un honor poder compartir amb vosaltres uns moments de la vostra Festa Major 2018. I ho
és per diversos motius.
En primer lloc perquè com a docent que sóc des de fa vint-i-set anys, final de juny sempre ha significat
per a mi el final d’un curs escolar que porta implícit un període de descans i l’arribada de l’estiu. Els
xiquets i els joves esperen aquestes dates amb impaciència i vosaltres, a més, ho feu celebrant la vostra
festa major en honor a sant Gregori. Jo, enguany, a més ho faig com a directora dels serveis territorials
d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre i us agraeixo que hagueu volgut comptar amb mi.
També vull tenir un record per a aquest darrer curs escolar que ha coincidit en un dels més difícils dins
de la cojuntura del país -ho sabeu prou bé-, i també voldria recordar els meus predecessors en aquest
acte concretament el conseller Toni Comín, l’any passat, i la presidenta del Parlament, el 2015, la
xertolina Carme Forcadell. Esperem que ben aviat els puguem tindre de nou entre nosaltres.
I ja per acabar només demanar-vos que participeu dels actes, que canteu i balleu les tonades dels
balls de festa i de les jotes, que seguiu les cercaviles de les dolçaines, dels tabals i dels gegants, que
acompanyeu les pubilles al repartiment del panoli i el patró a l’ofrena i, que gaudiu, en definitiva, dels
retrobaments familiars que la festa major us brinda i feu que Roquetes sigui per uns dies el lloc de
trobada també dels pobles veïns.
Montserrat Perelló Margalef
Directora dels serveis territorials d’Ensenyament
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Primerament vull manifestar el meu
agraïment vers el consistori municipal per
haver-me proposat com a la pregonera
de festes. Aquesta proposta és una
deferència envers la meva persona però
sobretot envers l’Escola Mestre Marcel·lí
Domingo de Roquetes, institució que he
representat com a directora al llarg de
divuit anys.
Després de gairebé quaranta anys de
dedicació al món de l’ensenyament,
més de la meitat dels quals a l’escola
de Roquetes, em jubilo, i ho faig amb
el convenciment d’haver trobat en la
meva feina allò que més m’agradava fer.
He tingut el privilegi de poder treballar
a la que sempre he considerat la meva
escola, havent-la viscut com a alumna,
mare, mestra i directora.
Me’n vaig contenta per haver pogut
dedicar-me a l’escola com ho he fet,
vivint el meu càrrec des de la vocació de
servei. També me’n vaig molt agraïda a les
persones que amb la il·lusió, dedicació,
esforç i professionalitat han fet possible
l’escola que tenim. Les adversitats i
manca de recursos s’han minimitzat
amb molts d’esforços, tant per part dels
professionals que han treballat en el
centre, com per part de les famílies.
Són molts els roqueteros i roqueteres que
han passat per l’escola compartint 9 anys
farcits d’hores de classe, experiències,
jocs al pati, xerrades, excursions, festes i
celebracions diverses,... Espero que hagin
aprés moltes coses i s’hagin emportat
els millors records de la seva vida, però,
sobretot, que hagin marxat carregats
d’il·lusió i ganes de seguir aprenent. Em
sento satisfeta cada vegada que em
trobo amb el somriure agraït d’algun antic
alumne que m’atén a una botiga, em visita
a la consulta mèdica, m’arregla la persiana
de casa,... Els veig tan responsables i
contents que no puc deixar d’emocionarme i sentir-me orgullosa de la meva
professió.
Com a pregonera d’aquestes festes, vull acabar fent-hi referència. Aquestes no són només les nits
de ball a la terrassa d’estiu, els focs d’artifici al canal, les guerres de confeti, les menjades populars,
l’ofrena de flors i fruits, el repartiment de panoli,... Les festes ens uneixen, ens identifiquen i donen
personalitat com a poble. És per tot això que us animo a viure-les com mai i treballar perquè, encara
que moltes coses canviïn, les festes puguin perdurar sempre.

Salutació

Dorita Sánchez Bellés
Directora de l’Escola Mestre Marcel·lí Domingo
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El proper 29 de juny iniciem de nou
les festes majors de la nostra ciutat,
les últimes de l’actual legislatura ja
què al mes de maig de l’any que ve hi
hauran de nou eleccions municipals
amb els canvis de persones que això
pot comportar. És, per tant, un bon
moment per agrair-los el suport que he
rebut, la confiança que m’han mostrat
i les aportacions, consells i crítiques
que al llarg d’aquesta legislatura han
pogut fer.
Una legislatura que, si per una cosa
s’ha caracteritzat, ha estat per la millora
econòmica en la gestió municipal, la
congelació de la pressió fiscal -quatre
anys sense que l’Ajuntament hagi
pujat els impostos i taxes-, l’ampliació
dels serveis en assistència social,
l’increment en les inversions, i el suport
al teixit associatiu del nostre municipi.
Ja han passat tres anys des de què,
en la salutació de festes del 2015,
em presentava de nou com alcalde de
Roquetes. Crec, modestament, que
hem complit amb la majoria dels projectes i compromisos que vam adquirir i que avui ens podem sentir
satisfets que a Roquetes, a més a més de totes les millores que s’han dut a terme, tinguem tot un seguit
d’entitats –entre les quals el Patronat de Festes- que amb el seu treball, esforç i compromís, i cadascuna des
de la seva diversitat, fan del nostre municipi un exemple de societat activa, integradora, plural i emprenedora
i que, a través de les festes majors, projecta Roquetes més enllà del territori ebrenc.
Estem davant d’unes festes majors que conservaran tots aquells aspectes més tradicionals i representatius
però, a la vegada, ens permetran xalar i desfogar-nos durant deu dies amb motiu de la variada, àmplia i ben
elaborada programació que des del Patronat de Festes s’ha treballat i als quals, un any més, vull felicitar.
Però tampoc podem oblidar que aquest últim any no ha estat fàcil. Diversos han estat els fets –polítics- que
han trasbalsat la nostra tranquil·litat i que han suposat un canvi de percepció en la idea que molta gent podia
tenir del concepte “democràcia” i de quina manera es venia aplicant fins què, una part molt important de
la nostra ciutadania –a Roquetes el 62,68% dels votants- ha pretès transformar una realitat que no era tan
democràtica com pensava i que va quedar palès quan, a la porta del col·legi electoral es va intentar impedir
per la força, i amb violència, que la gent exercís lliurement el seu dret a votar en un referèndum aprovat pel
Parlament de Catalunya. I que avui, per este motiu hi hagi preses i presos polítics i catalanes i catalans a l’exili.
Per a totes i tots ells el nostre suport i l’exigència del seu alliberament i el retorn a Catalunya.
No voldria acabar sense fer referència a la persona invitada aquest any a l’ofrena de flors i fruits, la Sra.
Montserrat Perelló, recentment nomenada Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de
l’Ebre. Com a docent que és des de fa anys i per tant amb experiència en el camp de l’ensenyament, amb la
dilatada carrera política que la precedeix i sent coneixedora de les necessitats educatives del nostre municipi,
no tinc cap dubte que la seva gestió serà molt profitosa per a Roquetes i les Terres de l’Ebre.

Salutació

Paco Gas
Alcalde de Roquetes
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Salutació
Estimats Roqueteros i Roqueteres,
Permeteu-me que comenci la salutació
d’enguany recordant molt especialment
totes aquelles persones que pel simple
fet d’haver escoltat la voluntat de milers
de catalans, avui estan injustament
empresonades o han hagut de marxar
a l’exili. Lluny de les seves famílies i
acusats de delictes molt greus que en
cap cas han comès. Persones que han
estat a la nostra ciutat, com la Presidenta
del Parlament Carme Forcadell que l’any
2016 va ser l’encarregada de presidir
l’ofrena de les nostres festes Majors. O
com el President Carles Puigdemont,
que l’any passat va vindre a Roquetes
per inaugurar el nou Centre d’Assistència
Primària.
Per ells, per tots els altres presos polítics, exiliats i també per totes les persones que d’alguna o altra manera
estan patint tanta injustícia, vull desitjar-los que el més aviat possible puguin tornar a Catalunya i així s’acabi
aquest mal son que estan sofrint.
Dit això, deixeu-me que us anunciï que des de la regidoria de Festes i juntament amb tot l’equip humà que
conforma el Patronat us hem preparat unes Festes Majors atapeïdes d’activitats per a tots vosaltres, grans i
petits. Com no podia ser d’altra manera, hem volgut mantenir tots els actes tradicionals. Tots aquells que ja
compten amb una gran participació, com són les menjades populars, el cosso iris, el ball a la terrassa d’estiu
o molts d’altres que fan de la nostra festa una gran festassa.
Però amb ganes d’innovar, haureu notat que any rere any anem programant noves activitats perquè els joves,
els no tan joves, i aquest any els Quintos de Roquetes us ho passeu encara millor.
Una de les novetats importants d’enguany és la festa Imagina Ràdio. Una festa diferent, apta per a totes les
edats, que té molts seguidors i de la que tothom en parla molt i molt bé.
Una altra novetat és la festa de l’aigua! Enguany a la festa Holly Colors hem decidit incorporar-hi uns
tobogans d’aigua, unes piscines i un canó d’escuma. Sí ho heu sentit bé, aquest any podreu ballar els ritmes
de la Holly ben fresquets.
La nit del Rockets Music Festival també té novetats i és que durant aquesta edició podreu gaudir d’unes
d’Havaneres acompanyades del típic cremat, o de la música del cantautor ebrenc Joan Rovira entre d’altres.
Com podeu comprovar us hem preparat 10 dies amb moltes activitats perquè no tingueu temps d’avorrirvos. Ara ja només em queda animar-vos que sortiu de casa per viure-les acompanyats dels vostres familiars i
amics. Abans d’acabar però, vull felicitar el Patronat de Festes, que enguany compleix 45 anys. Moltíssimes
felicitats!!
Us desitjo que passeu molt bona festa Major!!
Joan Salvatella
Regidor de Turisme i Festes
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PATRONAT DE FESTES 2018
PRESIDENT

JUAN CARLOS SANGRES MUIÑA

VICE-PRESIDENTA

ENCARNA CARDONA BENET

TRESORERA

JOANA FORÉS RODRÍGUEZ

VICE – TRESORER

ROBERT MONLLAU CURTO

SECRETARI

CÈSAR CERVERA MULET

VICE - SECRETARI

JOSEP R. MARRO SÁNCHEZ

VOCAL

CRISTINA BAUTISTA CAPAFONS
JOSÉ ANTONIO TORRALBO MORALES
PACO LLEIXÀ CAPERA
JUAN ANTONIO BAUTISTA CASTELLS
ANTONIO HOMEDES PARICIO
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Hi ha una dita popular que diu “Pel juliol, beure,
suar i la fresca has de buscar” a Roquetes fem
Festes Majors.
Enguany és un any especial per al Patronat
de Festes ja que complim 45 anys. Va ser un
6 de juliol de 1973 quan un grup d’amics amb
inquietuds comuns de festa per a la nostra
ciutat de Roquetes van decidir fundar la nostra
entitat i que gràcies a aquest primer pas, hem
pogut dur a terme, any rere any, les Festes
Majors de Roquetes. Vull dedicar el meu
primer record al senyor Angel Rodríguez com
a primer president del Patronat de Festes i Ana
Ma. Vives Ferrando com a pubilla major.
Vull donar les gràcies als onze presidents i els
diferents companys de junta que han format
part de l’entitat i que jo he tingut el plaer de
compartir 20 Festes Majors formant part
d’aquest gran equip humà.
També vull agrair a tots els socis, al senyor
Manolo Roé –que va dissenyar l’escut del
Patronat-, als dissenyadors dels programes
de festes, col·laboradors, regidoria de festes
amb els seus respectius equips de govern,
treballadors de l’Ajuntament i Policia Local.
Voldria felicitar especialment a la nostra
pregonera de les Festes, la nostra Dorita
Sánchez, directora de l’Escola Mestre Marcel·lí
Domingo de Roquetes, per la seva trajectòria
professional i pel gran apreci personal que
li tinc a l’igual que molts de roqueteros i
roqueteres.
Ara és hora de posar-nos en marxa!!
Amb els companys del Patronat hem intentat fer unes festes a gust de tots, i si no és així, no
dubteu en fer-nos-ho saber. Estem a la vostra disposició per incorporar tot allò que us interessa
i que voldríeu fer. “Les Festes són de tots”.
Com no! Volem agrair als nostres adolescents per la seva implicació. A tots aquells que esperen
les Festes fent carrossa, preparant les proves de penyes, a punt de banyar-se de colors a la holi,
gaudir de la festa de l’aigua, i veure sortir el sol al ball, amb la companyia del III Rocket’s Festival,
orquestres com Arco Iris, La Fiesta, Centauro i enguany la gran Festa Imagina tant demanada
pels nostres joves.
Esperem que amb l’ajuda del nostre patró Sant Gregori, el temps en acompanyi i us volem
demanar la plena participació als actes que amb tanta estima hem programat, i que per a natros
no hi ha més satisfacció que veure que us ho passeu bé.
Roqueteros i roqueteres, .... ens veiem a les FESTES MAJORS DE ROQUETES!!!

Salutació

Juan Carlos Sangres Muiña
President Patronat de Festes de Roquetes
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FESTA MAJOR

EN HONOR A SANT GREGORI

Programa d’actes
DEL 29 DE JUNY AL 8 DE JULIOL

Festes de Roquetes

DIJOUS, 28 DE JUNY
19.30 h Repartiment de panoli per la Torre d’en Gil, Raval de la Mercè i part de
la Raval Nova, per les pubilles i pubilletes de 2017, acompanyades pels
Grallers de la Lira.
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DIVENDRES, 29 DE JUNY
17:30 h Campanes al vol.
18.00 h Gimcana d’escalada per a menuts i grans, amb premis de productes de proximitat
i material d’escalada. Lloc: Escola Mestre Marcel·lí Domingo.
Organitza: La Joca Club Alpí.
19.30 h Concentració d’autoritats, pubilles i pubilletes i els seus acompanyants davant
l’Ajuntament, per anar fins a l’Hort de Cruells.
Itinerari: c/ Sol, Balagué, Major i av. Port de Caro. Acompanyarà la comitiva la
Banda de Música, Grallers de la Lira, capgrossos i Gegants de Roquetes Isabel i
Gregori.
20.30 h Proclamació de pubilles i pubilletes Festes Majors 2018 a l’Hort de Cruells. Les
pubilles i pubilletes del 2017 posaran les bandes a les d’enguany.
Col·labora: La Flor de la Llar, Societat Lira de Roquetes, Teixits Bernabé i
Fotovideo Boluña.
A continuació inauguració de l’exposició de pintura “Un passeig per la llum” a
càrrec de l’artista David Sastre Belmar.
Dies: del 29 de juny al 8 de juliol. Horari: Dissabtes i diumenges: 12h a 14h i
de 18.30h. a 21h. Dilluns a divendres: de 18.30h. a 21h.
Lloc: Casal Municipal Hort de Cruells.
21.00 h XXXIVè Torneig Futsal Ciutat de Roquetes. Fase de Grups.
Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Club Futbol Sala Roquetes
23.30h Concentració, al Pg. Ramon Bosch i Rosell (davant Policia Local) d’autoritats,
pubilles i pubilletes 2018 amb els seus acompanyants.
Engegada del primer coet de Festes Majors per la pubilla major des del balcó de
l’alcalde. A continuació repartiment dels mocadors oficials de les festes 2018 als
caps de les colles.
Si estàs interessat en tenir el teu mocador de Festes Majors, el podràs adquirir a
Casa Toribia (preu mocador:1,5€).
La primera nit de festes solament es repartiran els mocadors a les colles, per
evitar aglomeracions.
En acabar, pubilles, autoritats, acompanyants i assistents, ens dirigirem fins a la
Terrassa d’Estiu, acompanyats per la Colla de Diables Lucifers.
Col·labora: Associació Ball de Diables Lucifers de Roquetes.
00.30 h Ball amenitzat per l’Orquestra ARCO IRIS.
1.30 h

Vals d’honor de pubilles i pubilletes.

2.30 h

Concurs de Joves i No tan Joves.
Prova1: Presentació i desfilada de colles participants. Lloc: Terrassa d’Estiu.
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DISSABTE, 30 DE JUNY
09.30 h Disparada de coets.
10.00 h Repartiment del Panoli per les pubilles i pubilletes amb els vestits de
Pageses. Invitem a participar-hi tothom que ho desitgi, portant el vestit típic.
Estarà acompanyat per la Colla de Grallers de La Lira de Roquetes.
Punts fixos de venda de panoli:
- Mercat Municipal
- Davant l’església
Concentració a la Plaça de la Raval Nova.
Col·labora: Naturbel, Lo Cau de la Reina i +kmobil.
13.30 h Pregó oficial de Festes Majors a càrrec de Dorita Sànchez Bellés, directora
de l’Escola Mestre Marcel·lí Domingo.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament.
18.00 h 5è Open Bloc ciutat de Roquetes. Vine a gaudir de les festes i l’escalada.
Activitat esportiva d’escalada en estructures artificials.
			 18.00 a 19:30 - Inscripcions
			 18:30 a 19:30 - Classe de ioga i estiraments específics per a l’escalada.
			 19:30 - Inici competició
			 00:00 - Entrega de premis
Sorteig d’uns peus de gat i un arnés.
Organitza: La Joca Club Alpí.
Lloc: Escola Mestre Marcel·lí Domingo.
18.45h Concentració davant l’Ajuntament, d’autoritats, pubilles i pubilletes, la
Banda de Música, Grallers de la Lira, capgrossos i els nostres Gegants Isabel
i Gregori.

PNEUMÀTICS

I

SERVEIS

Servei de reparació · Venda de pneumàtics
Servei en Carretera · Alineació de Direccions

Av. Diputació, 24
Tel. 977 502 720
43520 ROQUETES

Pol. In. Baix Ebre, parc. 134
Tel. 977 597 439 · Fax 977 597 561
43897 CAMPREDÓ
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18.45h Concentració dels participants a l’Ofrena de flors i fruits, en honor a SANT
GREGORI, patró de la Ciutat, al c/ Severo Ochoa.
Presidirà l’ofrena la senyora Montserrat Perelló Margalef, directora dels serveis
territorials d’Ensenyament.
19.00 h Concurs de Joves i No tan Joves.
Prova 2: Participació Ofrena de Flors i Fruits.
Lloc: c. Severo Ochoa
19.30 h Ofrena de Flors i Fruits pels principals carrers de Roquetes.
Portarà la Bandera de la Ciutat una representació ciutadana del poble de
Roquetes.
Serà portador de la Bandera del Patronat de Festes el senyor Paco Boluña
i família en reconeixement a la seva llarga trajectòria professional, deixant
constància gràfica de la nostra ciutat al llarg del temps i per la seva implicació
i dedicació a les Festes Majors.
Col·labora: Centre Parroquial Mare de Déu dels Ports i Càritas Roquetes.
Recomanacions: per a una correcta conservació dels aliments, i millor
distribució, és recomanable portar aliments en conserva, oli, llet i sucre. No
obstant, tot el menjar serà de gran ajuda social.
21.30 h XXXIVè Torneig Futsal Ciutat de Roquetes
Fase final i entrega de premis.
Lloc: Pavelló municipal. Organitza: Club Futbol Sala Roquetes
00.30 h Ball a la terrassa d’estiu amb les orquestres ATALAIA
Carpa control d’alcoholèmia.
Organitza i patrocina: SANODON Centre Mèdic.
Col·labora: Creu Roja Joventut.

i MONTGRINS.

01.00 h Vals d’honor de pubilles i pubilletes.
• MAQUINÀRIA DE NETEJA
• PRODUCTES QUÍMICS

Ctra. Roquetes - Els Reguers, Km 2,5
43520 - RO Q U E T ES (Tarragona)
Fax 977 58 82 58
E-mail: info@totmaquinaria.com

• ÚTILS PER LA NETEJA

LA VOSTRA BOTIGA DE NETEJA
Us portem la compra a casa
Aviat ens trobareu a
www.totmaquinaria.com/botiga

Feu la vostra comanda al
977 503 782
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DIUMENGE, 1 DE JULIOL
9.00 h Disparada de coets.
9.00h

Concurs de cant d’aus silvestres.
Lloc: Hort de Cruells. Organitza: Associació La Cadernera del Delta.

10.00 h Fira Filatèlica i Numismàtica i VI Trobada de col·leccionistes de xapes de
cava de la Ciutat de Roquetes.
Organitza: Grup Filatèlic i Numismàtic de Roquetes. Lloc: Carrer Canal.
12.00 h Missa Major en honor a SANT GREGORI, PATRÓ DE LA CIUTAT, presidida
per Mossèn Domingo Escuder Giner, rector de la parròquia. Actuarà la
Coral Preludi a Caro. Al finalitzar la missa, processó pels carrers Major,
Balagué, Sant Ramon, Sant Gregori, Sant Agustí i la Gaia, amb els Grallers
i la banda de Música de la Lira Roquetense i els nostres gegants Isabel i
Gregori.
El Patró serà portat pels veïns de la Raval Nova i del c/ La Gaia.
Col·labora: Coral Preludi a Caro i Centre Parroquial Mare de Déu dels
Ports.
17.30 h Concentració de carrosses al carrer Churruca de la Raval Nova. Es prega
la màxima puntualitat.
17.30 h Ball al pati dels til·lers.
Organitza: A. Jubilats i Pensionistes de Roquetes.
18.15 h GRAN COSSO-IRIS amb l’acompanyament de la Banda de Música La Lira
Roquetense.
Col·labora: Peluqueria Loli,
Floristeria Boix Verd, Construccions
Mecàniques Gaicurt SL, Bar Anna, Treballs Agrícoles Fatsini S.L, Lira
de Roquetes, Perruqueria Rosa Mari -Ferreries-Tortosa, Forn de pa i
pastisseria casolana Perolada, Expressió i Forma, Decopinser i Serveis
Agraris Sangres-García.
21.00 h XXIIè Concert de la Banda de Música de la Lira de Roquetes, dirigida per
Joaquim Zaera.
Organitza: Lira Roquetense. Lloc: Hort de Cruells.
00.00 h Ball a la terrassa d’estiu amb l’orquestra

LA FIESTA.

00.30 h Vals d’honor de pubilles i pubilletes.
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DILLUNS, 2 DE JULIOL
09:30 h Disparada de coets.
10.00 h Festa dels pagesos a l’Hort de Cruells.
Concurs de motoserres i de tractors. Al finalitzar els concursos, vi d’honor
per als participants i per a tots els assistents.
Col·labora: Pagesos de Roquetes, Carnisseria Carme, Regs Bercid, F. Mestre,
Agrodelta, Hierros Domingo i Cooperativa Soldebre.
11.00 h A l’església de la Raval Nova missa en homenatge a la Vellesa.
A continuació es lliuraran obsequis als socis. Al finalitzar hi haurà un refrigeri.
Amenitzarà l’acte Juanito Aragonés.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
Amb el suport de l’Obra Social La Caixa.
16:00 h Campionat d’Escacs Infantil “Festes de Roquetes 2018”.
Categories de Sub-8 a Sub-14.
Inscripcions: peovuit@mail.com (data màxima d’inscripció fins el 29 de
juny).
Organitza: Club d’Escacs Peó Vuit de Roquetes.
Lloc: Local del Club d’Escacs Peó Vuit (Centre Cívic).
18.00 h Concentració de carrosses al carrer Churruca de la Raval Nova.
18.30 h COSSO-IRIS pel carrer Major i Av. Port del Port Caro.
Col·labora: Treballs Agrícoles Fatsini S.L., MFT Disseny de Roquetes, Neteges
Mercè, Essència i Perruqueria Styl9.
00.00 h Ball a la terrassa d’estiu amb l’orquestra CALLE
Durant la nit es farà el ball del farolet.
Es donaran dos premis a dos guanyadors.
Col·labora: Comerç Agrupat de Roquetes.
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MAYOR.

DIMARTS, 3 DE JULIOL
10.00 h Disparada de coets.
11.00 h Muntatge de carretes i bastides a la plaça de bous.
Organitza: Penya Taurina de Roquetes.
11.30 h Diada del dibuix per a xiquets i xiquetes (pintura ràpida).
Tema: “Dibuixa les teues Festes Majors”
Aquest concurs de dibuix va destinat als xiquets i xiquetes, i hi haurà tres
categories per franges d’edat:
- fins als 5 anys.		
- dels 6 als 8 anys.
- més grans de 8 anys.
El jurat del concurs serà el personal de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà
i membres del Patronat de Festes.
Tots els dibuixos presentats al concurs seran exposats a la Biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes i Biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà.
Col·labora: Patufets, Estanc de Roquetes i Estètica Àngels Pla.
Lloc: Carrer Canal.
12.30 h Jocs al carrer canal.
Organitza: Patronat de Festes de Roquetes.
Col·labora: Bar la Lira, Bar Triangle, Descobrint Rialles, Decopinser i Poteta
de Cabra.
15.30 h Concurs de guinyot, amb baldanada per als participants.
Inscripcions: Cau de la Reina.
Organitza: Penya Barcelonista Mont Caro i el Cau de la Reina.
Lloc: Placeta del Pou.
Col·labora: Also Reformes, Jordi Mestre Pneumàtics i Construccions
Mecàniques Gaicurt.
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Alcalde Marín, 31 • Tel. 977 50 19 56
43520 ROQUETES
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16.30 h Campionat d’Escacs Ràpid “Festes de Roquetes 2018” Partides de 5 m + 3s.
Inscripcions: mitja hora abans del començament. Organitza: Club d’Escacs
Peó Vuit de Roquetes. Lloc: Local del Club d’Escacs Peó Vuit (Centre Cívic).
17.30 h Minijardí de papallones. Farem un minijardí amb material per reciclar, i
sembrarem plantes per atreure papallones. Activitat familiar gratuïta amb
places limitades.
Més informació i inscripcions: escoladenaturalisteslocaro@gmail.com o al tel.
977331142.
Lloc: Escola de Naturalistes del GEPEC. Urbanització Torre d’en Gil – Edifici
la Ibèrica, davant la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
Organitza: GEPEC-EdC
18:45 h Sessió de Body combat i a continuació, a les 19:30h – Zumba per a grans i
petits. Organitza: AquaRoquetes. Lloc: davant les piscines cobertes.
20.00 h Concurs de Joves i No tan Joves.
Prova 3: Taules engalanades – temàtica “Els dibuixos animats”.
Lloc: Terrassa d’estiu.
21.30 h XXXVIè Sopar de la cabra a la Terrassa d’Estiu.
Col·labora: Pagesos de Roquetes, Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense,
Soldebre, Cassil, Corporacions Alimentàries Guissona SA, Rosa (mercat),
Fatsini eventos&carpas, Pastisseria Noa i Perruqueria Beauty Vicky.
		Nota important: el recinte obrirà les portes a les 17.00h. per a muntar les
taules. Tots els “boletos” tindran una cadira reservada fins a les 20:00h. Els
que no el tinguin –grans i menuts- pagaran 5 €.
Venda de tiquets de cadires anticipada els dies 1 i 2 de juliol a la taquilla de
la terrassa d’estiu, i el mateix dia a partir de les 18:00h.
Hi haurà cremat d’estiu patrocinat per SANODON Centre Mèdic.
A continuació del sopar ball amb l’orquestra

PENSYLVANIA.

FARMÀCIA
CUARTIELLA-GUIMERÀ
FÓRMULES MAGISTRALS · ORTOPÈDIA · ANÀLISIS CLÍNIQUES ·
DERMOFARMÀCIA · PLANTES MEDICINALS
C/ Major, 12 - Tel. 977 500 929
ROQUETES
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DIMECRES, 4 DE JULIOL
10.30 h Disparada de coets.
10.30 h Les Pubilles i el Patronat de Festes començaran a preparar la paella popular.
14.00 h Gran paella monumental cuinada per la colla paellera de Jordi Curto.
Col·labora: Soldebre SCCL, Padesa, Iceberg 33 S.L.- Congelats Maheso, Fruits
de la Terra-Coaliment, Carnisseria Xarcuteria Marisa, Corporació Alimentària
Guissona SA, Casa Toribia, Xarcuteria Sílvia, Bar Restaurant ET, Comercial
Jomar Aves, Alimentación Marhaba, Fatsini eventos & carpas i Peixos Casero
Agrobotiga Soldebre.
Nota informativa: El boleto tindrà preferència a l’hora de servir el menjar. Els
menjars populars es destinen per al consum en el mateix lloc on s’organitza
l’acte.
17.00 h II Campionat de llançament de mòbils a Roquetes.
Recordeu de portar els vostres mòbils vells per al llançament.
Organitza: +kmobil. Lloc: Hort de Cruells.
18.30 h Festa Infantil a l’Hort de Cruells amb l’actuació de la pallassa Floreta. Màgia i
risses assegurades!!
A continuació taller de pinta cares i de globus organitzat per les educadores de
la Llar d’infants Mare Natura.
Col·labora: Pubilles de Roquetes, Llibreria Valldepérez, Roba i Merceria Marisin
“La Cabassera”, Tabacs i Regals, Serralleria RO.GE, Decopinser, Poteta de Cabra,
Aigarque SL, Manteniments Aixell, Monroy, Distribucions Llopis, SANODON
Dietètica Centre Mèdic i Llar d’infants Mare Natura.
21:30 h Sopar de la dona.
Venda de tiquets al local de l’associació fins al dia 16 de juny.
Més informació: 619790694.
Organitza: Associació de dones de Roquetes. Lloc: Pati dels til·lers.
22.00 h Sopar a la fresca de Joves i no tan joves a la Terrassa d’estiu.
Temàtica: Festa dels dibuixos animats. Concurs de disfresses, caracteritzacions
i actuacions. Es premiarà als millors.
Concurs de Joves i No tan Joves.
Prova 4: Concurs d’imitacions: Aquesta cara... em sona!!!
Hora: després del sopar i de la nit temàtica. Podeu inscriure-vos i preparar la
vostra actuació o la vostra entrada triomfal enviant un email amb les indicacions
oportunes a patronatfestesroquetes@gmail.com

FESTA IMAGINA RADIO

Repassarem els grans èxits de totes les èpoques, i tots els estils, fins l’actualitat.
Amb espectacles de ball, performance i animació, ballarines, regals,
fluorescències, visuals, marxandatge... i moltes sorpreses més!
Una festa diferent, PER A TOTES LES EDATS, que no et pots perdre!
Lloc: Terrassa d’estiu.
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DIJOUS, 5 DE JULIOL
10.30 h Disparada de coets.
13.00 h Concurs d’all i oli. Organitza: Pagesos de Roquetes. Col·labora: Soldebre.
14.00 h Sardinada a l’Hort de Cruells.
Col·labora: Forn de pa i pastisseria casolana Perolada, Fatsini eventos & carpas,
Peixos Casero i Agrobotiga Soldebre.
Nota informativa: El boleto tindrà preferència a l’hora de servir el menjar. Els
menjars populars es destinen per al consum en el mateix lloc on s’organitza
l’acte.
17.00 h Berenar de germanor.
Organitza: A. Jubilats i Pensionistes de Roquetes. Lloc: pati dels til·lers.
17.00 h Festa de l’aigua. Amb piscines d’aigua i canó d’escuma.
Lloc: c. Masia.
19.00 h Gran Festa Holi a l’Hort de Cruells. Vine i allibera’t!
Celebra l’alegria de la Festa.
Concurs de Joves i No tan Joves. Prova 5: Festa Holi.
Recomanem l’ús de crema hidratant a la pell abans i després del Holi. Facilitarà
que puguis llevar-te el tint amb més facilitat. També pots cobrir el cap o posar-te
oli als cabells per protegir-lo i esmalt a les ungles de les mans i els peus. També
et recomanem portar camiseta blanca i ulleres de sol.
20.00 h Cata de vins. Vinyes Grau.
Organitza: Bar la Lira i J.J. Alimentació. Lloc: Lira Roquetense.
22:30 h Havaneres a l’Hort de Cruells, a càrrec del Grup d’havaneres Arrels dels Ports.
A continuació hi haurà cremat de ron patrocinat pel Bar Casal Hort de Cruells.
00.00 h

III Rocket’s Festival.

Actuació de Joan Rovira en concert
Xversions
Finalitzarem la festa amb música DJ. Lloc: Terrassa d’Estiu.
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DIVENDRES, 6 DE JULIOL
11.00 h Disparada de coets.
11.30 h Parc infantil amb circuit de cars i inflables al c/ Masia.
Col·labora: Abelló Assessoria, Acadèmia Ebre, Autoplanxa Roquetes, Bar
Escala, Corrent Mòbil S.L., Bar Anna i Mobles de cuina i complements
J.M. Miravalls.
14.30 h “Fideuada” a l’Hort de Cruells.
Col·labora: Iceberg 33. Congelats Maheso, Fruiteria Fruits de la TerraCoaliment, Soldebre SCCL, Locutorio MontCaro, Fatsini eventos & carpas
i Perruqueria Elvira.
Nota informativa: El boleto tindrà preferència a l’hora de servir el menjar.
Els menjars populars es destinen per al consum en el mateix lloc on
s’organitza l’acte.
16.30 h Segueix el parc infantil al c/ Masia.
Col·labora: Abelló Assessoria, Rellotgeria Rollan, Transport Joan Antó,
Mapfre, Decorcuina i Bar Escala.
17.00 h XI Torneig open 4x4 volei, festa i gresca ciutat de Roquetes.
Si vols xalar anima’t a participar, equips de 4-6 membres masculins,
femenins i mixtos a partir de 12 anys (categoria infantil).
Inscripció gratuïta, enviar email a cvroquetes@hotmail.com amb nom
equip, components de l’equip i telf. contacte per fer preinscripció.
Places limitades.
Trofeus i regals als finalistes i guanyadors del torneig.
Normativa de la competició: els equips podran estar formats amb un
màxim de 2 jugadors federats masculins, a partir dels 16 anys,(juvenils i
sèniors). Organitza: Club Voleibol Roquetes.
Lloc: Pati de l’Escola Mestre Marcel·lí Domingo.

Esmorzars..................... 7€
Menú Diari................... 11€
Menú Tapeo................. 20€
Menú especial.............. 25€
Festes Majors
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18.30 h Exhibició de vaquetes de la ganaderia Eliseo Adell.
QUEDA TOTALMENT PROHIBIT BAIXAR A LA PLAÇA ALS MENORS DE
16 ANYS. L’assegurança de bous no cobreix als menors d’edat. Per tant,
prohibit baixar a la plaça.
Organitza: Penya Taurina de Roquetes. Lloc: Plaça de bous.
19.00 h XXXVIII Festa de la Bicicleta. Concentració al carrer Canal, i recorregut pels
principals carrers de la Ciutat.
Al finalitzar beguda per al participants.
Col·labora: Impremta Monllau, Perruqueria, estètica i solarium M. Carmen
Corbalan i Bar Kris del Reguers.
19.00 h Ballada de Sardanes
Lloc: Hort de Cruells.
22.30 h Bou embolat de la ganaderia Eliseo Adell. Participaran la colla d’emboladors
de Roquetes amb la col·laboració d’emboladors d’Amposta.
QUEDA TOTALMENT PROHIBIT BAIXAR A LA PLAÇA ALS MENORS DE
16 ANYS. L’assegurança de bous no cobreix als menors d’edat. Per tant,
prohibit baixar a la plaça.
Organitza: Penya Taurina de Roquetes.
Lloc: Plaça de bous.
00.00 h Ball a la terrassa d’estiu, amenitzat per les orquestres

JUNIORS I CIMARRON.
00.30 h Vals d’honor de pubilles i pubilletes.

A Pastisseria Noa
fem possible endolcir
els vostres moments més especials
amb un toc personal que sempre heu somiat
i cuidant cada detall, per això oferim
una àmplia varietat de dolç i salat
de qualitat artesana

Pastisseria Noa us desitga
Unes Bones Festes!!
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DISSABTE, 7 DE JULIOL
08:00 h Disparada de coets.
08:00 h Mulla’t per l’esclerosi múltiple fins les 14:00h.
Lloc: Piscines cobertes – Pg. Manel Cid.
Organitza: Fundació Mulla’t per l’esclerosi múltiple.
Col·labora: Aqua Roquetes.
12.30 h Dia de les paelles a l’Hort de Cruells. Veniu, cuineu i xaleu!!
Lloc: Hort de Cruells.
13.30 h Paella amb ball.
Organitza: A. Jubilats i Pensionistes de Roquetes.
Lloc: Pati dels til·lers.
14:30 h Concurs de Joves i No tan Joves.
Prova 6: Concurs de paelles.
Lloc: Hort de Cruells.
18.30 h Exhibició de vaquetes de la ganaderia Germans Príncep de Camarles.
QUEDA TOTALMENT PROHIBIT BAIXAR A LA PLAÇA ALS MENORS DE
16 ANYS. L’assegurança de bous no cobreix als menors d’edat. Per tant,
prohibit baixar a la plaça.
Organitza: Penya Taurina de Roquetes.
Lloc: Plaça de bous.
20.00 h Exhibició de ball de saló de Roketes Balla.
Organitza: Roketes Balla.
Lloc: Hort de Cruells.
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22.30 h Bou embolat de la ganaderia Germans Príncep de Camarles. Exhibició
d’emboladors d’Amposta.
QUEDA TOTALMENT PROHIBIT BAIXAR A LA PLAÇA ALS MENORS DE
16 ANYS. L’assegurança de bous no cobreix als menors d’edat. Per tant,
prohibit baixar a la plaça.
Organitza: Penya Taurina de Roquetes.
Lloc: Plaça de bous.
23:15 h XXX Correfoc Ciutat de Roquetes. (Queda prohibida la participació dels
menors d’edat). Gran cercavila de foc i bèsties amb percussió.
Amb l’actuació de les colles Ball de diables Lucifers de Roquetes i el
Llampecs Nois de Ferreries.
Recorregut: c/Major – Av. Del Port de Caro.
Organitza: Associació Ball de Diables Lucifers de Roquetes.
00.00 h A continuació Castell de Focs d’artifici al pont de Rebull, a càrrec de
Pirotècnia Tomàs de Benicarló.
Col·labora: Pirotècnia Tomàs de Benicarló, Bonal, i SERCAT El Morell
(Tarragona).
Es prega màxima puntualitat.
01.30 h Nit blanca a la terrassa d’estiu a càrrec de les orquestres

EUROPA i CENTAURO.

Carpa control d’alcoholèmia.
Organitza i patrocina: SANODON Centre Mèdic.
Col·labora: Creu Roja Joventut.
02.00 h Vals d’honor de pubilles i pubilletes.
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DIUMENGE, 8 DE JULIOL
10.30 h De 10:30h. a 13:00h. exhibició d’aeromodelisme d’avions i helicòpters.
Participen els Clubs: Lleida, Girona, Tarragona, Amposta, Sant Carles de la
Ràpita, Reus i Roquetes.
Organitza: Club Radio Control de l’Ebre. Lloc: Camp d’Exhibició Carretera del
Mas (canal a l’esquerra en direcció a Santa Bàrbara). Coordenades del camp:
40º 45’ 24’’ N 0º 26’ 10’’ E.
17.30 h Ball al pati dels til·lers.
Organitza: A. Jubilats i Pensionistes de Roquetes.
18.30 h Exhibició de vaquetes de la ganaderia Alberto Dillà de Valderrobres.
QUEDA TOTALMENT PROHIBIT BAIXAR A LA PLAÇA ALS MENORS DE 16
ANYS. L’assegurança de bous no cobreix als menors d’edat. Per tant, prohibit
baixar a la plaça.
Organitza: Penya Taurina de Roquetes. Lloc: Plaça de bous.
19.30 h Missa en honor a Sant Cristòfol, Patró dels conductors.
Lloc: Pati dels Til·lers.
A continuació benedicció de vehicles davant l’Església Parroquial.
Col·labora: Centre Parroquial i Montepio de Conductors Sant Cristòfol.
21.30 h Concurs de Joves i No tan Joves.
Prova: 7. Baixada de caxarros, sense motor, pel c. Major – Av. del Port de Caro
fins l’Hort de Cruells.
Concentració: c/ Pare Romanyà.
A continuació: Tancament del Concurs de Joves i No tan Joves i entrega de
premis. Lloc: Hort de Cruells
22.30 h Bou embolat de la ganaderia Alberto Dillà de Valderrobres. Exhibició d’emboladors
de Sant Jaume d’Enveja.
QUEDA TOTALMENT PROHIBIT BAIXAR A LA PLAÇA ALS MENORS DE 16
ANYS. L’assegurança de bous no cobreix als menors d’edat. Per tant, prohibit
baixar a la plaça.
Organitza: Penya Taurina de Roquetes. Lloc: Plaça de bous.
22:45 h Encesa de la traca final de Festes 2018 a càrrec de la Colla guanyadora del
Concurs de Joves i No tan Joves.
Lloc: Hort de Cruells.

GRÀCIES I
FINS SEMPRE!
Festes Majors
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NOTES
DE L’AJUNTAMENT I DEL PATRONAT DE FESTES
Agraïm la col·laboració a la Brigada Municipal i a la Policia Local. També, a ANTENA CARO ROQUETES COMUNICACIÓ i a tots els mitjans de comunicació per la difusió d’aquest programa
així com al Grup de Joves de Roquetes per les seves aportacions i propostes d’activitats.
Ens reservem el dret d’alterar o suprimir qualsevol d’aquests actes.
Agraïm la participació en general i especialment als col·laboradors que han ajudat al bon
desenvolupament d’aquestes FESTES MAJORS 2018.
Es demana la màxima puntualitat a tots els actes.

Per motius de seguretat, i per un bon funcionament de l’Ofrena de Flors i Fruits, els
cavallistes han de portar els cavalls agafats pel morro al passar per davant de pubilles i autoritats,
vetllant en tot moment per la seguretat dels assistents a l’acte.
Us recordem que el recinte del Ball és el pati d’un institut i per tant, hem de tenir especial cura
en les instal·lacions evitant que es trenquin vidres al terra, així com en la neteja d’aquest espai.
El boleto tindrà preferència a l’hora de servir el menjar. Els menjars populars es destinen per al
consum en el mateix lloc on s’organitza l’acte.
El Patronat de Festes de Roquetes no es farà responsable dels boletos extraviats .

CORREFOC AMB PRECAUCIÓ
Al CORREFOC del dissabte, 7 de juliol, degut al risc que comporta, l’organització no es fa responsable
dels danys que es puguin generar, i per tant ES PROHIBEIX TOTALMENT TIRAR-SE AL CANAL, i durant
totes les Festes.
PARTICIPEU AMB SEGURETAT:
• Si per qualsevol circumstància se us encenen els vestits, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les
flames.
• No correu, les flames s’estendrien i serien més virulentes.
• Porteu sabates esportives de pell que us agafin fort el peu.
• La millor roba és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs i un barret de roba o de palla (un
xandall de cotó amb caputxa).
• Per a la vostra protecció i la dels vostres companys, no demaneu aigua als veïns, ja que provocaríeu
taps i relliscades.
HEM DE COL·LABORAR-HI TOTS.
• Retirant els vehicles de la zona per on passarà el correfoc.
• Haureu de protegir els aparadors i vidres de les portes amb fustes o cartrons.
• Tancant les portes, les finestres i els balcons, i protegint les obertures per evitar l’entrada dels coets.
• Recollint la roba estesa i plegant els tendals.
• No llançant aigua des de les finestres. Així evitarem que la pólvora es mulli i que exploti enlloc de
cremar-se.
• Tanmateix hem de treure els obstacles del carrer: testos amb plantes, bosses d’escombraries, taules, cadires, etc.
• Queda prohibida la participació dels menors d’edat.
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