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Obre’t Ebre celebra el seu
cinquè aniversari
L’associació juvenil Obre’t Ebre va celebrar la festa del seu
cinquè aniversari al casal Hort de Cruells divendres 17 de
desembre. L’acte, que va començar amb un breu parlament
dels membres de la junta, va continuar amb l’entrega del
premi Catalunya NAFENT 2010, que va ser atorgat al projecte Teatre de les migracions. Tot seguit va tenir lloc un
passi de diversos documentals i es va poder escoltar l’experiència d’Umran, voluntària Turca a Tortosa. Ja per acabar, una presentació amb fotos de les activitats realitzades
durant aquests cinc anys de vida de l’entitat.
Voluntariat i cultura
Obre’t Ebre és una associació juvenil sense ànim de lucre
que vol compartir emocions, projectes, il·lusions, idees,
treballs, somnis…, i que treballa en diversos àmbits. En
l’internacional, amb l’collida i l’enviament de voluntaris
europeus, trobades i intercanvis juvenils, camps de treball, projectes de cooperació... En l’àmbit local i regional,
l’entitat du a terme tallers, conferències, formacions, activitats de lleure, sensibilització europea i internacional,
col·laboració amb entitats públiques i privades...

La finalitat d’Obre’t Ebre és promoure activitats entre els
joves de les Terres de l’Ebre i cobrir així el buit de formació i assessorament en temes com la solidaritat, el voluntariat internacional, els intercanvis culturals o la mobilitat
europea. Entre els seus objectius hi ha promoure la integració social, la igualtat i la solidaritat entre el jovent amb
projectes socials, artístics, mediambientals o esportius,
tant a nivell local, nacional com internacional; fomentar la
participació del jovent ebrenc per promoure la tolerància,
la interculturalitat i la transformació social; educar per a
una ciutadania socialment activa i compromesa; i, finalment, ser una entitat dinamitzadora del món rural.

Maquillatge i cuina de Nadal amb l’Associació de Dones
Dos tallers van acabar d’omplir l’activitat de l’Associació
de Dones de Roquetes aquest desembre passat. D’una
banda, el taller de maquillatge que Àngels Pla, especialista
en estètica avançada, va dirigir dilluns dia 13. Uns quants
consells senzills per poder posar-se guapes en pocs minuts.
En segon lloc, el taller sobre cuina de Nadal va omplir la
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seu de l’Associació la tarda de dimecres 22 de desembre.
Jordi Gordo, del restaurant Bon profit de la Ravaleta, va
cuinar un menú exquisit per a les dones que van assistirhi: espatlla de cabrit a la cassola i sípia amb carxofes i alls
tendres. Dos plats excel·lents per poder elaborar en les
dates nadalenques, quan la gastronomia n’és una part força
destacada.

