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cació d’una missa, també oferta a totes les sòcies difuntes,
la tarda de divendres, dia 11. I, a continuació, sopar i festa
al restaurant Calau dels Reguers. Val a dir que, en acabar
de sopar, va tenir lloc una exhibició de ball de saló a càrrec de dos parelles de joves de Roquetes i una altra de
ball country a càrrec de les alumnes d’aquesta modalitat
de dansa.
Dijous 3 de març, dijous Llarder i festa prèvia al Carnaval,
l’Associació va celebrar la diada a la sala polivalent de la
biblioteca, amb un espectacle a càrrec de Xavi Demelo,

actor, narrador, professor de narració oral i escriptor de
teatre i contes. Demelo va fer el monòleg La dona ideal i va
narrar diversos contes. L’actuació va estar organitzada per
la biblioteca Mercè Lleixà. Tot seguit, les dones van berenar al local de l’Associació i, per acabar, jotes a càrrec de
Carme Garcia, la Canalera. Cal dir que va ser una tarda
amb molt d’èxit d’assistència de públic.
Finalment, cal ressaltar la dolça activitat que va organitzar
l’Associació per al mes de març: un taller de cuina per
aprendre a fer lioneses i bunyols de vent o de Quaresma.
El taller va comptar també amb força assistència.

La Penya Barcelonista Mont Caro, a les trobades comarcals
El dia 30 de gener, la Penya Barcelonista Mont Caro de Roquetes va assistir al 25è aniversari de la Penya Barcelonista
de l’Ametlla de Mar i a la 12a Trobada de penyes del Baix
Ebre, Montsià i Baix Maestrat. A l’acte van assistir 24 penyes, així com representants del Futbol Club Barcelona (el
directiu Jordi Cardoner, els exjugadors Carles Reixach i
Josep Seguer, i el patró de la Fundació del Barça, Josep
Maldonado).
D’altra banda, el dia 19 de febrer, la Penya va assistir al

Els dies 11 al 13 de febrer, l’associació Joves de la Ravaleta va organitzar una sortida per anar a esquiar a PortAiné. Els participants van desplaçar-s’hi amb autobús i
van allotjar-se en un alberg. Van poder esquiar sense
cap mena de problemes i van passar-s’ho d’allò més bé.

FINAL DE LA COPA DEL REI

La PB Mont Caro vol fer arribar a tot el barcelonisme de Roquetes que, el dia 20 d’abril, amb motiu de la final de la
Copa del Rei, instal·larà una pantalla gegant a l’Hort de
Cruells per gaudir conjuntament d’una gran nit de futbol.

sortides

Els Joves de la Ravaleta, a
la neu

25è aniversari de la Penya Barcelonista Ciutat de Peníscola,
al qual també va assistir Jordi Cardoner, aquesta vegada
acompanyat del directiu de la comissió esportiva, Joan Rey.
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