Roquetes

Núm. 281 juny 2011

(ve de la pàgina anterior)

nifallet, als professors/es i alumnes dels cicles de perruqueria i estètica de l’Institut, a l’orquestra STOP i Askama’n’rama, i al nou director del centre. Amb la feina de tots i de
totes, els visitants van endur-se un bon record de les Terres
de l’Ebre, per per la gent, el clima, el paisatge, la història i
la cultura del nostre territori.
FÒRUM JOVE: ‘RIUS PER VIURE’LS’

En un altre ordre de coses, el dia 19 de maig passat va celebrar-se a Vitòria la tercera trobada de joves de la conca
de l’Ebre que participen en el projecte Fòrum jove: Rius per
viure’ls que promou la Fundació Nova cultura de l’aigua.
Amb motiu del 50è aniversari de la darrera gran riuada de
l’Ebre (gener de 1961), a les aules, els joves participants van
reflexionar sobre les conseqüències positives i negatives
que tenien aquestes inundacions i sobre les possibilitats que
es repeteixin, i en el seu entorn familiar van cercar fotos i
records de la gent gran sobre aquesta avinguda.
En representació de les Terres de l’Ebre, van assistir-hi un
grup d’alumnes de l’Institut Roquetes i del de Deltebre.
Aquestes trobades tenen com a objectiu -a més a més d’exposar el treball realitzat en els instituts- propiciar el coneixement des de diferents perspectives, plantejar reptes de
futur a favor dels rius i també afavorir la convivència entre
joves de la mateixa conca.
FI DE CURS I ENTREGA D’ORLES

Divendres 17 de juny, l’Institut va dur a terme l’acte d’entrega d’orles als alumnes de 4t d’ESO i als dels cicles de
perruqueria i estètica com a cloenda del curs 2010-11; un
acte que va començar amb un minut de silenci pel noi de
Tortosa Vidal Fusté Muñoz, que va morir dimecres dia 15
de forma sobtada.
La cerimònia, però, va continuar amb l’entrega dels premis
per la Pau: un a nivell del centre, un altre a nivell de Catalunya i un tercer a nivell mundial. Enguany, els premiats
van ser Manel Reverté, nou director del centre; la Lliga contra el càncer delegació Terres de l’Ebre i la fundació Vicens
Ferrer.
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A DALT, IMATGE DE LA VISITA QUE ELS AMFITRIONS I ELS CONVIDATS VAN FER A L’AJUNTAMENT,
EL PAS DE BARCA DE MIRAVET EN UNA DE LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER ALS VISITANTS
DEL ‘COMENIUS’ I EL GRUP DE JOVES QUE VA ASSISTIR AL FÒRUM JOVE, A VITÒRIA. A BAIX, UN
MOMENT DE L’ACTE DE L’ENTREGA D’ORLES COM A CLOENDA DEL CURS.

L’acte va continuar amb l’entrega de les orles i també dels
premis beca de batxillerat als alumnes que han tret millor
nota. Aquest premi està dotat amb 1.800 euros; quantitat
que enguany va ser repartida entre tres alumnes: Tània
Messeguer, Mireia Jaime i Pau Cid. Tot seguit es va fer l’entrega d’orles als alumnes de 2n de batxillerat i, per finalitzar, música i refrigeri per als familiars, organitzat per
l’AMPA del centre. Val a dir que enguany, per primera vegada, els alumnes van poder gaudir d’un sopar i de l’actuació musical de la formació de l’Institut Askama’n’Rama.

