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Els Joves de la Ravaleta
celebren el seu 2n aniversari
L’Associació de Joves de la Ravaleta va celebrar, dissabte
28 de maig, el segon aniversari de l’entitat, i va fer-ho amb
un seguit d’activitats que van començar a les 12 del migdia amb l’assemblea general de socis, durant la qual van
ser llegits l’acta de la junta anterior i l’estat de comptes, i
es va fer un repàs a les activitats dutes a terme durant
l’any 2010 (concerts benèfics, esquiada jove, revetlla de
Sant Joan, festa del soci, castanyada, fi d’any, festa de
Sant Mateu, col·laboració en les festes majors...), així com
va posar-se de manifest que per al 2011 també hi ha previstes moltes activitats, entre les quals cal destacar una
sortida al Port, una altra a Aquapolis o un torneig de futbol sala.
La junta va aprofitar per presentar el logo de l’entitat i
també -aquest any per primera vegada- les seves pubilles:
Paula Fuster i Dana Ortiz. En acabar l’assemblea, va haver
vermut per als assistents i dinar. A la tarda, concurs de
guinyot, berenar, un sorteig de 2 pernils i 2 salxixons i,
per arrodonir la festa, pantalla gegant per veure la final de
la Champions League. Tots els actes van celebrar-se al
casal.
SEGON FESTIVAL LA RAVALETA

Tal com anunciàvem en l’anterior revista, el primer festival la Ravaleta va tenir lloc el mes d’abril passat, però l’èxit assolit va fer que l’Associació s’animessin a
organitzar-ne un altre ràpidament; en concret, a principis
de juny. Aquesta vegada, les actuacions van anar a càrrec
de Toni Rico (ex Kal.Kat, Futura Fm, Chic Cabanes), David

Espinós (guitarra en viu) i Òscar Espinós que, per primera
vegada, acompanyava la música amb una bateria electrònica. També van ser-hi els tres finalistes de l’operació DJ
2011, Sam The J, de l’Ametlla de Mar; Gerard Esea, de la
Sénia; i Dani Fernández, de Jesús. Aquest segon festival
va tornar a ser tot un èxit d’assistència de públic.

L’Associació de Dones clou
el curs amb una obra de teatre
a càrrec de diverses sòcies
Dissabte 18 de juny, el pati dels til·lers del centre cívic va
ser l’escenari triat per celebrar la festa de cloenda del curs
2010-11 de l’Associació de Dones de Roquetes, que va començar amb els tabals dels diables Lucifers de Roquetes
per acompanyar les pubilles de l’entitat en la seva entrada
al recinte. Tot seguit, la nova regidora de Qualitat de
Vida, Maribel Belmonte, va imposar les bandes a les pubilles que aquest 2011 representaran l’entitat. Elles són:
(continua a la pàgina següent)
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