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Calçots, música i festa en un
març dedicat als joves
El cap de setmana del 19 i 20 de març va estar dedicat als
joves. Per a dissabte, el programa incloïa la calçotada ( jove
i no tan jove) a l’Hort de Cruells i el concert a la Lira. Per
a diumenge, el mercat d’intercanvi al passeig de Ramon
Bosch i Rosell (veure imatge a la pàgina següent).
TRES MIL CALÇOTS

Dissabte al migdia, l’Hort de Cruells va ser envaït per les
200 persones que van apuntar-se a menjar els 3.000 calçots preparats i a gaudir dels concursos i les activitats programades. Entre aquestes, els concursos de menjar calçots
i el de salses elaborades, la guanyadora del qual va ser
Asun Caçador i el de menjar calçots, Josep Albert Rollan,
que va cruspir-se’n 21 en un minut.
Havent dinat, va arribar l’activitat que ja s’ha convertit en
costum i, per tant, és la més divertida i esperada: la gimcana. Enguany va incloure jocs com ara ballar amb un hu-

lahop, saltar a corda, córrer amb els turmells lligats, el joc
de les cadires i carreres de sacs. Els guanyadors de la gimcana 2011 van ser la colla Munyis.
A la nit, el grup Metabolé, guanyador del premi Pua en el
concurs Ebremúsik 2010, va oferir un concert de rumbareggae. Amb l’entrada gratuïta, el concert va gaudir de
força públic jove.
(continua a la pàgina següent)

Dissabte 9 d’abril, a les 21.30h:
sopar de germanor i lliurament dels premis Roquetenc 2010.
En acabar el sopar, actuació musical.
Lloc: pavelló poliesportiu de Roquetes.
Venda de tiquets: ajuntament de Roquetes (30 ).
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i, a més...

(ve de la pàgina anterior)

Èxit de participació a l’esquiada jove a Andorra
El cap de setmana següent, és a dir, del 25 al 27 de
març, l’àrea de Joventut de l’Ajuntament va organitzar una sortida d’esquí a Andorra adreçada al jovent.
Trenta-tres persones van apuntar-s’hi (tot un èxit de
participació), i van sortir divendres cap a Andorra, 8
amb cotxes particulars i 25, amb autobús. La sortida
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oferia, per 100 , dos dies de forfait a les estacions de
Vallnord i règim de mitja pensió en un aparthotel.
Dissabte, els joves van esquiar a l’estació d’Arinsal i diumenge, a la d’Ordino. La tarda de diumenge, després de
la jornada d’esquí, va estar destinada a les típiques compres.

