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Roquetes

Centre Obert Xirinxina, tres
anys al servei de tothom
El Centre Obert Xirinxina és un servei que, com molts ja sabeu, ofereix l’Ajuntament de Roquetes des de fa tres anys. Atén els infants del
municipi (entre 6 i 12 anys) i té com a objectiu prioritari donar suport,
estimular i potenciar la seva personalitat des del temps de lleure, amb
una especial atenció sobre els xiquets i xiquetes que tenen una situació desafavorida.
El servei és totes les tardes, de dilluns a divendres, de 17 a 20 hores.
I aquest temps està distribuït en 3 parts: joc lliure o semidirigit, deures i reforç escolar, i activitats diverses al voltant de diferents temàtiques programades (manualitats, jocs, tallers, sortides…).
Per gaudir d’aquest servei només cal fer la inscripció dels vostres fills/es
en el 1r pis del centre cívic.
Ja ho sabeu. Si a les tardes treballeu i no podeu tenir cura dels vostres
fills, si no us fan el pes les activitats extraescolars que teniu pensades o són
massa cares i/o si voleu que els vostres fills/es passin les tardes d’una manera diferent ( jugant, treballant, aprenent, compartint...), el Centre Obert
Xirinxina pot ser l’opció més encertada!
Per saber més sobre qui som i què fem, consulteu el nostre bloc
(http://centreobertroquetes.blogspot.com)/ o demaneu informació a l’ajuntament.

Setmana d’actes
reivindicatius contra la
violència de gènere
El 25 de novembre se celebra el Dia internacional contra
la violència vers les dones, coneguda també com a violència de gènere. Per aquest motiu, l’àrea de Qualitat de Vida
de l’Ajuntament va organitzar un seguit d’actes reivindipàgina 32

catius que van desenvolupar-se durant la setmana. El dia
22, per exemple, la regidora de l’àrea responsable, Maribel
Belmonte, va llegir el manifest amb motiu de la jornada
del 25. La lectura va tenir lloc durant la celebració del ple
de l’Ajuntament, a la sala de plens.
D’altra banda, el mateix dia de la celebració, la sala polivalent de la biblioteca va acollir una conferència sobre la
violència de gènere, que va anar a càrrec de dues agents
del GAV (Grup d’Atenció a la Víctima) de la Policia local de
Tortosa. També s’hi va poder veure l’exposició dels treballs
que van realitzar els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Roquetes amb motiu del Dia i es va llegir la carta guanyadora del concurs Carta a un maltractador, a càrrec de Paula
Casajust Sangres, alumna guanyadora del concurs.
Al llarg de la setmana es van dur a terme diverses activitats relacionades amb el tema a l’Institut Roquetes: tallers
per la igualtat a càrrec de la brigada de l’Ajuntament de
Roquetes i l’Associació de Dones de Roquetes, amb l’objectiu de fomentar la igualtat entre ambdós sexes i l’esmentat concurs Carta a un maltractador. Cal recordar que
també es van poder veure a la biblioteca dos treballs voluntaris relacionats amb el Dia internacional contra la violència de gènere: un de col·lectiu, en què van participar
tots els alumnes de 4t d’ESO D (un vídeo sobre la violència en les relacions de parella), i un dibuix fet per Fàtima
Ouasidi.

