Programacio´

Festa Major de Jesus´
DEL 8 AL 17 DE JULIOL de 2022

De 20.00h a
21.30h Lliurament del programa i el panoli
de la Festa Major. Serà repartit per
les pubilles i hereus vestits de pagès i
pagesa. Acompanyats pels membres de
la Secció de Festes passarem per carrers
i places del poble.
La part musical anirà a càrrec del grup
de Gralles i Tabals de Jesús.

Dijous, 30 de juny
20.00h Inscripció i sorteig dels llocs de la plaça
de bous.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

Dissabte, 2 de juliol
22.00h Recepció i signatura del Llibre d’Honor.
Lloc: Pavelló de Jesús.

Divendres, 8 de juliol

22.30h Proclamació de la Pubilla Major de
Festes, pubilles, pubilletes i hereus de
les entitats que representaran el poble
de Jesús, a càrrec de l’Alcalde de l’EMD
de Jesús.
Pregó de la Festa Major a càrrec de
Jeremy Alcoba Ferrer. Pilot a la categoria
MOTO2 del mundial a les files de l’equip
Liqui Moly Intact GP.
En acabar s’interpretarà l’Himne de
Jesús. Presentat per Jaume Borja.
Actuarà la Banda Manel Martines i Solà,
sota la direcció d’Agustí Roé.
Lloc: Plaça Pavelló.

19.30h Trobada de Penyes.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
20.00h Correbars per diferents bars del poble.
00.15h Ball amenitzat per l’Orquestra Atalaia.
Acte d’imposició del fermall a pubilles i
hereus.
Entrada 15€ / Bonofesta gratuït. Lloc:
Pista de ball.

Dissabte, 9 de juliol
9.00h

Giravolt de campanes anunciant la Festa
Major.

11.30h Inauguració de l’Espai-Museu Joan
Panisello.
On trobareu nombroses obres i
treballs cedits per l’artista jesusenc
internacionalment
reconegut
amb
innumerables premis i Creu de Sant
Jordi, Joan Panisello Chavarria.
Lloc: segona planta Edifici de la
Immaculada.

Dijous, 7 de juliol
19.00h Inauguració “BÒREAS”, exposició de
pintura d’en Tines.
Bòreas, el Déu del vent, dins la Festa
de Sant Bernabé (venerat per protegir al
poble dels vents del nord), fa que l’obra
de l’artista tingui un caràcter especial
en els colors, les formes, les sensacions
i els paisatges.
Cada quadre conté una descripció
poètica de Jesús Maria Tibau.
Podeu gaudir de les obres fins el 17 de
setembre en horari d’oficina.
Lloc: Espai ImmArt, 1a planta edifici de
la Immaculada.

12.45h Vermut i aperitiu.
Organitza: Societat Cultural i Ecologista
Sant Josep. Lloc: Plaça Ànimes i Carrer
Nou.
20.00h Marxa solidària i cursa 5 i 10 km. de
Jesús.
A partir de les 19.30h es duran a terme
curses infantils.
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Prova emmarcada dintre el circuit
Running Series Terres de l’Ebre.
La recaptació anirà destinada a
contribuir en la investigació pel càncer
de la ma de l’Hospital Sant Joan de Deu
de Barcelona. Organitza: Associació
Jesús es Mou. Lloc: Plaça Pavelló.

Dilluns, 11 de juliol
08.00h Posada de carros i carretes al voltant de
la plaça de bous, situada a la Carretera
de Roquetes, enfront del Col·legi.
Es prega puntualitat perquè si no es
perdrà el torn.
A continuació Concurs de Tractors.
Col·labora: Soldebre, SCCL
12.00h Jocs de carrer i gimcana per als xiquets
i xiquetes.
Organitza: Esplai 7 Cervells. Lloc:
Pèrgola del Pati de la Immaculada.
18.15h Concentració a la Plaça Francesc Queralt
de les pubilles, pubilletes i hereus, i
desfilada fins la plaça dels bous.
19.00h Bous i bou embolat.
Ramaderia Fernando Mansilla. Lloc:
Plaça de Bous.
20.00h Exhibició de patinatge. A càrrec dels
alumnes del Club Patí Jesús.
Organitza: Club Patí Jesús. Lloc: Pavelló
de Jesús.

00.15h Gran ball en honor de les Pubilles i
Hereus.
Ball
amenitzat
per
l’Orquestra
HIMALAIA.
Entrada 15€ / Bonofesta gratuït. Lloc:
Pista de ball.

Diumenge, 10 de juliol
11.00h Missa Major a l’Església Parroquial, en
honor de Sant Francesc, Patró del Poble.
Acompanyarà la Missa l’Orquestra de
Guitarres de l’Escola de Música Manel
Martines i Solà.
11.45h Festa de Benvinguda als nous Jesusencs.
Es posarà l’escut representatiu del Poble
i es lliurarà una orla als nascuts l’any
2021.
Actuarà la Banda de Música Manel
Martines i Solà.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
Tot seguit, Ball de Vermut de l’Associació
Cultural 7 Cervells de Jesús.
Durant l’acte ens acompanyarà lo Boti.
Allí tots els xiquets i xiquetes que
vulgueu li podreu donar el xumet.
Patrocina: Associació Cultural 7 Cervells
de Jesús. Lloc: Pèrgola del Pati de la
Immaculada.

Dimarts, 12 de juliol
10.30h Matinal de jocs infantils i tradicionals.
Organitza: Associació Josep Puig. Lloc:
Pèrgola Pati de la Immaculada.

18.30h Concentració de carrosses a la Plaça
dels Bous.

13.15h Concentració de les dones a la Pèrgola
del Pati de la Immaculada i Elecció de
l’Alcaldessa (la més gran assistent a la
festa).
Tot seguit Concurs de Pizzes. S’han de
portar les pizzes ja cuinades. Es premiarà
la millor pizza, amb una caixa de cava.
Organitza: Associació de Dones de Jesús.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
Abans de dinar, Musclada patrocinada
per l’Associació de Dones de Jesús.
Col·labora: Peixateria Juanito. Lloc:
Pèrgola del Pati de la Immaculada.

19.00h Gran COSSO IRIS pels carrers del poble,
acompanyats per la Xaranga Xino-Xano.
Durant el recorregut es farà públic el
veredicte del jurat.
Recorregut: Plaça dels Bous, Carrer
Vinebre, Carrer Sèquia, Avinguda Molins
del Comte, Carrer Rosari, Carrer Sebastià
Ladrón, Carrer Església, Carrer Daniel
Mangrané, Avinguda Molins del Comte.

14.00h Dinar de Germanor de les Dones.
L’organització facilitarà les taules i les
cadires.
Al finalitzar el dinar hi haurà ball
amenitzat pel Dj Sisco Paredes.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
18.15h Concentració a la Pèrgola de les pubilles,
pubilletes i hereus, i desfilada fins la
plaça dels bous.

18.00h Cercavila pels carrers del poble a càrrec
de la Xaranga Xino-Xano.
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19.00h Bous i bou embolat.
Dia de l’Associació Penya Taurina Lo
Novillo – 12è aniversari.
Ramaderia Germans Príncep.
Concurs infantil de retalladors amb bous
de cartró, desencaixonada bou carril i bou
embolat.
Lloc: Plaça de bous.

A partir de les 17.00h i fins les 20h es
llogaran taules i cadires per a la Paella.
Preu: 2,00€ cadira - 5,00€ taula
La recollida de les mateixes serà de les
00.00h a les 3.00h de la matinada. Lloc:
Plaça de la Verdura.

Dijous, 14 de juliol

Dimecres, 13 juliol

Tirada de Birles “Memorial Ramon Lapeira”
09.00h Esmorzar de germanor.
10.00h Inici de la Tirada. Amb la participació
dels equips de la Lliga Terres de l’Ebre.
Lloc: Camp de Birles.
12.30h Cervesada popular.
Organitza: Bar Restaurant la Gela.
Lloc: Bar Restaurant La Gela.
16.00h Visita a la Llar de l’Hospital de la Santa
Creu. Acompanyats pel cantador de Jotes
Tortosines Joseret i la seua Rondalla.
Concentració: Casal de Jubilats Sant
Francesc.
18.00h Missa en homenatge a la Gent Gran.
Actuació de Joseret i la seua Rondalla.
20.00h Sopar per a la Gent Gran.
A continuació Festa Homenatge:
- Als avis de més edat de la festa.
- Al matrimoni més vell del poble.
- A les parelles que celebren les noces
d’or aquest any.
A continuació Ball amb el Duo Sherpas.
És imprescindible presentar el tiquet a
l’entrada. Lloc: Casal Jesusenc.
22.00h Sopar de Germanor de Penyes i Colles.
Entrada anticipada: 10’00€ (Es pot
adquirir a EBRETICKET)
Entrada taquilla: 15’00€
Posseïdors
d’abonament
entrada
gratuïta.
A partir de les 22.30 h queda prohibit
entrar beguda al recinte del ball.
Concurs a la millor rebosteria. Presenteu
la vostra rebosteria casolana que porteu
per sopar i aconseguiu un premi en
forma de lot. S’han de presentar les
postres senceres. Es podran presentar de
20.00h a 21.30h. Aquest serà retornat
a la penya/colla que l’haja elaborat.
El jurat estarà format per: Carlos Jardí,
Carlos Ripollés, Lluís Miguel Blanquet i
Neus Olivas.

10.30h Inflables refrescants per a totes les edats.
Arriba el “Megalodón” a Jesús.
T’atreveixes? Lloc: Plaça de la Creu.
13.30h Cervesada popular amenitzada per la
Xaranga de l’Escola de Música Manel
Martines i Solà.
Organitza: l’AFA de l’Escola de Música.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
XXXI CONCURS POPULAR DE TRUITES
18.30h Inscripcions per al Concurs Popular de
Truites.
S’oferiran oli, ous i patates als participants,
que s’han de portar el fogó, la paella i els
ingredients que creguin més idonis per a
fer la truita. Només es podrà presentar
una truita per participant/penya/colla.
El concurs finalitzarà a les 20.30h.
- Premi a la truita de més bon gust.
- Premi a la truita de mes bona
presentació.
- Premi a la truita més original (pels
ingredients).
		
El jurat estarà format per: Professors de
l’Escola Hosteleria Dertosa, Carlos Jardí i
Laura Vaquer.
Organitza: Secció de Festes. Col·labora:
Distribucions Sebel i Soldebre, SCCL.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
19.00h Tancament dels carrers Molins d’en
Comte i Daniel Mangrané, perquè tots els
veïns hi puguin col·locar les taules.
22.00h XXXVII EDICIÓ DE LA GRAN PAELLA
POPULAR D’ARRÒS.
Col·laboren:
PADESA,
MAHESO
ICEBERG33,
SOLDEBRE,
SCCL,
CAMBRA ARROSSERA D’AMPOSTA –
ARRÒS MONTSIÀ
Amenitzarà el sopar la Xaranga Suc
d’Anguila.
I després ball popular amb Orquestra
Samurai. Lloc: Plaça de la Creu.
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Al guanyador/a se l’obsequiarà amb un
dinar per a dos persones al Restaurant
del Riu. Tots els participants rebran un
obsequi d’Ous Ferré. Col·labora: Ous Ferré.
A partir de les 20h i fins les 21.30h es
llogaran taules i cadires per al sopar de
germanor.
Preu: 2,00€ cadira
		
5,00€ taula
La recollida de les mateixes serà de les
00.00h a les 3.00h de la matinada.
Lloc: Carretera Jesús a Roquetes

Dissabte, 16 de juliol
13.00h Cervesada popular.
Organitza: Bar Modern. Lloc: Bar Modern.
17.00h Obertura del recinte, per reservar taula
per al Sopar de l’Estofat de bou.
Lloc: Carretera Jesús a Roquetes.
18.30h Missa en honor a Sant Cristòfol, patró
dels automobilistes.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
En acabar la celebració litúrgica, es
beneiran els vehicles davant l’Església
Parroquial.
20.00h Obertura del recinte per entrar tot el fato
per al sopar.

00.15h Festa HappyStar On Tour 2022.
Podrem escoltar al cantant de Hip hop
jesusenc AKA PEDRO interpretar els
seus temes.
Entrada anticipada: 10’00€ (Es pot
adquirir a EBRETICKET).
Entrada taquilla: 15’00€
Abonament entrada gratuïta.
Lloc: Plaça Pavelló.

Caceria de la Guineu.
21.00h Concentració.
22.00h Sortida.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
22.00h SOPAR DE L’ESTOFAT DE BOU.
Amenitzarà el sopar la Xaranga Suc
d’Anguila.
Hi haurà tiquets a la venda a 15€, per a
tot aquell que no tinga abonament.
Serà obligatori el lliurament del tiquet
que es dóna amb l’abonament per a
poder recollir l’estofat.
00.00h Els 7 Cervells encendran els Focs
d’artifici de la Festa Major.
00.15h Orquestra Nueva Etapa.
Entrada (sopar i ball) 15€ / Bonofesta
gratuït. Lloc: Pista de ball.

Divendres, 15 de juliol
11.00h Trencada d’olles.
Lloc: Pati de la Immaculada.
13.30h Cervesada popular.
Col·labora: TOSCA - DAMM.
Organitza: Penya Barcelonista de Jesús.
Lloc: Carrer Vilanova.
18.15h Concentració a la Plaça de Bou de les
pubilles, pubilletes i hereus, i desfilada
fins la plaça dels bous.
19.00h Tarda de bous
Ramaderia Germans Príncep.
Sorteig Cagada del Manso.
Lloc: Plaça de bous.

Diumenge, 17 de juliol
19.15h Sortida de l’Església de la imatge de
Sant Francesc.
La imatge del Sant serà portada pel
CF Jesús Catalònia, per guanyar el
campionat de lliga i aconseguir l’ascens
a 2a catalana.
19.30h Ofrena de flors i fruits a Sant Francesc,
patró del poble.
Demanem la participació dels veïns,
penyes i entitats.
Hi participaran:
- GRALLES I TABALS DE JESÚS
- BANDA DE MÚSICA M. MARTINES I
SOLÀ

23.30h Ball amenitzat per LOS MARTINES.
Grup musical format per músics de
l’Escola de Música de Jesús i de la
Banda de Música Manel Martines i Solà,
que ens farà gaudir de cançons de totes
les èpoques. Concert per ballar de la
primera fins a l’última cançó.
Ball de “Mantons de Manila”. Es convida
a tothom que porti el seu “manton”.
02.00h Orquestra La Tribu.
Entrada (Martines i Orquestra La Tribu)
15€ / Bonofesta gratuït. Lloc: Pista de ball.
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Desfilada de vehicles clàssics.
Concentració enfront del Camp de Futbol.
Recorregut: Avinguda Santa Teresa, Carrer Flix,
Plaça dels Bous, Carrer Benissanet,
Carrer Vinebre, Carrer Sèquia, Avinguda
Molins d’en Comte i Carrer Daniel
Mangrané.

L’Ofrena és el millor acte de les festes per sortir
al carrer amb els nostres vestits tradicionals,
que estan lligats a la nostra manera de ser i als
nostres orígens, és per això que invitem el veïnat
a participar a l’Ofrena lluint els vestits de pagès.
Es recomana que es porten productes de llarga
durada.

NOTES
EXPOSICIÓ “BÒREAS”
Lloc: Espai d’exposicions ImmArt de la primera planta de l’Edifici de la Immaculada.
Horari:
Dissabte, 9 de juliol: de 11.30h a 13.00h.
Diumenge, 10 de juliol: de 12.00h a 13.00h.
Del dilluns 11 al divendres 15 de juliol: de 11.00h a 12.00h.
Dimecres 13 de juliol: de 19.00h a 20.00h.
S’invita el veïnat a engalanar els
carrers i les façanes per a realçar
la Festa Major i a lluir la bandera
de Jesús als balcons.

A les Oficines de l’EMD de Jesús es podrà adquirir:
- La bandera oficial de l’EMD de Jesús al preu de 5€ (els posseïdors
d’abonament, podran adquirir-ne una per unitat familiar al preu de 2€).

BOUS
Article 10 de la Llei 34/2010 de Regulació de les Festes Tradicionals amb bous: “Es prohibeix explícitament
l’ús de pals, punxes, descàrregues elèctriques innecessàries o elements similars contra els animals i també
el llançament d’objectes o qualsevol altra pràctica que els provoqui dany”.
L’incompliment del que estableix l’art. 10 de la Llei 34/2010 de Regulació de les Festes Tradicionals amb
bous i del Reglament de Desplegament de la Llei 34/2010 de Regulació de les Festes Tradicionals amb
bous, eximeix a la Comissió de Bous de qualsevol responsabilitat que per negligències se’n puguin derivar.
QUEDA PROHIBIT BAIXAR A LA PLAÇA DELS BOUS, ELS MENORS DE 16 ANYS.
L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ.
CONCURS DE CARROSSES
1r. premi: 500,00€ 2n. premi: 350,00€ 3r. premi: 250,00€
Es gratificarà amb 100,00€ totes aquelles carrosses que es presentin a concurs i gaudeixin d’un treball.
Per apuntar-vos al concurs, passeu per l’Oficina de l’EMD. Heu de presentar el DNI d’un responsable major
de 18 anys, telèfon de contacte i dir la temàtica de la carrossa.
PROVES PENYES
bous (sense bous).
Els equips estaran formats per tres o més persones,
amb una edat mínima de 16 anys, i els membres
dels equips es poden combinar en funció de les
proves.
El jurat del Circuit estarà format per membres de la
comissió de festes i un delegat de cada penya.
Hi haurà un trofeu per a la penya guanyadora del
circuit.
PER TAL DE PODER PARTICIPAR EN EL CIRCUIT
CAL INSCRIURE´S ABANS DEL DIJOUS DIA 7 DE
JULIOL A L’OFICINA DE L’EMD.

ESTÀ OBERT A TOTES LES PENYES DEL POBLE
MAJORS DE 16 ANYS.
El circuit de penyes de la Festa Major, constarà de
les proves següents:
Divendres, 8 de juliol: Prova al finalitzar el ball.
Dissabte, 9 de juliol: Prova durant el ball.
Diumenge, 10 de juliol: Concurs de carrosses.
Dimecres, 13 de juliol: Concurs de truites.
Dijous, 14 de juliol: Tirada de birles (tarda) i prova
durant el sopar/festa.
Divendres, 15 de juliol: Prova a la mitja part dels
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