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Editorial
LA PROBLEMÀTICA 
DE L’AIGUA

A Jesús des del divendres 13 de gener, tenim un 
problema amb la presència de sorra en l’aigua de 
subministrament. Es tracta d’un problema que no 
el tenen totes les cases per igual, ja que depenen de 
la localització o de si tenen o no dipòsit.

El motiu és que en la veta d’aigua que subminis-
tra el pou, hi ha en algun punt un arrossegament de 
sorra, presumiblement provocat per una esllavissada 
o solsida d’alguna capa freàtica.

Des del primer moment l’Empresa Aigües de 
Tortosa, subministradora d’aigua, va procedir a 
buidar la xarxa per poder eliminar la sorra que hi 
havia i a la neteja del dipòsit durant els dies 19 i 22 
de gener.

S’ha portat un control analític acurat i tots els 
paràmetres estan dins de la normalitat (iònics i mi-
crobiològics), excepte la terbolesa.

Aquests paràmetres fi ns i tot els dies 18 i 21 esta-
ven dins de la normalitat i a partir del 25 van tornar 
a pujar. 

Al Ple ordinari de l’EMD celebrat el dia 19, al punt 
d’informes presidència, ja vaig informar de la situació 
i el que estava previst fer per solucionar-ho.

El divendres 27 al migdia, l’Agència de Protec-
ció de la Salut de les Terres de l’Ebre, comunica a 
l’Empresa Municipal Aigües de Tortosa, que no s’ha 
de consumir aigua de l’aixeta ni per a beure ni per 
a cuinar, i immediatament es comunica a la pobla-
ció per la megafonia mòbil, taulell de la Pèrgola, 
cartells pels establiments de Jesús, ràdio, TV, nota 
de premsa a tots els mitjans de comunicació, web 
de l’Ajuntament de Tortosa, i a través de les xarxes 
socials (facebook i twitter).

Al dia següent, com a mesura provisional es porta 
aigua potable des de Tortosa, amb sis sortidors, que 
es van col·locar a la Pèrgola, per tal que la gent pugui 
anar a agafar l’aigua que necessiti.

Aquest problema, que insisteixo que no és ni de 
contaminació bacteriana ni química, per les carac-
terístiques del pou no se sap quina pot ser la durada, 

ja que com s'ha vist hi ha intermitències en l’arros-
segament de la sorra.

Aquesta és la solució a curt termini, la solució 
defi nitiva és fer el dipòsit i la canalització des dels 
dos pous que tenim a la fi nca situada al costat del 
Camí de la Vall Cervera, obra a càrrec de l'empresa 
Acuamed i que està adjudicada des de fa quasi un 
any, i que per diversos motius s’està retardant.

Des de l’EMD, volem deixar constància de l’esforç 
i treball del personal de l’Empresa Aigües Tortosa, 
per posar tots els mitjans al seu abast per solucionar 
aquest problema a curt termini amb mesures tècniques 
(variador de freqüència, possibilitat de mesclar aigua 
de l’altre pou...) i la connexió defi nitiva en l’aigua 
procedent de Tortosa. 

Són situacions imprevisibles i s'actua segons 
l’evolució de la problemàtica, quan se solucioni, ja 
es valorarà els perjudicis que els hem ocasionat.

Però poden estar segurs que s’ha actuat en plena 
responsabilitat i donant tota la informació, i s’ha 
comunicat a la Població tant prompte vam tenir la 
notifi cació del Departament de Salut, no hi ha cap 
motiu per crear una alarma innecessària, ja que 
no s’ajusta a la problemàtica real que hi ha, en tot 
moment l’Empresa Aigües de Tortosa ha seguit els 
protocols establerts.

Poden estar segurs i tenir la confi ança que es fa tot 
el necessari per a què es pugui restablir la normalitat 
el més aviat possible. Aquesta és la prioritat.

AGRUPACIÓ D’EMD’s 
DE CATALUNYA

Com és preceptiu, després de les Eleccions Munici-
pals es va celebrar a Talladell l’Assemblea d’EMD’s 
de Catalunya, per poder elegir la nova Junta Directiva 
i aprovar les línies d’actuació.

En l’assemblea es va fer palès per part de tots 
els assistents, que estem en un moment clau per al 
nostre futur, ja que en l’elaboració de la nova Llei 
de Governs Locals i d’Hisenda Pública es pugue 
contemplar les mancances normatives que tenim, 
i que ja vam plantejar a la Comissió Mixta que va 
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constituir l’anterior Govern de la Generalitat, en la 
què es va presentar les nostres reivindicacions en un 
estudi-informe de la Universitat de Barcelona molt 
ben fonamentat.

Ara que es parla d’aprimar Administracions, que es 
planteja el paper dels Consells Comarcals i la funció 
de la Diputació, i del nombre excessiu de Munici-
pis, és l’hora de que les EMD’s tinguem una bona 
normativa que permetrà acollir a Municipis actuals, 
sense perdre la seva identitat i el seu reconeixement 
com Administració.

Vaig ser reelegit vicepresident de l’Agrupació i ara 
tenim una feina important, de negociació, tant en les 
associacions municipalistes com en la Generalitat.

D’entrada estem tots convençuts que ara és el 
moment per aconseguir els nostres objectius de 
reconeixement a la nostra Administració i esperem 
que la Comissió d’experts que ha nomenat la Gene-
ralitat  recepcione les nostres peticions que estan en 
consonància en la realitat del nostre país. 

XVII FIRA DE L’OLI 
DE LES TERRES DE L’EBRE

En un any molt complicat econòmicament parlant, 
hem cregut convenient que no podíem deixar d’or-
ganitzar la Fira per diversos motius que intentaré 
resumir.

- Primer que res, perquè el Sector de l’Oli, que en 
un any desastrós, tant per la poca collita, com pel 
preu de l’oli, ens segueix donant tot el suport a la 
Fira i es mereixen que fem un esforç per col·laborar 
en la seva promoció.

- La Fira no deixa de ser una activitat que comporta 
benefi cis econòmics a un sector del nostre Poble, que 
també ho hem valorat positivament.

- La Fira des del seu inici, s’ha distingit d’altres fi res 
per les nombroses activitats paral·leles que s’orga-
nitzen i què ens han donat una identitat pròpia, i puc 
donar fe que aquest any, encara ens hem superat, cosa 
difícil, per fer un programa molt atractiu per atraure 
gent al nostre Poble, i  una vegada més hem de donar 
les gràcies a la implicació de molts col·laboradors i 
Entitats que estan presents a la Fira.

Hem fet uns reajuts econòmics per disminuir les 
despeses, però que no repercuteixen en res en la 
programació, ja que tenim molt present que ens hem 
d’ajustar i com sempre, ho hem fet al Pressupost que 
hem aprovat.

Només cal esperar que el temps ens acompanye i 
la Fira pugue ser bona per a tothom.

ACTIVITATS DEL POBLE
Intentaré ser telegràfi c, perquè la majoria ja tenen 

la corresponent crònica  a l’informatiu, però no puc 
deixar passar l’ocasió per fer algunes mencions:

- La felicitació al nostre campió Jeremy Alco-
ba, pel seu reconeixement com a millor esportista 
federat en edat escolar, per la seva naturalitat com 
es va demostrar en l’homenatge que se li va fer al 
col·legi, i per la seva progressió que esperem que les 
difi cultats econòmiques accentuades per la crisi no 
repercuteixin en la seva carrera.

- Agraïment a la Comissió organitzadora de la 
Cavalcada dels Reis, per mantenir el llistó molt alt 
i fer una rebuda als Reis molt digna.

- La convocatòria de Contes Curts i Poesia Ramon 
Ferrando Adell, organitzat per la Societat Cultural i 
Ecologista Sant Josep, ha servit per veure els molts 
participants dels alumnes del nostre l’Institut Escola 
i que en aquests moments que es posa en dubte el 
nostre model d’escola i la utilització de la nostra 
llengua, encara vull donar-li més valor.

- I no per ser costum i com ja és tradicional a 
l'arribar a la 26 edició no podem oblidar a tots els 
que treballen en l’organització del Pessebre Vivent 
començant per Mossèn Paco. Gràcies a tots.

- L’AEJE, a més dels comerços que sortegen els 
regals de Nadal, ha presentat la Guia Comercial, amb 
la fi nalitat de donar la difusió als nostres comerços 
i empreses. A més hem de donar les gràcies per la 
seva col·laboració en Càritas, que ha iniciat una 
campanya de sensibilització i de captació de socis 
pels moments que estem vivint i que ja han recep-
cionat algunes Entitats del nostre Poble. Gràcies pel 
vostre treball.

La llista seria encara més extensa en totes les ac-
tivitats de Nadal, tant per l’Esplai dels Set Cervells, 
com per les organitzades per la Secció de Festes de 
l’EMD.

Com es pot comprovar, les activitats del nostre 
Poble no minven i cada vagada és més necessària 
la implicació de la societat civil per l’organització 
d’activitats i a Jesús tenim moltes proves de la iden-
tifi cació de la gent en el Poble i la crisi segur que 
serveix per a que encara vagi més en augment.

Per lo menys que de la crisi, traguessem alguna 
cosa positiva.

Com sempre a la vostra disposició,

  Pere Panisello i Chavarria
  Alcalde President de l’EMD de Jesús
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L'Ajuntament demana als veïns de Jesús que 
no consumeixin aigua de l'aixeta ni per a 
beure ni per a cuinar

Es tracta d’una mesura de pre-
caució davant l’increment dels 
ni  vells de sorra a la xarxa d’aigua 
potable.

L’Ajuntament de Tortosa i l’EMD 
de Jesús ha demanat a la població de 
Jesús que s’abstinguin d’utilitzar aigua 
de l’aixeta per a ús de boca, tant si és 
per a beure directament com si és per 
a cuinar. La mesura s’ha pres després 
que s’hagi detectat un increment dels 
nivells de sorra a la xarxa d’aigua potable 
per damunt dels límits permesos. Pels 
mateixos motius, queden clausurades 
les fonts existents al poble. L’aigua de 
l’aixeta pot continuar fent-se servir per 
rentar els aliments i per a la higiene 

personal. La resta de paràmetres en 
totes les analítiques efectuades durant 
les últimes dues setmanes ha complert 
tots els estàndards de qualitat així com la 
normativa sanitària. Tanmateix, d’acord 
amb el principi de prudència que acon-
sellen aquestes situacions, i malgrat que 
només sigui pels nivells de terbolesa de 
l’aigua, s’ha pres aquesta decisió.

Aquesta situació, que ja es va produir 
fa alguns anys, ve donada per un possible 
despreniment en el pou que alimenta la 
xarxa d’aigua potable de Jesús. Aigües 
de Tortosa està treballant per resoldre 
aquest episodi. L’EMD de Jesús farà un 
ban a la població alertant de la mesura 
adoptada. 

L'Ajuntament habilita a Jesús un punt amb sis 
sortidors d'aigua potable

Es tracta d’una connexió pro-
visional per subministrar gra-
tuïtament als veïns mentre duri 
la restricció de consum d’aigua 
potable de l’aixeta.

Aigües de Tortosa ha habilitat un punt 
amb sis sortidors d’aigua potable a la Pèr-
gola de Jesús, just al costat del canal. Es 
tracta d’una mesura provisional mentre 
es resolen els problemes que han obligat 
a prohibir el consum d’aigua de l’aixeta 
tant per a beure com per a cuinar, a causa 
de l’increment dels nivells de sorra a la 
xarxa de subministrament d’aigua del 
poble de Jesús. Els veïns poden agafar 
l’aigua dels sortidors gratuïtament.

Tècnics de l’empresa Aigües de Torto-
sa han estat tot aquest dissabte treballant 
en l’habilitació d’aquesta connexió provi-
sional, que s’ha fet mitjançant una estesa 
de tub de 1.100 metres entre Jesús i el punt 
més pròxim de la xarxa de Tortosa. 

L’Ajuntament de Tortosa, l’EMD de 
Jesús i Aigües de Tortosa continuen 
treballant per trobar una solució a 
aquesta situació. Recordem que ahir es 
va comunicar a la població de Jesús la 
prohibició del consum d’aigua de l’aixeta 

per a ús de boca a causa de l’increment 
dels nivells de sorra a la xarxa, provocat 
per un possible despreniment en el pou 
que subministra a tot el poble.

L’EMD ha reforçat la comunicació 
als veïns mitjançant un ban, ahir a la 
tarda, i aquest matí amb la megafonia 
de Protecció Civil.

Sortidors d'aigua de sis aixetes instal·lats a la Pèrgola
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Quintos 2012
Des de l’EMD de Jesús es convoca 

als tots els nois i noies nascuts/des 
l’any 1994, el proper divendres, 10 de 
febrer a les 20 h a la Sala Jordi Brull i 
Martínez.

  1. ACHAHOUR BEN EL ALLID, 
     GHIZLANE

  2. BARROBES TOLEDO, SARA

  3. BERTOMEU MADUEÑO, 
      CINTA

  4. BLANQUET GISBERT, CINTA

  5. BOSCH RAMON, LAURA

  6. CANALDA SÁNCHEZ, 
      GERARD

  7. CENTELLES PALLARÉS, 
      DÈLIA

  8. CIUPERCA, FLORIN

  9. CURTO GISBERT, CLÀUDIA

10. ESTRAMPES BRULL, 
      ALBERTO

11. FAVA BUCH, ÀNGEL

12. FORCADELL PAPIOL, EVA

13. GINOVART CODORNIU, 
      GEMMA

14. GISBERT CERVERA, JOAN

15. GÓMEZ, CAMILA BEATRIZ

16. GÓMEZ ROMEU, GERARD

17. GRAU FERRER, PABLO

18. HAMDAOUI, LOUBNA

19. JARDÍ PONS, ANDREA

20. MESAROS, 
      CLAUDIU ALEXANDRE

21. MUÑOZ MARTÍNEZ, RICHARD

22. PANISELLO VALLDEPÉREZ,
      GENÍS

23. PIQUÉ SABATÉ, 
      MARIA TERESA

24. RODRÍGUEZ ROS, AZAHARA

25. ROIG ZUMAQUERO, LAIA

26. ROMERO CLEMENTE, 
      MARCEL

27. SEBASTIÀ FERRANDO, ENRIC

28. TENA VENTURA, ROSA CINTA

29. TOMÀS FUENTES, NÚRIA

30. TOMÀS RIPOLLÉS, TÀNIA

31. VELA MIRALLES, LORENA

32. VILAUBI GRIFOLL, CINTA

33. ZUMAQUERO BARCELÓ, PAU

Club de Lectura
Després d’uns mesos de parèntesi, 

el Club de Lectura ha tornat a iniciar la 
seua activitat. El passat dia 23 de gener 
ens vam reunir per parlar de la novel·la 
L’Espiera, de l’escriptora xertolina Fran-
cesca Aliern. L’autora, fi del a les nostres 
trobades, va compartir amb nosaltres una 
estona agradable de tertúlia i debat i ens 
va explicar qüestions relacionades amb 
el procés de creació de la novel·la (per-
sonatges, trama argumental, vivències, 
etc.), així com també alguns dels fets 
verídics que s’amaguen entre les pàgines 
d’aquesta ‘espiera’ que tot ho observa. 
Des d’aquí, volem agrair a Francesca la 
seua col·laboració i el seu saber fer i li 
recordem que l’esperem l’any vinent amb 
la mateixa il·lusió de sempre!

La propera trobada del Club de Lectura 
serà el dia 5 de març (a les 19.30 al Punt 
Jove); per a aquesta ocasió, prepararem la 
lectura de Les bruixes d’Arnes, novel·la 
de David Martí. T’animes a descobrir 
la vida d’unes bruixes que vivien ben a 
prop de casa nostra?

Mònica Sales
Coordinadora del Club de Lectura

Convocatòria al Poble de Jesús per informar de la 
problemàtica de l’aigua, el dilluns 30 de gener
al gimnàs de l’Institut Escola Daniel Mangrané
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Pressupost 2012

El Pressupost com no pot ser d’altra 
manera, està marcat pel context 
econòmic que estem vivint.

A mi em pertoca fer una explicació 
del mateix i més enllà dels anàlisis 
numèrics i dels percentatges que 
estan refl ectits tant a la memòria 
de la presidència com en l’informe 
econòmic-fi nancer d’intervenció el 
què he de fer és una explicació del 
mateix.

L’anàlisi dels ingressos és senzill, 
ja que per una part està el Capítol III 
que són els ingressos per les taxes 
i preus públics dels serveis i com-
petències pròpies de l’EMD i que 
pugen 183.000 € que és un 28,27% 
més que l’exercici actual.

Al Capítol IV que puja 818.464 
€ sofreix una disminució del 8,80% 
i el més destacat és la disminució 
del 13% de l’aportació ordinària de 

l’Ajuntament de Tortosa aplicant 
el què estem rebent mensualment, 
d’acord a la liquidació del 2010 i 
que es regularitzarà al mes de juliol 
tal com contempla el conveni amb 
l’Ajuntament.

Quant al Capítol VII de Transferèn-
cies de Capital, en aquests moments 
només sabem que ens pertoca la sub-
venció del Consell Comarcal del Baix 
Ebre per l’arranjament de Camins i 
estem pendents del PAM de la Dipu-
tació i de l’aprovació del Pressupost 
de l’Ajuntament de Tortosa.

Per l’exposat actualment els 
ingressos que podem pressupostar 
ascendeixen a 1.032.967,00 €.

Quant a la Societat Jesús Activitats 
i Serveis, SL, la previsió d’ingressos 
d’acord al pressupost aprovat al seu 
dia pel Consell d’Administració 
puja 155.580,00 €, el que fa que el 

Pressupost General consolidat de 
l’EMD és d’1.150.547,00 €.

Quant a les Despeses hem tingut en 
compte les mesures d’estalvi que vam 
anunciar d’acord amb el conjunt de 
grups de l’EMD amb la complicitat 
del personal, en col·laboració amb 
les Entitats del Poble.

Aquests acords queden refl ectits 
en els capítols I, II i IV del nostre 
Pressupost.

El Capítol I no preveu cap augment 
de la Plantilla de Personal, hi ha una 
reducció del 9,50%.

El Capítol II quant a l’aprovació 
inicial del Pressupost hi ha un 
increment de 10,26 % i es té en 
compte l’augment en quant a des-
peses d’energia elèctrica i d’altres 
subministraments, i una disminució 
en quant a la indemnització per 

PRESSUPOST GENERAL DE L’EMD DE JESÚS PER A L’EXERCICI 2012
– RESUM PER CAPÍTOLS, EXPRESSAT EN EUROS –

Estat d’ingressos                        EMD                      Jesús Activitats i Serveis, S.L.           Ajustos          Pressupost
Capítol - Denominació       Previsions inicials                  Previsió ingressos                                 General Consolidat

I Impostos directes               0            0                0
II Impostos indirectes               0            0                0
III Taxes i altres ingressos    183.000,00 117.580,00     300.580,00
IV Transferències corrents    818.464,00   38.000,00 - 38.000,00    818.464,00
V Ingressos patrimonials                  500,00            0            500,00
VI Alienació d’inversions reals               0            0                0
VII  Transferències de capital        31.003,00            0       31.003,00
VIII Variació d’actius fi nancers               0            0                0
IX Variació de passius fi nancers                0            0                0
Total ingressos, en euros:       1.032.967,00 155.580,00 - 38.000,00 1.150.547,00

Estat de despeses                     EMD                      Jesús Activitats i Serveis, S.L.           Ajustos          Pressupost
Capítol - Denominació       Previsions inicials                  Previsió ingressos                                 General Consolidat

I      Despeses de personal    594.502,89     6.700,00     601.202,89
II     Compra de béns i de serveis    269.813,11 148.880,00     418.693,11
III    Despeses fi nanceres        23.500,00            0       23.500,00
IV   Transferències corrents      58.300,00            0 - 38.000,00      20.300,00
VI    Inversions reals       37.000,00            0       37.000,00
VII   Transferències de capital                    1,00            0                1,00
VIII Variació d’actius fi nancers               0            0                0
IX    Variació de passius fi nancers      49.850,00            0       49.850,00
Total despeses, en euros: 1.032.967,00 155.580,00 - 38.000,00 1.150.547,00

4
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raó de servei i per la publicació de 
l’Informatiu Jesusenc.

A les Transferències Corrents, 
Capítol IV, està previst l’aportació de 
38.000 € a la Societat Jesús Activitats 
i Serveis, SL, dels quals 13.000 € 
són pel funcionament de la Piscina 
i 25.000 € per a totes les activitats 
Festives i Firals de tot l’any, el que 
suposa una disminució de 10.000 € 

respecte aquest any que recordo que 
ja havia tingut una baixada respecte 
a l’any anterior.

També hi ha una reducció del 30% 
per a les subvencions i convenis a les 
Entitats dins del Capítol IV.

Quant a les Inversions (Capítol 
VI) es té en compte la subvenció del 
Consell Comarcal del Baix Ebre per 
l’arranjament de camins i subvenció 
de la Diputació de Tarragona que 
tenim concedida i que l’execució i 
justifi cació és bianual.

Dels 37.000 € que hi ha previstos, 
12.133,34 € són de fons propis de 
l’EMD i la resta de les subvencions 
de les altres Administracions.

Tal com he dit anteriorment 
aquest capítol es pot modificar 
d’acord als ingressos que tindrem en 
l’aprovació del Ple del Pressupost de 
l’Ajuntament de Tortosa i de les bases 
del PAM de la Diputació.

Els altres dos capítols, el de 
Despeses Financeres (Capítol III) i 
Transferències de Capital (Capítol 
VII) hem aplicat els interessos i 
amortitzacions que tenim compro-

mesos en els crèdits a llarg termini 
que tenim formalitzats.

No es preveu la contractació de 
cap préstec a llarg termini.

Segons l’informe del Secretari 
– Interventor, el Pressupost compleix 
la llei d’estabilitat pressupostària. 

Tal com és habitual el nostre Pres-
supost refl exa la situació real, hem 
contemplat les mesures d’estalvi 
que ja estem aplicant i està elaborat 
amb prudència i rigor, des de l’EMD 
prioritzem els serveis que oferim ac-
tualment amb la voluntat de mantenir 
el bon nivell que estem donant.

Som conscients dels compromi-
sos que hem adquirit en quant a la 
reducció de despesa del Capítol II i 
que necessitem la col·laboració del 
personal de l’EMD i de les Entitats 
que utilitzen equipaments públics i 
posarem tot l’enginy i treball neces-
sari per a que totes les activitats que 
s’organitzen des de Jesús Activitats i 
Serveis, SL, compleixin el Pressupost 
que hem aprovat. 

És un repte important que hem 
de complir.

Per acabar he de fer un capítol 
extens d’agraïments, un capítol 
que no té número i que no es veu 
refl ectit numèricament però que és 
fonamental per la bona marxa, tant 
de l’Administració com del Poble.

En primer lloc, a les Entitats i 
col·laboradors ja que gràcies a ells 
som un Poble amb molta vida as-
sociativa i estic segur que malgrat 
la reducció en les subvencions no 

minorarà la seva activitat social.
En segon lloc, a tot el Personal de 

l’EMD per la seva professionalitat 
i gran dedicació tant dels serveis 
que oferim (Escola de Música, 
Llar d’Infants, Punt Jove, Piscina, 
Gimnàs) com dels treballadors de 
les ofi cines que amb el nou conveni 
que ha comportat traspassos de noves 
competències, donem compliment a 
plena satisfacció per al ciutadà com 
és la nostra obligació.

Un any més he d’agrair el treball 
del nostre Secretari – Interventor, 
Sr. Josep Antoni Chavarria i Espuny 
perquè en una Administració com 
la nostra que ha anat creixent el seu 
treball és fonamental i més aquest 
exercici que ha tingut un temps molt 
curt per preparar el Pressupost amb 
la difi cultat afegida per la disminució 
d’ingressos.

Per acabar també he d’agrair el 
treball dels regidors, que per la si-
tuació econòmica hauran de fer un 
esforç complementari per ajustar-se 
al Pressupost.

Tots tenim clar que és necessari 
una revisió del fi nançament de les 
Administracions Locals i mentrestant 
el marge de maniobra que tenim és 
molt reduït.

Espero que meresquéssim la 
seva confi ança i ens voten a favor 
el Pressupost que avui portem a 
l’aprovació.

Jesús, 29 de novembre de 2011.
Pere Panisello i Chavarria

Alcalde-President de l’EMD de Jesús
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Pressupost EMD 2012
INGRESSOS

CAPÍTOL III 
TAXES I ALTRES INGRESSOS  183.000,00 €
Article 30. 
Taxes per prestació de serveis bàsics 14.000,00 €
Article 31. 
Taxes per prestació de serveis socials i preferents 96.000,00 €
Article 32. 
Taxes per realització d'activitats de competència local 4.000,00 €
Article 33. 
Taxes per utilització del domini públic 36.000,00 €
Article 34. 
Preus públics 20.000,00 €
Article 39. 
Altres ingressos 13.000,00 €

CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 818.464,00 €

Article 45. De la Generalitat 129.000,00 €
Article 46. D'Entitats Locals 689.464,00 €
 Concepte 461. Diputació de Tarragona 70.000,00 €
 Concepte 462. Ajuntament de Tortosa 617.463,00 €
 Concepte 465. Consell Comarcal del Baix Ebre 2.000,00 €
 Concepte 469. Altres ens locals 1,00 €

CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS 500,00 €

Article 52. Interessos de dipòsits 500,00 €

CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 31.003,00 €

Article 72. De l'Estat 1,00 €
Article 75. De la Generalitat 1,00 €
Article 76. D'Entitats Locals 31.000,00 €
 Concepte 761. De la Diputació de Tarragona 18.700,00 €
 Concepte 762. De l'Ajuntament de Tortosa 1.000,00 €
 Concepte 765. Del Consell Comarcal Baix Ebre 11.300,00 €
Article 78. De famílies i institucions sense ànim de lucre 1,00 €

CAPÍTOL IX- PASSIUS FINANCERS 0,00 €

Article 91. Préstecs rebuts en euros 0,00 €
 Concepte 913. Préstecs a llarg termini d'ens 
  fora sector públic 0,00 €
TOTAL INGRESSOS EN EUROS    1.032.967,00 €

PRESSUPOST EMD 2012
DESPESES  
CLASSI.         DENOMINACIÓ                              CRÈDITS INICIALS

CAPÍTOL I- DESPESES DE PERSONAL             594.502,89 €

10-920-12100  Personal funcionari      44.640,01 €
10-920-13000 Personal laboral    174.228,62 €
10-312-13000 Personal laboral      18.825,93 €
10-321-13000 Personal laboral      80.935,02 €
10-324-13000 Personal laboral      59.694,17 €
10-155-13000 Personal laboral      57.429,44 €
10-334-13000 Personal laboral      15.925,56 €
10-920-14000 Altre personal        3.000,00 €
10-920-16000 Quotes, prestacions i despeses socials    139.824,14 €
CAPÍTOL II- COMPRA DE BÉNS I SERVEIS    269.813,11 €
10-920-21200 Reparacions, manteniment i conservació        9.000,00 €
10-454-21000 Reparacions, manteniment i conservació 
 infraestructures        4.000,00 €

10-920-22000 Material d'ofi cina        7.000,00 €
10-920-22100 Subministrament energia elèctrica       76.523,11 €
10-920-22101 Altres subministraments      35.000,00 €
10-920-22200 Comunicacions      14.000,00 €
10-920-22400 Primes d'assegurances      13.000,00 €
10-920-22500 Tributs        1.500,00 €
10-912-22601 Despeses diverses atencions protocolàries        1.000,00 €
10-920-22602 Despeses diverses publicitat i propaganda        1.000,00 €
10-920-22603 Despeses diverses altres        4.000,00 €
10-920-22799 Treballs fets per altres empreses      49.000,00 €
10-912-23300 Indemnitzacions per raó del servei      39.690,00 €
10-920-23120 Indemnitzacions per raó del servei           100,00 €
10-920-24000 Despeses de publicacions      15.000,00 €

CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES      23.500,00 €

10-011-31000 De préstecs de l'interior      20.000,00 €
10-934-31100 Despeses formalització préstec        1.500,00 €
10-934-35900 Altres despeses fi nanceres        2.000,00 €

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS      58.300,00 €

10-338-44900 A societat mercantil de l'EMD      38.000,00 €
10-920-48000 A famílies i entitats sense ànim de lucre        8.000,00 €
10-920-48001 A famílies i entitats sense ànim de lucre
 Convenis      12.300,00 €

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS      37.000,00 €

10-454-60000 Inversió nova infraestructures 
 i béns ús general      11.700,00 €
10-454-61000 Inversió reposició infraestruc. 
 i béns ús general      15.000,00 €
10-920-62000 Inversió nova associada funcionament 
 serveis      10.000,00 €
10-321-62000 Inversió nova associada funcionament 
 serveis           100,00 €
10-342-62000 Inversió nova associada funcionament 
 serveis           100,00 €
10-920-63000 Inversió reposició assoc. funcionament 
 serveis           100,00 €

CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               1,00 €

10-338-740 Transferències de capital a societat 
 mercantil EMD               1,00 €

CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS      49.850,00 €

10-011-91300 Amortització de préstecs de l'interior      49.850,00 €

TOTAL DESPESES EUROS 1.032.967,00 €

 Jesús, 24 de novembre de 2011  
 EL PRESIDENT
 Pere Panisello i Chavarria      



EMD

– 10 –

2011
Subvencions lliurades per l'EMD a les Entitats del Poble

AVV JESÚS CATALÒNIA
Concepte Import

27a Convocatòria Premis Literaris
Jesús Catalònia any 2011  1.005,00 €
Catifes populars Sagrat Cor 2011 1.800,00 €
Cavalcada de Reis 2012    880,00 €
          TOTAL PAGAT 3.685,00 €

GRALLERS DE JESÚS
Concepte Import

XVI Trobada de Grallers i Dolçainers
a Jesús    370,00 €
      TOTAL PAGAT    370,00 €

PARRÒQUIA SANT FRANCESC
Concepte Import

Campaments a Vallibona 2011    330,00 €
Pessebre Vivent 2011-2012 1.100,00 €

      TOTAL PAGAT 1.430.00 €

AMPA CEIP DANIEL MANGRANÉ
Concepte Import

Organització i la realització de la festa    
de cloenda del menjador escolar, curs 2010-11    250,00 €
Organització d'Activitats extraescolar, curs 2010-11     840,00 €
      TOTAL PAGAT 1.090.00 €

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
VETERANS DEL JESÚS CATALÒNIA

Concepte Import

IV Trofeu de futbol veterans "Ramon Fàbregues"    600,00 €

      TOTAL PAGAT    600.00 €

A VV LOCANALET-CAMÍ VELL
DEL CEMENTIRI

Concepte Import

Realització de les festes del Canalet 2010    300,00 €

      TOTAL PAGAT    300.00 €

CONFRARIA DEL SAGRAT COR DE JESÚS
Concepte Import

Arranjament pas de Setmana Santa    600,00 €

      TOTAL PAGAT    600.00 €

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE BONSAI DE 
LES TERRES DE L'EBRE

Concepte Import

L'organització i la realització de la XVII Trobada
d'entitats del bonsái de Catalunya    300,00 €

      TOTAL PAGAT    300.00 €

ASSOCIACIÓ MAGRUPER
Concepte Import

Taller majorettes i percussió    600,00 €

      TOTAL PAGAT    600.00 €

Entitat: AVV Jesús Catalònia – Import: 3.760,00 anual
Any 2011 – Concepte: Manteniment del Casal Jesusenc i 
activitats que constitueixen el seu objecte social adreçades 
als veïns de Jesús.
Entitat: CF Jesús Catalònia – Import: 10.106,29
Any 2011 – Concepte: Col.laboració foment i desenvolu-
pament d'activitats esportives a Jesús.
Entitat:  7 Cervells – Import: 3.150,00 – Esplai estiu 2011 
Concepte: Col.laboració Casal d'Estiu 2011.
Entitat: Parròquia Sant Francesc – Import: 900,00
Any 2011 – Concepte: Col.laboració per la realització 
d'activitats de tipus social adreçades a les famílies neces-
sitades de Jesús.
Entitat: Parròquia Sant Francesc – Import: 800,00
Any 2011 – Concepte: Addenda.
Entitat: Associació Confraria del Sagrat Cor de Jesús
Import: 800,00    Any 2011
Concepte: Actes Culturals i lúdics.
Entitat: Associació Magruper – Import: 800,00
Any 2011 – Concepte: Actes Culturals i lúdics.
Entitat: Grallers de Jesús – Import: 1.500,00
Any 2011 – Concepte: Actes Culturals i lúdics.
Entitat: IES Roquetes – Import: 300,00
Curs 2010/2011 – Concepte: Incentivar l'estudi i la dedi-
cació acadèmica.

SUBVENCIONS 2011
Diputació de Tarragona
PEIM 2011   58.440,92 €
Activitats Culturals     4.700,00 €
XVI Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre   11.200,00 €
Promoció i dinamització del Comerç a Jesús     1.300,00 €
Inversions en equipaments municipals     8.706,36 €
Protecció de la Salut Pública (socorristes)     4.652,88 €
Promoció de la Salut Pública   10.000,17 €
V Fira Literària Joan Cid i Mulet     1.500,00 €
Edició Llibre Treballs de recerca en
l'àmbit literari i de l'exili     1.500,00 € 
OASI Curs d'informàtica
Total Subvencions Diputació de Tarragona 102.000,33 €

Consell Comarcal del Baix Ebre
Ensenyaments musicals     2.935,11 €

Generalitat de Catalunya
Institut Lletres Catalanes: V Fira Literària
Joan Cid i Mulet     2.000,00 €
Institut Català de la Dona:
curs de cuina i informàtica     1.757,00 €
DAAM: XVI Fira de l'Oli de les Terres
de l'Ebre     2.000,00 €
Total Subvencions Generalitat de Catalunya     5.757,00 €

TOTAL SUBVENCIONS REBUDES 110.692,44 €
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Josep Puig, nou president de l'Agrupació d'Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya

El president de l'EMD de Valldo-
reix, Josep Puig, ha estat escollit avui 
com a nou president de l'Agrupació 
d'Entitats Municipals Descentralit-
zades de Catalunya (AEMDEC) per 
unanimitat dels representants de les 
EMD catalanes.

Puig ha estat escollit en el marc de 
l'Assemblea General de l'AEMDEC 
celebrada aquest matí a l'EMD del Ta-
lladell (Tàrrega) a la que han assistit 58 
representants d'un total de 25 EMD de 
Catalunya, del total de 63 entitats muni-
cipals descentralitzades que conformen 
el panorama català de les EMD. També 
han pres part de l'assemblea alguns po-
bles agregats que aspiren, en un futur, 
constituir-se com a EMD.

Juntament amb Josep Puig la nova 
junta de l'AEMDEC està formada pel 
president de l'EMD de Jesús, Pere 
Panisello (vicepresident); el president 
de l'EMD del Talladell, Pere Domingo 
(secretari); el president de l'EMD de 
Bellaterra, Ramon Andreu (tresorer); i 
els vocals Antonio Pardos (EMD-Pla de 
la Font), Miquel Guiu (EMD-Gerb), Jo-
sep Cugat (EMD-Bítem), Lourdes Pena 
(EMD-Serra d'Almos), Rosa Ramoneda 
(EMD-Tornafort), i Josep Miret (EMD-
Vilamitjana). La fi gura del secretari 
general de l'associació recau en Juanjo 
Cortés (EMD-Valldoreix).

L'assemblea general ha servit per 
posar de manifest la necessitat que les 

EMD catalanes sumin esforços per in-
cidir en les comissions de redacció dels 
avantprojectes de les Lleis de Governs 
Locals i d'Hisendes Locals, creades per 
la Generalitat de Catalunya la setmana 
passada, per tal de pal·liar els dèfi cits 
reguladors que l'actual Llei té respecte 
a les EMD. En aquest sentit, la nova 
junta ha proposat als representants de les 
EMD la creació de la fi gura dels delegats 
comarcals de l'AEMDEC. Aquests dele-
gats han de representar les sensibilitats 
de les EMD de cada comarca a fi  de 
sumar esforços amb tots els territoris de 
Catalunya on hi ha entitats municipals 
descentralitzades.

La nova junta també s'ha posat com a 
objectiu prioritari avançar en la millora 
de la representativitat de les EMD davant 

d'ens supramunicipals com l'ACM, la 
FMC i les diferents diputacions provin-
cials i consells comarcals. 

Altres temes tractats durant la junta 
han estat la necessitat de regular els 
sous dels presidents de les EMD més 
petites, millorar el reconeixement dels 
presidents i càrrecs de les EMD com a 
representants legítims dels ciutadans del 
seu territori davant d'organismes com 
el SEM, 112, Policia Local i Mossos 
d'Esquadra, entre d'altres. 

La junta també ha posat de relleu la 
necessitat d'avançar en el reconeixe-
ment dels drets de les EMD davant 
d'organismes nacionals i supramunici-
pals a l'hora de demanar subvencions 
i ajudes al nivell d'altres organismes 
municipals i locals.
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Cavalcada 2012
El proppassat 5 de gener, com ve sent 

tradició al nostre poble, es va realitzar 
la Cavalcada de Reis. Aquest any el mal 
temps no va impedir que els carrers fossin 
plens de xiquets i xiquetes esperant que 
Ses Majestats, els Reis Mags d’Orient, 
ens vinguessin a visitar amb tota la seua 
comparsa de patges i vehicles. Tant els 
grans com els xiquets esperàvem que els 
Reis fossin generosos a l’hora de repartir 
caramels i de lliurar els regals per les 
cases. Creiem que així va ser i es pot 
valorar positivament la seua estada.

També voldríem agrair a totes aque-
lles persones que desinteressadament 
col·laboren i fan possible la Cavalcada, 
així com a l’AAVV Jesús Catalònia el 
suport que any rere any ens va dipositant, 
a  l’EMD de Jesús la seva col·laboració, a 
Caixa Tarragona pel pograma Tu Ajudes, 
així com també a tots els seus clients que 

Nadal musical
Com tots els anys per les dates nada-

lenques l’Escola i la Banda Manel Marti-
nes i Solà organitzaren una sèrie d’actes 
musicals. Vam començar el divendres 
23 de desembre que es va fer l’audició 
de tots els alumnes de l’escola. És la 
primera que hi ha en aquest curs, i és la 
primera on els alumnes posen al damunt 
de l’escenari l’après fi ns ara. L’audició va 
tenir lloc al gimnàs de l’Escola-Institut 
Daniel Mangrané a les 20 hores.

El dissabte 24, i com fem des de fa 
tres anys, la coral de l’escola de música 
va fer la cantada de nadales pels carrers 
i locals del poble. Des d’aquí voldria 
agrair a tots els propietaris i clients dels 
locals i botigues del poble per la seva 
amabilitat i gratitud.

El divendres 30 de desembre va ser 
el torn de la Banda Juvenil i la Banda 
Manel Martines i Sola, amb el tradicional 
Concert de Nadal. Vam poder escoltar 
peces tradicionals d’aquestes festes i 
d’altres. La primera part va anar a càrrec 
de la banda juvenil i la segona, de la 
Banda M.M.S.

I fi nalment el dia 5 de gener la banda 
va participar posant música a la cavalcada 
del Reis Mags.

Vam acabar i vam començar l’any amb 
música i amb moltes ganes de fer gaudir 
d’aquesta a tothom. Bon 2012!!

Agustí Roé Juan
Director de la B.M.M.S.

van dipositar els vots de l’acció social a 
la Cavalcada. 

I en defi nitiva, a tots i totes les persones 
que han fet possible que la Nit de Reis 

d’enguany hagi estat una vertadera nit 
d’il·lusions.

Comissió de la Cavalcada de Reis 
de Jesús

Caga Tio i Pare Noel

El 24 de desembre a la tarda, es va 
celebrar la Festa del Tronc “Caga Tió”, 
amb lliurament de llaminadures per a 
tots els xiquets i xiquetes que van voler 
participar.

La Banda de Tambors de la Confraria 
del Sagrat Cor de Jesús va realitzar una  
Cercavila de Nadales pels carrers del 
poble i per acabar la festa va arribar el 
Pare Noel, amb la seva carrossa, confec-
cionada per l’AMPA de l’Institut Escola 
Daniel Mangrané i l’Associació de Do-
nes de Jesús. Aquest va anar cridant als 
infants per a donar-los el seu regal.

Va fer molt bona tarda i va haver 
molta assistència tant de grans com de 
menuts.
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Celebració del Nadal 
a la Llar d'Infants l'Espurna

El dissabte, 17 de desembre, va te-
nir lloc el festival de Nadal de la Llar 
d’Infants l’Espurna, els xiquets i xiquetes 
de la llar van representar unes nadales 
molt maques a tots els seus familiars. 

Els xiquets i xiquetes vestits d’acord 
amb la fi gura que representaven, van estar 

esplèndids i van deixar bocabadats a tots 
els assistents. El gimnàs de l’escola es 
va omplir de gom a gom; tothom, fami-
liars i amics, van poder gaudir d’unes 
actuacions plenes de gràcia i diversió.
Per acabar la festa, ens va visitar una 
persona molt especial: el Pare Noel, 

que volia saludar i donar el Bon Nadal 
a tots els presents i especialment a tots 
els nens i nenes. 

I, d’aquesta manera tan especial vam 
donar per acabat el primer trimestre a la 
Llar d’Infants l’Espurna.

Matrimonis
Civils 2011 

Jesús García-Navas García i Míriam 
Andreu Figueres; Tomàs Andreu Ferrer 
i Lyudmila Futa; Gabriel Ribas Canosa i 
Jolanta Sapolaité; Javier Gisbert Cid i M. 
Magdalena Castellano Andrades; Josep 
Pons Llombart i Anna Puig de Fabregas 
Sanz; Khurram Shahzad i Maria Elena 
Ferré Barado.

Campanya 
contra la Fam

Durant el mes de febrer celebrem la 
"Campanya contra la Fam" que orga-
nitza Mans Unides i que ens ajuda a 
prendre consciència del greu problema 
de la Fam que es pateix al món. 

L'any passat vam recaptar, entre 
la col.lecta de l'Església i la parada 

de Mans Unides a la Fira de l'Oli, la 
quantitat de 1.620 €. 

Aquest any també podreu visitar la 
parada de Mans Unides que estarà ubi-
cada al Saló Parroquial La Immaculada, 
on podreu comprar aliments com sucre, 
cafè, xocolata... del Tercer Món.
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Festa de Fi d’Any

Com ja és una tradició l’últim dia 
de l’any els jesusencs i jesusenques es 
concentren al campanar de Jesús. Tothom 
preparat amb el cava i el raïm, esperant 
que toquin les campanes de l’any nou. 

Llavors tot van ser abraçades, felicita-

cions…  i a continuació, gran revetlla de 
Cap d’Any al Casal Jesusenc, on tothom 
va ballar amb les millors orquestres 
del país: cúmbies, boleros, txa-txa-txa, 
swing, tangos, pasdobles, rumbes, rock 
and roll, recordant els nostres balls de 

joventut, continuant la nit amb disco 
mòbil amb la millor música dels últims 
anys.

Va ser una nit on tot era alegria, festeig 
i bons desigs per al 2012.

Feliç Any Nou!

Casal de Nadal 7C

Els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desem-
bre i els dies 2, 3, 4 i 5 de gener es va 
realitzar, per a tots els nens/es del poble 
el Casal de Nadal 7C.

Les activitats les vam realitzar al 
Punt@Jove de Jesús, com cada any. 
Durant aquests dies els xiquets/es van 
realitzar diferents manualitats nadalen-

ques com ara: El pare Noel, arbres de 
Nadal, entre altres…

També van fer la carta als Reis Mags 
d’Orient que un patge reial va passar a 
recollir, el dia 30 es va fer l’assaig de la 
festa de Fi d’Any amb el raïm de la sort 
i les campanades, el dia 4 va venir un 
patge reial a buscar les cartes i el dia 5 

de gener vam realitzar el tortell de reis 
per a després menjar-lo a casa.

Gràcies un altre cop a tots per la con-
fi ança donada a l’equip de monitors 7 
Cervells i us esperem aquest estiu per a 
realitzar moltes més activitats i sobretot 
per a passar-ho molt bé tots junts.

                     Equip de Monitors 7 C
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Festa de Sant Antoni
El passat diumenge, 22 de gener, 

el Patronat de Festes de Roquetes i la 
Secció de Festes de Jesús, van organitzar 
conjuntament com ja és tradicional la 
Festivitat de Sant Antoni a la Carretera 
de Roquetes a Jesús, on es va celebrar 
la Missa, la benedicció dels animals de 
companyia, dels cavalls i de les típiques 
coquetes de Sant Antoni.

Es va realitzar una desfi lada pels 
carrers de Jesús i Roquetes pels cavalls 
assistents a la festa. Aquest, ha estat un 
any on n’han participat un bon grapat.

La missa va anar a càrrec del rector de 
Roquetes, Mossèn Domingo i el rector 
de Jesús, Mossèn Paco.

Va ser un acte molt concorregut, so-
bre tot van haver molts animals de tot 
tipus, el qual demostra que cada vegada 
més la gent té cura d’animalets a casa, 
i va concloure amb la degustació de la 
coqueta de Sant Antoni.

Curs de cuina
El passat dia 1 de desembre va co-

mençar el curs de cuina amb un total de 
15 persones inscrites.

 Els professors del curs la Montse i 
Lluís el defi neixen com a curs de "Cuina 
de mercat".

 Amb la mateixa senzillesa en que 
expliquen l'elaboració de cada plat ens 
parlen del signifi cat d'aquest tipus de 
cuina.

 Mentre uns dissenyen calendaris as-
trològics, la cuina de mercat, convençuda 
de les seves probabilitats d’encert, en 
dissenya de gastronòmics. S'ha de saber 
tractar el producte per tal que conservi 
el major nombre de propietats naturals i 
per tant és important el moment de l’any 
en què s’ha de consumir.

Hi hagi o no un consens en quant a la 
defi nició del terme “cuina de mercat”, 
és indubtable que manipular, assaonar, 
coure o bullir productes d’aquesta 
categoria culinària reuneix una sèrie 
d’avantatges en molts aspectes. El fet 
que el producte de temporada sigui fresc 
fa que les seves propietats nutritives 
siguin òptimes per a una alimentació 
sana i equilibrada.

 Bona cuina, bones receptes i bon 
profi t.

Curs de Dansa Oriental
Reemprenem les classes de Dansa 

Oriental a l'EMD de Jesús! 
El dia 10 de febrer tornaran a co-

mençar les classes de Dansa Oriental 
a Jesús.

Les classes tindran lloc els diven-

dres tarda de febrer a juny al gimnàs 
de l'EMD.  

Grup iniciació: 18 a 19.15 h
Nivell I: 19.15 a 20.45 h
Inscripcions a les ofi cines de l'EMD.
Preu mensual: 15 euros
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Bases del Concurs 
de Caretes de Carnestoltes - Jesús 2012

Per vint-i-dosè any consecutiu 
es vol celebrar a Jesús la Festa de 
Carnestoltes, amb aquest motiu i per 
tal de que tots els xiquets/es puguin 
participar d’una forma activa i creativa 
al Carnaval, es convoca un concurs de 
caretes o màscares que es regirà per 
les següents bases:

1.- El tema per a tots els concur-
sants serà el d’elaborar una careta 
de Carnaval.

 2.- S’estableixen dues modalitats 
per confeccionar les caretes:

Categoria A: Dibuixar sobre car-
tolina amb qualsevol mitjà: llapis, 
aquarel·la, tèmpera, pastel, etc.

Categoria B: Elaborar la careta 
amb els materials i la tècnica que es 
considerin escaients.

3.- Cadascuna de les obres portarà 
darrera el nom, cognoms i l’edat de 
l’autor.

4.- PREMIS:
- Pel que fa referència a la cate-

goria A: hi haurà un premi per cada 
curs d’educació infantil, d’educació 
primària, 1r ESO i un per als majors 
de 14 anys.

- Pel que fa referència a la categoria 
B: hi haurà un ÚNIC PREMI GLOBAL 
ENTRE  TOTES  LES  OBRES PRE-
SENTADES amb independència de 
l’edat, en el que s’establiran 1r, 2n 
i 3r premi.

  5.- Les caretes concursants es 
lliuraran a les ofi cines municipals 
de l’EMD i el temps de recollida 
fi nalitzarà el dilluns 13 de febrer.

6.- El resultat del concurs es farà 
públic el dijous 16 de febrer.

7.- El lliurament dels premis tin-
drà lloc el dissabte 18 de febrer, a la 
Pèrgola del Pati de la Immaculada, 
prèviament a la rua de disfresses.

8.- És condició necessària que 
estiguin fetes pels xiquets/es.

Recordem que és necessari ade-
quar-se a les mesures donades.

ORGANITZA: L’EMD de Jesús
COL.LABORA:

Diputació Tarragona
 l’AMPA de l’Institut Escola 

Daniel Mangrané
Associació de Dones

Institut Escola Daniel Mangrané
CPEE Sant Jordi

*INSCRIU-TE SENSE PAGAR MATRÍCULA!!

* COMENÇA A PARTIR DEL DIA 15 DEL MES, 
I NO PAGUES FINS EL DIA 1!!

CLASSES DIRIGIDES:
- PILATES
- TONIFICACIÓ
- STEPS
- G.A.C.
- CICLISME INDOOR
- GENT GRAN

  

CONSULTA ELS HORARIS A 
www.jesus.cat

Inscripcions a les ofi cines municipals
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Activitats i Concerts 2012

* Audicions Quadrimestrals
 A concretar amb el pianista acompanyant i les professores de piano i cant.

* Concert de Final de Curs, dimarts 21 de juny a les 19.30 h al gimnàs de l’Escola Daniel Mangrané.

* Exàmens
 • Setmana del 7 al 12 de febrer.
 • Setmana del 25 al 28 de juny. Exàmens amb Tribunal.

* Setmana Cultural
 Del 20 al 26 de febrer, setmana d’activitats.

*  4t Stage Musical
 Del 29 de juny a l'1 de juliol.

* Jornades Musicals Estiu
 Del 2 al 5 de juliol.

 Taula d'horaris, monitors i tipus de classes
del Gimnàs de l'EMD de Jesús, curs 2011-2012

L'EMD de Jesús es reserva el dret de modifi car o suprimir qualsevol de les classes dirigides

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

    7.00 a 8.00 h Javi Royo Javi Royo  Javi Royo
 Tonifi cació / Spinning /  Manteniment
 Lliure Lliure  (GAC) Lliure

    9.00 a 10.00 h Jubilats Jubilats Jubilats Jubilats Jubilats

  10.30 a 11.30 h  Javi Royo  Javi Royo
  Gent Gran  Gent Gran
  Pensionistes  Pensionistes

  15.30 a 16.30 h Jubilats Jubilats Jubilats Jubilats Jubilats

  19.00 a 20.00 h Sílvia Yolanda Sílvia Yolanda
 Manteniment Tonifi cació / Aeròbic / Steps / Tonifi cació /
 (GAC) / Lliure Lliure Lliure Lliure

  19.00 a 20.00 h Sílvia Yolanda Sílvia Yolanda
 Manteniment Tonifi cació / Aeròbic / Steps / Tonifi cació /
 (GAC) / Lliure Lliure Lliure Lliure

  20.00 a 21.00 h Sílvia Yolanda Sílvia Yolanda
 Aeròbic / Steps Pilates / Manteniment / Pilates / Lliure
 (GAC) / Lliure Lliure (GAC) / Lliure

  21.00 a 22.00 h  Iris  Iris
  Spinning / Lliure   Spinning / Lliure 

Horaris a partir del dia 12 de setembre de 2011
La Gimnàstica de la Gent Gran començarà el dimarts 11 d'octubre

Per a més informació o qualsevol suggerència us podeu dirigir a l'Oficina de l'EMD de Jesús
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VI Fira Literària Joan Cid i Mulet 
-La Literatura a l'Exili-

L’EMD de Jesús convoca el:

V CONCURS DE TREBALLS 
DE RECERCA EN L’ÀMBIT LI-
TERARI I DE L’EXILI.

Participants
Podran participar-hi els estudiants 

de 2n curs de batxillerat matriculats 
en qualsevol centre d’ensenyament 
secundari de Roquetes i Tortosa durant 
els curs acadèmic 2011-2012.

Contingut del concurs
El concurs consisteix en el lliura-

ment del treball de recerca realitzat 
per l’alumne a 2n de Batxillerat.

Es poden presentar treballs de totes 
les opcions de batxillerat sempre i quan 
el tema versi entorn de la Llengua i la 
Literatura o sobre l’Exili Català.

Els treballs que es presentin al 
concurs han de ser fruit del treball de 
recerca individual o col·lectiu, tutelat 
i redactat com a part del currículum 
de l’alumne/s. Podran ser redactats en 
Català o en Castellà.

La selecció dels millors treballs i 
l’adjudicació dels diferents premis es 
realitzarà en funció de la rellevància 
i l’interès dels treballs i del seu con-
tingut. Es valoraran en gran mesura la 
motivació de l’alumne,  i les seves com-
petències pel que fa a l’estructuració 
dels continguts, la capacitat d’anàlisi, 
les habilitats d’expressió escrita i la 
consecució d’objectius.

Com participar-hi
Tots els alumnes que desitgin parti-

cipar en el concurs hauran d’emplenar 
una sol·licitud d’inscripció que estarà 
en possessió dels professors membres 
del jurat i delegats de cada centre, que 
fi guren en aquest document.

Posteriorment, hauran de lliurar:
• Una còpia enquadernada del tre-

ball de recerca. A la portada haurà de 
constar el nom de l’alumne, el nom 
del centre de procedència i el nom del 
tutor que ha dirigit la recerca. 

• Un resum d’un màxim de dues 
pàgines en què constin els objectius, la 
metodologia, els resultats i les conclu-
sions de la recerca. A la portada haurà 
de constar el nom de l’alumne, el nom 
del centre de procedència i el nom del 
tutor que ha dirigit la recerca. 

• Una còpia en format digital (Cd)
• Una fotocòpia del DNI o el pas-

saport. 
El treball haurà de ser original i 

presentat per l’alumne com a treball 
de recerca de 2n de batxillerat. En 
aquest sentit, l’EMD de Jesús, com 
a organitzadora del premi es reserva 
el dret de demanar una comprovació 
d’autenticitat al centre d’estudis de 
l’alumne.

Lloc i calendari
El lliurament dels treballs i la docu-

mentació, es podrà efectuar fi ns a les 
13.00 h del divendres 23 de març de 
2012 a les ofi cines de l’EMD de Jesús 
o a través de correu postal a l’adreça 
següent:

EMD de Jesús
Plaça Pati de la Immaculada nº 1
43590 Jesús -Baix Ebre-

El dimecres 18 d’abril de 2012 es 
podrà saber quin ha estat el veredicte 
del jurat que serà comunicat pels pro-
fessors jurats de cada Institut als seus 
alumnes corresponents.

En cas que el jurat ho consideri 
convenient, es podrà demanar als 
alumnes dels treballs que els presentin 
dintre de la VI Fira Literària Joan Cid 
i Mulet, sense que sigui obligatòria la 
seva presentació.

En cas afi rmatiu les exposicions 
tindrien lloc durant el matí del diven-
dres 20 d’abril de 2012 a la Sala Jordi 
Brull de l’EMD.

L’entrega dels premis tindrà lloc 
el divendres 20 d’abril de 2012 a la 
Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús 
en horari a determinar.

Jurat
El jurat estarà integrat per professo-

rat especialista en Llengua i Literatura i 
n’actuarà com a portaveu el Sr.Emigdi 
Subirats i Sebastià, Comissari del 
Centenari Joan Cid i Mulet i coordina-
dor tècnic de la Fira Literària Joan Cid 
i Mulet, i  n’actuarà com a secretària 
Dolors Queralt i Moreso, regidora de 
Cultura de l’EMD de Jesús.

La decis ió  del  jura t  serà 
inapel·lable.

Premis
El tribunal determinarà quin ha estat 

el treball guanyador entre tots els pre-
sentats atorgant un únic premi.

El guanyador del concurs rebrà 
una acreditació del premi rebut i un 
premi de 200 €.

Així mateix si el jurat ho considera 
convenient podrà declarar diferents 
accèssits o mencions que també 
seran mereixedores d’un  premi i d’un 
reconeixement.

El tutor de cadascun dels treballs 
de recerca guanyadors rebrà un di-
ploma.

Els centres d’estudi dels alumnes 
guanyadors del concurs rebran un di-
ploma i un trofeu commemoratiu.

Tots els estudiants que presentin un 
treball rebran un diploma per la seva 
participació.

La propietat intel·lectual dels 
treballs premiats és dels autors. La 
participació en el concurs implica 
que s’autoritza l’EMD de Jesús a 
publicar i difondre els treballs, així 
com les fotografi es realitzades durant 
les jornades, a través dels mitjans que 
consideri oportuns.

Els treballs no premiats es podran 
recollir a les ofi cines de l’EMD de 
Jesús fi ns al 30 de maig de 2012. Pas-
sat aquest termini no es retornarà cap 
dels treballs.

       Jesús, gener 2012
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Propostes de Preselecció de candidats al JESUSENC DE L'ANY 2011
Nom Mèrits obtinguts

1.–

2.–

3.–

4.–
(Aquesta butlleta es pot lliurar fins al 30/3/2012 a l'oficina de l'EMD, per correu (Plaça Pati Immaculada, 1 – 43590 JESÚS)
o per FAX 977 503 352).

✂

Finalitat
La Fundació Josep Puig convoca el Premi

Jesusenc de l'Any 2011 per contribuir a ressaltar
a una persona, entitat, associació, col.lectiu o
club, que per la seva activitat hagi destacat en
qualsevol àmbit de la vida pública.

Premis
Els premis consisteixen en el lliurament d'un

record al.legòric als quatre finalistes al guardó, i
d'un especial al guanyador absolut que rebrà la
distinció de JESUSENC DE L'ANY 2011.

Candidats als premis
El candidat al Premi pot ser qualsevol perso-

na (nascuda, resident o vinculada a Jesús), entitat,
associació, que durant el darrer any hagi destacat
per un fet puntual, o bé en reconeixement a una
trajectòria destacada en qualsevol camp de la
vida pública, social, esportiva, cultural...

Preselecció dels candidats
Dins de l'Informatiu Jesusenc, apareixerà una

butlleta que servirà per rebre les propostes de
possibles candidats a optar al premi que podran
ser lliurades fins el 30 de març de 2012. En
aquestes propostes les persones que desitgen do-
nar el nom d'algun candidat hauran de posar el
nom del proposat, i una breu especificació dels

mèrits pels quals creu que opta al guardó. La
relació dels candidats proposats es podrà fer
arribar a la Fundació Josep Puig per correu, fax
o dipositant-les en una bústia que s'habilitarà a
tal efecte a les oficines de l'EMD de Jesús.

Elecció dels finalistes
El Patronat de la Fundació Josep Puig decidirà

entre les propostes presentades i farà públic el
nom dels 4 finalistes que optaran al premi final
mitjançant una votació popular.

Elecció del Jesusenc de l'Any 2011
Durant els mesos d'abril i juny, i mitjançant

l'Informatiu Jesusenc, sortirà el nom dels quatre
finalistes perquè puguin ser votats d'una manera
popular. Aquestes paperetes, com en el cas dels
candidats, també es podran fer arribar a la
Fundació Josep Puig per correu, fax o dipositant-
les en una bústia que s'habilitarà a tal efecte a
les oficines de l'EMD de Jesús.

Lliurament del Premi Jesusenc de
l'Any 2011

El Patronato de la Fundació Josep Puig
s'encarregarà del recompte de vots, que podran
ser lliurats fins al 21 de juny de 2012.

Bases del
Premi Jesusenc
de l'Any 2011FUNDACIÓ
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Donació solidària dels 7C a Càritas Jesús
Com des fa ja més de 10 anys els 7C 

vam portar la barra la nit de Cap d'Any 
al Casal Jesusenc. Però enguany ha estat 
diferent...

Per tots és sabut, que cada vegada hi 
ha més gent que malauradament té difi -
cultats per arribar a fi  de mes. Famílies 
amb problemes econòmics, xiquetes i 
xiquets que no tenen ni tindran juguets...
Tothom coneix casos propers. Avui en 
dia, en els temps que corren, els que 
no estem tan malament ens veiem amb 
l'obligació moral d'ajudar als que estan 
pitjor, perquè si no ho fem natros, s'està 
veient que governs, grans institucions, 
administracions, etc... no acaben de 
trobar la manera de com ajudar a la 
societat ni a la gent més necessitada. A 
més, l'entitat per sort (o per portar una 
gestió òptima), no tenim problemes 
econòmics greus. 

El Poble ens ha donat molt. Natros 
també li hem de correspondre. Ja ho fem 
cada any en actes culturals, espectacles 
pirotècnics, l’esplai d’Estiu, l’esplai de 
Nadal, etc... però hem pensat que era el 
moment d’ajudar d’una altra manera.

Evidentment, natros no podem arre-
glar el món! però podem posar cert pedaç 
al nostre món!! i crec que el fet de ser 
una entitat et permet fer alguna coseta 

més pels altres que a nivell individual 
no seria tan efi cient. Perquè pensem que 
les Entitats del Poble no podem viure 
d’esquena a la realitat actual. 

Per això, l’Associació Cultural i Juve-
nil 7C vam decidir destinar el 50% dels 
benefi cis (és a dir la meitat) de la barra 
de Cap d'Any a fons socials o a ajudes 
per al nostre Poble, concretament per a 
Càritas Jesús. La idea és tan simple com 
pràctica: ajudar al nostre Poble. A la gent 
més propera i més necessitada.

Finalment, hem pogut fer una donació 
de 245 €, que tot i no ser una gran quan-

titat esperem que siguen de gran ajuda 
per als qui més ho necessiten. 

Des de la Junta dels 7C volem destacar 
la gran labor social que fa Càritas Jesús 
i agrair a totes les sòcies i socis dels 7C 
que van treballar en una nit tan especial 
i tan difícil de comprometre’s en res, pel 
benefi ci d’altres persones. 

És una molt bona manera de començar 
l’any: ajudant als altres. No ho trobeu 
així?

Salut i foc!
Ass. Cultural i Juvenil 7C
http://www.7cervells.org 

26 anys de Pessebre Vivent
Són molts anys. Fer una activitat una, 

dos o tres vegades és relativament fàcil. 
Fer-ho 26 anys seguits ja és més difícil. 
És per això que hem d'agrair a tots els 
actors i col.laboradors, com també a les 
Gnes. Teresianes, que han fet possible 
aquest petit miracle.

Cada any intentem renovar algunes 
escenes. Com a coses signifi catives 
d'aquest any han estat: el Taller de 
l'Orfebreria a l'entrada del Pessebre, 
recordant els regals que els Reis Mags 
li van fer a Jesús: Or, encens i mirra; 
la recuperació d'una escena del folkore 
tortosí en la caseta dels carboners: Les 
xafarderes tortosines; la presència de 
cavalls a les escenes de l'Empadronament 

i d'Herodes i la nova ubicació de l'escena 
de Jesús al Temple entre els Doctors de 
la Llei, al recinte de l'Acolliment.

El temps ens va acompanyar i vam 
poder dur a terme les representacions 
dels tres dies amb tota normalitat. Més 
de 1.500 persones van presenciar les 25 
escenes del Pessebre, repartides entre els 
9 escenaris per tota la fi nca de les Gnes. 
Teresianes.

El calendari de festes només ens va 
permetre tres dies de representació, però 
hem d'assenyalar que vam ser invitats 
pels organitzadors de la Fira de Santa 
Llúcia de Tortosa a fer una representació 
al claustre de la Catedral i així ho vam 
fer el diumenge 18 de desembre.

Aniversari 
de la mort 
de Mn. Josep 
Maria Ribes 

El proper 25 de febrer, dissa-
bte, farà 12 anys que va morir 
Mn. Josep Maria Ribes, rector 
que fou d'aquesta Parròquia. El 
recordarem en la nostra pregària 
i en l'Eucaristia que celebrarem 
a les 7.30 de la tarda.
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2012, un any per a l'esperança

El 2012 es presenta amb molts mals 
auguris, un any complicat, difícil. Però 
els 7C comencem amb força i millor 
que mai.

Contribuïm en la Barra de Cap d’Any 
a que la nit sigue més alegre i que no us 
falte de res. Sempre amb un somriure 
al nostre rostre al vostre servei. A més, 
enguany, encara haurem ajudat a més 
gent, sobretot a la més necessitada per 
que hem destinat la meitat dels benefi cis 
de la Barra a Càritas Jesús.

Seguim l’any rebent el VIII Premi 
Projecte Jove del Baix Ebre per la 
magnífi ca Trobada de Bestiari Mitològic 
dels Països Catalans que vam realitzar 
en el marc de les Festes Majors d’Estiu. 
Al seu moment ja vam rebre un gran 
reconeixement per part de tots els partici-
pants i del públic, però ara és el torn del 
reconeixement ofi cial i institucional.

I al 2012 ens fem Majors d’Edat: 
l’entitat compleix 18 anyets! I esperem 
que encara en falten molts més per recór-
rer, per aquest motiu ho haurem de cele-
brar adientment. Us anirem informant al 
seu degut moment. A més, per tal i com 
està l’entorn econòmic, des de l’entitat 
s’han llançat un parell d’iniciatives, que 
esperem que siguen del vostre agrat, per 
a fer front una miqueta a la crisi: 

1) Tots aquells que vau néixer al 1994 
(any de la Fundació dels 7C) i volgués-
siu fer-vos socis, tindreu la inscripció 
gratuïta: us estalviareu 24 € (que no 
van gens malament!). 

2) Per altra banda, els pares que siguen 
socis de l’Associació, rebran un des-
compte per la matrícula dels seus fi lls 

a l’Esplai (ja informarem de les quotes 
més endavant, de cara a l’estiu).

Creiem que per ser un mal any no 
podem començar millor ni amb més 
força: fem-nos grans (que sempre és 
bo fer anys!), rebent premis i ajudant 
als altres, tant a la gent més necessitada 
com als nostres socis. Esperem que 
aquest optimisme s’allargue durant tota 

la temporada, i fer que almenys durant 
certs moments o dies la gent es despreo-
cupe una miqueta dels seus problemes 
quotidians i poguéssim disfrutar-ho tots 
junts cremant de valent pòlvora per molts 
pobles veïns.

Salut i foc!
Ass. Cultural i Juvenil 7C
http://www.7cervells.org 
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Parròquia

Horaris Setmana Santa.  Jesús 2012            

Dies                                 Actes                                        Parròquia            Teresianes    Consolació    Hospital Carmelites

Diumenge de Rams Benedicció (Consolació)        11.30        10         9   11.15         9
 Processó i Sta. Missa
 (Parròquia)

Dimarts i
Dimecres Sant Confessions     18  - 19.30        –––      –––      –––       –––

Dijous Sant Confessions 9 a 10 - 18 a 20        –––      –––      –––       –––
 Missa de la Cena del Senyor          20         18       18      17       19.30 
 Hora Santa          22        –––      –––      –––       –––

Divendres Sant Via Crucis (pels carrers)          7.30        –––      –––      –––       –––
 Celebració de la Passió          18         16      15.45      17       17
 Processó Sant Enterrament        21.30        –––      –––      –––      –––

Dissabte Sant Vigília Pasqual        22.30        21.30      20.45      –––       22

Pasqua Missa de Resurrecció          12         13      10.30   11.15         9

La Santa
Unció

La Parròquia vol unir-se a la festa 
popular de la Fira de l'Oli, aportant la 
dimensió espiritual de l'oli: Ho farem 
amb la celebració del dia del malalt i 
l'administració comunitària del sagra-
ment de la Santa Unció dins de la Missa 
de 12 del diumenge dia 26 de febrer. 
Com a orientació diem que poden rebre 
la Santa Unció tots els qui han complert 
70 o que s'hagin d'operar o que estiguin 
malalts. Els que no puguin venir a 
l'Església, si ens avisen, la podran rebre 
a casa seva. El divendres anterior, dia 24, 
a les 6 de la tarda, hi haurà a l'Església 
una pregària de preparació.

Totes les coses tenen un valor material 
i un d'espiritual o simbòlic. L'olivera és 
símbol per excel.lència de la convivència 
i de la pau... Amb oli s'ungien els reis 
d'Israel, a la paràbola de l'Evangeli, el 
bon samarità ungeix amb oli les ferides 
de l'home atropellat... No és estrany 
que Jesucrist volgué que utilitzéssim oli 
per administrar alguns dels sagraments: 
Baptisme, Confi rmació, Santa Unció i 
Ordre Sacerdotal. Aquests olis són be-
neïts pel Sr. Bisbe dins d'una celebració 
especial que es fa a Setmana Santa a la 
catedral.

Estadística Parroquial 2011
Baptismes

Noa Puig Gisbert, Pol Puig Gisbert, 
Jordi Cortés Nielles, Raül Vidal Benet, 
Maria Càrdenas Lendines, Alan Ripollés 
Cimpian, Jaume Carles Balagué, Àlex 
Blanch Urbanova, Mario Curto Garcia, 
Pol Vergés Bertomeu, Inés Roche Luna, 
Mauro Gazziro Allende, Mireia Jiménez 
Martí, Laia Escoda Bel, Alba Marzá 
Pitarch, Laura Valls Gil, Francesc Salido 
Frolov, Noa Puig de Fabregues Mestres, 
Ian Ballesteros Sánchez.

Matrimonis
Josep Ramon Minguet Niubó i Marta 

Blanquet Grifoll; Cristian Roglán Beltri 
i Gemma Gimeno Brull; Sergi Solera 
Armengol i Elena Blasco Curto; Omar 
Largo Ciruela i Laura Balado Ces; Jordi 
Montesí Masià i Eva María Chavarria 
Cugat; Juan Ignacio Mauri Castillo i 
Cinta Vidal Vizcarro; Jaume Julve Rué 
i Joana Vanessa Pesuto; Jordi Martí 
Barceló i Immaculada Hierro Miralles; 
Marc Callizo Viña i Montserrat García 
Calvet.

Defuncions
Maria Monferrer Barberà, Cristóbal 

Mallén Filipo, José Blanch Blanch, Isa-

bel Sánchez Tomás, Primitiva Martínez 
Ribes, Ana María Llasat Ferré, José Cid 
Cid, María José Rey Bonet, Carlos Cal-
vet Cid, Teresa Botella Talarn, Enrique 
Panisello Lleixà, José Gisbert Espinach, 
Carmen Montes Aguilera, Maria Cinta 
Gausachs Crespo, Antonio García Pagan, 
Francisca Pallarés Boix, Presentación 
Llombart Insa, María Cinta Gisbert 
Llombart, Mercedes Montañés Cid, Mer-
cedes Sales Escoda, María Cinta Vidiella 
Blanch, Daniel Ruben Mayor, Ramon 
Aguiló Jarque, Joaquín Vallés Canalda, 
Isabel María Navarro Rodríguez, Teresa 
Estorach Audí, Fernando Camacho Teba, 
Dionisio Sabater Abella, Miquel Salvadó 
Serra, Joaquín Roig Fruto, Hilario López 
Escuin, Daniel Alegría Querol, Pilar 
Miranda Chavarria, Rosa Albiol Tarín, 
Andrés Belmonte Fabregat, Vicente 
Bellot Marín, José Lleixà Gausachs, 
Mercedes Codorniu Miravalls, Fidela 
Solsona Gargallo, Josefa Blanquet Gas, 
Teresa Romeu Orús.

Nota: El motiu de publicar aquesta 
estadística és per a poder corregir pos-
sibles errors en els llibres parroquials. 
Comunique-ho, si us plau a la Parròquia 
si es dóna el cas. Gràcies. 
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AEJE

El dia 26 de novembre, dissabte, 
va tenir lloc el sopar organitzat per 
l’Associació d’Empresaris de Jesús a 
benefi ci de Càritas Jesús al Restaurant 
La Gelateria de José Mª.

La Junta de l’AEJE vol agrair 
l’assistència dels associats i de totes 
les persones que hi van assistir per a 
col·laborar amb la seva aportació, i 
més en uns moments en que a tots ens 
superen les despeses i els efectes de 
la crisi. Però les bones causes mai ens 
deixen indiferents, i per damunt de tot 
està la solidaritat amb els que passen per 
un mal moment. 

Gràcies també a José Mª i a Nico pel 
seu tracte tan familiar i professional a la 
vegada, el qual unit al bon ambient que 
entre tots van crear, ens va fer passar una 
vetllada molt divertida i distesa.

Un sopar de germanor és la millor 
manera d’encetar els actes organitzats 
per l’entitat amb motiu de les Festes 
Nadalenques. 

També vam celebrar el dia 28 de de-
sembre l’acte de cloenda de la Campanya 
de Nadal dels establiments comercials 
del poble, en el decurs de la festa de 
lliurament dels premis per part dels 
associats als seus clients, a la Sala Jordi 
Brull de l’edifi ci de l’EMD. I en el mateix 
acte es van repartir les guies comercials 
de l’Associació d’Empresaris de Jesús 
que vostès podran trobar a tots els esta-

bliments associats i a l’EMD.
I per acabar, el dia 6 de gener el Rei 

Melchor, invitat per l’AEJE, va repartir 
joguines als nens inscrits, al Saló Parro-
quial de Jesús. Agraïm la col·laboració 
especial de Gascó Joguines, de Mossèn 
Paco, de la Comissió de la Cavalcada 
de Reis, i de tots els establiments i par-
ticulars que van fer aquesta iniciativa 
possible amb les seves donacions.

Associació de Dones
S’ha repartit a les sòcies la carta del 

primer trimestre de l’any on s’informa 
de les següents activitats:

El proper dia 4 de febrer celebrarem 
la festa de Santa Àgueda. A les 17.30 
farem la missa i en acabar ens traslla-
darem al Gimnàs de l’Escola Daniel 
Mangrané per fer  l’Assemblea Gene-
ral i el berenar. Ja s’ha repartit, amb 
la carta, la convocatòria de la Junta. 
Durant la trobada, se sortejaran regals 

entre les sòcies assistents.
El dia 11 de febrer es farà una excursió 

per fer una calçotada. A Sant Feliu de 
Codines ens obsequiaran amb un tastet 
d’embotits. Visitarem un Crist del segle 
XII a Caldes de Montbui. El dinar serà al 
restaurant BIGUES I RIELLS. Els dies 
per apuntar-se a la sortida són: 17-18,  
24-25 i 31 de gener i 1 de febrer de 16 
a 19, horari de manualitats al local de 
les Escoles.

La família de la Cruz Mar-
tínez vol agriar, a totes i a 
tots, el suport i les mostres 
de condol que ha rebut per 
la pèrdua de Gerardo de la 
Cruz Martínez.

†
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XVII Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre
Jesús, 24, 25 i 26 de febrer de 2012
ORGANITZA: EMD de JESÚS

Cercavila pels carrers del poble pels 
Grallers de Jesús.

10.30 h. Inici del Tast popular 
de l’oli.

Tots els assistents a la fi ra podran fer 
el tast de les diferents varietats d’oli 
del nostre país, valorant les diverses 
qualitats de cadascun.

Tindran oportunitat d’omplir un 
qüestionari per decidir l’oli més 
apreciat.

Degustació de torrades de pa amb 
oli als estands de la fi ra.

11.00 h. Inscripcions per a participar  
al XIV Concurs d’Allioli Juvenil.

11.00 h. Elaboració en públic i 
retransmès per circuit de TV d’una 
recepta de cuina, amb posterior 
degustació. 

Lloc: Pati interior del Claustre de la 
Immaculada

Col·labora: Homàtic Hosteleria, As-
sociació Plat i Got i Parades del Mercat 
de Jesús.

11.30 h. Taller de Mocadors de 
pagès. 

Aprén a fer un mocador típic de 
pagès o mocador de “pataca” i em-
mula als nostres avantpassats. 

L’organització agrairà que aquells 
que ja el tinguin de l’any passat el por-
ten, en cas contrari es proporcionarà 

la roba a tots els participants al taller. 
La inscripció serà limitada.

Lloc: Pl. Pati de la Immaculada
Organitza: CEITTE
11.30 h. XIV CONCURS D’ALLIOLI 

JUVENIL per als joves fi ns a 16 anys.
Es comptarà amb la participació dels 

xiquets/es de l’Escola Daniel Mangrané 
que s’han inscrit als tallers d’elaboració 
d’allioli.

Es donarà un diploma a tots els 
participants.

12.00 h. Curs d’iniciació al Tast 
d’olis d’oliva comentat per un 
professional del Centre de Desen-
volupament de l’Oli.

Places limitades.
Les inscripcions s’han de realitzar 

prèviament a les Ofi cines Municipals 
de l’EMD.

Lloc: Recinte fi ral
Col·labora: Centre de Desenvolupa-

ment de l’Oli.
12.30 h. XIII CONCURS DE 

LLANÇADORS AMB LA BOCA DE 
PINYOLS D’OLIVES. – I TRIATLÓ 
DE L’OLI.

Hi haurà una modalitat general 
i una altra juvenil per a joves fi ns a 
14 anys.

Prova puntuable per al I triatló de 
l’Oli.

Divendres 2424 FEBRER
 

18.00 h: Preparació per a rebre 
la Santa Unció.

Lloc: Església Parroquial “Sant Fran-
cesc” de Jesús.

XIV CICLE DE XERRADES 
DANIEL MANGRANÉ

21.30 h: Conferència - Col·loqui: 
“La Nova Reforma de la PAC, Si-
tuació Actual”, a càrrec d'Antonio 
Solares Obaya, Cap de Servei de 
Coordinació d’Ajuts del DAMM. 

Presentació:  
- Sr. Josep R. Vallés i Canalda, Comis-

sió Fira de l’Oli.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez, a 

l’Edifi ci de la Immaculada.
Organitza: Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural a les Terres de l’Ebre de 
la Generalitat de Catalunya.

III TROBADA DE CANT 
IMPROVISAT A JESÚS

21.00 h. Sopar (places limitades, 
venda anticipada de tiquets fi ns el 
22 de febrer a l’EMD de Jesús, Lira 
de Roquetes i Bar Paquita del Mercat 
Municipal de Tortosa).

Preu: 11€. 
Lloc: Casal Jesusenc.
23.30 h. Cant improvisat a Jesús 

a ritme de jotes, corrandes, garro-
tins, nyacres...

Lloc: Casal Jesusenc.
Organitza: Grup de Gralles i Tabals 

de Jesús
Entrada gratuïta. 

Dissabte 2525 FEBRER

De 9.00 a 14.00 h. Visita Guiada al 
Centre d’Interpretació de l’Oli. 

Per concertar visita, s’han de posar 
en contacte amb Soldebre. 

Import: 1.5 € per persona. Grups 
mínim 10 persones. Amb l’entrada 
s’obsequiarà amb un tast d’oli aro-
matitzat.

Lloc: Museu de l’Oli de Soldebre.
10.00 h. Obertura del recinte 

fi ral.

PROGRAMA D'ACTES



– 26 –
– 26 –

Prova puntuable per al Circuit de 
Penyes.

13.00 h. III Trobada de mocadors 
de pagès. 

Es convoca a tots els participants al 
taller de mocadors a participar en la 
III trobada de mocadors de la nostra 
població i ens farem la foto de família. 
Mirem de ser més que l’any passat!

Lloc: Pl. Pati de la Immaculada
Organitza: CEITTE
13.00 h. Elaboració en públic i 

retransmès per circuit de TV de: 
“Oli i verdures, productes de la 
Terra” a càrrec dels alumnes de 
l’Escola d’Hosteleria de les Terres 
de l’Ebre de l’Ins. Joaquim Bau, 
amb posterior degustació. 

Lloc: Pati interior del Claustre de la 
Immaculada.

Col·labora: Homàtic Hosteleria i 
Parades del Mercat de Jesús.

14.00 h. Tancament del recinte 
fi ral.

16.00 h. Obertura del recinte fi -
ral.

16.45 h. Recepció ofi cial a l’Ajun-
tament de Jesús a l’Inaugurador de 
la Fira.

Signatura del Llibre d’Honor al Saló 
Noble.

A continuació inauguració de les 
exposicions:

– Exposició de col·lecció de pe-
ces i atuells relacionats amb la 
cul tura de l’oli. Col·lecció privada 
de l’antiquari de la família Ruiz-
Prades.

– Exposició de cognoms i els seus 
escuts d’armes amb diferents noms 
i els seus símbols relacionats amb 
el camp de les oliveres, olives i 
algunes aus, del Sr. Enrique Carles 
i Marin.

Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre 
de la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada

17.00 h. Inauguració Ofi cial de 
la Fira a càrrec del Sr. Jordi Bort 
i Ferrando, Director General de 
l’Institut Català de la Vinya i el Vi 
(INCAVI). 

Parlaments d’inauguració a càrrec 
de:

– Molt Il·ltre. Sr. Pere Panise-
llo, Alcalde President de l’EMD de 
Jesús.

– Sr. Jordi Bort i Ferrando, inau-
gurador de la Fira.

– Il·lm. Sr. Ferran Bel, alcalde de 
l’Ajuntament de Tortosa.

Actuació del Conjunt de Cambra 
de l’Escola de Música Manel Mar-
tines i Solà. 

17.15 h. Repartiment de fl a-
yers publicitaris i globus per als 
nens/es.

Lloc: Òptica Innova.
17.30 h. XVII Trobada de Grallers 

i Dolçainers dels Països Catalans 
amb cercavila pels carrers del poble 
amb la participació de les següents 
colles:

• Aldover
• Gaiters de l’Aguilot
• Bot
• Grallers d’Horta
• Grallers de Bot
• Massalió
• Grallers de Roquetes
• Colla Jove de Dolçainers de Tor-

tosa
• Colla de Dolçainers “geganters” 

de Ferreries
• El Pinell
• Els Sacaires
• Grallers d’Ulldecona
• Los Brillantes
• Grallers de Reus
• Dolçainers de Vinaròs
• Grallers de Caseres
• Colla Basteners Tiracanyes de 

Vilassar
• Grallers de Mont-Roig
• Borumballa
• Dolçainers i Tabalers del Reguers
• Grallers de Jesús

MOSTRA GASTRONÒMICA
17.30 h: Exposició culinària de plats 

que tinguin entre els seus ingredients 
l’oli.

Amb la participació de: 
– Restaurant Amaré: “Degustació 

de Cruixents”
– Parador de Tortosa: "Xai amb 

prunes panses”
– Restaurant Equitor: “Conill de bou 

en carxofes i fruits del bosc”
– La Caldereta: “Cóc de taronja 

(borratxo)”
– Restaurant Nolla: “Crema de pata-

ta i herba d’olives amb xips d’espinacs 
i ceps”

– Bar Restaurant La Gela: “Abadejo 
gratinat amb allioli”

– Restaurant El Parc: “Varietats d’oli 
aromatitzats i de sabors”

– Restaurant Bon Profi t: “Galeres en 
ceba i tomata”.

– Restaurant Calau: “Ternasco al 
forn”

– Restaurant Lo Llaüt: “Timbal de 
rap a l’all i pebre”

– Restaurant Castells: “Mollets crui-
xents de peus de porc”

– Granja Gelateria José Maria: 
“Arròs, col i fesols”

18.00 h. Cercavila pels carrers del 
poble i recinte fi ral a càrrec de les 
colles participants a la Trobada.

18.00 h: Concurs de Mestres del 
Morter, amb elaboració d’allioli 
aromàtic i adobat.

Els guanyadors del Mestre del Mor-
ter d’edicions anteriors, participaran 
en aquest concurs amb oli d’oliva 
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aromàtic, amb el que elaboraran allioli 
de diversos gustos.

Als guanyadors del concurs d’allioli 
aromàtic se’ls l’obsequiarà amb una 
invitació per a dues persones, per 
gentilesa de Restaurant Equitor i 
als guanyadors del concurs d’allioli 
adobat amb una invitació per a dues 
persones obsequi de  Granja-Gelateria 
José Maria.

El Jurat estarà compost per presti-
giosos restauradors presents a la Festa 
Gastronòmica. 

18.30 h. Demostració d’esquilar 
animals, a càrrec del Sr. José Fuentes 
Reverté “l’esquilador”.

Demostració de llatar en espart, 
a càrrec del Sr. Antonio López de 
Masdenverge. 

19.00 h. Concert de gralla, dol-
çaina i tabalet a l’escenari de la 
Fira (Important i esperada serà 
l’actuació dels amfi trions).

Lloc: Pl. de la Creu
20.00 h. Lliurament dels premis 

del XII Concurs de Pintura del Poble 
de Jesús.

Assistirà a l’acte el Sr. Francesc Ferrer i 
Celma, Director dels Serveis Territorials 
de Cultura a les Terres de l’Ebre.

Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez a 
l’Edifi ci de la Immaculada.

21.00 h. Sopar de Germanor amb 
totes les colles assistents a la Masia.

21.30 h. Tancament del recinte 
fi ral.

23.00 h. Cercavila des de la Ma-
sia al Casal acompanyats pel grup 
Xarop de Canya.

24.00 h. Festa - Concert Folk 
Amb l’actuació dels grups de renom 

als Països Catalans:
- Terrer Roig
- Les Absentes
i punxa discos per acabar la 

festa.
Lloc: Casal Jesusenc.
Organitza: Grup de Gralles i Tabals 

de Jesús i EMD de Jesús
Col·labora: Diputació de Tarrago-

na 
Entrada gratuïta

Diumenge 2626 FEBRER

10.00 h. Obertura del recinte 
fi ral.

10.00 h. Anem a aconseguir un 
Record Guinness reunint el màxim 
nombre de morters.

Invitem a tothom a que ens porte el 
seu morter fi ns les 18.00 h.

A les 18.00 h. S’aixecarà l’acta nota-
rial que verifi carà el nombre de morters 
que s’han reunit.

Esperem la teva col·laboració.
Lloc: Pl. Pati de la Immaculada.
10.15 h. Esmorzar de pagès. Preu: 

4,00 €
10.30 h. Inscripcions per a participar 

al XVII Concurs d’Allioli.
10.30 a 13.30 h. Campanya d’ex-

traccions de sang “Especial Fira de 
l’Oli” a càrrec del Banc de Sang. 

11.00 h. Elaboració en públic i 
retransmès per circuit de TV d’una 
recepta de cuina, i posterior de-
gustació. 

Lloc: Pati interior del Claustre de la 
Immaculada

Col·labora: Homàtic Hosteleria, As-
sociació Plat i Got i Parades del Mercat 
de Jesús.

11.00 a 13.00 h. Taller de Jocs Tra-
dicionals: es proposaran diferents 
jocs tradicionals als que jugaven 
els nostres iaios i iaies. Els jocs 
estan fonamentats en les històries 
que ens ha explicat la gent més 
gran de Jesús. 

Organitza: CEITTE
Lloc: Pl. Pati de la Immaculada.
11.00 h.  XVII  CONCURS D’ALLIOLI 

– I TRIATLO DE L’OLI
La persona guanyadora serà no-

menat Mestre del Morter i passarà a 
formar part de la Confraria del Mestre 
del Morter.

A dit concurs també participaran 

representants d’ Associacions i Entitats 
del Poble.

Al guanyador se l’obsequiarà amb 
una invitació per a dues persones ob-
sequi del Bar-Restaurant La Gela.

L’AEJE obsequiarà al guanyador del 
concurs d’allioli de les Entitats, amb 
una invitació per dues persones a un 
restaurant.

Prova puntuable per al I Triatló de 
l’Oli.

Prova puntuable per al Circuit de 
Penyes.

11.15 h: Taula de l’Oli de la Llotja 
de Contractació de Tortosa.

Es fi xaran els preus de referència  
del preu de l’oli.

Organitza: Cambra de Comerç, In-
dústria i Navegació de Tortosa

Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez
12.00 h. Administració de la San-

ta Unció als majors de 70 anys.
Lloc: Església Parroquial
12.00 h. Concert Musical. Actuarà 

la Banda Manel Martines i Solà 
de Jesús. Dirigida pel mestre, Sr. 
Agustí Roé. 

Lloc: Gimnàs de l’Escola Daniel 
Mangrané.

12.30 h. XXVIII Concurs al Tast 
d’Oli de les Terres de l’Ebre (Mo-
dalitat de Productors envasadors i 
particulars).

Presidirà l’acte el Sr. Juan Tomàs 
i Valmaña, ex-membre de RETOR 
(Empresa comercialitzadora d’oli 
de les Terres de l’Ebre).

Col·labora: Cambra de Comerç, In-
dústria i Navegació de Tortosa.
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Lloc: Recinte Firal.
13.30 h. Elaboració en públic i 

retransmès per circuit de TV d’una 
recepta i posterior degustació. 

Lloc: Pati interior del Claustre de la 
Immaculada

Col·labora: Homàtic Hosteleria, As-
sociació Plat i Got i Parades del Mercat 
de Jesús.

14.00 h. Tancament del recinte 
Fi ral.

16.00 h. Obertura del recinte fi  ral
16.15 h. Representació teatral 

de l’obra “La màquina del temps” 
a càrrec de l’alumnat de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané.

Organitza: CEITTE
Lloc: Pl. Pati de la Immaculada.
16.30 h. XVII CONCURS DE PLEGA-

DORS MANUALS D’OLIVES SENSE 
UNGLES – I TRIATLÓ DE L’OLI.

Els concursants hauran de portar 
el cabàs.

Al guanyador del Concurs se 
l'obsequiarà amb una invitació per a 
dues persones gentilesa de l’AEJE a 
un restaurant.

Prova puntuable per al I Triatló de 
l’Oli.

Prova puntuable per al Circuit de 
Penyes.

Durant el transcurs del mateix, es 
realitzarà la cantada de Jotes Ver-
sades guanyadores del V Concurs 
de Jotes Joan Prades” Joan de 
Figueretes”, i la Ballada de Jota a 
la Plaça.

Amb la col·laboració del cicle Supe-
rior de l’Institut Escola Daniel Mangra-
né, de l’Escola de Música M. Martines i 
Solà i Casal Popular Panxampla.

17.00 h. Repartiment de fl a-
yers publicitaris i globus per als 
nens/es.

Lloc: Òptica Innova.
18.00 h. Record Guinness de 

reunir morters. Verificació del 
nombre de morters reunits en acta 
notarial.

Lloc: Pl. Pati de la Immaculada
18.30 h. Elaboració en públic i 

retransmès per circuit de TV  de: 
"cigrons amb grúmols i carxofes" 
a càrrec del cuiner Joan Amaré 
del Restaurant Amaré i posterior 
degustació.

Lloc: Pati interior del Claustre de la 
Immaculada

Col·labora: Homàtic Hosteleria i 
Parades del Mercat de Jesús.

19.00 h. XVI Concurs d’olives 
posades casolanes amb dues mo-
dalitats:

– Olives negres
– Olives verdes
* Els participants podran portar les 

olives el primer dia de la fi ra.
19.00 h. Concert de la Coral  

Mestral de Reus dirigits per Nú-
ria Francino i del Cor de Cambra 
Tirychae de Tortosa dirigits per 
Raül Martínez.

Lloc: Església Parroquial.
20.00 h. Lliurament de premis 

als guanyadors.
A continuació, sorteig entre els 

visitants a la Fira, que siguin pos-
seïdors de butlletes, del seu pes 
en litres d’oli,  les butlletes seran 
lliurades gratuïtament per tots els 
estands de la Fira. 

És imprescindible que el guanyador 
es trobi present en el moment del 
sorteig. Col·labora: Soldebre.

AL RECINTE FIRAL
MOSTRES GASTRONÒMIQUES

– Demostració d’elaboració i 
degustació d’aiguardent, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Prat de Comte.

– Degustacions de productes ela-
borats amb oli d’oliva, a càrrec dels 
alumnes de l’Escola d’Hostelera Terres 
de l’Ebre de l’Ins. Joaquim Bau.

– Tast popular d’oli.
– Exposició d’oli de les diverses co-

munitats autònomes d’Espanya.
– Exposició de la mostra culinària al 

Recinte Firal.
– Degustació de l’oli amb pa torrat 

als diferents estands de la Fira.

CULTURA POPULAR DEL 
MÓN DE LA PAGESIA

– Demostració de llatar en pauma, 
exposició i venda d’objectes de llata 
tradicional. A càrrec de les llatadores 
dels Reguers.

– Demostració d’esquilar animals, 
a càrrec del Sr. José Fuentes Reverté 
“l’esquilador”. 

– Demostració de llatar en espart, 
a càrrec del Sr. Antonio López de 
Masdenverge. 

– Mostra de diverses varietats d’oli-
ves (Arbequina, Picual, Cornicabra, 
Blanquilla, Farga, Morruda, Sevillenca, 
Mansanilla, bombilleta, empelte...).

– Exposició d’una reproducció d’una 
casa de pagès amb els seus estris i 
amb un molí de pedra amb tracció 
d’una euga.

– Exposició i demostració de tres 
molins antics.

– Exposició i demostració de les 
eines i materials que s’usaven per 
esquilar “el ganado” i els animals 
del camp.

EXPOSICIONS:
– Exposició de col·lecció de 

peces i atuells relacionats amb la 
cultura de l’oli. Col·lecció privada 
de l’antiquari de la família Ruiz-
Prades.

Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre 
de la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada

– Exposició de cognoms i els seus 
escuts d’armes amb diferents noms 
i els seus símbols relacionats amb 
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Els estands repartiran gratuïtament 
números per al sorteig del pes 

en l’oli que es realitzarà 
el diumenge 26 de febrer

MENÚ DE LA FIRA
Durant els dies de Fira, s’oferirà 

un menú típic i popular al preu de 
15 € als següents bars: Bar JP, Bar 
Olímpic, Bar Modern, Bar-Restau-
rant La Gela, Bar Pata Negra, Bar 
Casal Sant Francesc, Granja Gela teria 
José María, Bar-Restaurant Equitor, 
Bar Cafeteria Blanc & Negre, Bar Les 
Piscines de Jesús.

Adreça Internet:  http://www.emdjesus.cat
Correu electrònic: emd.jesus@altanet.org

Tel. 977 500 735 - Fax: 977 503 352

ENTRADA A LA FIRA GRATUÏTA

TIQUETS DEGUSTACIÓ

Hi haurà venda de tiquets per 
poder realitzar 5 degustacions als 
estands de la fi ra que estaran de-
gudament senyalitzats. Preu: 5 € 

(inclou 5 degustacions + 1 copa).
Lloc de venda: Estand d'Informa-

ció de l'EMD de Jesús.

PREMI AL MILLOR ESTAND

El Comitè Organitzador de la XVII 
Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre 
premiarà l'estand que consideri 
tingui la decoración més adient 
per un certamen d'aquestes carac-
terístiques.

el camp de les oliveres, olives i 
algunes aus, del Sr. Enrique Carles 
i Marin.

Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre 
de la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada

– Exposició dels quadres parti-
cipants al  XII Concurs de Pintura 
del Poble de Jesús. 

Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre 
de la Primera Planta de l’Edifi ci de la 
Immaculada

– Exposició: “Festes i Tradi-
cions” 

Treballs realitzats pels alumnes del 
Taller de Memòria.

Lloc: Claustre de l’Edifi ci de la Im-
maculada.

– Exposició Fotogràfi ca del Pes-
sebre Vivent de Jesús a càrrec de 
LEGNA.

Lloc: Centre Parroquial
– Exposició de miniatures d’eines 

del camp fetes pel Mestre Artesà, 
Sr. Fernando Ferré.

Lloc: Baixos de l’Edifi ci de la Imma-
culada.

–  Exposició d’eines i estris del 
camp del Sr. Tomàs Escoda Mes-
tre.

Lloc: Baixos C/ Sèquia, 12  

– Portes Obertes del Taller de Pin-
tura a l’oli d’Ester Besolí. Demostra-
ció en directe del procés d’elaboració 
de la pintura a l’oli. 

Horari: Dissabte i diumenge de 10 
h a 13.30 h i de 16 h a 20 h.

Lloc: C/Socors (enfront del Mercat)

NOTES:
–  La inscripció dels concursos 

es realitzarà a les ofi cines de l’EMD 
de Jesús fi ns el dijous 23 de febrer a 
les 13.00 h.

– Els Estands de la Fira obsequia-
ran als visitants amb butlletes per 
al sorteig del seu pes amb oli.

– Hi haurà degustació de torra-
des de pa amb oli als estands de les 
cooperatives i moliners.

– Hi haurà servei de barra amb 
productes típics durant els dies de la 
fi ra.

– Hi haurà atraccions infantils 
instal·lades al C/ Església.

- Els aparcaments estaran ubicats 
(veure plànol i hi haurà la senyalització 
adequada) a:

* al pati de l’Institut  Escola Daniel 
Mangrané, al costat del barranc.

* al terreny situat a la Ctra. de Ro-
quetes.

* darrere del Camp de Futbol.
– Visita Guiada al Centre d’In-

terpretació de l’Oli. 
 Per concertar visita, s’han de posar 

en contacte amb Soldebre. 
Import: 1.5 € per persona. Grups 

mínims 10 persones. Amb l’entrada 
s’obsequiarà amb un tast d’oli aro-
matitzat.

(dissabte, 25 de febrer de 9.00 
a 14.00 h)

Lloc: Museu de l’oli de Soldebre.
– L’EMD de Jesús vol agrair la col·la-

boració de Soldebre.
– La Comissió organitzadora es re-

serva el dret de suprimir o modifi car 
qualsevol dels actes en cas que fóra 
necessari.
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Bases dels Concursos 
de la XVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre

BASES DEL CONCURS 
DE JOTES VERSADES
JOAN DE FIGUERETES

El concurs de plegadors manuals 
d’olives amb ungles és un dels concur-
sos que compta amb més espectadors, 
perquè és una modalitat ja perduda i 
que és bo recordar.

Per a donar més realisme al concurs, 
s’ha pensat per a aquest any, que simul-
tàniament al concurs, es puguin recitar 
petits versos o jotes del nostre país.

Per això convoquem un concurs 
de jotes versades que poden ser molt 
senzilles i que recullin el “sentir” del 
món de la pagesia.

Cada Jota pot estar formada per 
quatre versos o per sis versos.

Els versos han de ser heptasíl·labs, 
seguint la mètrica catalana.

Poden rimar tots els versos, només 
els parells o com us semble.

La rima pot ser consonant o rima 
assonant.

Es recomana fer una jota de salu-
tació, seguir amb tres o quatre més i 
acabar amb una jota de comiat.

Les jotes han d’estar contextualit-
zades en el marc de la Fira de l’Oli 
de Jesús, però es pot abordar també 
qualsevol altre tema.

Els autors dels versos els podran 
recitar a l’escenari, durant el decurs 
del concurs de plegadors d’olives, que 
es realitzarà en la Fira de l’Oli de les 
Terres de l’Ebre o sinó, seran recitats 
o cantats per altres persones.

Les jotes es poden dur a les ofi cines 
de l’EMD fi ns al divendres 18 de febrer 
de 2011 a les 13.00 h.

El veredicte del jurat és inapel·la-
ble.

BASES DEL CONCURS 
D'ALLIOLI

1r. En aquest concurs d'allioli, poden 
participar totes aquelles persones que 
ho desitgin, siguin homes, dones, joves 
o grans, i de qualsevol nacionalitat o 
raça majors de 18 anys i que no siguen 
Mestres del Morter.

2n. Tots els participants hauran de 
complir totes les normes que imposa 
el reglament.

3r. Tots els estris i ingredients se-
ran cedits per l'organització, a qui els 
concursants hauran de retornar després 
d'haver-se acabat el concurs.

4t. L'organització deixarà als parti-
cipants, els estris següents:

- Plat  
- Sal           
- Oli 
- Pa              
- Ous 
- Alls
- Un got d'aigua      
- Una taula
- Un ribell               
- Una cadira     
- Cullera
Cada concursant s’ha de portar el 

morter i la mà de morter.
Els productes comestibles seran tots 

de la comarca.
5è. Els participants començaran 

tots a la vegada, quan els àrbitres 
ho consideren convenient i acabarà 
als 25 minuts, quan els mateixos ho 
indiquin.

6è. Els participants tenen l'obligació 
de començar a fer l'allioli al morter i fer-
ne un mínim d'una morterada, després 
poden continuar fent-lo al ribell.

7è. Si algun participant no deixa de 
moure la mà de morter en el moment 
indicat, quedarà desqualifi cat.

8è. Després tindran el temps de 2 
minuts, per a fi car tot l'allioli dintre 
del ribell, perquè el jurat pugui fer la 
pesada corresponent.

9è. Els participants estaran allunyats 
del públic un mínim de dos metres i no 
podran rebre cap tipus de gènere –in-
gredient o estri– excepte dels àrbrites, 
si el rep d'alguna altra persona automà-
ticament quedarà desqualifi cat.

10è. Qualsevol participant pot dema-
nar als àrbitres, els estris o ingredients 
anomenats a l'article núm. 4, en el 
mateix moment que ho necessiti, durant 
el concurs.

11è. Al participant que se li talli 
l'allioli pot tornar a lligar-lo amb els 
ingredients deixats per l'organització 
(pa, aigua, sal) o tornar a començar 
a fer l'allioli de nou, tal i com indica 
l'article núm. 6 i només podrà participar 
el temps que quedi dels concursos.

12è. Només es classifi ca per a la 
pesada de l'allioli el que estigui lligat. 
L'allioli negat no es considerarà vàlid 
per al concurs.

13è. Guanyarà el concurs la persona 
que havent complit tots els articles 
del reglament hagi aconseguit més 
quantitat, en pes, d'allioli. En cas que 
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hi hagi dos concursants o més que 
tinguin el mateix pes, es decidirà el 
guanyador, pel sabor que tingui l'allioli, 
ho decidiran els jutges, mitjançant un 
vot secret.

14è. El jurat estarà format per 5 
persones, que entre elles mateixes 
triaran un president.

15è. La decisió del jurat serà 
inapel·lable.

ANNEX I -Per a fer l'allioli, els 
participants, no podran utilitzar cap 
eina elèctrica o mecànica, només poden 
utilitzar la mà de morter. 

ANNEX II -Els participants per 
a fer l'allioli ho podran fer utilitzant 
els ous que necessiten o bé utilitzant 
només allioli, però totes dues formes 
s'acolliran a l'article núm. 8.

ANNEX III -El guanyador del 
Concurs passarà a formar part de la 
Confraria de l'Allioli.

BASES DEL CONCURS 
D'ALLIOLI JUVENIL

1r. En aquest concurs d'allioli poden 
participar persones menors de 18 anys, 
(que no siguen Mestres del Morter).

2n. Tots els participants hauran de 
complir totes les normes que imposa 
el reglament.

3r. Tots els participants hauran de 
portar el morter i la mà de morter.

4t. L'organització deixarà als parti-
cipants els estris següents:

 Plat, taula, cadira, alls, sal, oli, un 
got d'aigua i ous.

Els productes comestibles seran tots 
de la nostra terra.

5è. Els participants començaran tots 
a la vegada i s'acabarà als 25 minuts, 
quan els àrbitres ho indiquin.

6è. Els concursants no podran rebre 
cap tipus d'ajuda de ningú, excepte dels 
àrbitres, als quals els podran demanar 
qualsevol dels ingredients que puguin 
necessitar.

7è. Només es classifi caran per a la 
pesada de l'allioli el que estigui lligat. 
L'allioli negat no es considerarà vàlid 
per al concurs.

8è. Guanya el concurs la persona 
que havent complert tots els articles 
del reglament, hagi aconseguit més 
quantitat en pes d'allioli.

9è. El jurat estarà format per 5 
persones.

10è. La decisió del jurat serà 
inapel·lable.

Annex I - Per fer l'allioli, els par-
ticipants no podran utilitzar cap eina 
elèctrica o mecànica, només poden 
utilitzar la mà de morter.

Annex II - El guanyador del concurs 
tindrà un trofeu i podrà participar l'any 
següent en el concurs del Mestre del 
Morter.

BASES CONCURS 
ALLIOLI  AROMÀTIC 

I ADOBAT

MESTRES DEL MORTER

• En aquest concurs poden participar 
només aquelles persones que siguin 
Mestres del Morter.

• Hauran de complir les normes que 
imposa el reglament.

• Tots els estris i ingredients seran 
cedits per l'organització, a qui els 
concursants hauran de retornar després 
d'haver-se acabat el concurs exceptuant 
l'oli que el portaran preparat amb 
anterioritat.

• Els participants començaran tots 
a la vegada i acabaran com a màxim 
en 20 minuts.

• La prova consistirà en elaborar un 
morter amb allioli del gust o sabor que 
hagin preparat.

• Es valorarà el gust, mai la quan-
titat.

• L'allioli negat no podrà entrar en 
concurs.

• El jurat estarà format per restau-
radors de la comarca.

• La decisió del jurat  serà 
inapel·lable.

• El guanyador/a rebrà un obse-
qui.

BASES DEL CONCURS 
DE LLENÇADORS AMB 
LA BOCA DE PINYOLS 

D’OLIVA

MODALITATS GENERAL  
I JUVENIL

• Poden participar totes les persones 
que vulguen, prèvia inscripció.

• La categoria juvenil, correspon a 
joves fi ns a 14 anys (inclòs).

• A cada concursant se li donaran 
6 olives perquè puguin disposar dels 
corresponents 6 pinyols.

• Cada participant disposarà de 3 
pi nyols per a la tirada en llargada. 
Comptant solament la tirada més llarga 
de cada concursant.

• S’anotarà també la segona, per si hi 
hagués empat en la tirada més llarga.

• La decisió del jurat serà 
inapel·lable.

• Els guanyadors rebran un obsequi 
de l'organització.
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I Triatló 
de l'Oli

Fira de l'Oli 
de les Terres 

de l'Ebre

BASES:

1. El Triatló consistirà en realitzar 
les tres proves següents:

• CONCURS ALLIOLI
• CONCURS LLENÇAR PIN-

YOLS  D’OLIVA EN LA BOCA
• CONCURS DE PLEGAR OLI-

VES EN LES MANS

2. Les bases de participació són 
les específi ques de cada concurs.

3. Puntuació:
Cada participant obtindrà els 

punts següents en cada prova de les 
abans  esmentades.

- 1r classifi cat  10 punts
- 2n classifi cat    8 punts
- 3r classifi cat    6 punts
- 4t classifi cat    5 punts
- 5è classifi cat    4 punts
- 6è classifi cat    3 punts
- 7è classifi cat    2 punts
- 8è classifi cat    1 punt
- resta de participants  1 punt

4. Horaris:
Els horaris seran els determinats 

per a cada prova de forma indivi-
dual.

5. Jurat:
a) El jurat serà el de cada prova 

específi ca.
b) El jurat podrà amonestar, pe-

nalitzar i desqualifi car a qualsevol 
dels participants si no respecta les 
bases de participació.

c) Al fi nalitzar les tres proves 
es procedirà a atorgar i sumar les 
puntuacions obtingudes, declarant 
guanyador al participant amb la  
puntuació més alta.

6. Cada participant, per a poder 
optar al premi fi nal haurà de parti-
cipar en les tres proves.

7. La inscripció es realitzarà a 
les ofi cines de l’EMD de Jesús fi ns 
dijous, 23 de febrer.

BASES DEL CONCURS 
D’OLIVES POSADES 

CASOLANES

Per participar s’han de portar com a 
mínim 400 o 500 grams d’olives que 
poden ser del tipus que el concursant 
vulgui.

Hi hauran dues categories, Olives 
verdes i Olives negres.

Hi haurà un jurat que catarà les olives 
i valorarà per puntuació la que cregui 
convenient, d’on sortiran les olives 
guanyadores.

La decisió del jurat serà ina-
pel·lable.

El concursant guanyador haurà de 
donar la fórmula de les seves olives.

BASES DEL CONCURS 
DE PLEGADORS 

MANUALS D'OLIVES 
SENSE UNGLES

• En aquest concurs poden participar 
totes aquelles persones que ho desitgin, 
sense límits d'edat ni cap altre condi-
cionament.

• Es farà una inscripció prèvia.
• Tots els participants hauran de 

portar el cabàs.
• La duració de la prova serà de 

10’.
• El jurat podrà desqualifi car al 

concursant que no segueixi el mètode 
tradicional.

• El jurat podrà no acceptar per al 
pesatge fi nal els cabassos que no tinguin 
un mínim d'olives.

• El concurs es farà en un recinte 
delimitat.

• Es recomana vestir amb roba adient 
a la feina de plegar olives.

• La decisió del jurat serà 
inapel·lable.
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Entitats

Societat Excursionista i Ecologista Sant 
Josep Sant Miquel de Beseit

Sortida que es proposava una bonica 
caminada amb el seu punt d’esforç i 
d’aventura per gaudir del dia amb els 
companys tranquil·lament i es va acon-
seguir plenament.

La natura ens va oferir un dia fantàstic 
de tardor que s’havia de gaudir. Ben ani-
mats ens arribem a Beseit i per la pista 
del Parrissal fi ns passats els fortins del 
general Ramon Cabrera al barranc de les 
Marrades deixem els cotxes i a caminar 
que ja és hora, barranc amunt per la pista 
passem el mas de Garcia en un ambient 
d’ombria molt humit amb una molsa amb 
un verd preciós enganxada als arbres i 
al terra com una catifa, també bolets 
(fredolics, mataparents....) la pujada 
fi ns al coll Mosseta es va fer curta i a 
l’arribar la vista de la vall i els masos 
de S. Miquel ens va deixar bocabadats, 
ens desviem del camí una mica fent la 
cabreta i arribem a la cova Mosseta (ben 
amagada ella per gaudir de la il·lusió de 
trobar-la), anem baixant fi ns als masos: 
amb la seva font, la bassa, els grans 
bancals i l’ agrupament de cases amb la 
petita església, impressiona molt veure 
les runes del que havia estat la vida de 
generacions d’habitants dels ports que 
sabien aprofi tar i sobreviure amb el 
que donava la muntanya, domesticant 
el terreny amb bancals, cuidant la poca 
aigua perquè no es perdi, fent carbó de 
les sabines... el bestiar... i amb només uns 
seixanta anys s’ha perdut tot aquest pa-
trimoni, sempre m’impressiona i penso 
com era abans el paisatge on estem i què 
pensarien els seus habitants si poguessin 
veure-ho avui, en fi  refl exions d’un dia 
de tardor.

Nosaltres vam arribar als bancals dels 
masos amb un solet generós i descansem 
una mica, i a l’aventura, cap el Pic de 
l’Àliga, sortim amb un corriol que aviat 
es perd i tornem a fer la cabreta i amunt, 
però, sorpresa! a mig camí trobem que 
ens l’han netejat i amb ganes, ben fet, 
cap més problema per bon camí acabem 
de pujar fi ns al coll, i llavors carenejant 
una mica i una mica de pas difícil per 
aconseguir arribar a una atalaia rocosa 
magnífi ca, esplèndid l’espectacle visual 
immillorable, l’esforç és recompensat 
per poder gaudir de l’espectacle que 

tenim a vista d’ocell, sota nostre els ma-
sos on veiem alguns companys que ens 
esperen buscant bolets, i anant girant la 
vista el Matarranya com sempre l’aigua 
és un espectacle a la vista i l’oïda, també 
Vallderoures, Cretes, Calaceit...Fantàstic 
tot el dia i l’espectacle, per gaudir en 
silenci i mirant i mirant, de fet la natura 
no es pot millorar, és el millor espectacle 
del món.

Bé hem de baixar fi ns els masos i 
dinar tranquil·lament al sol en un dels 
bancalets, descans, petita migdiada, 

alguns propòsits una mica somniadors 
(cooperativa de treball i tothom volia ser 
el jefe, què hi farem! som així). Petita 
caminada per un senderó i baixem al 
riu, llavors per la pista uns sis kms fi ns 
els cotxes, no es fa llarga al caminar al 
costat del riu, és una bonica passejada, 
tots satisfets pel dia i la companyia arri-
bem al punt de partida i acomiadament 
i fi ns el dinar del dia 17 a Alfara, fi ns 
aviat a tots.

A reveure,
                                  M.M. Tost
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129 S'ofereix representant comercial, etc.
130 S'ofereix persona per treballar en la construcció, peó,

muntatge d'aires
   131 S’ofereix noia per neteja i operària
   132 S’ofereix llicenciat en geografia
   133 S’ofereix Aux. Administratiu
   134 S’ofereix professor de música
   135 S’ofereix aux. d’atenció sociosanitària

136 S’ofereix Oficial 1ª
137 S’ofereix noia: Dependenta, Cambrera

  138 S’ofereix Administrativa, Oficial gestió magatzem
  139 S’ofereix dependenta, auxiliar administrativa
  140 S’ofereix diplomada en Nutrició humana i Dietètica.

Amb curs de Quiromassatge, reflexologia podal i
massatge reflexe

  141 S’ofereix Delineant
  142 S’ofereix Auxiliar Administrativa, Dependenta,

Caixera
  143 S’ofereix Professora de Llenguatge musical
  144 S’ofereix Auxiliar Administrativa, amb titulació
  145 Diplomada en Infermeria
  146 S’ofereix Operador de Grua Torre
  147 S’ofereix Operària
  148 S’ofereix  Oficial 2a Administrativa
  149 S’ofereix Tècnica Especialista Administrativa i Co-

mercial Especialitat Comptabilitat
  150 S’ofereix Operari de producció, distribució, bugaderia,

Vigilant nocturn i Auxiliar d'hotel
151 S’ofereix Instal.lador d'electricitat en edificis (interior

i exterior)
152 S’ofereix Auxiliar d'Infermeria
153 S’ofereix repartidor
154 S’ofereix peó
155 S’ofereix Tècnic Superior en prevenció de riscos

laborals
156 S’ofereix Dissenyadora d’interiors
157 S’ofereix Oficial industrial manteniment
158 S’ofereix tècnic Administració i finances,  tècnic

sanitari i tècnic perruqueria
159 S’ofereix Diplomada en Ciències Empresarials
160 S’ofereix operària
161 S’ofereix operària
162 S’ofereix Perruquera
163 S’ofereix operària i Dependenta
164 S’ofereix operària

      5 Mòdul d'Educació Infantil i coneixements de francès
  16 S'ofereix administratiu amb grans coneixements

d'informàtica
  38 S'ofereix noia amb grau superior d'Administració i

Finances i FP II Tècnic Delineació
  41 S'ofereix noia per treballar de bibliotecària
  45 S'ofereix noi per treballar de forestal
  49 S'ofereix senyora per cuidar gent gran
  50 S'ofereix senyora per cuidar nens i gent gran, neteja de la llar
  52 S'ofereix noia per neteja de la llar o operària
  63 S'ofereix senyora per treballar d'auxiliar administratiu
  67 S'ofereix senyora per treballar en cuina o neteja
  73 S'ofereix noia per treballar d'operària, llar d'infants,

cuidar nens
  76 S'ofereix operari
  79 S'ofereix senyora per treballar de recepcionista o auxi-

liar administratiu
  87 S'ofereix auxiliar d'ajuda a domicili
  89 S'ofereix monitor de Cicle de Grau Superior d'Animació

Sociocultural
  91 S'ofereix monitora de menjador, transport i activitats

de lleure, està estudiant empleat d'oficina.
101 S'ofereix conductor de furgoneta, planxista pintor

mecànic, ajustador de maquinària industrial, en general
102 S'ofereix noia per neteja
103 S'ofereix noia per neteja
104 S'ofereix noia per treballar d'auxiliar administratiu,

operària d'hipermercat
106 S'ofereix noia amb nocions de treballadora familiar
112 S'ofereix Tècnic Especialista en Administració i Comerç
113 S'ofereix senyor amb experiència per treballar de

climatització
115 S'ofereix Psicòleg
116 S'ofereix podador, treballador de la construcció i res-

taurador en general
118 S'ofereix Treballadora Social, Educadora Social, Edu-

cadora de disminuïts psíquics, Animadora sociocultural
120 S'ofereix persona per prevenció de riscos laborals
121 S'ofereix persona responsable de qualitat
123 S'ofereix persona de manteniment i neteja de parcel.les
124 S'ofereix senyora per cuidar gent gran
125 S'ofereix persona per treballar de peó, construcció,

neteja, ajudant de cuina
126 S'ofereix persona per treballar de soldadura, informàtica
128 S'ofereix noia per treballar de cambrera, cuidar nens,

etc.

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya

Fons Social Europeu

Si busques un treballador amb aquest perfil sol.licita el currículum
trucant al telèfon 977 500 735 o a través de l'e-mail

 Ref. Sol.licita Ref. Sol.licita
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182 S’ofereix pintor
183 S’ofereix operària
184 S’ofereix Oficial 1a Construcció

  185 S’ofereix Integrador Social
  186 S’ofereix Administratiu
  187 S’ofereix Aux. d'atenció sociosanitària
  188 S’ofereix operari
  189 S’ofereix Tècnic Especialista d'Electrònica
  190 S’ofereix dependenta
  191 S’ofereix Comercial

192 S'ofereix peó
193 S'ofereix Auxiliar Administratiu
194 S'ofereix dependenta i camarera
195 S'ofereix dependenta
196 S'ofereix peó, muntador de mobles
197 S'ofereix instal·lador elèctric
198 S'ofereix xofer

165 S’ofereix auxiliar de geriatria
166 S’ofereix llicenciada en Enginyeria Industrial Adminis-

trativa
167 S’ofereix electricista
168 S’ofereix Operari
169 S’ofereix Operari
170 Dissenyador Lineal
171 S’ofereix Peó
172 S’ofereix Peó
173 S’ofereix Peó
174 S’ofereix Auxiliar ajuda a domicili
175 S’ofereix Auxiliar d'Infermeria
176 S’ofereix operari
177 Diplomat en Turisme
178 Graduada d'Integració Social
179 S’ofereix dependenta
180 S’ofereix Llicenciada en química
181 S’ofereix operari

 Ref. Sol.licita

 OFERTA DE FEINA:

S’ofereix pla de carrera professional en el món financer. Es busquen persones amb aire comercial, dinàmiques,
emprenedores i vehicle propi. Enviar currículum a: claire.aubertel@hotmail.es

 Ref. Sol.licita

Oficina Municipal 977 500 735

Agents socials 670 333 833

Telèfon d'urgències 112

Dispensari mèdic (metge, ATS,
llevadora, pediatra) 977 503 211

CEIP D. Mangrané 977 502 316

Parròquia Sant Francesc 977 500 995

Urgències mèdiques (20.30 a 9.00 h)
ABS El Temple 977 510 751

Hospital Sta. Creu 977 500 533

Hospital Verge de la Cinta 977 519 100

Central d'ambulàncies 061

Ambulàncies Baix Ebre 977 503 494

Ambulatori-CAP Baix Ebre 977 500 333

Farmàcia Godofredo 977 500 764

Llar d'Infants "L'Espurna" 667 454 365

Queixes de Correus 902 197 197

Atenció a les dones en situació de violència 900 900 120 Adreça internet http://www.emdjesus.cat
Correu electrònic emd.jesus@altanet.org

Telèfons d'interès
Tanatori Municipal Hospital Santa Creu     977 580 209

Ajuntament de Tortosa 977 585 800

Policia Local 977 448 622
092

Policia Nacional 977 449 731
091

Mossos d'Esquadra 977 503 685

Guàrdia Civil 977 500 108

Bombers 977 580 081

Casal de Jubilats St. Francesc 977 502 763

Trànsit 088

Avaries FECSA 902 536 536

Servei Català de Trànsit 977 248 270

Avaries aigua (Empresa Municipal
de Servei Públic) 977 446 538

Avaries clavegueram 977 446 538

punt@jove                977 502 530
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Activitats febrer i març 
al Punt@Jove Biblioteca Jesús

- Divendres 10 de febrer a les 
18 h: Manualitat

“FEM UNA TARGETA DE 
SANT  VALENTÍ”

- Divendres 17 de febrer a les 
18 h: Manualitat

“CARNAVAL”

- Divendres 24 de febrer a les 18 
h: Torneig de jocs de taula

 “UNO”

- Dijous 1 de març a les 18 h:
“CONTA CONTES EN CA-

TALÀ” amb Clara Curto.

- Divendres 16 de març a les 18 
h: Manualitat

“DIA DEL PARE”

- Divendres 30 de març a les 18 
h: Telling amb Clara Curto.

“TELLING STORIES IN EN-
GLISH”

Fotos de  les activitats realitza-
des els mesos de desembre i gener 
AL PUNT@JOVE

Guanyadors del torneig: Raül i Ruben Torneig de Bley-Blade

Nadal Polseres amb arnelles de Coca cola

Conta contes Club de Lectura Adult "l'Espiera"
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L’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut-Escola 
Daniel Mangrané participa en un projecte sobre 
les curses de muntanya a les Terres de l’Ebre

Des de l’inici d’aquest curs l’alumnat 
de 1r d’ESO de l’Institut-Escola Daniel 
Mangrané participa en un projecte 
de centre. El projecte s’anomena Les 
curses de muntanya a les classes de 
física. En aquest projecte participen 
diferents instituts de les Terres de l’Ebre: 
Alcanar, Ulldecona, la Sénia, Gandesa, 
l’Institut Montsià (Amposta) i el CRP 
Baix Ebre.

Es tracta d’un projecte cooperatiu 
que utilitza les dades obtingudes pels 
mateixos alumnes participants i les 
pàgines web del circuit de les curses 
de muntanya de les Terres de l’Ebre. 
Amb les dades recollides per l’alumnat 
s’elaboren exercicis relacionats amb el 
moviment de la matèria, la física i la 
química de 4t d’ESO. 

L’alumnat de 1r d’ESO participa 

d’aquest projecte realitzant articles 
periodístics: notícies, entrevistes i rodes 
de premsa on informen de les curses i 
del desenvolupament del projecte. El 
projecte es treballa a la matèria del taller 
de premsa i matemàtiques on es resolen 
alguns problemes.

El projecte té èxit entre l’alumnat ja 
que participen activament en aquestes 
activitats.

Nadal a l’Institut Escola Daniel Mangrané

Seguint amb la tradició de tots els 
anys a l’Institut Escola Daniel Man-
grané i Escardó, vam fer un conjunt 
d’activitats relacionades amb el Nadal.

El dia 19 de desembre,  a la tarda, tot 
l’alumnat de del centre vam anar a can-
tar algunes nadales per fer gaudir una 
estona als avis i àvies de l’Hospital de 
la Santa Creu.

El dia 20 a la tarda al gimnàs de 

l’Institut Escola, es va celebrar el fes-
tival de Nadal, van participar tots els 
xiquets i xiquetes del centre des de p3 
fi ns 1r d’ ESO, cantant una nadala.

També vam participar en el ja tradi-
cional concurs de postals de Nadal que 
organitza l’AAVV.

Finalment el dia 21, els més petits 
de l’I.E. van fer cagar el tió que havien 
estat alimentant durant dies, també ens 

va visitar el Patge Reial, va recollir les 
cartes de l’alumnat i va repartir cara-
mels a tots els xiquets i xiquetes.

Volem agrair un cop més la 
col·laboració de l’EMD  per ajudar a 
arribar als Patges a l’escola.

Tots aquest actes i informacions les 
podeu trobar a la web del centre:

http://danielmangrane1112.blogs-
pot.com/

Campionat 
comarcal de cros
El Perelló, 15 de gener 2012

Sergi Tomàs Querol, segon classifi cat en categoria patufet 
masculí al campionat comarcal de cros celebrat al Perelló el 
dia 15 de gener de 2012.

L'equip patufet masculí de l'Institut Escola Daniel Mangrané, 
format per Sergi Tomàs Querol, Pau Arquero Roig, Mariano 
Gazziro i Roger Muntane Cuadra, també va quedar segon 
classifi cat per equips. 

En categoria patufet femení va participar Desiree Morcillo 
Besolí.
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El canal de TV, FRANCE 3 Sud, 
visita al ceramista Joan Panisello

El passat dia 13 de gener i amb motiu de 
visitar i fer una entrevista al ceramista Joan 
Panisello, la televisió francesa, FRANCE 3 
Sud, va passar unes hores per Jesús. Temps 
enrere, aquests periodistes ja van conèixer 
el ceramista i les seues obres i llavors, 
ja van decidir venir expressament en un 
altra ocasió per a poder veure i viure en 
directe algun treball de l’artista. En aquest 
cas Joan va cremar una planxa de fusta de 
pi per engrandir-li els senyals del pas del 
temps. Fet això, va preparar, amb l’ajut 
de la laminadora, una planxa de fang que 
posteriorment aplicaria amb força damunt 
de la fusta de pi, prèviament cremada, per 
extreure-li el relleu i la textura. Aquesta 
futura obra va ser pensada per a coures 
més endavant amb la tècnica del rakú. 
Amb la càmera de televisió, també van 
anar seguint les diferents etapes creatives 

de l’obra d’en Joan, que els mostrava 
les obres contingudes en les dues sales 
d’exposició permanent. A més a més, li 
afegien preguntes entorn a la seua llarga i 
intensa vida dintre del món de la ceràmi-
ca. També varen fi lmar molts indrets de 
l’obrador i les fotografi es exposades. 

En acabar la part d’entrevista feta al 
taller, el periodista va voler passejar per 
Jesús per a poder emmarcar a Joan dintre 
del poble que el va veure nàixer, on va 
estudiar, on va treballar de mestre i on ha 
viscut tota la vida amb la seua família. 

Les darreres preguntes les va respondre 
a l’entorn de l’edifi ci Immaculada, de 
la Pèrgola, de l’Eucaliptus de Jesús, del 
claustre de l’antic col·legi, del canal, amb 
el fons del Mont Caro... Amb anterioritat 
també van passejar pels jardins i edifi ci del 
Noviciat de les Germanes Teresianes.

El càmera era Mr. Benoit de Tugny i 
el periodista entrevistador, Mr. Stephane 
Ratinaud.

El cert és que va ser una jornada força 
interessant tant per al nostre ceramista com 
per als periodistes. Aquests van poder em-
portar-se bona informació turística de les 
Terres de l’Ebre i de Jesús en particular, ja 
que Joan sempre té abundància de fulletons 
i plànols per obsequiar a les visites que 
vénen de lluny.

Aviat es passarà aquest programa per 
dos canals francesos de TV i també per 
via satèl·lit. Un cop emès el programa 
s’enviaran còpies a l’artista i es penjarà 
la gravació a la web del canal de la tele-
visió francesa. Serà llavors quan també a 
la web de l’EMD es posarà l’enllaç per a 
que tothom que ho vulga veure ho puga 
fer des de casa seua.

El passat 28 de desembre, 
a l’Espai d’Exposicions del claustre 
de l’EMD, es va inaugurar l’exposició 
de pintura de la Sra. May Urgell.
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El CPEE 
Sant Jordi 
amb La Marató

El Col·legi Públic d'Educació Especial 
Sant Jordi ha col·laborat amb l'edició 
d'enguany de la Marató de TV3. Ho ha 
fet amb un esmorzar solidari i paradetes 
de venda de productes gastronòmics i 
manualitats dels alumnes del centre. La 
recaptació d'enguany ha estat de 339 
euros. Aquesta és la quarta vegada que 
el col·legi col·labora en una edició de la 
Marató, que enguany ha estat dedicada a 
la regeneració i transplantament d'òrgans 
i teixits.

Concurs postals de Nadal
Associació de Veïns Jesús Catalònia

L’Associació de Veïns Jesús Catalò-
nia va organitzar un concurs de postals 
de Nadal adreçat als dos col·legis 
de Jesús, a l’Institut Escola Daniel 
Mangrané i al Col·legi d’Educació 
Especial Sant Jordi, així com també 
estava oberta a la resta de xiquets i 
xiquetes del poble. 

Aquest concurs té l’objectiu de fo-
mentar l’esperit nadalenc i també de 
potenciar la creativitat artística dels 
nens i nenes de Jesús.

Per part de la Junta de l’AAVV es 
vol agrair la col·laboració de tots els 
docents dels dos col·legis que han 
ajudat o guiat als alumnes a l’hora 

de realitzar les postals. La veritat és 
que al jurat que les ha valorat els ha 
estat difícil escollir les millors per tal 
d’atorgar els premis. 

Els guanyadors són:

INSTITUT ESCOLA 
DANIEL MANGRANÉ

• P3: premi conjunt per a tota la 
classe.

• P4: premi conjunt per a tota la 
classe.

• P5: premi conjunt per a tota la 
classe.

• 1r: Aida Melich
• 2n: Adrià Cid
• 3r: Ainhoa Puerto

• 4t: Ainhoa Ribas
• 5è: Carme Franch
• 6è: Ariadna Blanch
• 1r ESO: Núria Ginovart

COL·LEGI D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL SANT JORDI

• Aula nova: premi conjunt per a 
tota la classe.

• PQPI manteniment: José Manuel 
Azuara.

• De 5 a 10 anys: Tamara Vilano-
va.

• De 10 a 16 anys: Josep Antoni 
Añón.    
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Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
Premis literaris Ramon Ferrando Adell

El dissabte 7 de gener a les set de la 
tarda, es va celebrar a la sala Jordi Brull 
a l’edifi ci de l’Entitat Municipal Descen-
tralitzada de Jesús, l’acte de lliurament 
dels premis literaris Ramon Ferrando 
Adell de poesia i contes curts, organitzat 
per la Societat Cultural i Ecologista Sant 
Josep, que enguany arriben a la seva 
14a edició.

L’acte amb l’assistència d’un nombrós 
públic que omplia la sala, va ser presidit 
per la presidenta de la Societat, Cinta 
Llasat, i va comptar amb la presència 
del director dels Serveis Territorials del 
Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, 
senyor Francesc Ferrer i Celma; de 
l’Alcalde de Tortosa, senyor Ferran 
Bel; del president de l’EMD de Jesús 
senyor Pere Panisello i de la regidora 
de cultura de l’EMD de Jesús, senyora 
Dolors Queralt. La presentació de l’acte 
va córrer a càrrec, com en anys anteriors, 
de Jaume Borja.

Després del discurs de la senyora pre-
sidenta i de les autoritats que presidien 
l’acte, es van lliurar uns rams de fl ors 
a Pepita i Montserrat, germanes del 
que va ser durant molts anys president 
de la Societat i prestigiós periodista de 
les nostres terres Ramon Ferrando 
Adell, qui dóna nom a aquest concurs 
literari organitzat en record de la seva 
memòria.

A continuació es va realitzar una vet-
llada musical i poètica on van intervenir, 
els grallers Ricard Mallén i Lluís Bel, 
el recital poètic va estar a càrrec dels 
components del jurat del premi de Poesia 
Ramon Ferrando Adell: Emili Bonet i 
Bendi Suárez, acompanyats a la fl auta 
travessera per Laura Panisello i Nerea 
Tomàs. 

A continuació es va procedir a la lectu-
ra de l’acta de la sessió del veredicte del 
jurat. Els membres del jurat del concurs 
de contes curts van ser: Artur Bel, Cinta 
Llasat, i Pascual Pérez, i els guanyadors 
han estat els següents: 

CATEGORIA A:  Nascuts o residents 
a Jesús de 3r o 4t de Primària: Laura Ca-

4
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brera Valls, títol de l’obra: Quin comte? 
Premiat amb Diploma i 60 €.

CATEGORIA B:  Nascuts o residents 
a Jesús de 5è de Primària: Cinta Escoda 
Vicente, títol de l’obra: L’arbre de Nadal. 
Premiat amb Diploma i 60 €.

CATEGORIA C: Nascuts o residents 
a Jesús de 6è de Primària: Gemma 
Co lo mé Serrano. Títol de l’obra: Els 
caçamisteris i el bolet blau. Premiat amb 
Diploma i 60 €.

CATEGORIA D: Obert, fi ns als 
18 anys: Laura Solé Aymamí, títol de 
l’obra: La llàntia blanca. Premiat amb 
Diploma i 120 €.

El jurat del concurs de poesia està 
integrat per: Emili Bonet, Bendi Suárez 
i Joan Josep Chavarria i els guanyadors 
han estat els següents: 

CATEGORIA A : Nascuts o residents 
a Jesús, fi ns als 14 anys. Es declara 
desert.

CATEGORIA B: Obert fi ns als 18 
anys. Aida Chavarria Solé. Títol de 
l’obra: Ell. Premiat amb Diploma i 
180 €

4

FARMÀCIA
Molins d'en Comte, 50  - Tel. 977 500 764 - 43590 Jesús - Tortosa (Tarragona)

El Farmacèutic Vetlla per la Seva Salut

Feiners: de 9.00 a 13.30 h i de 16.30 a 20.00 h
Dissabtes: de 9.00 a 13.30 h 
Diumenges i TOTS els festius: d'11.00 a 12.00 h

Llic. Godofredo Capella Arzo

CATEGORIA C: Obert a partir dels 
18 anys. Lleonard del Rio i Campmajó. 
Títol de l’obra: Falç i ginesta. Premiat 
amb Diploma i 300 €.

Els guanyadors van llegir una part 
escollida dels treballs premiats, i a 

continuació es va procedir al lliurament 
dels premis als concursants guanyadors 
i es va immortalitzar el moment amb la 
foto del grup. 

Com a cloenda de l’acte es va servir 
un refrigeri a tots els assistents.

Associació Magruper:

Gran festa el dia 17 de desembre 2011, fi  del 1r taller de majorets i percussió amb entrega dels diplomes als seus participants, 
agraïm l’assistència de la regidora de Cultura de l’EMD de Jesús que va fer l’entrega dels corresponents diplomes.

Tanmateix agrair la col·laboració de totes les persones que ens feren suport amb la rifa de la panera de Nadal que va corres-
pondre al número  8268 , essent els agraciats els que mostrem a la imatge.                                      
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Zero euros per a inversions a Jesús 
en els pressupostos de Tortosa

Que els convenis i acords es 
formalitzen per donar-los-hi 
compliment, és obvi.

Que el conveni signat entre 
l'EMD de Jesús i l'Ajuntament de 
Tortosa no s'acompleix pel que fa 
al mínim garantit de 300.000 euros 
anuals, mitjançant transferències 
de capital –per a inver sions– és 
cert i reconegut per tothom.

En la sessió plenària extraor-
dinària de l'Ajuntament de Tor-
tosa, celebrada el passat 29 de 
desembre, es va aprovar el pressu-
post de la ciutat per un import de 
28.998.520 euros en els capítols 
de despeses i de 29.652.443 euros 
en els capítols d'ingressos.

El vot del grup municipal del 
PSC va ser contrari a aquesta 
previsió pressupostària i un dels 
tres motius que vàrem argumentar 
va ser precisament l'incompliment 

dels convenis amb les EMD de 
Jesús, Bítem i Campredó. A 
més del nostre grup municipal, 
també es van referir a aquest in-
compliment els grups municipals 
d'Iniciativa per Catalunya i del 
Partit Popular.

En exercici de l'oposició res-
ponsable que ens toca exercir, 
és la nostra obligació controlar 
l'acció de govern i denunciar 
allò que no està bé. Per tant, això 
no és la cançó de l'enfadós com, 
col·loquialment, va qualifi car el 
president, Pere Panisello, en una 
Junta Veïnal. Això és la constata-
ció d'un fl agrant incompliment. 
Tortosa deu a Jesús 150.000 
euros corresponents a l'any 2011 
i 300.000 euros del 2012.

Ara bé, si aquest deute no es 
reconeix, ja no el cobrarem mai. 
I si els convenis no es poden com-

plir, que es modifi quin. Estarem 
atents i actius.

Per cert, en aquesta mateixa 
sessió plenària, el portaveu 
d'Iniciativa per Catalunya es va 
referir al deute que l'Ajuntament 
de Tortosa té contret amb el con-
sorci comarcal que s'encarrega de 
la recollida de la brossa. Més d'un 
milió d'euros.

O sigui, que mentre els tortosins 
i tortosines, jesusencs i jesusen-
ques paguen puntualment els 
rebuts de la brossa, l'Ajuntament 
de Tortosa no paga al Consorci que 
té contractada l'empresa que ens 
buida i neteja els contenidors.

Home, això il·legal segur que no 
ho és, però com a mínim és poc 
ètic i estètic, no els sembla?

Antoni Sabaté Ibarz
Membre de la Junta Veïnal 

en representació del PSC

El I Cicle de Xerrades de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané fi xa data per la tercera xerrada sobre 
l’adolescència

L’èxit de les dues primeres 
xer rades ha fet que els pa-
res assistents demanin a l’or-
ganització una quarta xerrada 
que l’organització estem estu-
diant d’insertar-la també dins 
del tercer trimestre d’aquest 
curs escolar.

L’EMD de Jesús, el Centre d’Estu-
dis de la Indumentària Tradicional 
de les Terres de l’Ebre (CEITTE), 
els membres de l’AMPA i els psi-
còlegs, José Moya i Pere Clotet, 

preparen la tercera xerrada sobre 
l’adolescència del tercer trimestre. 
Aquesta portarà per nom “Paterni-
tat 2.0” i tindrà lloc al saló d’actes 
del centre el proper dia 26 de març 
a les 19.30 hores. L’entrada, com 
sempre, és gratuïta. 

La iniciativa es va posar en 
marxa el primer trimestre d’aquest 
curs escolar i la valoració que 
l’organització en fa de les dues pri-
meres xerrades és molt positiva, 
tant per part dels pares com dels 

dos professionals. Ara, per petició 
dels assistents, estem organitzant 
una quarta xerrada que en breu us 
confi rmarem dia i temàtica.   

Recordem que el I Cicle de Xer-
rades es defi neix com un cicle alter-
natiu a la psicologia convencional, 
on a més de processar teòricament 
les diferents problemàtiques 
s’afegeix una part pràctica en què 
tots els assistents són partíceps i on  
s’introdueixen el diàleg i l’ajuda 
de les noves tecnologies.
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L’Ajuntament de Tortosa no preveu inversions 
al pressupost del 2012

En el ple de l’Ajuntament de Tortosa 
del passat 29 de desembre, es va apro-
var el pressupost per al 2012. Un pres-
supost que ens afecta, ja que en aquest 
es refl exen les aportacions que l’EMD 
rebrà durant l’any 2012. 

El més destacat podríem dir que és la 
partida d’inversions que l’Ajuntament 
de Tortosa presenta per a aquest exer-
cici, i que és de 0 euros. Sembla es-
trany, però és Així. Són temps difícils, 
i a partir d’ara no serà estrany veure 
com moltes administracions redueixen 
els seus pressupostos d’inversions fi ns 
quedar com en aquest cas en 0 euros. 

Si el pressupost de Tortosa en inver-
sions és 0 euros, lògicament les trans-
ferències per a inversions cap a les 
EMD’s, també seran de 0 euros.

Creiem que per a valorar si aquest 
fet és un incompliment del que es va 
redactar en el conveni bilateral o no, 
s’hauria de tindre en compte si és el 
resultat d’una voluntat política de no 
donar allò que et correspon o si està 
motivat per altres raons que fan com-
pletament impossible fer front a un 
compromís adquirit. Entre aquestes 
raons evidentment hi ha altres “incom-
pliments” d’altres administracions que 

fi nalment perjudiquen els interessos de 
l’Ajuntament de Tortosa i de rebot a la 
nostra EMD. L’estat ha deixat de pagar 
cents de milions d’euros compromesos 
mitjançant convenis a la Generalitat 
de Catalunya, per no parlar del dèfi -
cit fi scal que pateix Catalunya. Com a 
conseqüència, juntament amb els pro-
blemes fi nancers que aquesta arrossega 
per la mala gestió dels governs anteriors 
(cal recordar que diàriament la Gene-
ralitat ha de pagar 6.000.000 d’euros 
d’interessos per deutes adquirits en 
mandats anteriors), la Generalitat està 
“incomplint” els compromisos que té 
amb les administracions municipals. 

Per tot això volem evitar qualifi car 
d’incompliment el no poder fer front 
als diferents compromisos que les di-
ferents administracions han adquirit en 
administracions inferiors. Volem adop-
tar una postura de comprensió envers 
les administracions superiors, entenem 
que totes estan patint els efectes de la 
situació que ens toca viure, i que de 
forma més o menys directa també es-
tem patint tots els ciutadans.

El que sí volem valorar és el fet 
de poder tindre un conveni que regu-
le les relacions entre la nostra EMD i 
l’Ajuntament de Tortosa, un conveni 

que es va aprovar per unanimitat de 
tots els grups polítics, un conveni que 
durant molts anys no es va aconseguir 
redactar, i en aquest cas sí que va ser 
per manca de voluntat política per part 
de l’anterior govern de l’ajuntament de 
Tortosa. Un conveni que ens garanteix 
l’aportació de 617.463,00 € per a la 
nostra despesa ordinària, i que permet 
el normal funcionament de la nostra 
administració, i la consegüent presta -
ció de serveis als nostres veïns. Un 
conveni que es va redactar en moments 
de bonança econòmica, i que oferia 
unes condicions econòmiques molt bo-
nes per  a la nostra administració, en 
aquells moments ningú podia preveure 
que s’arribés a la situació actual. En 
aquests moments rebaixar les condicio-
ns del conveni pensem que seria perdre 
part de l’esforç i el treball fet per acon-
seguir-les, creiem que quan la situació 
millore els compromisos adquirits tor-
naran a ser una realitat. Tot i això si la 
situació no canvia i es cronifi ca potser 
haurem d’estudiar fer modifi cacions 
puntuals per adaptar-lo a la nova situa-
ció.

Víctor Ferrando i Sabaté
Portaveu grup CiU a l’EMD 

de Jesús

Càritas
Informa

El dissabte dia 11 de febrer, a les 
22 hores, el Grup Escènic Euterpe 
representarà l’obra teatral “Casats per 
amor... a la pasta” a la sala del Montepio, 
a la Rambla Catalunya de Ferreries, a 
benefi ci de Càritas Parròquia de Jesús. 
La col·laboració de tots els assistents 
serà de 5 €. Els convidem a venir a 
passar una bona estona amb aquest 

grup al qual coneixen, perquè la seva 
solidària iniciativa tingui l’assistència 
de públic que mereix.

Agraeix
A l’Associació d’Empresaris de 

Jesús la seva col·laboració mitjançant 
el sopar benèfi c celebrat el passat 26 
de novembre al Restaurant i Gelateria 
José María, i a l’Associació Cultural 7 
Cervells de Jesús, per la seva donació 

de la meitat del benefi ci obtingut amb el 
bar del Ball de Cap d’Any al Casal. 

Donada l’actual situació econòmica 
la solidaritat demostrada per totes 
aquestes persones adquireix molt més 
valor, i reforça els llaços afectius i 
humans entre les persones del nostre 
poble. Gràcies a tots.

L’equip de Càritas Parròquia 
de Jesús
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Millor esportista comarcal 2011
als VIII Premis Esportius Baix Ebre

Els atletes del Club Atletisme Terres 
de l'Ebre Dayana Alemany i Mohamed 
Benyazid en categoria escolar, el pilot 
de motociclisme Jeremy Alcoba en 
escolar federat, i l'atleta Ragna Ca-
thelijne Debats en categoria absoluta 
van ser els grans triomfadors dels VIII 
Premis Esportius Baix Ebre que es van 

lliurar dissabte passat al pavelló de 
Roquetes. La festa va premiar a més 
de quatre-cents esportistes en un acte 
organitzat pel Consell Comarcal i el 
Consell Esportiu del Baix Ebre, amb 
l'objectiu de reconèixer la trajectòria 
dels esportistes, clubs i entitats de la 
comarca durant la temporada 2010-

2011, i que enguany ha comptat 
amb el suport de l'Ajuntament de 
Roquetes.

Els premis absoluts van ser per als 
escolars de l'ATE, Dayana Alemany i 
Mohamed Benyazid, medalla de plata 
en categoria aleví femenina i masculi-

4

Acte de reconeixement a Jeremy Alcoba Ferrer
El passat 13 de desembre de 2011, 

al gimnàs de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané i organitzat per l’EMD 
de Jesús, va tenir lloc l’acte de reco-
neixement a Jeremy Alcoba Ferrer, 
alumne de 5è del nostre centre, campió 
de Catalunya de 70 cc. i campió del 
Luna RACC. 

En aquest acte el Sr. Pere Panisello, 
com a representant de l’ajuntament de 
Jesús, va oferir-li al xiquet un obsequi. 
A l’acte es van sumar també altres 
entitats del poble, en concret l’AMPA 
de l’Institut Escola, l’Associació de 
Dones i la Fundació Josep Puig.

L’Institut Escola també va col·laborar 
en aquest acte. Els xiquets i xiquetes 
de cinquè van ser els encarregats de 
conduir-lo i de realitzar una entre-
vista a Jeremy i tota la seua família. 
Aquesta entrevista va ser oberta a la 
resta de l’alumnat del centre i un/a 

representant de cada classe, des de 
P3 fi ns a 1r d’ESO, i en nom dels 
seus companys/es també els van fer 
preguntes. Aquesta entrevista està 

inclosa dintre de les activitats de pe-
riodisme digital  que  formen part del 
projecte d’innovació “Escola Oberta 
a la Comunitat”.
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na respectivament a la fi nal nacional 
de cros, per al pilot de motociclisme 
de Jesús, Jeremy Alcoba, campió de 
Catalunya en 70 cc i 1r RAC europeu, 
i atleta Ragna Cathelijne Debats, del 
Club Excursionista de Xerta, campio-
na categoria Èlit al Circuit de Curses 
de Muntanya de les Terres de l'Ebre, 
campiona de Catalunya, 3a a la Copa 
d'Espanya i campiona d'Espanya per 
Seleccions Autonòmiques.

També es van lliurar diferents premis 
específi cs: el de millor entitat pels seus 
èxits esportius al Club Atletisme Terres 
de l'Ebre, el de millor entitat per la tasca 
de promoció esportiva, al Club de Rem 
Tortosa, el premi a l'empresa o entitat 

4 col-laboradora a Transport Sanitari 
Terres de l'Ebre, el premi al millor col.
laborador esportiu a Paqui Benedicto 
del Club Patí Dertusa, el premi a la 
millor tasca docent en el camp de 
l'esport a l'entrenador de l'ATE, Rafa 
Flores, el premi fair-play a l'esportivitat 
a l'Associació Jordi Pitarque, i el premi 
al millor esdeveniment esportiu de 
l'any per al 1r Circuit Running Sèries 
Terres de l'Ebre.

El moment de màxima emotivitat de 
la tarda es va viure durant el lliurament 
de la Menció Especial a títol pòstum 
a Joan Sabaté Geladó, el membre de 
la UEC Tortosa que va morir el passat 
mes de setembre en un accident de 
muntanya a França mentre practicava 

barranquisme. Dues altres Mencions 
Especials van ser per a Benjamín 
Cuevas, 14 anys president del Club 
Volei Roquetes i membre fundador 
de l'entitat, i Javier Chaverri, impulsor 
del primer triatló doble olímpic de les 
Terres de l'Ebre. 

Més de set-centes persones van 
ser presents a l'acte que va tenir lloc 
al pavelló esportiu de Roquetes, 
presidit per Lluís Soler, president 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
Pere Panisello, president del Consell 
Esportiu del Baix Ebre, Paco Gas, 
alcalde de Roquetes, i Cinta Espuny, 
Representant Territorial de l'Esport 
de la Generalitat de Catalunya a les 
Terres de l'Ebre.

2n Km Vertical: l'experiència del projecte 
de l'alumnat de 1r d'ESO

El passat 19 de novembre, l'alumnat 
de l'Institut Escola Daniel Mangrané 
vam participar al 2n Km Vertical de 
Roquetes on vam realitzar entrevistes 
als corredors i vam recollir informació 
per elaborar un reportatge sobre la cur-
sa. Les entrevistes les vam fer abans, 
durant i després de la cursa. Ens ho 
vam passar molt bé fent fotografi es, 
vídeos i descobrint nous racons del 
port on no havíem estat mai. Encara 
que el dia no ens va acompanyar massa 
ja que va ploure una mica. 

En primer lloc, vam  anar al pavelló 

per a repartir-nos la feina. Després vam 
fer entrevistes als corredors i organitza-
dors de la cursa. A continuació vam anar 
a la Caramella, on es va donar l'inici de 
la cursa i allà fèiem preguntes als par-
ticipants mentre escalfaven. Mentre no 
passava ningú, vam decidir anar a veure  
el principi del seu recorregut, seguint 
les indicacions que el Trail Roquetes 
(l’organització de la cursa) va deixar 
per a que ningú pogués perdre’s pel 
camí. Seguidament, part de l’alumnat 
i professorat  van anar a Caro i allà van 
fer més preguntes i vam poder com-

provar les condicions meteorològiques 
adverses que hi havia.  

Una vegada acabada la cursa, vam 
tornar al pavelló on vam dinar tots 
junts i van fer l'entrega de premis. En 
defi nitiva, a més de descobrir nous 
llocs del port, vam passar el dia molt 
entretingut i divertit.

Aquesta experiència ens va donar 
la possibilitat de posar en pràctica tot 
allò que havíem après a la matèria del 
Taller de premsa. Va ser una experièn-
cia inoblidable ja que per un dia vam 
ser periodistes!

Creació d'un grup de voluntariat
Des de l’Associació Josep Puig s’ha activat la creació d’un grup de voluntaris/àries. Entenem per vo-

luntariat el conjunt de persones que efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense 
compensació econòmica, dins del marc d’una organització estable i democràtica sense afany de lucre, 
que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i la persona. El grup de voluntaris/àries 
que pugui crear-se arran d’aquesta iniciativa es posarà en un futur al servei de la comunitat.

Totes les persones interessades en formar part del Grup de Voluntariat de l’Associació Josep Puig 
poden dirigir-se a qualsevol membre de la junta directiva o comunicar-ho directament a l’adreça elec-
trònica  associacio.joseppuig@gmail.com indicant nom, cognoms, adreça i número de telèfon.
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Ball Esportiu
El CBE Jesús estem d'enhorabona, i 

com solem fer anem informant de les 
competicions i exhibicions que el nostre 
club va fent. 

El mes de desembre ha estat molt 
intens, del 2 al 6 es va celebrar el XIII 
Spanish Open Salou, on les nostres 
parelles van participar en moltes de 
les competicions quedant en molt bona 
posició totes elles. 

El dia 17 les parelles Albert M, Dà-
maris, Alfonso, Carme, Òscar, Marta 
Albert C i Laia van estar nominats als VIII 
premis Baix Ebre en categoria federats, 
el club volem felicitar a Jeremy Alcoba 
ja que ell va quedar campió en categoria 
escolar. Enhorabona a tots. 

Pau i Elisa, no van estar nominats ja 
que ells la temporada 2010/2011 encara 
no havien anat a competir, però aquesta 
temporada serà d'ells ja que estan acon-
seguint molts bons resultats com el del 
dia 23 de gener que van quedar en tercera 
posició a Polinyà (Barcelona). 

I ara aprofi tarem totes les competi-
cions que tenim a prop de casa, com la 
de Reus el dia 5 de febrer i els dies 11 
i 12 a Deltebre on se celebrarà el Cam-
pionat d'Espanya de 10 Balls, això vol 
dir Estàndards i Llatins, esperem que us 
animéssiu i ens vinguéssiu a vore. 

I com no, tot el bo es fa esperar, tots 
els membres del club volem felicitar a la 
parella del moment, ells són NICOLAS 
GARCIA I ADRIANA TORRABADE-

LLA ja que van quedar SUBCAMPIONS 
DEL MÓN al SHOW DANCE celebrat 
a ISRAEL on van competir amb pare-
lles d'Israel, Itàlia, Eslovènia, Rússia, 
Polònia, Ucraïna i la República Txeca, 
no cal dir que per al CBE Jesús això és 
un orgull, i ja que tinc l'oportunitat des 
d'aquesta pàgina de l'informatiu voldria 
contestar a una pregunta que em va fer el 
passat consell de participació ciutadana 
del qual en sóc membre, la pregunta va 
ser ¿I TOT AIXÒ QUI HO PAGA? Doncs 
bé tot això, vestuari, sabates, competi-

cions, viatges… Tot això ho paguem 
els pares, ja que el ball de competició 
no té la mateixa repercussió mediàtica 
que tenen altres esports (futbol, tennis, 
bàsquet…), també sabem molt bé que les 
coses no estan per a bromes però si algun 
Comerç, Bar, Empresa o Entitat Bancària 
del nostre estimat poble o de fora està 
interessat en que el nostre club i sobre 
tot el nostre professor el representen 
arreu del món es pot posar en contacte 
al següent correu, moltes gràcies i fi ns 
al pròxim informatiu.

SERVEIS A: 
Particulars - Trasllats - Companyies d'Assegurances - Incineracions - Tramitació total del Servei Funerari

TANATORI MUNICIPAL DE TORTOSA
Sta. Maria Rosa Molas, s/n - Hospital de la Santa Creu - Jesús

Prestació de serveis funeraris
Mercaders, 5 - Tortosa - Tel. 977 440 871 - 977 440 841
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Rècord de participants en la VIII Trobada Cicloturista 
de Jesús a favor de la Marató de TV3

El passat diumenge dia 18 de de-
sembre va tenir lloc la VIIIa. Trobada 
Cicloturista de Jesús, a favor de la 
Marató de TV3, enguany dedicada a la 
regeneració i transplantament d’òrgans 
i teixits, organitzada pel Club Ciclista 
Jesús-Primitivo Conesa.

La prova va comptar amb un total de 
132 cicloturistes pertanyents a diferents 
clubs de les comarques ebrenques i 
d’altres clubs catalans i estatals. Aquesta 
xifra suposa el rècord absolut de parti-
cipació en les vuit edicions disputades 
fi ns ara. Aquests participants van fer 
una aportació a la Marató de TV3 de 
més de 800 €.

La prova va tenir un recorregut de 50 
Km. amb sortida de Jesús a les 9,15 h., 
passant per les poblacions d’Aldover, 
Xerta, Benifallet, Coll de Som, on es 
va celebrar el Premi Memorial Miquel 
Espinós, Tivenys, Bítem, Tortosa, i 
arribada novament a Jesús als voltants 
de les 12 h.

A Coll de Som es va disputar el VI 
Memorial Miquel Espinós on es van 
imposar dos ciclistes del Club Ciclista 
Lizarran. En la categoria masculina el 
guanyador va ser el ciclista de Móra 
d’Ebre, Miquel Escolà, i en la categoria 
femenina l’ex-campiona d’Espanya, la 
gironina Cristina Mascarreras.

D’altra banda, al pas per la població 
de Tivenys va tenir lloc l’avituallament i 
l’acte protocol.lari del Memorial Miquel 
Espinós, recordant al gran campió i ex-
ciclista del Club Ciclista Jesús, natural 
d’aquesta població que ens va deixar fa 
uns anys. En el decurs del mateix es va 
lliurar un ram de fl ors a la seva vídua, 
i també a la vídua d’un altre ciclista 

d’aquesta població desaparegut recent-
ment, Agustí Fons. 

Finalment, a l’arribada a Jesús, es va 
fer una menció especial a Ernesto Blas-
co Mario, fundador del Grup Esportiu 
Blasco, que va tenir un potent equip 
ciclista durant els anys 80 i 90, dirigit 
per Miquel Espinós. D’aquells ciclistes 
van estar presents en aquest acte, Raül 
Querol, Toni Solà, Jaume Borja, José 
Luís Ferrando, Josep Cid, Oscar Blasco, 
Miquel Blasco, José Escofet, Verònica 

Des de l’àrea de Promoció Econòmica i de l’àrea de joventut de l’EMD 

de Jesús, s’està elaborant una base de dades amb els currículums de la 

gent jove de Jesús. 

És per aquest motiu que us demanem que si no heu enviat el vostre 

currículum, ho podeu fer a l'e-mail emd.jesus@ altanet.org o a les 

ofi cines de l’EMD de Jesús.

Base de dades de 
la gent jove de Jesús

Garriga i Milagros Rodriguez.
 L’organització vol agraïr la col.

laboració de les següents empreses i 
organismes, sense els quals aquesta 
activitat solidària no seria possible: 
E.M.D. de Jesús, Ajuntament de Tivenys, 
Grup de Motoristes de Jesús, Cos de 
Mossos d’Esquadra, Policia Local de 
Tortosa, Centre d’Ambulàncies Baix 
Ebre, Toscà, L’Esplai Ciclista, Cicles 
Fábregues, Primitivo Conesa, Felipe 
Cardona i Procober.
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CF Jesús Catalònia
Tercera Catalana 

27/11/2011
Camarles        5 
Catalònia        0

 Després de l'alè de la setmana passada 
(resultat a banda), sant tornem-hi. En 8 
minuts, els tres gols de la primera part.
Fins la mitja hora, si fa o no fa, el joc 
va estar prou equilibrat, amb poques 
ocasions d'un i altre equip, això sí. 

El primer com a conseqüència d'un 
penal, cinc minuts més tard el segon, 
amb clar fora de joc; només falta que, 
a sobre dels propis dèfi cits, hi afegim 
la "col·laboració" de l'àrbitre que va 
demostrar tenir algun curset per fer. I 3 
minuts més tard, el tercer. 

A la segona part, arribarien els altres 
dos que completaven la maneta, tot i que 
l'últim, també en clar fora de joc. Una 
de les poquíssimes ocasions del Cata, 
sinó l'única, es va produir en un remat 
d’Antoni que, tot sol davant del porter, 
li va tirar damunt.

03/12/2011
Catalònia           3 
Tivenys        1

 Ja tocava que les coses sortissin 
mínimament bé. En un partit contra un 
dels rivals directes de la categoria, el 
fi lial. En aquesta ocasió no va fallar. 
A partir d'aquí, jugant amb l'ambició i 
encert demostrat, les coses poden anar 
millorant. 

Contra el Tivenys s'han deixat enre-
re –esperem que defi nitivament– una 
sèrie de circumstàncies que es donaven 
sistemàticament cada partit: errades 
continues, massa gols en contra, poques 
ocasions de gol o només a pilota aturada, 
i el pitjor de tot, en massa partits s'han 
encaixat –en el primer temps– 2/3 gols 
en pocs minuts, el qual ha condicionat 
els partits de manera defi nitiva. Amb una 
mica d’humor, es pot dir que, fi ns i tot 
el gol del Tivenys, també el va marcar 
el Cata.

Les arribades a l'àrea rival feia jor-
nades que no es veien. Així, al minut 
33, en un centre de Dani que va a parar 
a Alfonso, aquest, amb un toc de classe 
habitual, pica la pilota davant la sortida 
del porter i marca el primer.

La segona part començava amb un 
cert desconcert i un risc evident que en 
qualsevol moment arribés l'empat. No va 

ser així, al minut 10, amb un centre/xut 
d'Antoni per la dreta, de nou Alfonso ben 
situat al pal dret del porter, rematava de 
manera inapel·lable, 2-0. Més tard arribà 
el gol del Tivenys en pròpia porta. La 
tranquil·litat defi nitiva vindria al minut 
36 amb el tercer del Cata amb un xut 
d'Herrero després que el porter refusés 
un remat.

18/12/2011
Pinell de Brai       1 
Catalònia        3

 Sembla que es van confi rmant les 
bones sensacions de les dues anteriors 
jornades. La cosa té una altra cara, i 
sembla que els “fi lials” han volgut  feli-
citar el Nadal a l’afi ció amb una victòria 
inesperada a un camp, a priori, molt 
difícil. Podríem dir que el partit contra 
el Pinell va ser el més complert dels 
disputats fi ns aquell moment.

Lluita, pèrdua mínima de pilotes, as-
segurar passades i encert en les ocasions. 
També es donà la circumstància que en 
moltes ocasions ha passat a l'equip con-
trari: a la primera ocasió clara, gol. Si a 
tot això li afegim una bona actuació de 
Pau a la porteria, tindrem la recepta per 
al mal que existia. Al minut 7, Tomàs, 
entrant per l'extrem dret, feia el primer 
amb una mitja vaselina. Cap al minut 
20, Francesc, amb la dreta en un xut 
in-extremis des de la frontal de l'àrea 
marcava el segon.

El Pinell disposava de serioses oca-
sions, i d'arribades a porteria n'ha fet 
unes quantes, unes avortades per Pau, 
altres per la defensa i altres amb xuts 
que sortien fora per ben poc. S'arribava 
al descans i això, avui, en aquesta ocasió 
no s'havia d'escapar.

A la represa continua la mateixa 
dinàmica amb alternances en el joc i 
aproximacions a les porteries rivals res-
pectives. Al minut 20, penal i expulsió. 
C. Asín, no falla i fa el tercer.

El Pinell, tot i espentejar de valent, 
només aconseguia el de l'honor.

07/01/2012
Catalònia        2 
Horta de Sant Joan      2

 Després del parèntesi nadalenc es 
reprèn la competició. I pel que sembla, 
els torrons i el que els acompanya, van fer 
prou efecte positiu. Tot i que el resultat 
no deixa de ser un empat a casa, i es pot 

dir que es van perdre dos punts, vist el joc, 
les ganes i l'esperit amb la línia encetada 
fa unes setmanes, l’afi ció coincidia en 
valorar el joc i mereixements del fi lial 
del Catalònia.

El partit va estar vibrant amb els 
ingredients que –quasi a banda del re-
sultat fi nal– qualsevol afi cionat valora 
i agraeix: gols, esforç, incertesa, lluita, 
entrega, etc.

Es complia el segon 30 quan Dani ja 
tenia la primera ocasió de gol que aturava 
el porter. Continuarien les oportunitats 
de marcar però no va estar fi ns el minut 
26 quan, també Dani, de còrner directe, 
i una mica de col·laboració del porter, 
feia el primer de la tarda. 

Al minut 35 arribava el primer 
de l'Horta en un mal rebuig de la 
defensa. Uns minuts més tard, l'1-2, 
còrner, falta d'enteniment a la defensa 
i el jugador de l'Horta que la pentina. 
Les ocasions locals havien estat més 
que sufi cients per a que el marcador as-
senyalés una clara victòria. Vindrien 
ocasions d'Alfonso i C. Asín en xuts des 
de fora l'àrea que el porter aturava i un 
d'Antoni que llepava el travesser.

A la segona meitat tothom continuava 
amb les mateixes ganes de capgirar el 
marcador, i amb la confi ança i segure-
tat de que podia passar. Va ser al minut 
20 quan Masip sorprén tothom amb un 
xut que engaltà de mitja volea des de 
més enllà de l'àrea, 2-2.

15/01/2012
Ulldecona        1 
Catalònia        1

Quarta jornada consecutiva amb 
resultat positiu. En aquest cas, vist 
el partit, però, calia esperar un resultat 
més positiu encara, com és la victòria. 
La primera meitat, tret d'alguns moments 
concrets, va ser dominada pel Cata. C. 
Asín, ho provava des de ben lluny obli-
gant al porter a fer una bona intervenció. 
Hi haurien un parell més d'ocasions en-
cara que no tan clares. Per domini, al 
descans es podia haver arribat amb al-
gun gol a favor. L'Ulldecona no oferia 
massa perillositat.

A la segona part al minut 15, Antoni en-
trant per la dreta arribà prop la porteria i, 
d'un xut prou potent marca. 7 minuts més 
tard empatava l'Ulldecona en una jugada 

4
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poc afortunada per al Cata. L'entrada de 
Tomàs, pocs minuts després, va donar el 
necessari dinamisme a la davantera i en 
un parell d'intervencions va provocar dues 
clares ocasions amb dues centrades que 
va tallar in-extremis la defensa. Però el 
marcador ja no es mouria. 

21/01/2012
Catalònia        0 
Sta. Bàrbara       2

 Dues ocasions clares a la primera part 
del Sta. Bàrbara i dos gols. Era un partit 
important de cara a les aspiracions de la 
temporada i, a partir d'ara, cada partit, 

4 una fi nal. Tot just acabava la primera 
volta i era un bon moment per a confi rmar 
la millora dels últims partits. 

El bo del cas és que d'ocasions, tant 
a la primera part com a la segona, n'hi 
han hagut de sobres per a poder empatar 
i fi ns i tot guanyar el partit. 

A l'últim quart d'hora sobretot. El mar-
cador s'hagués pogut inaugurar abans 
dels primers 15 minuts de partit amb 
un parell d’internades per la banda i les 
corresponents centrades que no troba-
ven rematador, i una pel mig. Els de la 
plana, al minut 27, feien el primer. Tres 
minuts més tard, després d’una sacada 

de banda, i de rebot, el segon.
A la segona part el domini del Catalò-

nia es va incrementar, les ocasions so-
vintejaven davant el porter rival, un parell 
de xuts de Francesc  i un d'Aleix A. no es 
materialitzaven. El cas és que, quan no 
la falta de punteria, el pur desencert, el 
marcador no es va tornar a moure. 

Quan més falta feia, i amb un rival 
assequible, van volar els tres punts. Cara 
a la segona volta (amb la visita del líder) 
piles noves i a veure si s'encadena alguna 
ratxa com l’anterior al partit d’avui. 

Salutacions
Ximo Barberà

Sant Silvestre 2011

El dissabte 31 de desembre es va 
celebrar per primera vegada la Cursa 
de Sant Silvestre Jesús-Roquetes or-
ganitzada pel GR-7 de Jesús i el Club 
Trail Roquetes i amb la col·laboració 
de l’EMD de Jesús i l’Ajuntament de 
Roquetes. 

En primer lloc es va donar la sor-
tida a la cursa infantil i en acabar 
aquesta va començar la cursa per als 
adults, en la qual hi va haver una gran 
participació amb més de 170 inscrip-
cions. 

Una cursa plena de diversió i com-
parses disfressades per fer un comiat 
al vell any 2011 i donar la benvingu-
da al nou 2012.
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¶De dilluns a dissabte: de 9 a 13 h.
Dimarts, dimecres, dijous i divendres: 
de 18 a 20 h.

Horari del Mercat

¶Tothom que estigui interessat, ha d'adre-
çar-se a les ofi cines de l'EMD de Jesús a 
inscriure's.

Proper curs d'aplicació 
en productes fi tosanitaris 

nivell bàsic

¶
¶El passat 27 de desembre de 2011, va 

néixer Sergi Manuel del Vall i Salgado, fi ll 
del treballador de l’EMD Josep Manuel del 
Vall i Petrona Salgado.

Moltes Felicitats!

¶
Autobús per estudiants
L'EMD de Jesús, durant el període escolar, als 
estudiants empadronats a Jesús i matriculats 
a centres ofi cials o reconeguts, abonaments 
per a:
-10 viatges, al preu de 6.50 €
Per a més informació i adquisició dels abona-
ments, adreceu-vos a les Ofi cines de l'EMD.
Cada usuari podrà adquirir un màxim de 8 
cada mes.

¶
¶

Per poder renovar el carnet 
de fi tosanitaris, us heu de dirigir a:

Serveis Territorials de 
Sanitat Vegetal a les Terres de l’Ebre

Ctra. València, 108.  977 500 174 
Heu de portar 

la següent documentació:
• Fotocòpia del DNI • 1 fotografi a de carnet

 • Carnet de fi tosanitaris que s’ha de renovar.

Renovació del carnet 
de fi tosanitaris

Kids per a la recollida 
selectiva

Tenim a la seva disposició kids de poals i bos-
ses de plàstic de recollida selectiva d’envasos, 
vidre i paper.
Poden passar per les ofi cines de l’EMD de 
Jesús a recollir-ho gratuïtament a partir del 
dia 6 de febrer.

ITV Agrícola
La ITV Agrícola es realitzarà a Jesús el pro-
per:

DIMARTS, 10 D’ABRIL
Per demanar hora, passeu per les ofi cines de 
l’EMD de Jesús a partir del 19 de març, amb 
la matrícula del vehicle.

¶
Curs d’Informàtica

“Iniciació a Internet”
Els dimarts i dijous de 19.30 a 20.30 h.
Inscripcions a les ofi cines de l’EMD, en      
horari d’atenció al públic.
A càrrec de Cinta Subirats
Inscripció: 10 euros
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané
Places limitades
Organitza: EMD de Jesús
Col·labora: Institut Català de la Dona
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¶¶

¶
Properes Sortides 

Excursionistes
 de la Societat Cultural 
i Ecologista St. Josep

18 de febrer, a les 9 del matí!
Sortida Excursionista

Itinerari: El Mascar, la mola de Catí, cova 
Cambra, font de Bunyols, el bosc de la 
Mola, runes del Xocolato i el Mascar.
Difi cultat: Un cop dalt la mola (un desni-
vell curt!), tot és bufar i fer ampolles!
Temps: 4 hores

¶
Crema 

de restes vegetals
A partir de l'1de novembre de 2011 fi ns el 15 
de març de 2012, per poder cremar és neces-
sari comunicar-ho a l’EMD de Jesús.

Heu de portar:
- Polígon i parcel·la de la fi nca
- DNI del sol·licitant
- Número telèfon mòbil

¶Festes Majors 
2012

Del 6 al 14 de juliol de 2012

Horari d'hivern 
del Cementiri Municipal

A partir del 12 de novembre:
- Dies laborables: de 8 a 18 h
- Dissabtes, diumenges i festius: de 10 a 18 h

¶Festa de Sant Bernabé
DISSABTE, 9 DE JUNY DE 2012

¶Festa de Carnestoltes
Dissabte, 18 de febrer de 2012

¶XVII Fira de l’Oli 
de les Terres de l’Ebre

24, 25 i 26 de febrer de 2012

CD de la Banda de Música 
Manel Martines i Solà.

10è aniversari (2000-2010)
Està a la venda a l'EMD de Jesús
Import: 10 €.

¶
Cinema per 

a la Gent Gran
28/01/12: My fair Lady
CICLE  WESTER
11/02/12: La Diligencia
03/03/12: Río Grande
17/03/12: Los Siete Magnífi cos
31/03/12: Centauros del Desierto
14/04/12: La Muerte tenía un precio
28/05/12: Por un puñado de dólares
12/05/12: El último tren Gulthill
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¶
Seran festes laborals 
durant l’any 2012:

- 6 de gener (Reis).

- 6 d’abril (Divendres Sant)

- 9 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

- 1 de maig (Festa del Treball)

- 28 de maig (Pasqua Granada)

- 15 d’agost (L’Assumpció)

- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

- 4 d’octubre (Festa local de Jesús)

- 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

- 1 de novembre (Tots Sants)

- 6 de desembre (Dia de la Constitució)

- 8 de desembre (La Immaculada)

- 25 de desembre (Nadal)

- 26 de desembre (Sant Esteve)
¶

Activitats Banda 
i Escola de Música

Febrer
• Diumenge 5, a les 12.00 a l’Aula Poliva lent 
de l’Escola de Música tindrà lloc l’Audició 
Quadrimestral dels alumnes de vent. Acom-
panyats pel pianista Manel Hierro.

• Del 20 al 26 --- XV SETMANA CULTU-
RAL: Hi haurà tallers i activitats per als 
alumnes.
De dilluns a divendres hi haurà concerts 
a partir de les 19.30 hores al gimnàs de 
l’escola-institut Daniel Mangrané.
Dissabte la Banda Juvenil participarà en la 
inauguració de la Fira de l’Oli.
Diumenge a les 12.00, al gimnàs, concert a 
càrrec de la Banda Manel Martines i Solà.

JOSÉ MARÍA
RESTAURANT - GELATERIA

TOT L'ANY
dilluns i dimarts

Menú de la casa 3€
begudes a part

si no ho proves no sabràs el que et perds

Bodes • Batejos • Comunions • Festes Infantils

TOT AL MILLOR PREU!!!

Tenim la millor selecció 
de bocates 

i tapes casolanes

Primitiu Sabaté, 7 - JESÚS  -  RESERVES 977 502 373
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Ordre dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD a celebrar el proper DIA 17 DE NOVEM-
BRE, DIJOUS, a les 20.00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, 
sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

anterior.
2n. Informes de la Presidència.
3r. Aprovació inicial de l’expedient núm. 03/2011 de 

mo difi cació del Pressupost d’aquesta EMD per a l’exercici 
de 2011.

4t. Aprovació de l’expedient de contractació d’una operació 
de crèdit a curt termini.

5è. Aprovació de la modifi cació del règim d’indemnitza-
cions dels membres de la Corporació per assistència a les 
sessions dels òrgans col·legiats.

6è. Aprovació de la modifi cació del Conveni col·lectiu 
de treball del personal laboral de l’EMD de Jesús per als 
anys 2011-2014.

7è. Acceptació de l’increment de la subvenció atorgada 
pel Departament d’Ensenyament, corresponent a l’increment 
del mòdul d’escola de música, amb destinació al servei de 
d’Escola de Música Manuel Martines i Solà, curs 2010-
2011.

8è. Aprovació de l’expedient de justifi cació d’una sub-
venció atorgada a la Parròquia Sant Francesc.

9è. Moció dels grups municipals per a la declaració de les 
festes taurines de la localitat de Jesús com a part integrant 
del Patrimoni Cultural Immaterial dels Jesusencs.

10è. Precs i preguntes.
Jesús, 14 de novembre de 2011.

EL PRESIDENT
Pere Panisello i Chavarria

Ordre dia de la sessió extraordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD a celebrar el proper DIA 29 DE NOVEMBRE, 
DIMARTS, a les 20.00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota 
el següent 

ORDRE DEL DIA
1r i únic. Aprovació inicial del Pressupost General de 

l’EMD de Jesús per a l’exercici de 2012.
Jesús, 25 de novembre de 2011

EL PRESIDENT
Pere Panisello i Chavarria

Ordre dia de la sessió extraordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD a celebrar el proper DIA 21 DE DESEMBRE, 
DIMECRES, a les 20.00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, 
sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació de la concertació d’una operació de crèdit 

a curt termini. 
2n. Aprovació de la modifi cació de la tarifa per la prestació 

de serveis i la realització d’activitats de la societat mercantil 
Jesús Activitats i Serveis, SL. 

3r. Atorgament d’una subvenció a la Parròquia Sant 
Francesc d’Assís.

4t. Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Veïns 
Jesús-Catalònia.

5è. Aprovació de la justifi cació de la despesa relativa 
a la subvenció del Conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Associació Cultural Set Cervells.

Jesús, 16 de desembre de 2011.
EL PRESIDENT

Pere Panisello i Chavarria

Ordre dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD a celebrar el proper DIA 19 DE GENER, 
DIJOUS, a les 20.30 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota 
el següent 

ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació de les actes corresponents a les sessions 

ordinària i extraordinàries anteriors.
2n. Informes de la Presidència.
3r. Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Veïns 

Canalet-Camí Vell del Cementiri.
4t.  Atorgament d’una subvenció a la Societat de Caçadors 

Sant Bernabé.
5è. Moció per a la constitució d’una associació d’ens locals 

amb l’objecte de promoure l’exercici del dret a decidir.
6è. Precs i preguntes.
Jesús, 16 de gener de 2012.

EL PRESIDENT
Pere Panisello i Chavarria

Av. Colom, 23   Tel. 977 501 133   43500 Tortosa

Per poder consultar l'acta íntegra podeu fer-ho:

– a la pàgina: www.emdjesus.cat i clicar da-
munt de PLENS o directament al link: www.
emdjesus.cat/niv2.php?id=27

–  També es troben penjades al tauler d'anuncis 
de l'EMD de Jesús.

– I si algú té interès en disposar d'una còpia, 
pot passar per les Ofi cines de l'EMD i se li'n 
facilitarà una.
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Divendres, 3 de febrer
22.00 h. Assemblea de l’AMPA de l’Escola de Música
Lloc: Aula 5 de l’Escola de Música.

Diumenge, 5 de febrer
12.00 h. Audició Quadrimestral dels alumnes de vent de 
l’Escola de Música M. Martines i Solà. Acompanyats pel pia-
nista Manel Hierro.
Lloc: Escola de Música Manel Martines i Solà.

Divendres, 10 de febrer 
18.00 h. Manualitat “Fem una targeta de Sant Valentí”.
Lloc: Punt@jove
20.30 h Xerrada “Les Estafes”. A càrrec de l’Oficina de Rela-
cions amb la Comunitat.
Organitza: AVV Jesús Catalònia. Lloc: Casal Jesusenc

Dissabte, 11 de febrer  
17.00 h. Cinema per a la gent gran, Cicle Wester. Projecció de 
la pel.lícula “La Diligencia”.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
22.00 h. Teatre en benefici a Càritas Jesús a càrrec del Grup 
de Teatre Euterpe. Lloc: Montepio (Ferreries)

Dissabte, 18 de febrer
9.00 h. Sortida Excursionista de la Societat Cultural i Ecologista 
Sant Josep al Mascar.
Sortida des de l’Av. Molins d’en Comte.
18.00 h. Lliurament dels premis del concurs de caretes.
Lloc: Pèrgola
18.30 h. Rua de disfresses i arribada de sa Majestat Carnes-
toltes i la seva Cort Carnal, acompanyats pels Tambors de la 
Confraria del Sagrat Cor.
00.00 h. Ball de màscares al Casal Jesusenc amb el Quarteto 
Azahar. 

Dilluns, 20 de febrer
15.30 h. Cercavila pel poble dels alumnes de l’Institut Escola 
Daniel Mangrané i Llar d’Infants l’Espurna amb les seves 
disfresses, i acompanyats per Magruper.

Del 20 al 26 de febrer 
Setmana Cultural de l’Escola de Música
De dilluns a divendres a les 19.30 h concerts.
Lloc: Gimnàs de l’Institut Escola Daniel Mangrané.

Divendres, 24 de febrer
18.00 h. Torneig de jocs de taula “UNO”. 
Lloc: Punt@jove

24, 25 i 26 de febrer 
XVII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE
XII CONCURS DE PINTURA DEL POBLE DE JESÚS

Dijous, 1 de març 
18.00 h. Conta contes en català amb Clara Curto. 
Lloc: Punt@jove.

Divendres, 2 de març 
16.30 h Conferència “Les joies a través del temps” a càrrec 
de Pepa Nogués.
Organitza: CEITTE. 
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Dissabte, 3 de març 
17.00 h. Cinema per a la gent gran, Cicle Wester. Projecció de 
la pel.lícula “Río Grande”. Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez. 

Dilluns, 5 de març 
19.30 h. Club de Lectura, “Les bruixes d’Arnes, de David Martí. 
Lloc: Punt@Jove

Divendres, 9 de març 
20.00 h. Xerrada “Violència de gènere” a càrrec de l’Oficina 
de Relacions amb la Comunitat.
Organitza: AVV Jesús Catalònia. Lloc: Casal Jesusenc

Divendres, 16 de març 
18.00 h. Manualitats “Dia del Pare”. Lloc: Punt@jove

Dissabte, 17 de març 
17.00 h. Cinema per a la gent gran, Cicle Wester. Projecció de la pel-
lícula “Los Siete Magnificos”. Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
18.00 h. Manualitat “Carnaval”. Lloc: Punt@jove

Dilluns, 26 de març 
I Clicle de Xerrades de l’Institut Escola Daniel Mangrané
19.30 h. Paternitat 2.0. 
Organitza: CEITTE

Divendres, 30 de març
18.00 h. Telling Stories in English amb Clara Curto
Lloc: Punt@jove

Dissabte, 31 de març 
17.00 h. Cinema per a la gent gran, Cicle Wester. Projecció de 
la pel.lícula “Centauros del Desierto”.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Diumenge, 1 d'abril 
Diumenge de Rams

Divendres, 6 d'abril
Divendres Sant
7.30 h. Viacrucis
18.00 h. Celebració de la Passió
21.30 h Processó del Sant Enterrament

Dimarts, 10 d'abril 
De 9 h a 13 h. ITV Agrícola. 
Lloc: Pg. Josep Puig.

Dissabte, 14 d'abril 
17.00h. Cinema per a la gent gran, Cicle Wester. Projecció de 
la pel.lícula “La Muerte tenía un precio”.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez. 

Del 18 al 21 d'abril
VI Fira Literària Joan Cid i Mulet
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