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Editorial
XVII FIRA DE L'OLI
DE LES TERRES DE L'EBRE

La Fira ha estat molt satisfactòria en tots els sentits 
amb l’ajuda inestimable del bon temps que ens va 
acompanyar.

Hem complit el que ens vam proposar, ja que a 
més de reduir les despeses, la programació ha estat 
molt atractiva per la gent que ens ha visitat i en la 
reordenació de l’espai fi ral hem aconseguit millorar 
el trànsit amb menys problemes als veïns.

Però el més important és que els expositors se’n 
van anar satisfets per les vendes i crec que als es-
tabliments del Poble també els va anar bé i aquesta 
és una de les fi nalitats de la Fira.

Com sempre hem d’agrair tot el treball de la 
Comissió de la Fira, que va ser conscient des del 
primer moment de l’important que era aquesta 
edició en els moments de crisi actuals i molt més 
per al sector oleícola.

Un agraïment especial al Grup Terrer Roig que 
va voler acomiadar-se després de més de deu anys 
al mateix lloc on es van iniciar al concert de Folk 
que organitza el Grup de Grallers i Tabals de Jesús 
i que té molta acceptació amb la participació de les 
colles dels Països Catalans.

Gràcies per la vostra aportació a la música tra-
dicional i amb el segell d’identitat de les Terres de 
l’Ebre.

També ha estat important la implicació de les 
Penyes del Poble en la participació en els concursos 
i el treball de les Entitats, Institut Escola Daniel 
Mangrané, Mestres del Morter, voluntaris, Secció 
de Festes i Institucions, ja que com sempre per a que 
tot vagi bé, necessitem la col·laboració de tots.

Moltes gràcies una vegada més, per donar aquesta 
bona imatge de Jesús.

CARNAVAL DE LA VORA
DEL CANAL

A Jesús, ja sabem el que és organitzar festes amb 
un pressupost molt ajustat.

Aquest any el compromís de l’EMD és reduir 
encara més les despeses i això només es pot acon-

seguir si hi ha complicitat de la gent i precisament 
és el que vull remarcar de la Festa de Carnaval.

A la tarda com sempre, la rua majoritàriament 
amb disfresses infantils va estar molt concorreguda 
amb una bona rebuda al Rei Carnestoltes.

A la nit al Casal, en la desfi lada de comparses i 
colles d’amics es poden veure unes disfresses molt 
elaborades amb coreografi es imaginatives, amb un 
treball conjunt de molt de temps de preparació i 
sense que hagi cap compensació econòmica és per 
a “llevar-te el sombrero” perquè aquest ambient de 
bona relació, d’amistat entre tots i de sana compe-
titivitat que en molt pocs pobles es pot veure i es 
difícil descriure-ho en paraules perquè s’ha de viure 
per comportar-ho.

En aquests moments de difi cultat econòmica 
encara s’ha d’agrair més perquè això és l’ànima de 
la Festa i hem de valorar molt la implicació de la 
joventut i de totes les persones que participen molt 
activament en les activitats del Poble.

LA PROBLEMÀTICA
DE L'AIGUA

Com vostès ja coneixen, el dimarts 7 de febrer 
ja va quedar solucionat el problema de la terbolesa 
de l’aigua.

L’Empresa d’Aigües de Tortosa, des del primer 
moment i posant tots els mitjans necessaris tal com 
es va comprometre, va actuar amb celeritat per so-
lucionar el més aviat possible el problema, ja que 
era imprevisible la seva durada.

Actualment, des del c/ Aldover fi ns el Cementiri 
s’està subministrant l’aigua dels pous que hi havia 
al costat del Camp de Futbol i la resta del poble, el 
subministrament és de la connexió defi nitiva que 
s’ha fet portant l’aigua des de Ferreries.

Tal com estava previst es continua amb el canvi 
de la xarxa de distribució del que resta del Poble 
amb un pressupost aprovat per fer la inversió de 
250.000€, i així s’acabaran de solucionar les fuites 
que hi ha sobretot a la part baixa del Poble. 

També en el Consell d’Administració d’Aigües 
de Tortosa, SL, es va aprovar per unanimitat una 
bonifi cació de la quota de servei equivalent a 19 
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dies per a tots els abonats del Poble per compen-
sar els perjudicis que va ocasionar estar des del 
27 de gener al dimarts 7 de febrer, en total 12 
dies sense poder utilitzar l’aigua de l’aixeta per 
consum humà.

Ara és d’esperar que l’empresa estatal Acuamed 
done el tret de sortida a les obres de construcció 
del dipòsit i la canalització de l’aigua des de la 
fi nca al costat del Camí de la Vall Cervera per 
tenir en un futur la garantia del subministrament 
assegurat.

Tal com ens vam comprometre a l’últim infor-
matiu, hem complit i s’ha fet tot el necessari per 
restablir la normalitat el més aviat possible, l’únic 
que ens queda és demanar disculpes a les persones 
que han estat més afectades i agrair als treballadors 
de l’Empresa Aigües de Tortosa la seva professi-
onalitat i implicació en el problema.

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
DE L'EMD DEL 2011

Tal com és perceptiu per totes les Administracions 
Públiques s’ha de donar compte de la liquidació del 
Pressupost abans de fi nals de març.

El més destacat és:

– Hem pagat totes les factures fi ns el 31 de de-
sembre, o sigue que no hi ha cap proveïdor que no 
hagi cobrat les factures de l’any passat.

– Hem complit la Llei d’Estabilitat Pressupos-
tària, o sigue que no ens hem gastat més del que 
hem ingressat.

– Com ja és habitual, ens hem ajustat de manera 
rigorosa al Pressupost que tenim aprovat en un alt 
índex de més del 95% de compliment tant en els 
ingressos com en les despeses.

– Ens ha quedat un romanent de Tresoreria de 
3.118,1€ per aplicar al Pressupost del 2012. 

Són bones notícies, tant per als proveïdors de 
l’EMD com per la pròpia Administració, el qual 
vol dir que en un any de forta restricció econòmi-
ca hem pogut  ajustar-nos, sense generar dèfi cit i 
mantenint tots els serveis, fet que he d’agrair a tot 
el personal de l’EMD i a totes les Entitats que estan 
implicades per la seva col·laboració i comprensió 
per les mesures d’estalvi que vam aprovar i posem 
en pràctica des de l’EMD.

SERVEI D'ALLOTJAMENT
A LA SEGONA PLANTA
DE LA IMMACULADA

Quan es van començar les obres de rehabilitació 
i Consolidació de l’edifi ci de la Immaculada, es va 
fer un Pla Director per saber quins serveis podíem 
oferir.

Com a Jesús, actualment no hi ha cap servei 
d’allotjament i vam creure que aquesta era una pos-
sibilitat i més tenint en compte que hi ha l’Hospital 
en més de 300 llits i persones grans que et demanen 
aquest servei.

Al mes de febrer, es va publicar una convocatòria 
de Subvenció Europea (Fons Feder) al què ens podem 
acollir i la subvenció pot arribar fi ns el 50%.

Per aquest motiu, vam encarregar a la Diputació 
el projecte bàsic i el pressupost d’execució és de 
793.907,86€ (IVA inclòs).

Aquest projecte consta de 14 habitacions dobles, 3 
individuals, 2 habitacions més espaioses en les que hi 
ha possibilitat de posar més de dos llits, i a part com 
és lògic d’uns serveis comuns, com recepció, sales 
d’estar, serveis, lloc per autoserveis i menjar fred, i 
adequació de l’escala de sortida d’emergència.

El projecte i la sol·licitud de la subvenció ja va 
ser aprovada per unanimitat al Ple celebrat el 28 
de març.

De totes maneres, per a que l’obra pugui ser 
viable, necessitem el cofi nançament d’altres Ad-
ministracions, però en els moments actuals que hi 
ha pocs recursos per part de les Administracions, 
no hem volgut deixar passar aquesta oportunitat de 
sol·licitar un ajut europeu.

El període que se sol·licita executar l’obra és el 
2014.

Encara que els moments actuals no inviten a 
l’optimisme, pensem que és bo, de cara al futur 
tenir projectes d’inversió que ens puguin ajudar a 
generar llocs de treball.

Per part de l’EMD, seguim tenint la màxima cura 
en totes les despeses per poder continuar amb tots els 
serveis que estem oferint amb la màxima qualitat.

Per aquest motiu agraïm i molt, la col·laboració 
de tots els què estem implicats.

Com sempre a la vostra disposició,

          Pere Panisello i Chavarria
  Alcalde President de l’EMD de Jesús
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Milers de persones van visitar durant 
el passat cap de setmana la XVII Fira 
de l’Oli de les Terres de l’Ebre de Jesús. 
La bona climatologia es va convertir en 
un magnífi c aliat per aconseguir dur a 
terme les moltes activitats programades 
i convertir el certamen al voltant de l’oli 
d’oliva de Jesús en el millor dels últims 
anys.  Els concursos i  l’activitat festiva 
al voltant de les tradicions del camp, 
la gastronomia i el nostre folklore van 
omplir el recinte fi ral superant qualse-
vol expectativa. Pere Panisello, Alcalde 
President de l’EMD de Jesús, reconeixia 
que enguany el plantejament de la fi ra 
obligava en principi a ser prudent, “la 
poca collita i el preu de l’oli feien 
d’entrada  pensar que podríem estar 
davant d’una fi ra de transició, però 
no ha estat així. Les cooperatives van 
respondre com mai  exposant els seus 
productes, fent un esforç especial en 
temps de crisi, i des de l’organització 
vam intentar potenciar totes les activi-
tats complementàries  a la fi ra i que ens 
ha donat identitat, convertint-se com 
sempre en un dels factors d’atracció 
de públic”. L’altra novetat de la fi ra era 
la nova ubicació dels estands i el circuit 
que es proposava als visitants per poder 
seguir tota l’exposició comercial, artísti-
ca i de restauració, “la nova reordenació 
dels espais ha tingut una molt bona 
acollida i ha signifi cat un encert en 
benefi ci dels visitants, dels expositors 
i de les diferents activitats paral·leles 
organitzades”.

La XVII Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre de Jesús 
supera amb èxit la nova reordenació de l'espai fi ral i 
acull milers de visitants durant tot el cap de setmana

4
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L’Almàssera Agrícola Colomé Mulet 
de Campredó va guanyar el Premi Es-
pecial al Millor Oli d’Oliva del XXVIII 
Concurs al tast dels olis de les Terres 
de l’Ebre, on es van presentar un total 
de quaranta-quatre mostres, i després 
d’haver aconseguit també el primer lloc 
entre els olis verge extra sense DOP i 
marques fora de la DOP. En la modalitat 
de productors envasadors (indústries, 
cooperatives, sats i almàsseres) va gua-
nyar el premi al millor oli verge extra de la 
DOP Baix Ebre-Montsià, l’Agrícola del 
Camp de Santa Bàrbara, mentre el premi 
al millor oli DOP Terra Alta fou per la 
Cooperativa de la Pobla de Massaluca, el 
premi al DOP Siurana per la Cooperativa 
Agrícola de Garcia, i el de particulars 
en general per Deborah Cugat de Xerta. 
Aquest concurs de tast, que es va iniciar 
l’any 1982 a l’Expo Ebre i va passar a 
la fi ra de l’oli de Jesús a la seva segona 
edició, és el primer concurs que es va 
fer a nivell estatal amb aquesta fórmula 
de valorar el gust del producte.

Entre les novetats d’enguany va desta-
car la celebració del I Triatló de l’Oli, on 
se sumaven resultats de tres proves tan di-
ferents com llançar pinyols amb la boca, 
fer allioli i plegar olives sense ungles. La 
fi ta que s’havia marcat l’organització per 
reunir el màxim número de morters i així 
entrar al llibre dels rècords Guinness, va 
servir per veure junts un total de 320, 
entre els que van acabar premiant-se un 

4

4



– 7 –

EMD

morter de 130 quilos de pes, un altre 
fet amb pa, i un tercer de miniatura de 
menys d’un centímetre. La fi ra de l’oli 
de Jesús va tancar amb el sorteig del pes 
en oli entre tots els visitants, premi que 
va recaure en Xavi Parra que va donar 
un pes a la bàscula de 76 quilos.

Els resultats de tots els concursos de 
la fi ra van ser els següents:

XXVIII Concurs al tast dels olis 
de les Terres de l’Ebre

Jesús, diumenge 26 de febrer de 2012

• MODALITAT PRODUCTORS 
ENVASADORS. 

(INDÚSTRIES, COOPERATIVES, 
SATS I ALMÀSSERES)

(Premi In Memòriam al senyor Joan 
Rodríguez Andreu) 

–  Premi al millor oli d’oliva verge 
extra DOP Baix Ebre – Montsià:

1r Agrícola del Camp - Santa Bàr-
bara

2n Soldebre - Tortosa
3r Cooperativa Sant Isidre - El Pe-

relló
– Premi al millor oli d’oliva verge 

extra DOP Terra Alta:
1r Cooperativa de la Pobla de Mas-

saluca
– Premi al millor oli d’oliva verge 

extra DOP Siurana
1r Cooperativa agrícola de Garcia
– Premi al millor oli d’Oliva Ver-

ge Extra sense DOP i marques fora 
DOP:

1r Almàssera Agrícola Colomé Mulet 
- Campredó 

2n Agrària Sant Antoni Abat – Móra 
d’Ebre

3r Dama Elaia - Xerta
• MODALITAT PRODUCTORS, 

ENVASADORS I NO ENVASADORS: 
Particulars en general.

– Premi al millor oli de collita 
pròpia:

1r Deborah Cugat - Xerta
2n Primitivo Carles - Campredó
3r Joan Calvo - Tortosa
PREMI ESPECIAL AL MILLOR 

OLI D’OLIVA DEL CONCURS AL 
TAST DELS OLIS DE LES TERRES 
DE L’EBRE

(Al millor de tots els primers classifi -
cats en les diferents modalitats)

– ALMÀSSERA AGRÍCOLA CO-
LOMÉ MULET - CAMPREDÓ

4
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XIV CONCURS ALLIOLI 
JUVENIL

1r premi: Maria Panisello (1,840 
kg)

2n premi: Ahinoa Rivas (0,975 kg)
3r premi: Cinta Zaragoza (0,515 kg)
RESTA DE PARTICIPANTS: 
- Marta Jusmet
- Ariadna Blanch
- Joel Pozo

XVII CONCURS ALLIOLI:
MESTRE DEL MORTER

1r premi: Cristian Melero (1,690 
kg)

2n premi: Manuel Castellano (1,625 
kg)

3r premi: 
- Carlos Ripollés (1,355 kg)
- Maria Martínez (1,355 kg)

CONCURS ALLIOLI ENTITATS
– Entitat Plataforma Salvem lo Canalet 

o Josep Bort (0,535 kg)

CONCURS DE MESTRES DEL 
MORTER AMB ELABORACIÓ 

D’ALLIOLI AROMÀTIC I ADOBAT
– AROMÀTIC: Gerard Borràs (fi ga 

seca)
– ADOBAT: Jaume Boyer (clotxa)

XIII LLENÇADORS DE 
PINYOLS D’OLIVA JUVENIL
1r premi: Maria Panisello (4,80 m)
2n premi: Mohamed Daoudi (4,50 

m)
3r premi: Badregine Nur (4,05m)

XIII LLENÇADORS DE PINYOLS 
D’OLIVA

1r premi: Dani Clemente (11,15 m)
2n premi: Cristian Melero (10,70 m)
3r premi: Antoni Barberà (8,80 m)

XVII CONCURS PLEGADORS 
D’OLIVES SENSE UNGLES

1r premi: Ivan Rodríguez (4.030 kg)
2n premi: Manu Juárez (2.540 kg)
3r premi: Cristina Borràs (2.515 kg)

XVI CONCURS OLIVES 
POSADES VERDES

1r premi: Mercedes Curto Prats
2n premi: Joan Gisbert Estrada
3r premi: Mercedes Roca Descarre-

ga

XVI CONCURS D’OLIVES 
POSADES NEGRES

1r premi: Josep Curto
2n premi: Joan Gisbert Estrada
3r premi: Mercedes Roca Descarre-

ga

I TRIATLÓ DE L’OLI
1r premi: Cristian Melero
2n premi: 
– Dani Clemente
– Ivan Rodríguez
3r premi: 
– Pau Curto
– Cristina Borràs
– Manu Juárez

RÈCORD GUINNESS PER 
REUNIR EL MÀXIM NÚMERO 

DE MORTERS
Morters reunits: 320
– Premi al morter més gran: Joan 

Drago (130 kg)
– Premi al morter més original: Carlos 

Ripollés (de pa)

– Premi al morter més artístic: Josep 
Bort (Miniatura de menys d’un centí-
metre)

PREMI AL MILLOR ESTAND
ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL

OBSEQUI DEL SEU PES 
EN LITRES D’OLI: 

NÚM. 5.646
76 KG
XAVI PARRA BERMÚDEZ

4
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El Grup de Gralles i Tabals de Jesús
aporten la part més musical i festiva
de la Fira de l'Oli

Tal i com han fet en els darrers 16 
anys, el grup de Gralles i Tabals de 
Jesús van ser els encarregats d'aportar 
la part més musical i festiva de la XVII 
Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, 
celebrada a Jesús entre el 24 i el 26 
de febrer, amb la III Trobada de Cant 
Improvisat de Jesús i la XVII Trobada 
de Gralles, Dolçaines i Tabals dels 
Països Catalans.

La tercera edició de la trobada de Cant 
Improvisat va donar el tret de sortida 
a la programació d'actes que el grup 
prepara en el marc de la mostra. Prop 
de 150 persones vingudes d'arreu dels 
Països Catalans van omplir divendres 
al vespre el Casal Jesusenc, preparats 
per passar una vetllada a ritme de jota 
i garrotín. L'acte va començar amb 
un sopar de germanor i, una vegada 
escalfats els motors, una rondalla que 
feia molt de goig va començar a tocar. 
La música no va parar durant més de 
4 hores, acompanyant els cantadors i 
cantadores –experts o just iniciats– que 
van anar improvisant jotes i garrotins 
sobre els temes més diversos.

Dissabte, com és habitual, tingué 
lloc la Trobada de Gralles, Dolçaines 
i Tabals dels Països Catalans que 
enguany –de la mateixa manera que la 
Fira– arribava ja a la seva 17a edició. La 
trobada va comptar amb la participació 

d'una quinzena de colles no només de 
les Terres de l'Ebre, el Baix Maestrat 
i el Matarranya, sinó de punts més 
allunyats de la geografi a dels Països 
Catalans, com ara Reus o València. 
Un any més l'escenari de la plaça de la 
Creu va acollir actuacions d'alt nivell, 
tot i que l'actuació més esperada sigui 
sempre la dels amfi trions, que enguany 
van tocar la Malaguenya de Barxeta. El 
tradicional sopar popular a la Masia, va 
precedir l'animada cercavila de Xarop 
de Canya, que tornaven a Jesús després 
de dos anys i van acompanyar totes 
les colles fi ns al Casal Jesusenc, on 
els membres de Terrer Roig ja estaven 
preparats per oferir el darrer concert 
de la seva història. Tot seguit, també el 

grup del Solsonès, Les Absentes van 
fer gaudir tots els assistents fi ns ben 
entrada la matinada.

Des del Grup de Gralles i Tabals de 
Jesús, volem agrair la col·laboració 
de totes les entitats i persones que 
fan possible aquesta festa any rere 
any. Gràcies, per tant, als col·lectius 
Maulets, Casal Popular Panxampla i La 
Jota a la Plaça, a les colles de gralles 
i dolçaines assistents a la trobada, 
així com també a l'EMD i als grallers, 
gralleres i tabalers de Jesús, que amb 
el seu esforç i treball aguanten un llistó 
que cada any està més alt. Visca la Fira 
de l'Oli i visca Jesús!

  Grup de Gralles i Tabals de Jesús

Terrer Roig s'acomiada de l'activitat musical 
en el marc de la XVII Fira de l'Oli
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Amb l’acte de lliurament dels premis 
als guanyadors i la visita a l’Exposició 
situada a la Sala Jordi Brull de les obres 
presentades vam arribar a la cloenda de 
la convocatòria prevista per aquest any 
del certamen de pintura.

La sala estava ben plena per acompa-
nyar els premiats i després de les pa-
raules de felicitació i reconeixement 
per part de les autoritats presents i del 
representant del jurat, se’ls van fer arri-
bar els regals a tots els presents.

Aquest any s’ha volgut concretar de 
nou com a únic tema per a la categoria 
general, l’àmbit de la pagesia i del 
món de l’oli, un encert donat el sentit 
d’unitat i l’especifi citat que adquireix la 
convocatòria marcant diferències amb 
altres iniciatives semblants.

Volem valorar molt positivament 
el suport que en fan els patrocinadors 
i l’acompanyament que reben els 
participants més petits tant des de les 
famílies com des de les escoles i centres 
formatius.

El concurs, unit a altres manifesta-
cions ja habituals a la fi ra dins de l’àmbit 
cultural, contribueixen a dotar a tota la 
fi ra d’un contingut cultural, patrimonial 
i d’una valoració concreta de les nostres 
tradicions.

Actes
A Jesús, a les 20.00 h del dia 13 de 

febrer de 2012, es reuneixen a la Sala 
Jordi Brull i Martínez de l’EMD de 
Jesús, els membres del Jurat que ha de 
dictar el veredicte corresponent al XII 
Concurs de Pintura del Poble de Jesús, 
integrat per:

Sr. Josep Bahima
Sr. Joan Panisello
Sr. Manel Marques
I n’actua com a secretària, la Sra. 

Dolors Queralt i Moreso, regidora. 
El jurat després de les corresponents 

deliberacions, i en base a criteris de 
qualitat, acorda, concedir els següents 
premis als concursants que s’indica, 
de conformitat amb les bases de la 
convocatòria.

Categoria General
1r Premi Pintura del poble de Jesús 

2012
Guanyador: Muntsa Cabetas Sam-

XII Concurs de Pintura del Poble de Jesús
per amb l’obra “Lo tros”.

Diploma i  premi en metàl·lic de 500 
€ patrocinat per l’EMD de Jesús.

Premi Artista Local
Guanyador:  Fernando Ferré Ara-

gonés amb l’obra “Oliveres”.
Diploma i premi en metàl·lic de 300 

€ patrocinat per l’EMD de Jesús.
El jurat acaba les deliberacions a les 

21.00 h. En prova de la seva conformitat, 
l’acta és signada per tots els membres 
del jurat.
J. Bahima - M. Marques - J. Panisello

––––
A Jesús, a les 20.00 h del dia 9 de 

febrer de 2012, es reuneixen a la Sala 
Jordi Brull i Martínez de l’EMD de 
Jesús, els membres del Jurat que ha de 
dictar el veredicte corresponent al XII 
Concurs de Pintura del Poble de Jesús, 
integrat per:

Sr. Fernando Ferré
Sra. Cinta Cugat
Sra. Ester Besolí
Sra. Isabel Monserrat
Sra. Carme Sabaté
I n’actua com a secretària, la Sra. 

Dolors Queralt i Moreso, regidora 
d’aquesta Entitat.

El jurat després de les corresponents 
deliberacions, i en base a criteris de 
qualitat, acorda, concedir els següents 
premis als concursants que s’indica, 
de conformitat amb les bases de la 
convocatòria.

Categoria infantil: 
1r Premi: Marc Zaragoza Panise-

llo amb l’obra “Oliveres en llum de 
lluna”

Obsequi i diploma
2n Premi: Cinta Zaragoza Blanch 

amb l’obra “Oliveres”
Obsequi
3r Premi: Ainhoa Bosc León amb 

l’obra “Fulles cremades”
Obsequi
4t Premi: Oihane Lechuga Yoldi amb 

l’obra “Les papallones”
Obsequi
Premi Especial Fira de l’Oli (rela-

cionat amb la Fira): Abril Zaragoza 
Panisello amb l’obra “M’expliques 
d’on surt l’oli?” patrocinat per Mu-
niatto Xou.

Categoria jove: 
pintura i dibuix

DIBUIX
1r Premi: Laia Vicient Monllaó amb 

l’obra “Racó de cuina”
Lot de material de pintura i diplo-

ma.
2n Premi: Carme Franch  Vallde-

pérez amb l’obra “Església a vista 
d’ocell”

Obsequi
3r Premi: Héctor Llaó Calvo amb 

l’obra “Les oques”
Obsequi

PINTURA
1r Premi: Laia Vicient Monllaó amb 

l’obra “Cireres”
Obsequi i diploma. 
2n Premi: Héctor Llaó Calvo amb 

l’obra “A primera hora”
Obsequi
3r Premi: Ivon Magriñá Morcillo 

amb l’obra “Al agua patos”
Obsequi

Categoria sènior: 
pintura i dibuix

DIBUIX
1r Premi: Rosa Cinta Tena Ventura 

amb l’obra “La mirada” 
Diploma i premi en metàl·lic per valor 

de 150 € patrocinat per ROYES
2n Premi: Laia Roig Zumaquero 

amb l’obra “Macarena”
Premi en metàl·lic per valor de 75 € 

patrocinat per FERBOR.

PINTURA
1r Premi: Ivan Fernández Madueño 

amb l’obra “El castell de la Zuda”
Diploma i premi en metàl·lic per 

valor de 150 € patrocinat per Farmà-
cia Godofredo i 75 € patrocinat per 
CONSTRUCTOSA, SA.

2n Premi: David Sánchez Moreno 
amb l’obra “La montanyeta”

Premi en metàl·lic de 150 € patroci-
nat per MATERIALS GISBERT

El jurat acaba les deliberacions a les 
21.00 h. En prova de la seva conformitat, 
l’acta és signada per tots els membres 
del jurat.

F. Ferré - C. Cugat - E. Besolí
I. Monserrat - C. Sabaté   
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Circuit de Penyes 2012

Les puntuacions es podran consultar a la pàgina www.emdjesus.cat

Resultats tast popular de l'oli Llocs de procedència 
dels participants

Zones de procedència          Vots dels            %
dels olis                             participants

 CÒRDOVA       3     7,3

 MONTSIÀ       3     7,3

LLEIDA       7   17,1

TOLEDO       3     7,3

RIBERA D'EBRE       4     9,7

BAIX ARAGÓ       1     2,5

BAIX EBRE-I     13   31,7

BAIX EBRE-II       7   17,1

TOTAL     41 100

De les Terres de l'Ebre
(30 participants)

D'altres llocs
(11 participants)

BARCELONA 7

VAL-DE-ROURES 2

REUS 1

ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT 1

JESÚS 16

TORTOSA 4

ROQUETES 3

XERTA 2

MÓRA D'EBRE   2

GINESTAR 1

LA RÀPITA 1

LA FATARELLA 1

Jotes 
versades

De nou les jotes han estat presents 
a la fi ra, tant a la trobada de jota 
improvisada, com durant el moment 
de la recollida d’olives en ungles.

Intentant reproduir el procés 
que acompanyava la recollida an-
tigament, mentre els participants al 
concurs recullen les olives, l’alumnat 
de l’Institut Escola Daniel Mangrané 
que participa en el concurs Joan de 
Figueretes en record i homenatge 
al cantador jesusenc, acompanyats 
per la rondalla de l’alumnat de 
l’Escola de Música i pels balladors 
de jotes participants als tallers de la 
Jota a la Plaça coordinats pel Casal 
Panxampla.

Una molt bona oportunitat per a 
recordar, mantenir i fer present una 
de les nostres tradicions més originals 
i populars.

Treball realitzat per l'Associació de Dones de Jesús 
i les alumnes del Taller de la Memòria, el qual es va exposar 

i vendre a la Fira de l'Oli, a benefi ci de Càritas
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Aigües de Tortosa estableix una bonifi cació 
del rebut de l'aigua als abonats de Jesús 
per l'episodi de terbolesa

El consell d'administració de l'empre-
sa mixta EMSP (Aigües de Tortosa) 
ha aprovat per unanimitat establir una 
bonifi cació d'una part del rebut de 
l'aigua, concretament l'equivalent a 
19 dies de la quota del servei, del 1r 
trimestre de 2012 a tots els abonats 
del poble de Jesús, que representen 
aproximadament un miler de clients. 

El reglament del servei estableix que 
en el cas d'interrupció per avaria en les 
instal·lacions, per un període continuat 
superior als 10 dies, atorga el dret a 
l'abonat a reclamar al gestor del servei 
el reintegrament de la part proporcional 
de la quota del servei. En aquest cas, 
per decisió unànime de l'empresa s'ha 
acordat anticipar-se i adoptar aquesta 
mesura amb caràcter general sense 
necessitat de reclamacions individuals.

Recordem que a fi nals del mes de 
gener, el poble de Jesús va viure un 
episodi de terbolesa en la xarxa de 
subministrament d'aigua de consum 
originat per un despreniment puntual 
en el pou de captació. Davant de la 
presència de fangs a l'aigua en un nivell 
superior a l'admès per la normativa 
sanitària vigent, l'Ajuntament i Aigües 
de Tortosa van decretar la prohibició de 
consum per a ús de boca fi ns que estigués 
resolt defi nitivament l'episodi. L'alerta 
sanitària de l'Agència de Pro tecció de la 
Salut va durar 12 dies. Simultàniament, 
es va treballar amb dife rents opcions per 
restablir el submi nis trament amb totes 
les garanties, entre les quals l'ha bi litació 
d'un punt provisional de captació d'aigua 
gratuït i la instal·lació de variadors de 
freqüència en els antics pous de Jesús. 

Jesús  
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DIRECTOR:  Pere Panisello i Chavarria
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EDICIÓ: EMD de Jesús
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de Cata lunya, i la Dipu tació Provincial de 
Tarra gona.
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Nota informativa 
Cementiri de Jesús

Es fa saber a tots els titulars de drets funeraris (nínxols, etc.) del 
cementiri de Jesús que han de personar-se a les ofi cines de l'EMD de 
Jesús, aportant la documentació següent:

a) Títol del nínxol.
b) Fotocòpia DNI.
c) Número de compte bancari.
Per a qualsevol informació addicional, trucar al telèfon 977 500 735 

o escriure a l'adreça electrònica www.emdjesus.cat.
Jesús, 14 de març de 2012.
     El President,
     Pere Panisello i Chavarria  

També es van ins tal·lar una canonada 
provisional de diàmetre mitjà, i una 
canonada defi  nitiva des de Ferreries, 
que està en servei des de mitjans del 
mes de febrer. La combinació d'aquestes 
actuacions garanteixen la plena aptitud 
de qualitat i pressió de l'aigua a tot el 
poble de Jesús.

D'altra banda, el consell d'administra-
ció de l'EMSP ha aprovat inversions 
afegides per valor de 250.000 euros 
per a renovar la xarxa de distribució 
de Jesús així com per modernitzar les 
instal·lacions de pous i dipòsit actuals. 
Recordem que l'empresa pública Aqua-
med també ha compromès inversions 
per valor de vora un milió d'euros 
per garantir l'abastament d'aigua a Je-
sús amb un pou i un dipòsit a Sant 
Bernabé.



– 13 –

EMD

Jesús, 21 de març del 2012
El poble de Jesús ha passat a formar 

part de la llista de municipis ebrencs que 
ja disposen d’una assemblea local de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), 
que a hores d’ara ja en són prop de 20. 
Aquest mateix dimarts, 20 de març, i 
després d’un parell de reunions infor-
matives i de debat –que han acollit una 
trentena de persones– es va constituir for-
malment "Jesús per la Independència". 
L’assemblea local, de la mateixa manera 
que totes les que han anat proliferant per 
tot el territori català durant les darreres 
setmanes i mesos, neix amb l’objectiu 
de treballar per aconseguir una majoria 
social entre els veïns i veïnes del poble 
a favor de la independència de la Nació 
Catalana i, per tant, de la constitució 
d’un Estat propi independent en total 
llibertat.

Segons es va decidir per unanimitat, 

Arrenca "Jesús per la independència"

enllaç amb l’assemblea local de Tortosa, 
Ramon Pallarés. Prop d’una vintena de 
jesusencs i jesusenques els acompanya-
ran com a vocals de l’entitat, juntament 
amb tots els veïns i veïnes que decideixin 
sumar-se a la iniciativa en les properes 
setmanes.

Està previst que l’assemblea local de 
Jesús es presenti en societat la tarda del 
proper dissabte 21 d’abril, en el marc 
de la VI Fira Literària Joan Cid i Mulet 
que tindrà lloc al poble entre els dies 
17 i 21 del mes vinent. "Jesús per la 
Independència" disposarà també d’un 
estand en aquesta mostra, on tots els veïns 
i veïnes puguin dirigir-se per recollir 
informació i afegir-se a la iniciativa. Es 
faran també tallers per als més menuts 
i, de cara al vespre, una Baldanada per 
la Independència.

la coordinadora de "Jesús per la Inde-
pendència" serà Marisa Panisello; la 
secretària, Mònica Sales, i el tresorer i 

XXVII Festa de Sant Bernabé 
Revetlla de Sant Joan

DISSABTE, 9 DE JUNY
Festa de Sant Bernabé

18:30 h: CONCENTRACIÓ DE CAVALLS 
I  CARRUATGES a la plaça del Pati de la 
Immaculada, i sortida en Romeria a l’Ermita de 
Sant Bernabé, portant la imatge del Sant.

L’acte estarà amenitzat pels GRALLERS 
de Jesús.

19:30 h: MISSA a l’Ermita ofi ciada per 
Mossèn Francesc Vives.

GOIGS DE SANT BERNABÉ cantats per 
xiquets i xiquetes de la catequesi.

A continuació GRAN FESTA POPULAR amb 
degustació de la coqueta de Sant Bernabé 
i productes típics per a tothom i venda de 
beguda a càrrec de l’Associació de Dones 
de Jesús.   

- PROVA PUNTUABLE 
PER AL CIRCUIT DE PENYES 2012-

DISSABTE, 23 DE JUNY
Festa de Sant Joan

A la Pista de l’Escola Daniel Mangrané
19:00 h: Recollida de taules per al so-

par.
22:00 h: Sopar. 
24:00 h: GRAN REVETLLA amb l’actuació 

de MALAMBOS.
Repartiment de la coca de Sant Joan.
Els qui ho desitgin podran sopar al recinte 

del ball.

ENTRADA LLIURE ALS POSSEÏDORS 
DEL BONOFESTA 
LA RESTA 5€.
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TARIFES PISCINA MUNICIPAL DE JESÚS TARIFES PISTES DE PÀDEL 
DE JESÚS
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Durant aquests mesos, tant l’Escola 
de Música com la Banda, han organi-
tzat diferents activitats musicals. Vam 
començar el dissabte 5 de febrer amb 
l’audició quatrimestral a càrrec de tot 

Activitats musicals de l'Escola de Música 
i la Banda

l’alumnat de vent de l’escola acompa-
nyats al piano per Manel Hierro. Aquesta 
audició és molt important, ja que els 
alumnes poden tocar individualment, i 
això fa que poc a poc s’habituïn al con-

tacte directe amb el públic. Per a alguns 
i algunes va ser la primera i sempre és la 
que es posen més nerviosos. Els voldria 
felicitar per la magnífi ca audició que 
van fer.

Vam continuar amb la XV Setmana 
Cultural, del 20 al 26 de febrer. Ja són 

quinze anys de tallers per als alumnes 
i audicions de tota mena per a tothom. 

Enguany cada professor va realitzar un 
taller amb els seus alumnes.

I vam comptar amb les actuacions de 
l’Aula de Guitarra i Cant Modern de 

l’Escola de Música, la Banda Juvenil 
i la Coral i un Quartet de Saxòfons 

del Conservatori de Tortosa.

A més, i coincidint amb la Fira de l’Oli 
també va haver actuacions de la Banda 

Juvenil a la inauguració, i la Banda M. 
Martines i Solà que va fer un concert el 

diumenge dia 26 de febrer amb motiu de la 
Setmana Cultural i de la Fira de l’Oli.

Des d’aquí voldria felicitar to-
thom per la tasca realitzada i per 
l'èxit aconseguit. Enhorabona!!

Agustí Roé Juan
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Jornada de Formació de la Federació Catalana 
de Societats Musicals

Curs de formació per a equips directius d'Escoles de Música 
organitzat pel Departament d'Ensenyament i impartit per la 

Sra. Montse Lluís, Inspectora d'Ensenyament

Signatura del conveni entre l’EMD de Jesús 
i l’Associació de Veïns Jesús Catalònia

El 2 i 3 d’abril es va realitzar per part 
de la Diputació de Tarragona i de l’EMD de Jesús 

l’arranjament del tram fi nal del Passeig Josep PuigXerrada indumentària CEITE
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– Dimarts 4 d'abril a patir de 18 
h: Manualitat

"FEM POLSERES DE COLORS"

– Dissabte 21 d'abril, el PUNT@
JOVE BIBLIOTECA JESÚS es des-
plaça al la Pèrgola amb motiu de la 
VI FIRA LITERÀRIA JOAN CID 
I MULET.

Dins les activitats de la fi ra farem 
un "PUNT DE LLIBRE AMB CE-
NEFES"

US ESPEREM!

– Dilluns  23 d'abril a partir de les 
18 h: VINE A LA BIBLIOTECA 
A CONTA CONTES DE " SANT 
JORDI".

– Divendres 4 de maig a partir de 
les 18 h: Concurs de jocs tradicionals

" PARXÍS"

– Divendres 18 de maig a partir 
de les 18 h:

"CONTA CONTES EN CATA-
LÀ", col·labora, Clara Curto.

EL PUNT@JOVE BIBLIOTECA 
DE JESÚS ROMANDRÀ TANCAT 
ELS DIES:

5,6 I 9 D'ABRIL, i el dia 1 de 
MAIG, disculpeu les molèsties.

Activitats abril i maig 
al Punt@Jove Biblioteca de Jesús

Manualitat de Sant Valentí

Caretes Carnaval

Torneig jocs tradicionals "UNO"

Club de lectura adult: llibres "Les bruixes d'Arnes" de David Martí

Campanya control d'animals 
peridomèstics

El passat 20 de març, va co-
mençar una campanya per a reduir 
la població de coloms que estava 
afectant alguns carrers del nostre 
Poble. Aquesta campanya que la 
realitza una empresa especialitzada 
i que compleix totes les normati-
ves relatives a plagues d’animals 
peridomèstics, tindrà una durada 
de tres mesos i consisteix en la 
col·locació de gàbies en diferents 

punts del Poble, i en la retirada 
setmanal dels coloms capturats i 
la seva posterior eliminació.

Segons l’empresa contractada 
l’eliminació total de la població 
de coloms d’un municipi, és molt 
difícil, ara bé aquest tipus de cam-
panyes serveixen per a controlar el 
nombre d’individus, i per a reduir 
o eliminar els efectes negatius que 
aquests animals provoquen.

La Família Gas Llatge vol 
agrair a tothom el suport i 
les mostres de condol que 
hem rebut per la pèrdua 
d'Alberto Gas Casadó.

†
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El dia 16 de febrer de dos mil dotze, a 
les setze trenta  hores, a l’EMD de Jesús, 
s’ha reunit el Jurat qualifi cador del CON-
CURS DE CARETES integrat per:

Representants de:
INSTITUT ESCOLA DANIEL 

MANGRANÉ
AMPA INSTITUT ESCOLA DA-

NIEL MANGRANÉ 
ASSOCIACIÓ DE DONES DE 

JESÚS
i actuant com a secretària:
REGIDORA DE L’EMD DE JESÚS: 

DOLORS QUERALT
S’han atorgat els següents premis:

DIBUIX SOBRE CARTOLINA 
AMB QUALSEVOL MITJÀ

Categoria A
PÀRVULS:

Acta del Concurs de Caretes de Carnestoltes
• P-3A: Premi en grup
• P-3B: Premi en grup
• P-4A: Premi en grup
• P-4B: Premi en grup
• P-5A: Premi en grup
• P-5B: Premi en grup
PRIMÀRIA:
• 1r A Curs – Abril Zaragoza
• 1r B Curs – Madeline Moye
• 2n A Curs – Irune Chavarria
• 2n B Curs – Adrià Artimaña
• 3r A Curs – Nerea Fimia
• 3r B Curs – Laia Lapeira
• 4t A Curs – Pau Chavarria
• 4t B Curs – Marta Jusmet
• 5è Curs –Jordi Ejarque
• 6è A Curs – Ian Lleixà
• 6è B Curs – Kevin Roche
• 1r ESO – Laura Panisello

ELABORACIÓ DE CARETES 
AMB MATERIALS ESCAIENTS 

Categoria B
PRIMÀRIA:
• 1r Premi:  Carme Franch
• 2n Premi: Laura Chavarria
• 3r Premi:  Marc Zaragoza

Signatures jurat: 
Representant Professorat Institut 

Escola Daniel Mangrané
Nom: Mª Pilar Caballé Tudó          

Representant AMPA Institut Escola 
Daniel Mangrané

Nom: Eva Marro Colomé

Representant Associació de Dones 
de Jesús

Nom: Pili Mir Marín

Dolors Queralt
Regidora de l’EMD de Jesús

GIMNÀS MUNICIPAL
Avís important!
NOVA ACTIVITAT A L’ESTIU!!!

DEL 2 DE JULIOL AL 31 D’AGOST!
Enguany per primer cop, l’activitat del gimnàs 
continua a l’estiu, a la piscina! Durant els me-
sos de juliol i agost, amb la quota del gimnàs 
podràs fer AQUAGYM o natació LLIURE. Si no 
voleu gaudir d’aquesta activitat, RECORDEU 
de passar per les oficines de l’EMD per a do-
nar-vos de baixa de la quota del gimnàs!

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
14:00-15:00 AQUAGYM/

LLIURE
AQUAGYM/
LLIURE

20:00-21:00 AQUAGYM/
LLIURE

AQUAGYM/
LLIURE

A partir de setembre 
les classes es faran al nou gimnàs!
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Festes Majors Jesús 2012 
del 6 al 14 de juliol

Relació Orquestres
Divendres, 6 de Juliol

NIT DE FOC DELS 7 CERVELLS
Dissabte, 7 de Juliol
Ball de Pubilles 

GRAN ORQUESTRA ATALAIA
Diumenge, 8 de Juliol:

ORQUESTRA SATURNO
Dilluns, 9 de juliol:

Dia de la Gent Gran: Sopar i Ball 
Nit Jove

Dimarts, 10 de Juliol:
Bous

ORQUESTRA TABÚ
Dimecres, 11 de Juliol:

Paella Popular
ORQUESTRA ACUARIO

Dijous, 12 de Juliol
Bous 

II TROBADA DE CLUBS 
DE BALL ESPORTIU
Divendres, 13 de Juliol

Bous 
ORQUESTRA FENOMENON

Música Revival amb la participació 
de Dj’s locals.

Dissabte, 14 de Juliol:
Sopar d’estofat de bou

GRAN ORQUESTRA BELLE EPOQUE

Venda d'abonaments 
i taules

La venda s'iniciarà dimarts 5 de juny, de les 16.30 
a les 18.30 h (de dilluns a dijous).
Preus abonaments:
– Individuals: 43 €                          
– Infantil i jubilat: 30 €                        
– Taules i cadires: 55 €
L'abonament infantil correspon als nascuts els 
anys 95, 96,  97 i 98, però serà gratuït per aquells 
que els seus pares siguin posseïdors d'abonament.
Els nascuts abans de l'any 1994 (in clòs), paguen 
abonament individual.
A partir de dijous, 5 de juliol (inclòs), els abo-
naments tindran un recàrrec del 10%.

ORQUESTRA  ATALAIA

ORQUESTRA  BELLE EPOQUE

ORQUESTRA  FENOMENON
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Us comuniquem que per al sopar de la Gent 
Gran, que tindrà lloc dilluns 9 de juliol, durant 
les Festes Majors, prèviament, els ju bilats de Jesús 
que vulguin assistir-hi, hauran de pas sar per les 
Ofi cines Mu ni cipals de l'EMD, per comprar el 
tiquet, el qual és de 2 €.

Poden passar a ins criure's del 5 al 29 de juny.

Sopar de Gent Gran

Per al sopar de l’esto fat, del dissabte 14 de 
juliol, es ven dran tiquets al preu de 15 € per a 
les persones que NO tinguin abo na  ment.

Estofat de bou

Com tots els anys, dintre del dia de la Gent 
Gran que es realitza a les Festes Majors, tindrà 
lloc un petit homenatge a tots aquells ma trimonis 
que viuen a Jesús que aquest any fan 50 anys 
de casats, a l'home i la dona més gran que 
puguin assistir a la festa i també al matrimoni 
de més edat.

És per això que tots aquells que es trobin 
dintre d'aquestes carac te  rístiques esmentades 
anterior ment, poden passar per les Ofi cines 
Municipals de l'EMD.

Diada de la Gent Gran

1r Premi: 500 €    

2n Premi: 350 €    3r Premi: 250 €

Es gratifi carà amb 100 € totes aquelles ca-
rrosses que es presentin a concurs i gaudeixin 
d'un treball.

Per apuntar-vos al concurs, passeu per l'Ofi cina 
de l'EMD. Heu de presentar el DNI d'un res-
ponsable major de 18 anys, adreça del local on 
es fa la carrossa i telèfon de contacte.

Al moment de la inscripció, cada carrossa 
concursant haurà de presentar un representant, 
el qual formarà part del jurat del concurs.

Concurs de carrosses

Per tal de poder participar a la Zona Jove 12, 
cal preinscriure's abans del 8 de juny a l'Ofi cina 
Municipal.
Per inscriure's cal:
• Ser una penya de Jesús de més de 15 persones.
• Tenir entre 18 i 40 anys.
• L'aforament de la Zona Jove és limitat, en el 
cas que no hi hagi espai sufi cient es tindrà en 
compte l'ordre d'inscripció.
• Respectar tots els acords i decisions de la Co-
missió de Penyes, formada per membres de les 
mateixes penyes i de la Secció de Festes.
• Interessats passar per l'Ofi cina Municipal, cal 
portar el nom de la penya i el responsable.

Zona Jove: 
Festes Majors 2012
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S'obre la Biblioteca de l'Institut-Escola 
de Jesús en horari extraescolar

D’acord amb el projecte Punt Edu 
que s’està duent a terme al centre i per 
tal de dinamitzar la biblioteca, s’ha 
acordat l’obertura de la biblioteca en 
horari extraescolar des de les 16’30 
fi ns les 17’30.

Us invitem a vatros i als vostres fi lls 
i fi lles a gaudir d’aquest espai on podeu 
llegir, explicar contes, fer cerques i 
treballs, etc. i passar-vos-ho bé d’una 
manera tranquil·la i relaxada.

Aprofi tem l’oportunitat que ens 
ofereix l’Informatiu per agrair des 
d’aquí a:

Montse Ariño, Esther Burgos, Enri-
queta Cortés, Bibiana Hermano, Tere 
Garcia, Merche Gorgas, Leidi Lago-
marcino, Iñigo Lechuga, Eva Marró, 
Victoria Medina, Salomé Pitarch, 
Imma Roselló, Carme Valldepérez i 
Amaya Yoldi per la seva predisposició, 
il·lusió i participació per fer realitat 
aquest projecte que esperem pugueu 
gaudir per molt de temps.

Inauguració exposició 
Dani Castelló

El passat dimecres dia 14 de març 
vam poder gaudir de la inauguració de 
l’exposició de pintures de Dani Caste-
lló, primera exposició de caire indivi-
dual que feia l’artista. Ens plau que haja 
escollit la seu de l’espai d’exposicions 
del Claustre de la Immaculada per a 
exposar i presentar el resultat de la seva 
obra, a més envoltat d’un gran nombre 
d’amics que van voler-lo acompanyar. 
Una obra recent i autodidacta que es 
fonamenta en l’expressionisme com a 
forma d’expressió.

L’exposició es podrà visitar fi ns al 
proper 13 d’abril.

Espai 
d'exposicions

Nova exposició mes d’abril
El proper dia 17 d’abril, a les 20 h 

i dintre dels actes de la Fira literària, 
tindrà lloc la inauguració de l’exposició 
de pintura de la Sra. Isabel Nava-
rro, pintora de les Terres de l’Ebre, 

l’exposició es podrà visitar durant tot 
el mes de maig.

L’autora fonamenta la seua creació 
en l’expressió dels sentiments interiors 
i escull principalment aquell àmbit més 
proper per a inspirar-se.
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Escola reconeguda pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

Vols aprendre música, vols fer amics 
i poder formar part d’un col·lectiu mu-
sical. No importa l’edat, a partir dels 4 
anys ja podeu apuntar-vos!

Fem classes de sensibilització musical, 
tot el Grau Elemental, classes d’adults. 
Ensenyem tot tipus d’instruments de vent 
i percussió, guitarra, violí, piano, cant 
clàssic i cant modern, amb professors 
especialitzats per a cada instrument. 
També fem grups: coral, banda juvenil 
i orquestra de guitarres.

MATRÍCULA OBERTA 
PER ALS ALUMNES NOUS 

DEL 14 AL 31 DE MAIG
De 17 a 21 hores a l’Escola de Mú-

sica.

Us esperem a tots! Recordeu, no 
importa l’edat, sempre és un bon mo-
ment per aprendre música i fer gaudir 
als amics!

Escola de Música 
M. Martines i Solà

Properes activitats 
musicals

AUDICIÓ ALUMNES 
CANT I PIANO 

Dissabte 28 d’abril a les 18.00 h a 
l’Escola de Música.

AUDICIÓ QUATRIMESTRAL 
ALUMNES DE VENT

Dissabte 12 de maig a les 18.00 h a 
l’Escola de Música.
CONCERT FI DE CURS CORAL 

(juntament amb Orquestra 
de Guitarres i Banda MMS)

Diumenge 17 de juny a les 12.00 
hal gimnàs de l’Escola Institut Daniel 
Mangrané.

AUDICIÓ FI DE CURS 
Dijous 21 de juny a les 19.30 h al 

gimnàs de l’Escola Institut Daniel 
Mangrané.
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Carnaval de la vora del canal

Una vegada més, espectacular!!!, com 
ja ens tenen acostumats. Si bé durant fa 
uns quants anys la gent jove del nostre 
poble ens demostra la seva implicació en 
els actes que es realitzen durant tot l’any 
i en especial a la festa major, enguany 

a la nit de Carnaval, reitero, una vegada 
més, van ser ells l’esperit de la festa, tant 
amb la presentació de les seves compar-
ses com en el treball de les disfresses al 
Casal Jesusenc.

A la tarda, una gran rua amb música 

de festa presidida pel Rei Carnestol-
tes, amb una nombrosa participació i 
acompanyada pel Grup de Tabals de la 
Confraria del Sagrat Cor de Jesús, va 
ser el preludi d’una magnífi ca festa del 
Carnaval de la vora del canal 2012.
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A la Llar d’Infants L’Espurna vam 
passar uns dies molt divertits durant la 
setmana del Carnestoltes. Vam seguir els 
manaments que sa majestat  Carnestoltes, 
rei dels pocasoltes, ens havia fet arribar: 
“El nas i llavi vermells ens vam pintar; un 
pentinat divertit ens vam fer; una disfres-
sa ens vam posar i una perruca vam lluir”. 
Els nens i nenes i les seves famílies van 
deixar anar la seva imaginació portant 
perruques, barrets i disfresses,... molt va-
riades i divertides. Per fi nalitzar aquesta 
setmana, els xiquets i xiquetes de la llar 
i els pares i mares van participar a la rua 

El Carnestoltes a la Llar d'Infants L'Espurna

Av. Colom, 23   Tel. 977 501 133   43500 Tortosa

de disfresses conjuntament amb l’institut 
escola Daniel Mangrané. Vam passar una 
estona divertida i alegre, tots junts vam 
participar de la festa i ens vam divertir 

molt. A la llar d’infants ens hem hagut 
d’acomiadar del Carnestoltes, però el 
tornarem a esperar amb ganes de gresca, 
disbauxa i diversió l’any vinent.     
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Dia de la Dona treballadora
 Un any més el dia 8 de març vam com-

memorar el Dia de la Dona treballadora 
a la Sala Jordi Brull amb l’assistència 
d’un bon nombre de persones.

Noëlle Sánchez Montoya direc-
tora tècnica del centre Icària va ser 
l’encarregada de fer la lectura del ma-
nifest explicant el sentit i reivindicació 
d’aquesta celebració.

 L’any 1977 l’Assemblea General de 
l’Organització de les Nacions Unides  
proclama el 8 de març com a dia inter-
nacional pels drets de les dones i la pau 
internacional. Aquest dia commemora la 
lluita de la dona per la seva participació 
juntament amb l’home en el camp del 
treball i la societat en general.

  Podem dir que les coses poc a poc 
van canviant i millorant però encara resta 
camí per recórrer.

 “...Hem de seguir lluitant per fer 
visible el rol de la dona treballadora, no 
només de les dones executives, metgesses 
o parlamentàries, també de la dona que 
treballa dia a dia tenint cura de la seva 
família i de la seva llar.

La realitat és que algunes dones es 
dediquen en cos i ànima al treball de 
la llar i els seus esforços diaris queden 
silenciats i amagats darrera la porta 
de casa...

Avui manifestem el desig i la voluntat 
d’avançar per a que les dones puguem 
accedir en igualtat de condicions i 
oportunitats en els diferents àmbits 
professionals.

La igualtat de drets entre homes i 
dones és una necessitat essencial en una 
societat democràtica moderna.

Aquest és el repte que tenim al davant 
i l’assolirem amb l’esforç de totes les 
administracions, institucions, agents so-
cials, dones i homes del nostre país...”

 Taller de Memòria
 Amb l’exposició temàtica sobre 

“Festes i tradicions” en el marc de la 
Fira de l’Oli, els participants en el taller 
de memòria van donar per fi nalitzat el 
curs.

 En l’exposició vam poder recordar 
les festes que se celebraven en el nostre 
poble fa anys i com se celebraven. Volem 
agrair la col·laboració de l’associació 
de dones  que durant setmanes van 
ajudar als alumnes del curs a preparar 
l’exposició.

 El taller de memòria a càrrec de Cinta 
i Dolors Llasat dura 12 sessions durant 
les quals s’estimulen funcions d’accés 
a les paraules, la imaginació visual, 
l’orientació espai-temps, la memòria 
autobiogràfi ca i la memòria actual. Els 
participants en el taller ens demostren 
que són persones actives i amb ganes 
de fer coses i participar en tot el que 
poden.

 Aquest any 2012 se celebra l’Any 
Europeu de l’envelliment actiu i la Soli-
daritat entre Generacions. La Unió Euro-
pea es troba en un procés d’envelliment 
de la població signifi catiu. Des de 1960 

l’esperança de vida ha augmentat en vuit 
anys i les projeccions demogràfi ques 
esperen un augment de cinc anys més 
durant els pròxims quaranta anys.

Lluitar contra l’exclusió social de 
la gent gran mitjançant la participació 
activa: l’envelliment actiu és també una 
eina efi caç per a lluitar contra la pobresa 
i l’aïllament en la vellesa.

El nostre poble necessita que aquesta 
població gran tingui una participació 
activa en tota la vida del poble com han 
fet fi ns ara. Només resta felicitar-los per 
tota la fenia que fan i encoratjar-los a 
seguir endavant.
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Elecció nova junta directiva
Casal de Jubilats Sant Francesc de Jesús

El passat diumenge dia 11 de març, 
va tenir lloc l'elecció de la nova Junta 
Directiva del Casal de Jubilats Sant 
Francesc de Jesús. Fou elegida l'única 
candidatura presentada, amb la següent 
composició:

President: Sr. Joan Antoni Queral 
Muria.

Vicepresident: Sr. Javier Navarro 
Bayerri.

Secretari: Sr. Jordi Royo Ferrer.
Tresorer: Sr. Manel Aragonés Buell.
Vocals: Sr. Francesc Subirats Rodrí-

guez, Sra. Maria Carme Llasat Fábre-
gues, Sra. Ludgarda Arasa Albiol, Sr. 
José Luis Parejo Jaime.

Un equip de gent gran amb l'esperit 
jove, que tracta d'injectar saba nova a 
l'arbre genealògic de la gran família que 
forma el col·lectiu de la Gent Gran del 
Casal de Jubilats de Jesús, amb la il·lusió 
d'aportar noves idees que ajuden a gaudir 
més les estones d'esbarjo que la vida ens 
reserva a la nostra etapa.

Una Junta Directiva al servei de tots i 

per a tots, que l'única meta que persegueix 
és la d'estar al servei de totes les com-
panyes i companys del Casal de Jubilats 
i gestionar adequadament els recursos 
que li han estat encomanats.

Des d'aquesta pàgina desitgem donar 

les gràcies i saludar molt cordialment a 
tots els associats que formen tota aquesta 
gran família a la qual ens hem referit 
anteriorment.

Ben cordialment,
 La Junta Directiva

Festa de Sant Josep
La Societat Cultural i Ecologista 

Sant Josep va celebrar el passat 18 de 
març la festivitat del seu patró. A les 
9.45 del matí es van concentrar nom-
brosos socis als locals de l'entitat situats 
al carrer Nou de Jesús, per traslladar a 
continuació en processó el pendó de la 
Societat fi ns l’església parroquial on es 
va celebrar la Santa Missa en honor a 
Sant Josep.

Acabat el sant ofi ci, es va retornar 
en processó pels carrers de Jesús fi ns 
la seu de la societat, on es va procedir 
a celebrar un acte presidit per la pre-
sidenta de l’entitat Cinta Llasat, junta-
ment amb Dolors Queralt regidora de 
cultura de l’EMD de Jesús i el senyor 
rector de la parròquia de Jesús, en re-
coneixement a la tasca dels que han 
col·laborat amb l’entitat en el decurs 
d’aquest any passat.

A continuació es va servir un refri-
geri, i com a cloenda la degustació del 
típic pastisset.

El divendres anterior ja havia tingut 
lloc als locals de la societat la sessió 
ordinària de l’assemblea general de so-
cis de l’entitat corresponent a l’exercici 

2011-12, on es va informar de la situa-
ció de les sortides a la natura, i va pren-
dre possessió del càrrec com a nova se-
cretària de l’entitat Isabel Alcoverro
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Des de l’equip de Càritas d’aquesta 
parròquia de Jesús volem agrair al Grup 
Escènic Euterpe la seva col·laboració 
mitjançant la representació teatral del 
passat 11 de febrer, va ser un èxit, i 
també l’assistència de tots vostès, que 
va fer possible recaptar la quantitat de 
810 €. Va ser una vetllada entranyable i 
reconfortant: la iniciativa d’aquest grup 
per una part i la companyia de totes les 
persones que hi van assistir, per l’altra, 
ens van fer sentir molt recolzats.

També volem donar les gràcies a les 
senyores del Taller de la Memòria, per 
fer-nos lliurament de 150 €, els diners 

Agraïment de Càritas
obtinguts amb la venda durant la passada 
Fira de l’Oli, de les nines Marafones (ori-
ginals de Portugal), confeccionades per 
elles mateixes, tot un treball d’artesania 
i bon gust. 

I gràcies també a totes les persones 
que de forma anònima col·laboren amb 
nosaltres, perquè són tots vostès els que 
fan possible poder ajudar als més dèbils 
i necessitats.

També volem informar-los de la situa-
ció actual al nostre poble: durant el mes 
de febrer es van atendre un total de 45 
famílies amb menjar, i de 9 amb roba; i 
durant aquest mes de març s’han atès 30 

famílies amb menjar i 7 amb roba.
Entre aquestes famílies n’hi ha que 

cada cop tenen menys recursos, la qual 
cosa fa necessària una major atenció de 
forma urgent: no podem permetre que 
entrin en risc d’exclusió social, es neces-
siten més ajuts i volem demanar-los que 
si algú té excedents de collita pròpia per 
donar, es fi quin en contacte amb nosal-
tres i els hi anirem a buscar. Tot serveix: 
productes de l’horta, menjar de tot tipus 
i qualsevol classe de col·laboració. 

Gràcies per la seva solidaritat.

  L'equip de Càritas 
  Parròquia de Jesús

Inscripció als campaments Vallibona 2012
En/Na .........................................................................................................................................................

que viu al carrer .........................................................................................................................................

Núm.  ............................Telèfon ................................................................................................................

del poble de ...............................................................................................................................................

desitja INSCRIURE al seu fi ll/a

 ...................................................................................................................................................................

nascut el dia ....... de ..................................de ............................................................................................

als Campaments que organitza l'esplai de la parròquia Sant Francesc de l'1 al 8 d'agost
                                                                                                              Signatura del pare/mare

✄

Nota informativa Associació de Veïns 
Jesús Catalònia

L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS JESÚS 
CATALÒNIA, volem comunicar-los, 
que degut a la poca participació, i que 
alguns dels treballs han arribat fora de ter-
mini, el Jurat i la Junta Directiva d'aquesta 
Associació de Veïns, hem acordat de-
clarar deserta la 28a Edició dels Premis 
Literaris JESÚS CATALÒNIA.

Malgrat que per aquest motiu, no es 
farà l'acte de lliurament dels citats Pre-
mis, sí que volem intentar la publicació 
dels Treballs de Narrativa que tenim pen-
dents. Estem treballant ja en el tema, ja 

que suposa una forta inversió econòmica, 
d'uns 6.500 € aproximadament.

Referent a la problemàtica de l'aigua 
que hem tingut a Jesús, volem manifes-
tar que aquesta Associació de Veïns, ha 
continuat treballant en el tema, recollint 
vàries reivindicacions i queixes de veïns i 
comunitats, que oportunament presenta-
rem a l'Empresa Municipal d'Aigües de 
Tortosa. Continuem estant oberts als socis 
i veïns en general del poble, per recollir 
les citades reivindicacions o queixes.

Volem comunicar-los també, que el 

proper dia 26 DE MAIG, DISSABTE, 
celebrarem la 17a FESTA DEL SOCI, 
amb la V Trobada de Col·leccionistes, 
parc infantil, vermut popular i ball a 
la nit, amb el conjunt Pensylvania i la 
presentació de les pubilles.

També estem treballant, juntament 
amb la Comissió de les Catifes, en 
l'organització d'aquesta festa popular 
tan arrelada al nostre poble.

  La Junta Directiva
 de l'AA.VV. Jesús Catalònia

Jesús, 26 de març de 2012 
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Informatiu: Banc de Sang

El passat divendres, 30 de març, de 10 
a 22 h, ha tingut lloc a l’Auditori Felip 
Pedrell la marató de recollida de sang 
organitzada pel Banc de Sang i Teixits 
a Tortosa. 

L’objectiu és conscienciar la població 
en la importància de donar sang ja que 
al Banc de Sang i Teixits li calen més 
de 1.000 donacions de sang al dia per 
tal de garantir que tots tinguem sang 
quan ho necessitem per a intervencions 

quirúrgiques, tractaments oncològics, 
transplantaments i en cas d’accidents 
greus.

L’alumnat de 5è de Primària i 1r de 
Secundària Obligatòria de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané ha col·laborat 
activament junt amb altres escolars de 
centres educatius de Tortosa. I aquesta 
col·laboració ha estat doble:

Prèviament a la data de la marató 
s’han realitzat diferents activitats de 

suport i difusió de la campanya, com ara 
el disseny del logotip i també l’eslògan 
de la marató, tal com es pot veure en el 
cartell anunciador de l’acte. I fi nalment, 
en el desenvolupament de la jornada de 
la marató, l’alumnat ha fet un seguiment 
periodístic de l’esdeveniment, ha par-
ticipat en els tallers i també ha lliurat 
com agraïment a les persones donants 
uns punts de llibre dissenyats i realitzats 
per ells i elles mateixes.

El dimarts passat 21 de març l’alumnat 
de tercer de primària vam anar a la sala 
d'actes de l'Institut Joaquim Bau per 
participar a la XXVIII Mostra de Teatre 
amb l'obra Les patinadores volen Festa, 

L'alumnat de 3r de l'Institut Escola Daniel Mangrané
participa a la XXVVIII Mostra de Teatre

obra adaptada del conte en anglès Little 
red hen que tracta de la cerca d'ajuda en 
les difi cultats personals i el refusament 
en donar-la per part dels altres. Per tal 
que tothom participés l'alumnat que no 

van actuar van cantar una cançó titulada 
El món seria més feliç. 

Els organitzadors van donar una 
enganxina a tots els participants com 
a record.
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AMPA de l'Institut Escola Daniel Mangrané
Amb l’arribada del bon temps i de 

les vacances escolars s’acaba el segon 
trimestre. El calendari religiós que 
converteix en mòbils les dates en què 
se celebren, fan que aquest segon tri-
mestre hagi estat més llarg que en altres 
ocasions. 

L’activitat de l’AMPA també ha estat 
intensa: reunions i trobades per a la gestió 
del menjador i les activitats extraescolars, 
contactes amb la direcció del centre per 
tal de compartir inquietuds i neguits,… 
elaboració de menús mensuals amb al-
gunes sorpreses, com el postre del darrer 
dia –hi haurà mona per a tothom! o la 
confecció del menú literari. Destaquem 
també, la nostra participació en diverses 
activitats conjuntament amb el centre 
com ara en la realització del campionat 
comarcal de bàdminton i el campionat 
comarcal de bitlles, en dissabte al matí. 

Vam ser presents oferint esforzar a tots els 
xiquets i xiquetes participants. La nostra 
felicitació a tots els participants i als 
guanyadors en les diferents categories.

 Volem aprofi tar per agrair la iniciativa 
engegada des de l’escola d’obrir la bi-

blioteca del centre en horari extraescolar. 
Com ja sabeu l’alumnat i els pares i mares 
poden utilitzar-la tots els dies de la set-
mana de les 16:30 a les 17:30. El servei 
el realitzen pares i mares voluntàriament. 
El nostre més sincer reconeixement a les 
persones que ho han fet possible i molt 
especialment a Rut Guardiola per la seva 
implicació i dedicació.

I com que aquest tercer trimestre serà 
molt curt, us anem avançant algunes de 
les activitats que ja estem preparant: 

– Concurs de dibuix i redacció de Sant 
Jordi, en el marc de l’Any Internacional 
de l’Energia Sostenible per a Tothom.

– La Festa del Menjador, el 8 de 
juny.

– L’edició d’un nou número de la 
revista Lo Piquerol.

Bones vacances!
La junta de l’AMPA

Ens visita el pintor Ferran Ferré
El dimecres 14 de març, va venir el 

pintor jesusenc Ferran Ferré a visitar-
nos a l’institut escola.

Tot l’alumnat de P5 van poder 

par ticipar fent un petit taller de pintu-
ra.

Sota la seva direcció els xiquets i 
xiquetes van fer una pintura col·lectiva 

amb la tècnica de pintura a l’oli.
Va ser una experiència molt agra-

dable i van gaudir d’una activitat nova 
per a ells/es.

Carnaval a l'Institut Escola
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L'aigua a Jesús
Va haver d’aparèixer la terbolesa 

per les aixetes de les cases perquè a 
Jesús es doni una solució integral al 
proveïment d’aigua potable per a ús 
de boca.

I van haver de mobilitzar-se els res-
ponsables de l’Associació de Veïns del 
poble per tal que el problema afl orés 
en tota la seva dimensió i s’accelerés 
l’esmentada solució integral.

Dit això, i des d’una bàsica posició 
d’objectivitat, cal reconèixer que 
l’actuació de les institucions implica-
des –EMD i Ajuntament– així com la 
que li correspon a l’EMSP –Empresa 
Municipal de Serveis Públics, Aigües 
de Tortosa, SL– ha estat efi cient i 
correcta.

Com diu la dita, “bé està el que bé 
acaba” i dins uns mesos, durant els 
quals patirem la inevitable molèstia de 
moure’ns per la major part dels carrers 
oberts per les obres de renovació de la 
xarxade canonades, Jesús tindrà el ser-
vei bàsic d’aigua resolt per molts anys.

Ha estat practicada la interconnexió 
amb la xarxa de Tortosa i es renovaran 

la major part de trames de distribució 
a domicili perquè són molt antigues 
i esdevenen un autèntic colador. El 
consum no para d’augmentar per les 
fuites continuades i el perjudici en el 
sòl i subsòl és evident.

A més, el proveïment es veurà 
complementat amb una actuació que 
durà a terme l’empresa pública estatal 
Acuamed, la qual ens donarà una major 
qualitat i seguretat: l’ampliació dels 
pous de Sant Bernabé i la construcció 
d’un dipòsit que garantirà una correcta  
autonomia en cas de necessitat.

Finalment, es dóna una raonable 
resposta a les demandes veïnals: 
s’atendran els casos demostrats 
d’afectació a aparells electrodomèstics 
i es bonifi caran 19 dies en la facturació 
trimestral del consum d’aigua.

De tot plegat se’n va donar comp-
te i es van adoptar les correspo-
nents decisions en el si del Consell 
d’Administració de l’EMSP –Empresa 
Municipal de Serveis Públics- Aigües 
de Tortosa SL– celebrat el 22 de març, 
consell del que en formo part com un 

dels representants municipals i on vaig 
tenir l’oportunitat de preguntar tots els 
dubtes que a la major part dels veïns 
ens han sobrevingut en tot el procés del 
problema i on vaig pronunciar-me fa-
vorablement a les propostes d’actuació 
plantejades.

Arribats aquí, hom es pregunta com 
és possible que no s’hagués actuat 
abans. O és que no sabíem que els pous 
del camp de futbol  mostren un evident 
cansament? O és que no sabíem que el 
dipòsit corresponent només ens dóna 
una autonomia per dues hores? I que 
la xarxa de canonades és molt antiga 
i esdevé un veritable colador?

Francament, no havíem d’haver arri-
bat fi ns aquí. Una adequada previsió 
en la priorització de les inversions al 
poble, ho hagués evitat.

Aquesta és una lliçó que s’ha 
d’apren dre.

Peró, en fi , el que hem dit, “bé està 
el que bé acaba”

 Antoni Sabaté Ibarz 
 Membre de la Junta Veïnal 
 en representació del PSC

Entitats

El Col·legi Públic d’Educació Especial 
(CPEE) Sant Jordi de la Diputació de Ta-
rragona ha posat en marxa la seva pàgina 
web (http://www.dipta.cat/santjordi/). 
Un espai virtual on l’usuari pot consultar 
les activitats que es realitzen al centre, 
a més de notícies d’interès i informació 
general relacionada amb l’escola. 

El CPEE Sant Jordi ha creat aquest 
espai amb l’objectiu que esdevingui un 
instrument útil per a tota la comunitat 
educativa, ja que, a partir d’ara, alumnes, 
pares i mares, i personal docent, podran 
accedir amb un sol clic a l’oferta educa-
tiva i els serveis de l’escola, consultar-ne 
el calendari i les activitats, o estar al co-
rrent de les últimes notícies relacionades 
amb el centre.

El CPEE Sant Jordi ja té pàgina web
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Nota informativa
Associació de dones de Jesús

El passat 5 de febrer vam celebrar la 
festa de Santa Àgueda amb l’assistència 
de 92 sòcies. Es va fer l’Assemblea 
General Extraordinària i es van aprovar 
tots els punts de l’ordre del dia per una-
nimitat. Es va informar a les sòcies que 
la Junta quedava de la mateixa manera 
a excepció que Gemma Tàrrega deixava 
de ser vocal.

El passat dia 16 de març algunes 
de les sòcies que fan manualitats van 
anar a Sitges a veure una exposició de 

Patchwork. Els treballs que van veure 
eren molt bonics i sens dubte els va 
agradar molt.

El dia 3 de maig a les 19,30 i a la 
Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús, 
hi haurà una CONFERENCIA – DE-
MOSTRACIÓ PSYCH-K a càrrec de 
Carme Sabaté. Segons ens han informat, 
amb PSYCH-K «podem superar pors 
i fòbies, canviar hàbits, augmentar el 
nivell d’autoestima, de confi ança, de 
seguretat, de poder personal i econòmic; 

millorar relacions laborals, familiars, de 
parella, de salut, economia. Amb aquesta 
conferencia podràs conèixer més a fons 
aquest mètode, aclarir dubtes i veure o 
experimentar personalment un canvi de 
creença». 

El sopar de fi  de curs serà el dia 
8 de juny. Aquest any el farem a la 
Pèrgola. Hi haurà servei de càtering  i 
música. Informarem més endavant amb 
cartells del preu i dels  dies per poder 
apuntar-vos.

Presentació del llibre de La vaca/The cow
Autora: Assumpció Salat

Psicòloga, formadora en rela-
cions humanes i autoconsciència. 
Més de 20 anys d’experiència 
do  cent i el seu treball està avalat 
i reconegut per Universitats i per 
empreses. Directora del Centre de 
Psicologia, formació  i salut Àgape. 
www.agape.cat

Hi ha una veritat constatable per 
tothom és que la vida és canvi, tots ho 
podem observar i experimentar en la 
nostra vida.

Ara bé els canvis que ens porta la vida 
no sempre són agradables no sempre 
passa el que nosaltres voldríem, així 
afrontem canvis en la salut, en la nostra 
economia, en les nostres relacions, etc.  

En aquesta xerrada ens plantejarem 
com afrontem els canvis i com moltes 
ve gades a aquests canvis els anome-

nem crisis i els etiquetem de manera 
negativa.  

Refl exionarem sobre actituds i com-
portaments que ens poden ajudar en 
moments de canvi.  

Analitzarem les actituds de culpabi-
lització, de frustració i de victimisme, 
actituds que veiem sovint al nostre 
voltant.   

La conferència serà amena, distreta, 
i en ella es presentarà aquest llibre-
conte. Un llibre senzill, entenedor, per 
pensar, escrit en tres llengües, tracta el 
tema dels canvis i de les crisis, un regal 
perfecte. Apte per a les persones que no 
els hi agradi llegir llibres massa llargs 
i que vagin al gra, sense massa discurs,   
no us ho perdeu!!

DIA: DIJOUS, 7 DE JUNY

HORA: 20.00 h

LLOC: SALA JORDI BRULL I 
MARTÍNEZ
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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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Dins de la programació dels Jocs 
Esportius Escolars s’ha celebrat a les 
instal·lacions de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané la fase comarcal dels Cam-
pionats de Bàdminton i Birles. Compe-
ticions organitzades pel Consell Esportiu 
del Baix Ebre amb la col·laboració de 
l’Institut Escola i l’AMPA Daniel Man-
grané i l’EMD de Jesús.

BÀDMINTON
És el segon any que organitzem aques-

ta competició al gimnàs del centre.  Es va 
realitzar el dissabte 10 de març de 2012 
al matí i van participar 27 jugadors/es, 
els campions van ser: Joaquim Pérez 
Ferrando (benjamí masculí), Manel 
Lendines Cortés (aleví masculí) i Maria 
Panisello Vilarroya (infantil femení).  
L’AMPA de l’Institut Escola va obse-
quiar als jugadors/es amb un esmorzar 
per recuperar forces i trofeus per als 
campions. Vam comptar amb la presència 
en l’entrega de premis de la Sra. Cinta 

Campionats comarcals de bàdminton i birles

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

Espuny Vidal (Representant Territorial 
de l’Esport a les Terres de l’Ebre), del Sr. 
Pere Panisello Chavarria (President del 
Consell Esportiu del Baix Ebre i alcalde 
de Jesús) i Joaquim Rambla (Secretari 
Tècnic del Consell Esportiu).  

BIRLES
El dissabte 17 de març es va celebrar 

al pati de l’Institut Escola la 2a Jornada 
del Campionat Comarcal de Birles amb 
una gran participació de jugadors/es. Un 
total de 54 alumnes d’escoles i instituts de 
l’Ametlla de Mar, Deltebre, Paüls, Aldo-
ver, Roquetes i Jesús van competir en les 
diferents categories. També l’AMPA va 
col·laborar amb un bon esmorzar i trofeus 
per als campions, que van ser: Irian Segu-
ra Casanova de l’IES Roquetes (categoria 
infantil) amb 66 punts, Didac Saragossa 
Agramunt de l’Escola l’Assumpció de 
Deltebre (categoria aleví) amb 56 punts, 
Asier Lechuga Yoldi de l’Institut Escola 
Daniel Mangrané de Jesús (categoria 
benjamí) amb 61 punts i Georgia Fairclo-
ugh de l’Institut Escola Daniel Mangrané 
de Jesús (categoria prebenjamí) amb 
56 punts.                                     
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A la fi  havia arribat el gran dia, 25 
de març de 2012, dia de la Marató. 
Una data marcada al calendari des 
de feia molt temps. Enrere quedaven 
molts mesos d’entrenament, dies de 
fred, de vent, de pluja… entrenaments 
en grup, en solitari... El gran objectiu 
ja era aquí.

Amb molts nervis, il·lusió i con-
fi ança, els debutants i amb més sere-
nor i tranquil·litat, els que ja n’havien 
fet alguna, vam emprendre el camí 
cap a Barcelona.

Dissabte al matí ens vam trobar 
tots a la Fira Expo Sports per anar a 
retirar els dorsals i començar a viu-
re l’ambient  que es respira en una 
prova d’aquestes característiques. 
Cap al migdia, foto de família a les 
Fonts de Montjuïc i després a dinar 
i a descansar.

Diumenge, a les 7.30 h del matí, 
ja canviats per a la cursa, tots els 
GR’S ens retrobem per fer un cafè 
i calmar els nervis. Ens donen els 
últims consells i sobretot desitjar-nos 
molta sort. Aproximadament a les 
8.20 h (la sortida era a les 8.30 h) 
cadascú estava al seu lloc a la línia de 
sortida. L’ambient era espectacular, 
prop de 20.000 persones omplien l’av. 
Maria Cristina i allí estàvem 8 GR’S 
barrejats entre la multitud, preparats 
per afrontar aquell immens repte tan 
bé com poguéssim. 

Ja no hi havia marxa enrere. Tret 
de sortida, música a les orelles i a.... 
CÓRRER!

Mentre van passant els quilòme-
tres, penses en tots els esforços que 
hem hagut de fer per estar avui aquí, 
i te n'adones que realment paga la 
pena, ja només pel fet de creuar la 

El GR7esús triomfa a la Marató de Barcelona

línia d’arribada. Un moment espec-
tacular i  difícil d’explicar per totes 
les emocions que guardes dins i que 
en aquell precís moment surten del 
cos com una gran alliberació.  

OBEJECTIU ACONSEGUIT! 
Bones sensacions i ja pensant amb 
l’any vinent. L’equip va fer una cursa 
fantàstica, baixant tots vuit de les 4 
hores. Menció especial per Fitxa i 
Manel, dues autèntiques màquines. 
També un record per a Pere i Àlex 
que estaven inscrits però degut a 
una lesió no van poder participar. 
Gràcies també a la gent que va venir 
a donar-nos suport (Cristina, Marc, 
Àngels, Bea, Arnau, Núria, Rosa, 
Pere, Ivana, Pol, Vanessa i Jordi). 
Moltes gràcies a tots! 

Les classifi cacions (de 20.000 co-

rredors) i les marques aconseguides 
pels Gr7s van ser:
Posició         Atleta Temps
217  Gerard Borràs 2:48:42
1287 Manel Canalda 3:08:59
4588 Jordi Escudé 3:32:21
4724 José Fernández 3:33:10
4898 Sisco Hierro 3:34:17
4899 Sergio Boix 3:34:18
5976 David Gisbert 3:40:47
6673 Juan Ramón
 Colomé 3:44:38

També van prendre part de la Mara-
tó de Barcelona, fent uns molts bons 
temps, els següents jesusencs:
Posició         Atleta Temps
6836  Joaquim Talarn  3:45:25
7714  Albert Solé 3:49:51

Salut i cames!
   GR7ESÚS
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Actualitat CF Jesús Catalònia
Benvolguts socis l’actualitat del nostre 

equip de 2a Catalana ve donada per la 
temporada un tant irregular, seguint com 
a tònica dominant els problemes que es 
té per puntuar a la Santa Creu.

La classifi cació a data d’avui es la 
següent.

Classifi cació Primer Equip J.25
Categoria Segona Catalana Grup 6 

Temp. 11/12
Jor. Equip                        P   Ju  Gu Em Pe Gf   Gc   Dg

1 Torredembarra UD 57  25  17  6    2  57  22  +35
2 Morell CD  53  25  16  5    4  60  33  +27
3 Gandesa CF  46  25  14  4    7  50  36  +14
4 Alcanar CD  44  25  13  5    7  52  43    +9
5 Jesús i Maria UD    44  25  13  5    7  50  36  +14
6 Remolins-Bítem UE 43  25  12  7    6  50  35  +15
7 Roquetenc CD  40  25  12  4    9  45  37    +8
8 Salou UD  39  25  12  3  10  38  39     –1
9 El Catllar CE  38  25  11  5    9  43  41    +2
10 La Cava CD  38  25  10  8    7  45  49    –4
11 Cambrils CF  30  25    8  6  11  44  42    +2
12 CF Jesús Catalònia  29  25    7  8  10  41  40      1
13 Camp Clar AT  28  25    8  4  13  35  46  –11
14 Calafell CF  26  25    7  5  13  32  49  –17
15 Vila-seca CF  22  25    7  1  17  32  52  –20
16 Olímp. ME CE  22  25    6  4  15  36  54  –18
17 Canonja CF  20  25    4  8  13  21  34  –13
18 Bonavista C  11  25    3  2  20  23  66  –43

Durant ja fa uns mesos el nostre pri-
mer equip amateur ha estat sacsejat per 
les múltiples baixes, essent suplantades 
per una magnífi ca actuació per part 
dels nostres jugadors del segon equip, 
així com el debut a 2a Catalana, essent 
juvenils els jugadors: Sergi Escoda, Toni 
Martínez i David Ibáñez.

La situació és complicada i esperem 
que sigui la força de tots vosaltres, els 
que veniu al camp de la Santa Creu, 
encoratgéssiu als nostres jugadors.

Cal dir-vos que el pròxim 22 d'abril 
es farà la trobada XEF o siga la Trobada 
de les escoles de futbol del RCD Espa-
nyol, que tradicionalment se celebra 
a la població de Lloret de Mar i que 
aquest any hem aconseguit que es faci 
al nostre poble.

Esperem que sigui un dia fantàstic, 
ja que és una bona oportunitat per una 
vegada més donar a conèixer el nostre 
poble i la nostra gent fora del territori.

NOTA IMPORTANT:
Aquest any per tenir una millor in-

formació els nostres socis, el club ha 
convocat dues reunions extraordinàries, 
en les dates de:

27 abril i 25 de maig a les 20.30h a la 
Sala Jordi Brull de l'EMD de Jesús.

Aquestes reunions tenen un objectiu 
clarament informatiu i esperem la màxi-
ma assistència, sobretot per part dels 
pares del xiquets del nostre futbol base.

NO FALTÉSSIU!
L'última reunió serà l'assemblea ge-

neral de socis prevista en data:
29 de juny a les 22.00 h a la Sala 

Jordi Brull de l'EMD de Jesús.
Tot i això us serà enviat un correu 

electrònic a qui en tinguéssiu i una carta 
convencional a la resta de socis. El motiu 
del correu és per un major estalvi quant 
a paper per un millor respecte al nostre 
entorn.

Sense més en nom de tota la junta 
directiva i meu personal, us desitgem 
una vida profitosa juntament amb 
l’entorn que estimeu.

 Francesc Subirats Hierro
Vicepresident 

del CF Jesús Catalònia
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El senyor president del CB Catalònia 
de Jesús, li reconeix a la senyora Elena 
la seva tasca tant en el club de birles 
com al poble de Jesús, fent-li entrega 
d’una placa en agraïment, transmesa 
pel senyor alcalde de Jesús en Pere 
Panisello i l’equip de bitlles.

El passat diumenge dia 29 de ge-
ner de 2012, es va celebrar la 11a 
jornada de la lliga Terres de l’Ebre 
de bitlles catalanes en la categoria 
de 2a divisió. Segons el calendari de 
la competició, aquesta jornada es va 
celebrar diumenge al matí al pati de 

Club Bitlles Catalònia Jesús

Classifi cació actualitzada de l’equip 

l’Institut Escola Daniel Mangrané i 
Escardó de Jesús, seu de l’equip local 
Club de Bitlles Catalònia de Jesús. 
Hi van participar 16 equips de 
les comarques del Baix Ebre i el 
Montsià. L’equip local de Jesús va 
competir contra el Godall-D, on 
els jesusencs van guanyar les dues 
tirades amb un resultat bo i elevat. 
El Club de Bitlles Catalònia és la 2a 
temporada que participa en la com-
petició de bitlles catalanes de segona 
divisió. Després de la 11a jornada 
estan classifi cats en la 12a posició. Els 

membres de l’equip que van participar 
en aquesta jornada de la lliga que van 
aconseguir la victòria són: Enric Ló-
pez, Juan J. Aragonés, Josep Casanova 
(senyor Pepe) i F. Javier Marco.

 Ocupant el 32è, 34è, 40è i 
46è lloc de la classificació indi-
vidual de llançadors de bitlles. 
Va ser una jornada molt entretinguda 
on van poder gaudir d’una bona parti-
cipació i resultat de l’equip local.

 
Alumnat 6è A

Institut Escola Daniel Mangrané
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29/01/2012
CATALÒNIA  0 
L’AMETLLA  6

A priori, i donada la diferència de 
posició en la classifi cació, era poc rea-
lista esperar una victòria davant el líder. 
Calia confi ar, això sí, que el resultat no 
fos tan ampli com a la Cala (7-0). De 
poc hi va anar. A la Sta. Creu només 
ens en van fer 6.

L’ambient d’hivern i el vent varen 
acompanyar tot el partit.

Els gols, repartits equitativament: 3 
a cada part.

05/02/2012
ALDEANA  4 
CATALÒNIA  1

En un partit obert des del primer mo-
ment i contínues alternatives en el Joc. 
Al minut 32, Francesc, de falta, feia el 
gol del Cata, encara que en tres minuts 
es va començar a esvair l’esperança de la 
victòria, arribà el primer dels de l’Aldea, 
amb una vaselina.

A la segona meitat, en dos minuts 
l’Aldeana feia els altres dos gols. El 
primer, en un centre/xut inapel·lable 
i de molt lluny, i l’estocada, al minut 
89. Amb tot, d’ocasions, els nostres en 
van tindre més del que sol ser habitual. 
Unes vegades el porter i altres el propi 
desconcert, se’n van encarregar de que 
no es consumessin. 

11/02/2012
CATALÒNIA  2 
CORBERA D’EBRE  2

Amb una sensació agredolça és com 
es va quedar l’afi ció en acabar el partit 
contra el Corbera. Dolça per la lluita, 
empenta i ocasions,  sobretot a la sego-
na meitat. I amargor pel resultat fi nal 
que representà una pobra collita pels 
mèrits demostrats. Amb el convenci-
ment d’haver perdut dos punts, més que 
guanyar-ne un.

Com moltes vegades ha passat al llarg 
de la temporada, als voltants de la mitja 
hora de partit, ens feien el primer. A partir 
d’aquí, toca jugar contra rellotge i amb la 
idea al cap d’haver de fer 2 gols (mínim) 
per poder guanyar el partit. El gol no 
arribaria en els 15 minuts que restaven 
per esgotar la primera part. A la represa, 
el problema es feia més gran: El segon 
del Corbera als 2 minuts. El Cata insistia, 
les ocasions i la pressió no s’aturava, i el 
fruit arribaria al minut 31 amb un cop de 
cap de R. Massip.  Cinc minuts més tard, 
Francesc, de penal, establia el defi nitiu i 
perseguit empat. 

Antoni, en l’últim sospir del partit, 
disposava d’una ocasió en una vaselina 
des de fora l’àrea i que acabaria sortint 

Tercera catalana
llepant el pal. L’àrbitre, sense caure en 
el tòpic de la queixa de sempre, tampoc 
es pot dir que va ser un amic.

26/02/2012
DELTEBRE  2 
CATALÒNIA  1

Tot i que, en aquesta ocasió, el Cata 
s’avançava al marcador amb un gol de pe-
nal que transformava Pons, no s’ha estat 
capaç d’administrar l’avantatge. Els del 
delta –entrenats per dos jesusencs–  van 
saber capgirar el marcador. Contribuint, 
suposo que involuntàriament, a fer cada 
cop més inviable la salvació de la cate-
goria del fi lial del Catalònia. 

04/03/2012
EL PERELLÓ  3 
CATALÒNIA  1

Vist l’arrencada del partit, qualsevol 
podia esperar alguna cosa més del que es 
va aconseguir al poble de la mel. 

Al minut 30 un altre cop (com no) El 
Perelló feia el primer. 

El Catalònia controlava el partit prou 
bé, calia esperar l’empat; però no, va ser 
novament el Perelló qui a tres minuts 
del descans i amb una vaselina (també 
massa habitual) marcaria el segon. No 
hi ha dubte que el resultat més coherent 
amb el joc hagués estat un empat. Per 
acabar d’adobar-ho, als pocs minuts 
de la segona part, el 3-0. El Cata, oxi-
genava l’equip i entraven els juvenils 
Enric, David i Sergi. Tots tres amb bon 
rendiment. Carlos Asín, amb un xut des 
de fora l’àrea dels que ens obsequia de 
tant en tant, feia el de l’honor.

10/03/2012
CATALÒNIA  2 
VILALBA  2

Un altre cop ha tocat patir. Acudim 
als tòpics: el rival, a la primera ocasió 
que disposa, marca; l’àrbitre ha deixat  
de xiular un penal clar... I el tòpic dels 
tòpics (però cert): ha faltat sort. La pri-
mera part va estar prou ensopida, amb 
arribades dels dos equips però sense 
especial perill. 

Al minut 25, el 0-1 i a cinc minuts 
del descans, el Cata es quedava amb 10 
per expulsió rigorosa de Tomàs. Molt de 
positiu calia esperar de la segona meitat, 
amb 10 i vist el joc de la primera. Res 
més lluny de la realitat, tot i el 0-2 dels 
de la Terra Alta, al minut 25, el Cata, 
amb més coratge que joc, va reaccio-
nar. Així, C. Asín feia 1-2 de penal i 
Francesc, en temps afegit, sacava una 
falta des de la meitat del camp visitant, 
Antoni la pentinava lleugerament i la 
col·laboració d’un defensa acabava fent  
possible el 2-2.  

Finalment, l’empat va saber a poc.

18/03/2012
GODALL  1 
CATALÒNIA  3

El partit a Godall, a banda de l’alegria 
pel resultat, va ser el del retorn a l’equip 
després d’un llarg parèntesi, de Rafa i de 
Ximo. A més del porter Albert Forcadell 
que debutava amb el fi lial.

Era un d’aquells partits claus en la 
particular lliga que juguen els que lluiten 
per salvar la categoria. El Godall ens 
rebia amb els mateixos punts que el Cata 
(13), per tant, el que guanyés se separava 
3 punts del rival. Així, amb el resultat 
fi nal és el Godall que va passar a ser 
cuer a la classifi cació. Els del Montsià 
no havien guanyat cap partit a casa. Ara, 
de les dues victòries a fora, una va ser a 
la Sta. Creu (2-3).

Amb alguna que altra concessió, el 
Catalònia va dominar el partit en ge-
neral. Amb un penal fallat pels nostres, 
s’arribaria a la mitja part. A la represa 
el Godall va aprofi tar el seu (penal), 1-
0. El Cata continuava dominant i el gol 
arribaria per part de Del Cerro. 

Calia insistir. C. Asín, de penal, aques-
ta vegada no fallaria (1-2). 

A pocs segons de la xiulada fi nal, 
Antoni, des de fora l’àrea, deixava anar 
un centre/xut que entrava per l’esquadra 
(1-3).

24/03/2012
CATALÒNIA  0 
LA SÉNIA  3

Llàstima. Van sobrar els últims 8 
minuts (comptant els afegits).

Atesa la quantitat de baixes, la visita 
del segon de la classifi cació no presen-
tava excessives expectatives d’èxit. Els 
fets, l’actitud i joc s’han encarregat de 
desmentir-ho un cop més.   

El Cata, ha aconseguit plantejar un 
partit seriós en bona part dels 90 minuts. 
En tres ocasions haguessin pogut inau-
gurar el marcador a la primera meitat, 
per part de Del Cerro, Alfonso i Aleix. 
La Sénia també en tenia un parell que 
resolgué bé Albert.

No ha estat fi ns el minut 41 del segon 
temps que la Sénia feia el 0-1 en una 
sacada de banda que la defensa, per alt, 
no encerta rebutjar. Amb el gerro d’aigua 
freda damunt, només calia esperar un 
milacre que no va arribar. I en temps 
afegit, els altres dos. 

El 0-2 de cap precedit d’un fora de joc. 
I el 0-3, de penal, al darrer segon. Tant 
al darrer segon, que després de marcar, 
l’àrbitre ja no deixaria fer la sacada de 
centre. Ja són ganes de signifi car-se.

Per veure les cròniques més detallades 
del fi lial i fotos podeu visitar:

http://jesuscata.blogspot.com.es/
   Ximo Barberà
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El Grup Cicloturista Jesús-Primitivo Conesa, 
present a la 1a Marxa Tarragona-Eutiches

El passat dissabte dia 17 de març, 
una representació del Grup Ciclista 
Jesús-Primitivo Conesa va participar 
a la 1a Marxa Cicloturista Tarragona-
Eutiches, amb un recorregut total de 
123 km i amb un dur recorregut entre 
la capital de la província i Porrera (el 
Priorat) amb ascensió als colls de la 
Teixeta i Alforja.

Els representants jesusencs van ser 
Sisco Chavarria, Jaume Borja, Raül 
Cid, Francesc de la Vega, Josep Ocaña 
i Sebastià Ocaña, que van fi nalitzar la 
prova i realitzaren tots ells temps molt 
meritoris.

La marxa va comptar amb la presèn-
cia de prop de dos-cents ciclistes provi-
nents de tota la geografi a catalana.

Hola a tots, primer que res demanar-
vos disculpes ja que en el passat infor-
matiu l’adreça de correu es va quedar 
pel camí, bé l’adreça es la següent 
lluisapanisello@hotmail.com  ja sabeu 
si alguna persona, comerç o institució 
esteu interessats.

I que dir-vos dels nostres petits però 
grans ballarins, que porten una tempo-
rada molt bona i això es veu amb els 
resultats que estan obtenint.

Ara ja estan afrontant la recta fi nal de 
la temporada, preparant-se per al Cam-
pionat d'Espanya que aquest any toca a 
ALCORCÓN els dies 2 i 3 juny. El dia 
28 d'abril també tenen un campionat de 
Show Dance a València, esperem que 
tinguin molta sort i que s'ho passen el 
millor possible ja que d’això es tracta, 
competir i passar-ho bé.

Ball esportiu

Majorets i Batuctjesús, Magrúper
Després de les festes nadalenques 

i començant un any nou l'Associació 
Magruper tornar a la seva activitat, si 
més no amb la mateixa força d’agradar 
i lluitar pels interessos del nostre poble 
de Jesús. Dues fantàstiques actuacions 
han marcat aquest inici d’any, la gran rua 
de Carnaval de l'Institut Escola Daniel 
Mangrané, on els ritmes que mereix una 

Rua van estar presents juntament amb la 
vistositat de les nostres majorets.

Per l’altre costat l’actuació en honor 
als pares i també a la plaça del 22 de març 
de Jesús, on deixàrem una mica d’il·lusió 
i fantasia, fi nalitzant els actes amb un 
vermut al restaurant José María, essent 
i demostrant la gran personalitat que el 
caracteritza, com no va estar homenatjat 

i felicitat pel seu sant.
Aquest any la junta fent referència al 

2n taller de majorets i percussió, ha fet 
un gran esforç fent-lo igualment sense 
haver de demanar cap mena de subvenció 
i carregant amb totes les despeses, així 
doncs creiem que col·laborem aportant 
el menys cost possible als ens locals o 
més directament al nostre ajuntament.
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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



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.

Ens volem reunir totes les exalumnes que han anat 
al Col·legi Teresià de Jesús per fer un dinar.
La reunió de contacte serà el dissabte 21 d'abril 
a les 18.00 hores al Casal de Jubilats.
Totes les que esteu interessades truqueu als 
números:

977 501 079  Isabel Roigé.
         977 501 097  Mª Teresa Romeu.

Moltes gràcies.

Avís

El Casal d’Estiu 7C ja torna a estar aquí:
– Els mesos de juliol i agost.
– L’horari de 9:00 a 13:00 h.
– El preu serà de 72€. Si es té l’abonament de 
la piscina el preu serà de 60€.
– El periode d’inscripció serà de l'11 al 27 de 
juny a les ofi cines de l’EMD.

Casal d'Estiu 7C

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.

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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Molins d’en Comte, 31 - Tel. 977 500 792 - JESÚS-TORTOSA

Plaça Vella, 2 - Tel. 977 740 290 - ST. CARLES DE LA RÀPITA

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIESMés d
e 7
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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)

Avís
Convoquem a totes les persones nascudes 
l’any 1972 i que enguany compleixen 40 
anys.
Dia de la reunió: 5 de maig a les 19.30 h a 
la Pèrgola de Jesús.
Telèfon de contacte:
 – Hilari: 609 779 631
 – Guadalupe: 653 552 325
Esperem la vostra resposta


Fotos antigues

S’està realitzant una publicació de la Història 
de Tortosa i de Jesús, i es necessiten foto-
grafi es antigues anteriors al 1975 del nostre 
poble, referents a urbanisme, festes, costums, 
comerços…
Si alguna persona està disposada a cedir-
nos alguna fotografi a, si us plau poseu-vos 
en contacte amb les Ofi cines de l’EMD al 977 
500 735 o a l’e-mail emd.jesus@altanet.org.

Calendari de pagament voluntari 
per a l'exercici 2012

CONCEPTE  PERÍODE DE COBRAMENT

600 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 31/03/2012 - 31/05/2012

640 - GUAL OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC 31/03/2012 - 31/05/2012

733 - OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 31/03/2012 - 31/05/2012

560 - TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 28/04/2012 - 29/06/2012

500 - IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANA 30/06/2012 - 30/08/2012

501 - IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA  30/06/2012 - 30/08/2012

503 - BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 30/06/2012 - 30/08/2012

010 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES  28-07/2012 - 28/09/2012
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Festes Majors 

2012
Del 6 al 14 de juliol de 2012

Festa de Sant Bernabé
DISSABTE, 9 DE JUNY 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

CICLE  WESTER
14/04/12: La Muerte tenía un precio
28/05/12: Por un puñado de dólares
12/05/12: El último tren Gulthill

Nota informativa 
de l'EMD

Últimament hem tingut queixes de que quan 
es truca al 112, aquests tenen difi cultat per 
localitzar el nostre poble.
Un cop posats en contacte amb el Departa-
ment d’Interior de la Generalitat i amb el 112 
(Emergències), ha quedat clar que el nostre 
nom com a poble és “JESÚS”, per tant re-
comanem que al moment de fer una truca-
da, no s’ha d’utilitzar altres noms com Raval, 
Barri o EMD, sinó que s’ha de dir “JESÚS”.
En el cas de que algú segueixi tenint algun 
problema, si us plau, que passi per les Ofi ci-
nes de l’EMD de Jesús per notifi car-nos-ho.

Curs d'informàtica: 
Iniciació Internet

Les classes començaran el proper dijous 12 
d’abril a les 19.30 h
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

Vacunació de gossos
El proper dissabte, 2 de juny, es realitzaran 
les vacunacions de gossos.

Horari: de 12 a 13 h
Lloc: Pèrgola de la Pl. de la Immaculada.


Canvi parada Bus

Amb motiu del II Triatló Doble Olímpic, 
durant el diumenge 22 abril, de les 8.00 
fi ns les 14.00 h, la parada d’autobús 
estarà ubicada solament a les illetes 
d’entrada al Poble, a l’Eix de l’Ebre.


Conferència - Demostració 

PSYCH-K
Organitza: Associació de Dones de Jesús
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez
Data: Dijous, 3 de maig a les 19.30 h
Més informació: Carme Sabaté 
Telèfon: 637 048 781
Mail: carmesabate@msn.com  
www.carmesabate.com
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A partir del 2 d'abril:
Dies laborables: de 9 a 19 h
Dissabtes, diumenges i festius: de 9 a 20 h

Horari d'estiu 
del Cementiri Municipal

Diumenge, 17 de juny

Catifes del Sagrat Cor



El Punt@Jove 
romandrà tancat

- Del 9 al 13 de juliol 
(Festes Majors)



Del 7 al 18 de maig de 2012, es podran 
realitzar les preinscripcions per a la Llar 
d’Infants l’Espurna.

Les sol·licituds s’han de presentar a les ofi -
cines de l’EMD de Jesús, dins dels horaris 
d’atenció al públic.

Preinscripció a 
la Llar d'Infants 

l'Espurna

Canvi parada bus
Amb motiu de les Catifes del Sagrat Cor, 
durant tot el diumenge 17 de juliol, la para-
da d’autobús estarà ubicada solament a les 
illetes d’entrada al Poble, a l’Eix de l’Ebre.


Dissabte, 30 de juny

21.00 h. Proclamació de la Reina de 
Festes, pubilles i pubilletes i Pregó 
de la Festa Major.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

22.00 h. Sopar de lliurament del guardó 
del Jesusenc de l’any 2011.
Lloc: Casal Jesusenc.

Dissabte, 23 de juny, 
ball amb el conjunt Malambos

Revetlla de Sant Joan

Crema de restes 
vegetals:

Del 15 de març al 15 de juny de 2012, per 
poder encendre foc és necessari sol·licitar 
autorització a les ofi cines de l’EMD de Jesús.

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

En el cas de que algú estigui interessat amb el 
Servei de la Llar d’Infants l’Espurna per al mes 
de juliol, passeu a inscriure-us i a informar-vos 
per les Ofi cines de l’EMD de Jesús.
El servei es donarà en el cas de que hi hagi 
sufi cients inscripcions.

Servei Llar d'Infants



EMD
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Plens EMD de Jesús
C O N V O C A T Ò R I A

Ordre dia de la sessió ordinària de 
la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD a 
celebrar el proper DIA 16 DE FEBRER, 
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 de l’adhesió de l’EMD 

de Jesús a l’Agrupació d’Entitats Mu-
nicipals Descentralitzades de Catalunya 
(AEMDEC).

4t.- Aprovació provisional de la 
modifi cació de l’annex de tarifes de 
l’Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora 
de la Taxa per la utilització privativa o 
aprofi tament especial del domini públic.

5è.- Aprovació del certifi cat fi nal 
de la direcció facultativa i de l’acta 
de recepció de l’obra “Construcció de 
piscina, vestidors i sala poliesportiva”.

6è.- Aprovació del Conveni de col·la-
boració amb el Club de Futbol Jesús-

Per poder consultar l’acta íntegra poden fer-ho:

- A la pàgina: www.emdjesus.cat i clicar damunt 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 còpia.

Catalònia per a l’exercici 2012. 
7è.- Aprovació del Conveni de col-

laboració amb l’esportista Jeremy 
Alcoba Ferrer.

8è.- Aprovació de la justifi cació de la 
despesa corresponent al segon semestre 
de 2011 relativa a la subvenció del 
Conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Associació de Veïns “Jesús-Catalònia”.

9è.- Aprovació de la justifi cació de la 
despesa corresponent al segon semestre 
de 2011 relativa a la subvenció del Conve-
ni de col·laboració subscrit amb el Club 
de Futbol “Jesús-Catalònia”.

10è.- Aprovació de la justifi cació de 
la despesa relativa a la subvenció, exer-
cici 2011, del Conveni de col·laboració 
subscrit amb la Parròquia Sant Francesc.

11è.- Aprovació de la justifi cació 
d’una subvenció atorgada a l’Associa-
ció de Veïns Canalet-Camí Vell del 
Cementiri.

12.- Aprovació de la justifi cació de la 
despesa corresponent a una subvenció 
atorgada a l’Associació de Veïns “Jesús 
Catalònia”.

13è.- Precs i preguntes.
Jesús, 13 de febrer de 2012.

Signatura del conveni 
entre l’EMD de Jesús 

i Jeremy Alcoba

Signatura del conveni 
entre l’EMD de Jesús 

i l’Associació de 
Veïns Jesús Catalònia





Agenda abril - juny 2012

juny

Dimarts, 17 d'abril
20.00 h. Inauguració de l'exposició de pintura d'Isabel Navarro.
Lloc: Espai d'Exposicions de l'EMD de Jesús.

Del 17 al 21 d'abril
VI Fira Literària Joan Cid i Mulet.

Dimecres, 18 d'abril
VI Fira Literària Joan Cid i Mulet.
20.00 h: Tertúlia literària amb Jaume Cabré. Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes 2010. Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Divendres, 20 d'abril  
VI Fira Literària Joan Cid i Mulet.
20.00 h: Presentació del llibre "El mas de la Franqueta" de Vicent 
Pellicer.

Dissabte, 21 d'abril
11.30 h: Inauguració oficial de la Fira Literària Joan Cid i Mulet a càrrec 
del Sr. Joan Beltran i Cavaller. Lloc: Pèrgola.
20.00 h: Barça – Real Madrid. Pantalla gegant al Casal Jesusenc. Orga-
nitza: Penya Barcelonista de Jesús.

Diumenge, 22 d'abril 
9.30 h: II Triatló Doble Olímpic.
14.00 h: Lliurament de premis. Lloc: Pg. Jesús-Roquetes (enfront piscina).
Trobada d'Escoles XEF del RCD Espanyol.
D'11 a 13 h. Assistirà el Sr. Fernández Teixidó, vicepresident executiu de la 
Fundació. Lloc: Camp de la Santa Creu.

Dilluns, 23 d'abril 
SANT JORDI. Durant el matí l'alumnat de 6è de l'Institut Escola Daniel 
Mangrané vendran roses pel poble.
15.00 h. Rua de Sant Jordi.
A continuació lliurament dels premis del Concurs de Redacció Sant 
Jordi de l'AMPA de l'Institut Escola Daniel Mangrané.
18.00 h. Vine a la Biblioteca a contar contes de Sant Jordi. Lloc: Punt@jove.

Divendres, 27 d'abril
19.00 h. Presentació del llibre de Francesca Aliern "La senyora Avinyó". 
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez. Organitza: Associació de Dones de Jesús.
20.30 h. Reunió extraordinària dels socis del CF Jesús Catalònia.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Dissabte, 28 d'abril
17.00 h. Cinema per a la gent gran, Cicle Western. Projecció de la pel.lí  cula 
"Por un puñado de dólares". Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Dijous, 3 de maig
19.30 h. Conferència-Demostració PSYCH-K a càrrec de Carme Sabaté. 
Organitza: Associació de Dones de Jesús. Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Divendres, 4 de maig
CONFIRMACIONS A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL
18.00 h. Concurs de jocs tradicionals "PARXÍS". Lloc: Punt@Jove.
18.00 h. Audició Cant i Piano. Lloc: Escola de Música M. Martines i Solà.

Dilluns, 7 de maig
I Cicle de Xerrades de l'Institut Escola Daniel Mangrané.
19.30 h. Paternitat 2.0. Organitza: CEITTE.

Del 7 al 18 de maig
Preinscripció de la Llar d'Infants. Lloc: Oficina de l'EMD de Jesús.

Dissabte, 12 de maig
17.00 h. Cinema per a la gent gran, Cicle Western. Projecció de la pel.lí cula 
"El último tren Gulthill." Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
18.00 h. Audició Cuadrimestral Alumnes de Vent.
Lloc: Escola de Música M. Martines i Solà.

Del 14 a 31 de maig
Matrícula de l'Escola de Música.

Divendres, 18 de maig
Torneig de Futbol Sala. Organitza: Quintos'94.

Dissabte, 19 de maig
Festa dels Quintos'94.

Divendres, 25 de maig
20.30 h. Reunió extraordinària dels socis del CF Jesús Catalònia.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Dissabte, 26 de maig
Tarda lúdica amb xocolatada, karaoke… Organitza: Quintos'94.

Diumenge, 27 de maig
Comunions a l'Església Parroquial.

Dilluns, 28 de maig
Pasqua Granada. Festa local.

Dissabte, 2 i diumenge, 3 de juny
III JORNADES INTERCULTURALS
DISSABTE: De 12 a 13 h. Vacunació de gossos. Lloc: Pèrgola.

Diumenge, 3 de juny
Comunions a l'Església Parroquial.

Dimarts, 5 de juny
Inici de la venda de taules i abonaments per a les Festes Majors 2012.

Dijous, 7 de juny
20.00 h. Presentació del llibre "La vaca/The cow", de l'autora Assumpció 
Salat. Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Divendres, 8 de juny
Sopar de l'Associació de Dones de Jesús a la Pèrgola.

Dissabte, 9 de juny
FESTA DE SANT BERNABÉ
18.30 h. CONCENTRACIÓ DE CAVALLS I CARRUATGES a la plaça del 
Pati de la Immaculada.
19.30 h. MISSA a l'Ermita. A continuació Festa Popular.
–PROVA PUNTUABLE PER AL CIRCUIT DE PENYES 2012–.

Divendres, 15 de juny
18.00 h. Festa Fi de Curs de la Llar d'Infants l'Espurna.
20.00 h. Assemblea de l'Associació Josep Puig. Lloc: Sala Jordi Brull i 
Martínez.

Diumenge, 17 de juny
12.00  h. Concert Fi de Curs Coral, juntament amb l'orquestra de Guitarres i 
Banda M. Martines i Solà. Lloc: Gimnàs de l'Ins. Escola Daniel Mangrané.
Catifes del Sagrat Cor.
19.30 h. Missa i Processó.

Dijous, 21 de juny
19.30 h. Audició Fi de Curs de l'Escola de Música M. Martines i Solà.
Lloc: Gimnàs de l'Institut Escola Daniel Mangrané.

Divendres, 22 de juny
20.00 h. Reunió amb els pares dels nens/es i joves dels cursets de la 
piscina. Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Dissabte, 23 de juny
Festa de Sant Joan. 19.00 h. Recollida de taules per al sopar.
22.00 h. Sopar.
24.00 h. GRAN REVETLLA amb l'actuació dels MALAMBOS. Els qui ho 
desitgin podran sopar al recinte del ball.

Dilluns, 25 de juny
Obertura de la Piscina Municipal.

Divendres, 29 de juny
22.00 h. Assemblea General de Socis del Club de Futbol Jesús Catalònia. 
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

maig
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