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Editorial
OBRES A JESÚS
– Construcció de tres Pistes de Pàdel

Estem fi nalitzant la construcció de tres pistes de 
pàdel on ja estava la base de formigó que es va fer 
en la construcció de la piscina.

L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Padelgest SL 
amb un pressupost de 58.056 €, recursos que hem 
obtingut al recuperar l’IVA de la construcció de la 
piscina a través de Jesús Activitats i Serveis SL, que 
és la societat constituïda per l’EMD per gestionar la 
piscina, el pàdel i totes les activitats festives i fi rals.

Aquest nou equipament, es gestionarà directa-
ment per l’EMD, ja que és un esport que té una 
bona acceptació i hi ha molta gent que el practica 
i conjuntament amb el nou gimnàs que entrarà en 
funcionament el mes de setembre complementarà 
un bon complex esportiu.

La inauguració serà el dissabte 23 de juny i a la 
tarda es podrà jugar de franc. 

També està previst que el dissabte 7 de juliol dins 
de la Festa Major hi hagi una jornada de portes 
obertes al gimnàs, no només per coneixer-lo, sinó 
també per poder practicar totes les modalitats que 
s’impartiran durant el curs.

A la piscina aquest estiu a més dels cursets de 
natació també hi haurà classes d’aquagim per 
poder aprofi tar al màxim la instal·lació i donar un 
nou servei.

Una bona notícia és que els arquitectes que han 
fet el projecte de la piscina, el tortosí Josep Camps i 
Olga Felip, són uns dels arquitectes què representaran 
a Catalunya a la Biennal d’Arquitectura de Venècia 
i presenten aquest projecte de la piscina que ja va 
ser portada del diari la Vanguardia i també l’obra 
ha estat presentada als premis FAD d’arquitectura.

A part de felicitar als arquitectes hem d’agrair-
los que hagin seleccionat aquesta obra per a que 
represente l’arquitectura del nostre país.

– Canvi de canonades d’aigua
L’Empresa Aigües de Tortosa ha iniciat les obres 

de canvi de canonades del subministrament de 
l’aigua potable a Jesús.

De manera programada i continuada l’obra què 
es va iniciar ja l’any passat, es continua canviant les 
canonades que eren molt antigues i tenien moltes 

fuites, en total es renovaran més de 1.100 metres.
Les obres ja s’han iniciat per C/ Sant Isidre i 

representarà una inversió de 213.649 €.
Demanem als veïns dels carrers on s’efectuen les 

obres (en aquest informatiu hi ha un plànol detallat) 
que perdonen les molèsties, però és una obra im-
portant, tant per l’estalvi d’aigües que representarà 
com per la millora del subsòl.
– Col.locació de Barana de Protecció

Al Camí de Darrere del Camp de Futbol, que 
dóna accés a unes vivendes i a la zona d’esbarjo de 
la via verda, hem col·locat una barana de fusta de 
protecció sobretot per a motos i bicicletes, ja que 
cada vegada passa més gent i hi havia un perill per 
l’alçada del terraplè.

ACTIVITATS AL NOSTRE
POBLE
– VI Fira Literària Joan Cid i Mulet

La Fira Literària s’ha guanyat per mèrits un lloc 
a l’espai cultural de les nostres Terres.

Un any més la Fira no només ha servit per posar 
en valor, literats ja consagrats de les nostres terres, 
i fi ns i tot del nostre país com Jaume Cabré, Premi 
d’honor de les Lletres Catalanes 2010, sinó també 
per implicar al món educatiu (col·legis, instituts, 
universitats), editorials, biblioteques, llibreters i en 
aquesta edició per fer un reconeixement al lingüista i 
estudiós de la nostra parla de l’estàndard occidental, 
el Sr. J. Beltran que va ésser l’inaugurador ofi cial 
de la Fira.
– Sant Bernabé

Igual que vaig fer a Carnaval, hem d’agrair la 
implicació de les Penyes en la romeria a l’Ermita 
que no deixa de ser un reconeixement al què donar 
nom al nostre terme.

La implicació de la joventut és fonamental perquè 
no es pergue la nostra memòria històrica.

És una festa que conjuntament amb la Revetlla de 
Sant Joan s’organitza amb les Entitats del Poble per 
recordar les nostres arrels i per celebrar una Festa 
Popular tan tradicional i arraigada al nostre País. 
– Doble Triatló Olímpic de les Terres 
de l’Ebre

Per segon any consecutiu, al nostre Poble s’ha 
desenvolupat la cursa a peu i el lliurament de premis.
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Hem d’agrair la col·laboració de molts de volun-
taris, ja que són proves de molta complexitat amb 
més de dos-cents participants i que requereixen 
molt bona organització i nosaltres tenim la fama 
ben guanyada de fer-ho bé.
– Trobada de les Escoles de Futbol 
del RCD Espanyol

El Jesús Catalònia ha organitzat aquest any la Tro-
bada de totes les Escoles  de Futbol de l’Espanyol.

Va servir per reunir al nostre camp més de cinc-
centes persones que van poder gaudir del futbol 
d’aquestes promeses.

Totes aquestes activitats, tant culturals com es-
portives, no només serveixen per donar una bona 
imatge de Poble, sinó que també  és important valorar 
el nombre de persones que es desplacen a Jesús.

FELICITACIÓ A DUES
CAMPIONES DE CATALUNYA

Aprofi tant que estem en esports, hem de felicitar 
a dues joves jesusenques que van aconseguir el títol 
de campiones de Catalunya.

Irian Segura, campiona federada de Birles i és 
un exponent de la bona feina que es fa al Col·legi 
en matèria d’esports, dins del Pla Català d’Esport 
a l’escola i del treball del seu iaio Pepe, tant al col-
legi com al Club de Birles Catalònia de Jesús, al 
que hem de felicitar pel bon campionat que fan i 
per tenir una campiona de Catalunya.

L’altra campiona és Cinta Escoda que amb el 
Twirling Tortosa, va ser campiona individual de 
Catalunya. També és fruit d’un treball constant i 
segur que conquerirà més campionats ja que porta 
molt bona progressió.

S’HA MORT MANOLETE
Públicament vull tenir un record per Manuel Mar-

tínez Marroquí “Manolete” un alacantí que va venir 
a Jesús per buscar feina i després de casar-se aquí 
es va implicar en el nostre poble com un exemple 
de treball i dedicació que li va ser reconegut a l’any 
1998 en l’homenatge que li va organitzar l’Associa-
ció de Veïns Jesús Catalònia i en la que es va sumar 
l’EMD i moltes Entitats del Poble.

A més de ser l’encarregat del Casal durant molts 
d’anys, va participar en el Pessebre Vivent i va col-
laborar amb Entitats.

Ara a la seva mort ha tornat a Jesús on se li ha 
donat sepultura.

És bo per a un poble que es pugui reconèixer a 
les persones que d’una manera o un altra treballen 
per la col·lectivitat.

Acompanyem en el dol al seu fi ll Manolo.

ARRIBA L’ESTIU
L’estiu és habitualment el temps de vacances i on 

se celebra, com és tradició, en la majoria de pobles 
la Festa Major.

Una Festa que està marcada per les difi cultats 
econòmiques, que són generals en la nostra societat 
i que genera un desànim i malestar a la gent.

A Jesús, la nostra Festa és la que menys es res-
sentirà d’aquesta minva econòmica, ja que des de fa 
dos anys hem reduït el nostre pressupost, mantenint 
el bon nivell de Festa, ja que la majoria d’actes són 
populars, de carrer, encara que això no vol dir que 
no tinguin un cost econòmic. 

Per això, vull fer una crida a la participació, ja 
que en els moments actuals és més necessari que 
mai fer un parèntesi i gaudir de les festes per tot 
el què comporta d’alegria i relació amb els veïns, 
treball conjunt i compartir les activitats que en són 
comuns com a Poble. 

Un any més, segur que els principals protagonistes 
de la festa seran les Penyes, les Entitats i la gent 
que participa activament en els actes programats.

En els moments actuals, tenir un teixit associatiu 
potent amb gent que treballa desinteressadament 
per al Poble, és fonamental per tirar endavant i des 
de l’EMD fem tot el possible per poder seguir amb 
la majoria d’activitats, amb un control molt acurat 
de la despesa i prioritzant per damunt de tots els 
serveis que estem oferint per a que estiguem a 
l’abast de tothom.

Seguirem treballant en aquesta orientació i desit-
gem que tots plegats tinguem un bon estiu i recordo 
una vegada més que hem de tenir la màxima cura 
possible pel risc d’incendi, pel soroll... per tot el 
què pugui alterar la bona convivència i per això és 
necessari que el nostre comportament serveixi per 
respectar-nos mútuament. 

Bon estiu i que tots puguem gaudir de la nostra 
Festa Major.

A la vostra disposició,

 Pere Panisello i Chavarria
 Alcalde President
 Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús
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Molt bona valoració de la VI edició
de la Fira Literària Joan Cid i Mulet

Després de cinc dies continuats 
d’activitat cultural i literària, la comis-
sió organitzadora de la VI Fira Literària 
Joan Cid i Mulet, valora molt positiva-
ment l’edició d’enguany tant pel que 
fa a la participació als actes com a la 
qualitat i execució de les diferents ac-
tivitats.

Menció especial mereix la jornada 
de dissabte amb la inauguració de la 
fi ra a càrrec del Sr. Joan Beltran i Ca-
valler qui va pronunciar una magnífi ca 
conferència sobre el procés de confi -
guració del model formal de la llengua 
catalana.

Així mateix, la presentació de la 

ruta literària Joan Cid i Mulet, les ac-
tuacions literariomusicals, la presència 
de quinze estands amb llibreries, edi-
torials, biblioteques i associacions cul-
turals, així com la realització, durant 
tot el dia, de diferents tallers literaris 
i contacontes, va acabar confegint una 
magnífi ca jornada literària.

La fi ra, que compta amb el reco-
neixement ofi cial per part de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals i el 
suport del Departament de Cultura a 
les Terres de l’Ebre i la Diputació de 
Tarragona, comptarà a més amb dife-
rents activitats que homenatjaran i fa-
ran presents referents literaris com ara 

el Rector de Vallfogona mitjançant la 
presentació de “Terra encesa” de Jesús 
Massip en col·laboració amb l’Antena 
Cultural de la URV, l’insigne Cristòfor 
Despuig, gràcies a la tasca de recupe-
ració que des de la Biblioteca Marcel·lí 
Domingo i amb l’ajut de Miquel Àngel 
Arasa se n’ha fet de la seva producció 
materialitzant-ho amb una ruta literària 
i la presentació d’una web, així com 
també el seminari de treball que s’està 
duent a terme a l’Institut Cristòfol Des-
puig o la presentació de la reedició 
dels “Col·loquis de la insigne ciutat 
de Tortosa” a càrrec d’Enric Querol i 

g
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Josep Solervicens. A més, coincidint 
amb diferents efemèrides relacionades 
amb l’escriptor valencià Joan Fuster i 
en col·laboració amb Maulets es realit-
zarà el passi del documental “Ser Joan  
Fuster”. 

Els escriptors actuals també tenen 
protagonisme a la Fira i per aquest mo-
tiu no només es realitzarà la II Trobada 
d’escriptors on es presentaran diferents 
projectes sinó que s’han organitzat di-
ferents conferències i  presentacions de 
llibres com la del jesusenc Vicent Pelli-
cer, el recull de textos Tastets 2012 de-
dicat a Zoraida Burgos. Així mateix la 
fi ra presenta dins la seva programació 
la possibilitat de participar activament 
en una tertúlia al voltant del fet litera-
ri amb el premi d’honor de les Lletres 
Catalanes 2010 Jaume Cabré, el dime-
cres dia 18 a les 20 h a la Sala Jordi 
Brull de l’EMD de Jesús.

Com tots els anys les escoles i ins-
tituts també n’han estat protagonistes 
directes i s’hi han realitzat moltes ac-
tivitats entre les què destaquem conta-
contes, tallers i el concurs de treballs 
de recerca per a instituts que aquest any 
ha tingut com a guanyador el treball 
sobre la poeta Zoraida Burgos elaborat 
per Laura Navarro alumna de l’Institut 
Joaquim Bau de Tortosa.

La comissió organitzadora agraeix 
la participació i col·laboració d’escrip-
tors, llibreries i editorials així com dels 
diferents claustres dels centres educa-
tius participants.

De cara a l’any vinent ja s’està tre-
ballant amb la voluntat de consolidar 
aquesta fi ra i fent incidència especial 
en aquelles línies de treball que s’han 
pro posat arran de la programació d’en-
guany, com l’anàlisi i comentari del gè-
nere de la novel·la històrica o l’escriptora 
Zoraida Burgos.
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Acta del premi de treballs de recerca 2012 
de la Fira Literària Joan Cid i Mulet

Reunits dimecres dia 4 d’abril, a les 
20 hores, a la seu de l’Entitat Munici-
pal Descentralitzada de Jesús els i les 
membres del jurat del premi de tre-
balls de recerca per a alumnes de 2n 
de batxillerat dels instituts de Tortosa 
i de Roquetes, els senyors i les senyo-
res: Manel Ollé i Albiol (professor de 
llengua i literatura catalana de l’Institut 
Joaquim Bau de Tortosa), Araceli 
Agui ló i Marqués (professora de llen-
gua i literatura catalana de l’Institut 
Despuig de Tortosa), Marià Lleixà i 
Tal (professor de llengua i literatura de 
l’Institut Roquetes), Emigdi Subirats i 
Sebastià (membre de l’organització de 

la Fira literària Joan Cid i Mulet i pro-
fessor de llengua anglesa de l’institut 
Joaquim Bau de Tortosa), i actuant com 
a secretària la senyora Dolors Queralt i 
Moreso (regidora de cultura de l’EMD 
de Jesús i membre de l’organització 
de la Fira literària Joan Cid i Mulet); 
havent deliberat sobre aspectes for-
mals dels treballs de recerca i sobre 
la bona feina que s’està realitzant als 
nostres centres docents que permet la 
presentació d’excel·lents estudis de 
temes molt diversos, i molt concreta-
ment d’interessantíssims estudis litera-
ris d’au tors i autores de la nostra regió 
ilercavona. Vam passar a valorar la qua-

litat de l’obra guanyadora, la qual ens 
permet continuar amb la línia d’estudis 
encetada durant els darrers anys.

Acorden
Concedir el primer premi del Con-

curs de Treballs de recerca de 2012 
al treball que homenatja la fi gura de 
la poeta tortosina Zoraida Burgos, del 
qual n’és l’autora l’alumna Laura Na-
varro de l’institut Joaquim Bau de Tor-
tosa.

Felicitem molt cordialment la gua-
nyadora i romanem a l’espera de veure 
l’obra publicada en la propera edició de 
la Fira literària.

Jesús a 4 d’abril de 2012
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Aigües de Tortosa inicia la renovació 
de les canonades de distribució 
de la xarxa d'aigua potable de Jesús
L'obra tindrà una durada aproximada de 6 mesos i un pressupost de 213.649 euros

Aigües de Tortosa, i el seu soci tecno-
lògic Aigües de Catalunya, han iniciat la 
renovació de part de la xarxa de distribu-
ció d'aigua potable de Jesús. En total es 
renovaran uns 1.100 metres de canonada 
obsoleta que serà substituïda per una de 
polietilè de major diàmetre seguint les 
directrius del Pla Director d'abastament 
d'aigua potable.

El pressupost total de l'actuació as-
cendeix a 213.649 euros i els carrers que 
es veuran afectats totalment o parcial 
seran el carrer de la Palla, de la Pau, de 
l'Esperança, de la Caritat, de la Fortuna, 
dels Socors, de la Misericòrdia, Nou, del 
Rosari, de Saragossa, de la Mare de Déu 
del Carme, de Sant Isidre, de la Roca, 
d'Ascó, Av. Molins d'en Comte, de Daniel 
Mangrané, de Primitiu Sabaté, de Sant 
Josep, de Vilanova, Major, Ctra. Antiga 
de Xerta, de la Sèquia, de'n Vilàs, Av. de 
Santa Maria Rosa Molas, de la Creu i de 
la Roca.

Aigües de Tortosa ha informat que 
durant l'execució de les obres es poden 

produir interrupcions puntuals del submi-
nistrament d'aigua potable a l'hora de fer 
les diferents connexions a la nova xarxa.

Aquesta actuació es va aprovar en 
la sessió del Consell d'Administració 
d'Aigües de Tortosa del passat 22 de març.

4t aniversari del Punt@jove 
Biblioteca Jesús

Dimecres dia 8 de juny es van celebrar 
els quatre anys del Punt@jove.

Des del col·legi acompanyats per 
l'Associació Magruper van fer una rua 
amb tots els xiquets fi ns arribar al punt@
jove, una vegada van arribar a la plaça 
de les Ànimes les majorets van fer unes 
actuacions, després vam continuar amb 
unes manualitats per a tots els xiquets/es.

No podia faltar un contacontes i unes 
endevinalles per tenir distreta a tota la 
canalla.

Vam fer entrega de premis i diplomes 
als millors lectors del punt@jove 2011/12 
adult i infantil, als guanyadors del con-
curs de parxís i als nostres col·laboradors, 
a càrrec del nostre alcalde Sr. Pere Pani-
sello.

Finalment vam acabar la festa amb un 
pica pica per berenar.

Vull donar les gràcies a totes les per-

sones que de manera dessinteressada  van 
ajudar a dur a terme totes les activitats:

Melka Blanco, José Velasco, Toñi 
Pozo, Mª Carmen Lapeira, Maria Apare-
cida Chieregatti i Dolors Queralt.

També he de donar les gràcies a Jona-
than Benito que es va oferir voluntari per 
posar música i a l'Associació Magruper 
per les seves actuacions.

Moltes gràcies a tots i fi ns l'any que ve.
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Declaració de l'EMD de Jesús referent a la 
proposta de cabal ambiental del riu Ebre 
efectuada per la Confederació Hidrogràfi ca 
de l'Ebre

Vista la proposta de cabal ambien-
tal del riu Ebre recentment efectuada 
per la Confederació Hidrogràfi ca de 
l’Ebre.

Atès que l’esmentada proposta es 
considera manifestament insufi cient 
als efectes de cobrir els requeriments 
ambientals del tram fi nal del riu Ebre.

La Junta Veïnal de l’EMD de Jesús 
ACORDA:

Primer.- Adquirir el compromís po-
lític de l’EMD de Jesús per la defensa 
del riu Ebre, considerant molt insufi -
cient la proposta de cabal ambiental 
pel tram fi nal del riu feta per la Confe-
deració Hidrogràfi ca de l’Ebre durant 
la constitució del Consell de l’Aigua 

de la Demarcació de l’Ebre el passat 
25 d’abril de 2012.

Segon.- Demanar al Govern de la 
Generalitat que continuï defensant la 
incorporació dins del nou Pla de Conca 
de l’Ebre el règim de cabals ambientals 
elaborat per la Comissió per a la Soste-
nibilitat de les Terres de l’Ebre.

Tercer.- Donar suport al Govern de 
la Generalitat perquè aquesta defensa 
es faci mitjançant totes les vies posi-
bles i davant totes les institucions afec-
tades, incloent-hi les europees.

Quart.- Presentar davant la Confe-
de    ració Hidrogràfi ca de l’Ebre al·le ga-
cions a la proposta de Pla Hidrològic 
de la Conca de l’Ebre, pla que estableix 

el cabal ecològic al tram fi nal del riu 
Ebre.

Cinquè.- Comunicar aquest acord 
a la Conselleria de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, 
als grups polítics del Parlament de Ca-
talunya, a la Delegació del Govern de 
les Terres de l’Ebre, a la Confederació 
Hidrogràfi ca de l’Ebre i a la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre.

Jesús, 14 de maig de 2012.
 Víctor Ferrando Sabaté
 Portaveu del grup CIU
 Antoni Sabaté Ibarz
 Portaveu del grup PSC
 Pau Fernández Monllao
 Portaveu del grup PP

Ofi cina 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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Ofertes de feina
Netejadores per Sant Carles de la 

Ràpita
Per fer tasques de neteja d'ofi cines 

i escales, s'ofereix contracte de treball 
estable a jornada completa amb una in-
teressant remuneració segons conveni 
sectorial amb incentius a la qualitat i la 
quantitat de feina feta i formació conti-
nuada a càrrec de l'empresa en sistema 
novedós de neteja. 

Televenedor/a comercial
Per fer tasques de venda telefònica 

del servei de neteja i venda de pro-
ductes de neteja. Salari molt interes-
sant més incentius segons consecució 
d'objectius. 

Venedores a domicili
Coneixes molta gent al teu municipi 

i t’agrada el tracte amb la gent... 
Netejadores per a l’Ametlla de 

Mar
Per fer tasques de neteja d'ofi cines 

i escales, s'ofereix contracte de treball 
estable a jornada completa amb una in-
teressant remuneració segons conveni 
sectorial amb incentius a la qualitat i la 
quantitat de feina feta i formació conti-
nuada a càrrec de l'empresa en sistema 
novedós de neteja. 

Per més informació poseu-vos en 
contacte amb les ofi cines de l’EMD 
(977 500 735)

REF.           DESCRIPCIÓ                                     DEMANDES

PEÓ PEÓ/OPERARI 46
TELE TELECOMUNICACIONS   2
ESPO ESPORTS/LLEURE 11
EIND ENGINYERIA INDUSTRIAL   2
NETE NETEJA/CUIDADOR 19
ADMI ADMINISTRATIU   6
PEDA PEDAGOGIA   4
ETEL ENGINYERIA TÈCNICA ELECTRICITAT   3
AINF AUXILIAR INFERMERIA   1
FCAT FILOLOGIA CATALANA   1
TURI TURISME   1
FISI FISIOTERAPEUTA   2
PSIC PSICOLOGIA   1
INFA EDUCACIÓ INFANTIL   7
ARQU ARQUITECTE   1
FANG FILOLOGIA ANGLO-GERMÀNICA   1
EINF ENGINYERIA INFORMÀTICA   1
DRET DRET   1
MANT MANTENIMENT   1
TSOC TREBALLADOR SOCIAL   1
MECA MECANITZACIÓ   1

Borsa de Treball

La família Blanquet 
Monroig, vol agrair a 
tothom el suport i les 
mostres de condol que 
ha rebut per la pèrdua 
de José Blanquet i Viña.

†

Manuel Martínez i Marroquí
"Manolete" al maig del 98
quan va rebre l'homenatge
de l'Associació de Veïns
Jesús Catalònia 
i les Entitats del Poble

Ens ha 
deixat
Manolete
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Llar d'infants l'Espurna

Amb l’arribada del bon temps, a la 
llar d’infants l’Espurna hem tornat a po-
sar en marxa el nostre petit hort, aquesta 
vegada els xiquets i xiquetes de P2 van 
plantar tomàquets, pepinos i alls. Espe-
rem que donin els seus fruits, encara que 
amb la calor i les plagues se’ns fa difícil 
arribar a una bona collita. Però allò més 
important d’aquest projecte és apropar 
a l’infant el respecte per les plantes i la 
seva cura i a la vegada conèixer els fruits 
i aliments que ens dóna la terra.

El passat 23 d’abril els xiquets i xi-
quetes de la llar van celebrar Sant Jordi. 
Com tots els anys els xiquets i xiquetes 
de P2 van anar a passejar pel poble i van 
poder veure les parades de llibres, contes 
i roses. A l’aula, els xiquets i xiquetes 
van aprendre la llegenda de Sant Jordi, 
d’una manera divertida i lúdica amb una 
cançó que els agrada moltíssim.

Finalment, el passat 2 de juny vam 
celebrar la IV Trobada de famílies de 
la llar d’infants l’Espurna. Aquest any 
es va organitzar un berenar entre tots 
els pares i mares, al recinte de la llar. 
Durant la festa es van organitzar jocs i 
tallers per als xiquets i xiquetes i tam-
bé van poder gaudir d’uns infl ables on 
s’ho van passar d’allò més bé. Va ser 
una tarda molt especial, on pares i ma-
res i xiquets i xiquetes van gaudir junts 
d’una estona agradable en companyia 
d’altres famílies. L’equip educatiu de 
la llar agraeix a tots els pares i mares la 
seva col·laboració en aquestes activitats; 
una vegada més s’ha demostrat la bona 
predisposició de les famílies i la bona 
relació i complicitat amb l’equip educa-
tiu de la llar, elements indispensables en 
la funció educativa que realitzen totes 
dues parts.

           J.J.
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Revetlla de
Sant Joan

DISSABTE, 23 DE JUNY
Festa de Sant Joan

A la Pista de l’Escola Daniel Mangrané

19:00 h: Recollida de taules per al sopar.

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 €

Col·locació d’una barana protectora al Camí Darrera
del Camp de Futbol a l’accés a la Via Verda
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Sant Bernabé 2012

Després d’uns quants anys amb una 
assistència més aviat minsa, la Festa 
de Sant Bernabé ha ressorgit. El pas-
sat dissabte dia 9 de juny Sant Bernabé 
va encapçalar la romeria, acompanyat 
pel Grup de Gralles i Tabals de Jesús, 
autoritats, pubilles i pubilletes, entitats, 
veïns i també la nombrosa participació 
del jovent del nostre poble, amb més 
de 80 joves. La romeria de Sant Berna-
bé ha estat inclosa com una més de les 
proves del circuit de penyes, aconse-
guint que una de les festes tradicionals 
de Jesús torni a ser el que va ser uns 
anys enrere. Un cop a l’Ermita es va 
celebrar la tradicional Eucaristia on les 

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

5 a
nys 

al v
ost

re s
erv

ei

nenes i els nens assistents van cantar 
els goigs al Sant i seguidament tots els 
allí presents van poder degustar balda-
nes, sardines i coquetes.

Agraïm l’assistència de tots els pre-
sents i especialment a les colles de jo-
ves que amb la seva iniciativa, un cop 
més, fan de Jesús un poble viu. 
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Escola
de Música
M. Martines
i Solà
Activitats
Musicals
Juny

• Concert fi nal de curs coral, or-
questra guitarres i banda juvenil.

Dissabte 16 de juny a les 18 hores.
Lloc: Gimnàs de l'Escola - Institut 

Daniel Mangrané.

• Audició fi nal de curs.
Dijous 21 de juny (Dia de la Música) 

a les 19.30 hores.
Lloc: Gimnàs de l'Escola - Institut 

Daniel Mangrané.
Organitza: Escola de Música Manel 

Martines i Solà - EMD de Jesús.

Jornada
Portes Obertes
Nou Gimnàs 
Municipal
DISSABTE 7 DE JULIOL

10:00 a 13:00 JORNADA PORTES 
OBERTES AL NOU GIMNÀS MU-
NICIPAL

ACTIVITATS DIRIGIDES
OBERTES A TOTHOM!!!

10:00 – 10:45 PILATES, MANTE-
NIMENT

10:45 – 11:30 STEPS, AERÒBIC
11:30 – 12:15 GAC, SPINNING
12:15 – 13:00 SPINNING, TONIFI-

CACIÓ
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La piscina d'estiu de Jesús, dels arquitectes 
Olga Felip i Josep Camps,
a la Biennal d'Arquitectura de Venècia

L'arquitecte tortosí Josep Camps, i 
la seva sòcia Olga Felip, participaran 
en la propera Biennal d'Arquitectura 
de Venècia amb la piscina d'estiu que 
van construir a Jesús i que va entrar 
en funcionament ara fa tot just un any. 
Camps i Felip són un dels nou equips 
de joves arquitectes que l'Institut Ra-
mon Llull ha seleccionat per represen-
tar Catalunya, que per primera vegada 
compta amb pavelló propi a la Biennal 
de Venècia.

Josep Camps i Olga Felip formen 
el despatx Arquitecturia. A Tortosa te-
nen unes altres dues obres que també 
han recollit diferents premis de caràc-
ter nacional i internacional: la plaça 
de l'Absis, al Nucli Antic, i el Centre 

Cívic Ferreries. L'escola Cinta Curto 
també és un projecte d'Arquitecturia.

L'Institut Ramon Llull va convocar 
un concurs de projectes per al primer 
pavelló de Catalunya i les Illes Balears 
a la Biennal d'Arquitectura de Venè-
cia. Els arquitectes Jordi Badia i Fèlix 
Arranz han esdevingut els comissaris 
de la mostra després d'haver guanyat 
aquest concurs amb la proposta "Voga-
dors", que inclou la piscina de Jesús, de 
Camps i Felip, i vuit obres  més. Els 
nou projectes inclosos tenen en comú 
el fet de ser innovadors sense perdre de 
vista el passat. Es tracta d'obres basa-
des en l'economia de mitjans amb què 
han estat construïdes, el respecte pel 
lloc on estan projectades, el compromís 

amb el territori i el seu caràcter experi-
mental i innovador.

L'arquitecte Josep Camps ha expli-
cat que "més enllà de la importància 
de la selecció de cadascuna de les nou 
obres de Catalunya i Balears, el que 
pren força és una manera de fer comú a 
un col·lectiu, herència de tota una tra-
dició, i que es projecta cap a un futur 
gràcies a un canvi de sensibilitat de la 
nostra societat".

De la seva banda, l'alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, ha valorat molt posi-
tivament que "un professional de casa 
nostra tingui aquest reconeixement in-
ternacional, més encara si es tracta de 
projectes que han estat promoguts per 
l'Ajuntament de Tortosa".

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

Curs d'Estiu 
de la URV - 
UETE 2012 a 
Jesús

La difusió del fabrisme a les terres 
de la diòcesi de Tortosa (1911-1932).

Del 16 al 18 de juliol de 2012 (15 h).

MATRÍCULA
Període de matrícula: des del 3 de 

maig fins a l’inici dels cursos, sem-
pre i quan hi hagi places vacants.

Sistema de matrícula:
- Via internet: des de la plana web 

de la URV: http//www.urv.cat
De manera presencial: a la secre-

taria del Campus de les Terres de 
l’Ebre.

L’escultor Joan Escuder autor del Monòlit Punt de Trobada Punt de Partida, 
col·locat davant de l’Edifi ci de la Immaculada en record per la Trobada dels Exalum-
nes del Col·legi de la Immaculada, ha fet una donació a l’EMD de 6 maquetes de dita 
escultura.

Donació de l'escultor Joan Escuder
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És necessari 6 inscrits per realitzar els tallers.

Kintos 94
Els dies 18 i 19 de maig es va ce-

lebrar la tradicional festa dels quin-
tos, “Kintos 94”, encara que ja no 
es va a la "mili", les jesusenques i 
jesusencs que compleixen els 18 
anys l’han volgut organitzar i reviu-
re. La nit de divendres a dissabte dia 
18 de maig es va celebrar el Torneig 
de Futbol Sala amb la participació 
de 16 equips, l’endemà dia 19 com 
ja sabeu passaren la manta pels ca-
rrers, cases i comerços del poble i 
a la nit, a l’Institut-Escola Daniel 
Mangrané, es va celebrar el tradicio-
nal ball de quintos amb l’actuació 
dels “TRILOGY DJ’S GROUP” de 
Jesús. Un cap de setmana més tard 
van fer una tarda lúdica a la pèrgola 
amb xocolatada, bingo i jocs per a 
infants. Ara que ja ha passat la fes-
ta, estic convençut que les quintes i 
quintos estan més que satisfets del 
seu cap de setmana. No puc més 

que donar les gràcies en el seu nom 
a tothom que ha col·laborat i felici-
tar-los per l’organització de la festa 
i per la responsabilitat demostrada.

Feliços 18 anys.
 Jordi Brull
 Regidor de Joventut
 de l’EMD de Jesús
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Activitats de juny, juliol, agost i 
setembre al Punt@Jove Biblioteca 
de Jesús

                                                                                                                  
JUNY

Divendres 22 de juny a partir de les 
18:00 h: Gimcana Cultural   

"SANT JOAN"

Divendres 22 de juny a partir de les 
18:00 h: Manualitat a càrrec d'Hamza 
col·laborador del punt jove

"PAPIROFLÈXIA"

JULIOL
Divendres 6 de juliol a partir de les 

17:30 h
"AMPOLLA AMB

SALS DE COLORS" 

Del DIA 9 FINS EL DIA 20 EL 
PUNT@JOVE ROMANDRÀ TAN-
CAT PER VACANCES.

Divendres 27 de juliol a partir de les 
17:30 h: a càrrec de Clara Surto

"CONTA CONTES"

   AGOST
Divendres dia 3 d’agost a partir de 

les 18:00 h: Manualitat
"FEM UNES XANCLES

DE CARTRÓ"

Divendres 10 d’agost a partir de les 
18:00 h

"LECTURA EN CATALÀ"

Del 13 AL 31 D’AGOST EL 
PUNT@JOVE ROMANDRÀ TAN-
CAT PER VACANCES.

SETEMBRE
Divendres 7 de setembre a partir de 

les 17:30 h
"XERRADA DE LES VACANCES"

Divendres 21 de setembre a partir de 
les 18:00 h:                                              

 "FEM UN HORARI ESCOLAR"
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Acta elecció de Reina i Reina Infantil
El dia 11 de maig de 2012, a les 20 

h, a la Sala Jordi Brull i Martínez de 
l’Ajuntament de Jesús, sota la Presi-
dència del Sr. Pere Panisello i Cha-
varria, es reuneixen el Sr. José Sales, 
regidor de Festes de l’EMD de Jesús, 
amb els membres de la Secció de Fes-
tes, Sandra Pino i Cinta Caubet, i els 
representants de les Entitats del Poble 
i familiars de les pubilles i pubilletes, 
per a procedir a l'elecció i sorteig de les 
Pubilles de la Festa Major 2012.

Les pubilles juvenils presentades per 
les entitats són:

NOM - COGNOMS - ENTITAT
Cinta Blanquet Gisbert - Secció de 

Festes.
Tania Tomàs Ripollès - AMPA Esco-

la Música M. Martines i Solà.
Cinta Vilaubí Grifoll - Associació de 

Veïns Jesús Catalònia.
Eva Forcadell Papiol - Societat de 

Caçadors Sant Bernabé.
Gemma Ginovart Codorniu - Asso-

ciació de Dones de Jesús.
Laia Roig Zumaquero - Associació 

Cultural Bonsai Terres de l'Ebre.
Núria Tomàs Fuentes - AEJE.
Cinta  Bertomeu Madueño - Asso-

ciació Cultural Set Cervells.
Azahara Rodríguez Ros - Casal de 

Jubilats Sant Francesc.
Després de reunir-se totes les pubi-

lles, acorden per elecció, nomenar Rei-
na de Festes 2012 a:

Cinta Blanquet Gisbert - Secció de 
Festes.

Les pubilles infantils presentades 
per les entitats són:

NOM - COGNOMS - ENTITAT
Abril Zaragoza Panisello - Secció de 

Festes.
Damaris Tafalla Muñoz - Associació 

de Veïns Jesús Catalònia.
Marina Juárez Aixendri - Associació 

de Dones de Jesús.
Àngela Riera Mulet - CF Jesús Ca-

talònia.

Irune Chavaria Mariné - AEJE.
Mariona Álvarez Franch - Associa-

ció Esportiva Veterans Jesús Catalò-
nia.

Anna Calvo Flores - AMPA Institut 
Escola Daniel Mangrané.

Després de realitzar-se el sorteig 
davant tot el públic assistent, la reina 
infantil 2012 és:

Abril Zaragoza Panisello - Secció 
de Festes.

A les 21 h, es dóna per fi nalitzada 
la reunió.
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Programa de la Festa MajorPrograma de la Festa Major
Jesús 2012Jesús 2012

Del 6 al 14 de juliol
Organitza: Secció de Festes de l'EMD - Jesús Activitats i Serveis, SL

Divendres 29 JUNY
20.00 h: Inscripció i sorteig dels llocs de la 

plaça de bous.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

Dissabte 30 JUNY
19.00 h. Missa en honor a Sant Cristòfol, pa-

tró dels automobilistes.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
En acabar la celebració litúrgica, es beneiran els ve-

hicles davant l’Església Parroquial.
20.30 h. Concentració de pubilles, pubilletes 

i autoritats al Pati de la Immaculada, que desfi la-
ran acompanyats pel Grup de Majorettes de Jesús 
de l’Associació Magruper fi ns l’Institut Escola Daniel 
Mangrané.

21.00 h. Proclamació de la Reina de Festes, 
pubilles i pubilletes de les entitats que represen-
taran el poble de Jesús, a càrrec de l’Alcalde de l’EMD 
de Jesús.

Pregó de la Festa Major a càrrec de l’Il·lm. Sr. F. 
Xavier Pallarès i Povill, Delegat Territorial del 
Govern a les Terres de l’Ebre de la Generalitat 
de Catalunya.

Presentat per  Maite Mestre.
Actuarà:
– BANDA  MANEL MARTINES I SOLÀ amb la direcció 

d'Agustí Roé.
Acte amenitzat per TECLATS TONI.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

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

Els jesusencs nomenats són:
– Càritas de Jesús, per la seva constant implicació en 

les tasques socials i solidàries, amb una especial atenció 
a la recollida de roba i suport al banc d’aliments.

– Claustre de professors de l’Institut Escola 

Daniel Mangrané, per l’obtenció del premi a la pro-
ducció audiovisual en l’apartat escolar convocat pel 
Consell d’Audiovisuals de Catalunya i per la constant 
participació en totes les activitats esportives, culturals 
i socials que s’organitzen al poble de Jesús.

– Jeremy Alcoba, escollit Millor Esportista Federat 
en Edat Escolar al Baix Ebre durant el 2011 i campió de 
Catalunya de Motociclisme en la cilindrada de 70 cc.

– Penyes de Jesús, per la realització d’un nove-
dós lip-dup durant la festa major i per la capacitat 
que han tingut per vincular-se en molts dels esdeveni-
ments que s’organitzen durant l’any a Jesús.

Menú: entrants, entremesos, confi t d’ànec, pastís, 
cafè, aigua, vi i cava.

A continuació Ball a càrrec del Duo Guateque.
Organitza: Associació Josep Puig.
Lloc: Casal Jesusenc.

Dijous 5 JULIOL
20.00 h. Presentació del llibre “Jesús”.
Publicat per Onada Edicions “Col·lecció Biblioteca 

Cruïlla”, amb la col·laboració de la Diputació de Tar-
ragona i l’EMD de Jesús. 

L’acte comptarà amb la presència del Sr. Miquel Àn-
gel Pradilla, editor, l’Alcalde de Jesús i Vicepresident 
de la Diputació, Pere Panisello i dels coordinadors del 
llibre, Vicent Pellicer i Mònica Monserrat, i dels dife-
rents redactors.

Es convida tot el poble a gaudir de la presentació. 
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Divendres 6 JULIOL
20.00 h. Repartiment del típic panoli pels car-

rers i places del poble, acompanyats pels Grallers 
de Jesús.

Es convida a tot el veïnat a participar de la Festa 
Major.
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S’invita a tots els qui vulguin participar-hi.
S’ha d’anar vestits de pagès i pagesa.
Lloc de trobada: Pati de la Immaculada.
20.00 h. X Campionat de Futbol 7 “Festes de 

Jesús”.
– Classifi catòries –
Organitza: CF Jesús Catalònia.
Lloc: Camp de Futbol de la Santa Creu.
00.00 h. Nit de Foc.
Organitza: Associació Cultural i Juvenil 7 Cervells.
Patrocina: EMD de Jesús i Diputació de Tarragona.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.
A continuació, inauguració de la zona jove ins-

tal·lada al recinte del Col·legi, a càrrec de la Reina 
de Festes, Cinta Blanquet Gisbert, acompanyada de les 
pubilles, del Regidor de Joventut Sr. Jordi Brull, del Re-
gidor de Festes Sr. José Sales i de tots els assistents.

Dissabte 7 JULIOL
8.00 h. Engegada de coets.
9.00 h. Giravolt de campanes anunciant la Festa 

Major.
9.00 h. Repartiment de panoli pels Canalets de la 

població.
10.00 a 13.00 h. Jornada de Portes Obertes al 

Nou Gimnàs Municipal. 
Activitats dirigides a tothom:
 10.00-10.45 h: Pilates, manteniment.

 10.45-11.30 h: Steps, aeròbic.
 11.30-12.15 h: Gac, spinning.
 12.15-13.00 h: Spinning, tonifi cació.
Lloc: Nou gimnàs municipal.

X FESTA DEL XIQUET I LA XIQUETA
“ANY PILARÍN BAYÉS”

11.00 h. Tallers lúdics. 
Es prega puntualitat a tots els xiquets i xiquetes as-

sistents a les activitats.
Les proves es faran per equips.
Col·laboren: Societat Cultural i Ecologista Sant Jo-

sep, AMPA Institut Escola Daniel Mangrané, Associa-
ció Cultural 7 Cervells, Esplai Sant Francesc, Punt Jove, 
AEJE i Club de Futbol Jesús Catalònia. 

Lloc: Pèrgola i Pati Immaculada.
Refrescos i cervesada patrocinada pel BAR CA-

SAL DE JUBILATS. 
13.00 h. Vermut i aperitiu. 
Organitza: Societat Cultural i Ecologista Sant Josep. 
Lloc: Pl. Ànimes i C/ Nou.
17.00 h. Finals del X Campionat de Futbol 7 

“Festes de Jesús”.
Organitza: CF Jesús Catalònia.
Lloc: Camp de Futbol de la Santa Creu.

VIII TROBADA A JESÚS DE BANDES 
DE MÚSICA   

18.30 h. Concert  Conjunt de les bandes assistents 
a la Trobada:

– BANDA DE L’ESCOLA DE MÚSICA M. MARTINES I 
SOLÀ.

Més Festa que mai
Tots sabem que estem vivint una situació molt 

complicada a tots els nivells.
En aquests moments, la Festa Popular, la del Poble 

és quan ha d’agafar més rellevància que mai perquè 
tots els valors que són inherents a la Festa són més 
necessaris que mai. 

La Festa porta alegria, convivència, solidari-
tat, treball conjunt, augment de la identitat, de 
l’autoestima i de la relació entre els veïns...

Unes Festes com les de Jesús, en actes tan popu-
lars i de participació com el Coso Iris, Ofrena, Bous, 
Concurs de Truites, Música al carrer, Paella, Nit Jove 
i de la Gent Gran, Tallerets, Circuit de Penyes, Parc 
Infantil, Nit de Foc... tot són actes populars i partici-
patius per a totes les edats.

Ara és quan la Festa ens ha de servir més que mai 
per millorar l’estat anímic de la gent, encara que 
sigui per uns dies, i des de l’EMD amb un pressupost 
mínim gràcies a la col·laboració d’entitats, el volun-
tariat de la Secció de Festes, i de més persones, po-
dem seguir mantenint un bon nivell d’activitats per 
a que tots la poguéssim gaudir al màxim.

Si ho aconseguim ens donarem per satisfets.
Aquestes Festes, a més de la Piscina, ja podrem 

dis posar de les tres pis-
tes de Pàdel i farem 
una jornada de portes 
obertes al Nou Gimnàs 
que complementarà al 
conjunt d’equipaments 
esportius.

I després d’aquest 
parèntesi hem de con-
tinuar amb el treball 
per intentar mantenir 
els serveis dels què po-
dem gaudir al nostre 
Poble.

Enhorabona a les Pu-
billes i Pubilletes, i en 
especial a Cinta i Abril, reina i pubilleta infantil, que 
ens representen com a Poble.

Jesusenques i jesusencs, en nom de tots els mem-
bres de l’EMD i de la Secció de Festes que tinguem 
tots plegats una bona Festa Major.

A gaudir-la, que és la nostra Festa.

Pere Panisello i Chavarria
Alcalde – President
Entitat Municipal Descentralitzada



– 33 –
FESTES MAJORS  FESTES MAJORS  FESTES MAJORS  FESTES MAJORS

FESTES MAJORS  FESTES MAJORS  FESTES MAJORS  FESTES MAJORS
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S

– BANDA MUNICIPAL DE TORTOSA
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
19.00 h. Cervesada popular patrocinada per Bar 

Restaurant La Gela.
19.30 h. Berenar de germanor per als músics assis-

tents a la Trobada.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada
19.30 h. Inauguració de les exposicions:
– De pintura a l’oli de Josep Bahima.
– Mostra de Bonsais a càrrec de l’Associació 

Bonsai Terres de l’Ebre.
Entre tots els assistents se sortejarà un dibuix 

del pintor Josep Bahima.
Lloc: Espai d’Exposició Claustre de la Immaculada 
20.15 h. Sortida de l’Església de la imatge de 

Sant Francesc.
Portada pels regidors i regidores per la com-

memoració del 18è Aniversari de la Constitució 
de l’EMD de Jesús. 

20.30 h. Ofrena de fl ors i fruits a Sant Fran-
cesc, patró del poble. 

Demanem la participació dels veïns, penyes i enti-
tats.

Participaran:
– TAMBORS I CORNETES DE LA CONFRARIA DEL SA-

GRAT COR.
– MAJORETTES DE JESÚS DE L’ASSOCIACIÓ MAGRU-

PER.
– BANDA DE L’ESCOLA DE MÚSICA M. MARTINES I 

SOLÀ.
– BANDA MUNICIPAL DE TORTOSA.
Desfi lada de vehicles clàssics.
Concentració a l’Av. Sta. Teresa (davant del camp 

de futbol).
Transcorrerà pel C/ Garcia, C/ Sèquia, Av. Molins 

d’en Comte, C/ Daniel Mangrané.
Finalitzarà front l’Església Parroquial.
L’ofrena és el millor acte de les festes perquè sur-

tin al carrer amb els nostres vestits tradicionals que 
estan lligats a la nostra manera de ser i als nostres 
orígens, és per això que invitem al veïnat a participar 
a l’ofrena lluint els vestits de pagès.

Es recomana que es portin productes de llarga du-
rada.

00.15 h. Gran ball en honor de les Pubilles i 
Dames d’Honor.

Ball amenitzat per la GRAN ORQUESTRA ATA-
LAIA.

A la mitja part s’efectuarà un sorteig per als posseï-
dors d’abonament, d’un sopar per a dues persones, 
per gentilesa del Bar-cafeteria PATA NEGRA.

Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

Diumenge 8 JULIOL
8.00 h. Engegada de coets.
11.00 h. Missa Major a l’Església Parroquial, en 

honor de Sant Francesc, Patró del Poble.

Acompanyarà la Missa el Conjunt Instrumental 
de l’Escola de Música Manel Martines i Solà.

11.45 h. Festa de benvinguda als nous jesu-
sencs.  

S’invita a tot el veïnat a assistir a la festa.
Es posarà l’escut representatiu del Poble i es lliurarà 

una orla als nascuts l’any 2011.
Actuarà: 
– Conjunt Instrumental de l’Escola de Música Manel 

Martines i Solà.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
Tot seguit, Ball de Vermut de l’Associació Cul-

tural 7 Cervells de Jesús. 
Patrocina: Associació Cultural 7 Cervells de Jesús.
Lloc: Plaça de la Immaculada.
A continuació, Fem l’Estelada humana més 

gran.
Organitza: Jesús per la Independència.
Nota: Tens una camiseta groga o roja? Porta-la i 

forma part de l’estelada humana més gran. Si no en 
tens cap. “Jesús per la Independència” te’n vendrà 
una abans de l’acte.

19.00 h. Cercavila pels carrers del poble a càrrec 
de la XARANGA SUC D’ANGUILA. 

19.30 h. Concentració de carrosses a la plaça de 
bous, on es farà públic el veredicte del jurat.

20.00 h. Gran COSO IRIS pels carrers del poble, 
acompanyats pel Grup de Majorettes de Jesús de 
l’Associació Magruper.

El jurat estarà format per un responsable de cada 
carrossa.

Amenitzarà l’acte la XARANGA SUC D’ANGUILA. 
– Prova puntuable per al Circuit de Penyes –
00.00 h. Ball amenitzat per l’ORQUESTRA SA-

TURNO.
A la mitja part s’efectuarà un sorteig per als posseï-

dors d’abonament, d’un sopar per a dues persones, 
per gentilesa del BAR JP.

Lloc: Institut Escola D. Mangrané.

Dilluns 9 JULIOL

DIADA DE LA GENT GRAN 
I NIT DE PENYES 

9.00 h. Engegada de coets.
11.00 h. Missa en homenatge a la Gent Gran.
Al fi nalitzar la Missa, actuació de Joseret i la 

seva rondalla.
12.00 h. Visita a la Llar de l’Hospital de la San-

ta Creu, acompanyats pel cantador de jotes tortosi-
nes Joseret i la seva rondalla.

12.00 h. Jocs de carrer i gimcana per als xi-
quets i xiquetes.

Organitza: Esplai 7C. 
Concentració: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
13.00 h. Degustació de cervesa patrocinada per 

Bar-cafeteria PATA NEGRA. 



– 34 –
FESTES MAJORS  FESTES MAJORS  FESTES MAJORS  FESTES MAJORS

FESTES MAJORS  FESTES MAJORS  FESTES MAJORS  FESTES MAJORS
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S
 

 
F

E
S

T
E

S
 

M
A

JO
R

S

15.00 h: Posada de carros i carretes al voltant de 
la plaça de bous, situada a la Ctra. Roquetes, enfront 
del Col·legi.

Es prega puntualitat perquè sinó es perdrà el torn.
17.30 h. Tirada de birles infantil.
Lloc: Camp de birles de l’Edifi ci de la Immaculada.
-Prova puntuable per al circuit penyes infan-

tils-
18.30 h. Tirada de birles.
Lloc: Camp de birles de l’Edifi ci de la Immaculada
-Prova puntuable per al circuit penyes -
18.30 h. Cervesada popular patrocinada per la 

Granja José María.  
20.00 h. Sopar per a la gent gran. 
Menú: Picadetes, entremesos, rotí de pollastre, ge-

lat, vi, gasosa, aigua i cava. 
A continuació. Festa Homenatge:
- als avis de més edat de la festa.
- al matrimoni més vell del poble.
- a les parelles que celebren les noces d’or aquest 

any.
Durant l’acte també s’efectuarà un sorteig per als 

posseïdors d’abonament, d’un sopar per a dues perso-
nes, per gentilesa del BAR CASAL DE JUBILATS. 

A continuació ball amb Sherpas Duo.
És imprescindible presentar el tiquet a l’entrada.
Inscripció prèvia: 2 €.
Lloc: Casal Jesusenc.
22.00 h. Sopar de germanor de les penyes i 

colles d’amics de Jesús. 
A partir de les 20.00h, es facilitaran taules i cadires 

a les penyes, fi ns que s’esgotin les existències i cada 
grup es portarà el seu sopar.

A partir de les 00.00 h:
– Concurs de play nback 
– Festa guateque
-Prova puntuable per al circuit de penyes-

Dimarts 10 JULIOL

DIADA DE LA DONA
9.00 h. Engegada de coets.
11.00 h. Passa carrers pel poble pels Tambors i 

Cornetes de la Confraria del Sagrat Cor. 
11.00 h. Curses variades.
L’AEJE patrocina els obsequis.
Lloc: C/ Caritat. 
-Prova puntuable al circuit de penyes infantils-
11.00 h. Jocs de futbolí.
Col·labora ROYES.
Lloc: Carrer Caritat.
11.15 h. Concentració de les dones a la Pèrgola del 

Pati de la Immaculada. 
11.30 h. Concurs del cinquet. 
Organitza: Associació de Dones de Jesús.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

12.00 h. Elecció d’Alcaldessa (la més gran assis-
tent a la festa).

12.15 h. Concurs de pizzes. S’han de portar les 
pizzes ja cuinades.

Es premiarà a la millor pizza, amb un sopar per a 
dues persones per la Granja José María.

Degustació de les pizzes que han concursat.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
13.00 h. Musclada patrocinada per l’Associació 

de Dones de Jesús.
Sangriada per a les dones. 
Col·labora: PEIXATERIA JUANITO.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
13.30 h. Cervesada popular patrocinada per Bar 

J.P.
18.30 h. Desfi lada amb mantons, de tot tipus, per 

assistir a la festa dels bous, acompanyades pel Grup 
de Majorettes de Jesús de l’Associació Magruper.

Sortida des de la Pl. de Bous.
18.45 h. Vaquetes exclusivament per a les dones. 
19.00 h. Bous a la plaça, de la prestigiosa RAMA-

DERIA DE PERE FUMADO (Lo Charnego).
A la mitja part, Cursa de Cambrers. 
-Prova puntuable per al circuit de penyes-
00.00 h. Gran sessió de ball amenitzat per OR-

QUESTRA TABÚ. 
Ball de mantons de Manila.
A la mitja part també s’efectuarà un sorteig per als 

posseïdors d’abonament, d’un sopar per a dues perso-
nes, per gentilesa del BAR OLÍMPIC. 

Lloc: Institut Escola D. Mangrané.

Dimecres 11 JULIOL
8.00 h. Engegada de coets.
Jornada “JOCS ESPORTIUS I TRADICIONALS”.
10.30 h. Inscripcions.
11.00 h. Proves: birles, proves d’habilitat en bici-

cleta, estirada de corda, jocs...
Organitza: Associació Josep Puig.
Col·labora: Grup Ciclista Baix Ebre.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada..
13.00 h. Cervesada popular patrocinada pel Bar 

Modern.
13.00 h. Jotes a la plaça amb ball del vermut.
Organitza: Jesús per la Independència.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

XXIV CONCURS POPULAR 
DE TRUITES

Patrocina: PROCOBER / PITAS-PITAS
18.30 h. Inscripcions per al Concurs Popular de 

Truites. S’oferiran oli, ous i patates als participants, i 
han de portar el fogó, la paella i els ingredients que 
creguin més idonis per a fer la truita.

El concurs fi nalitzarà a les 20.30 h. 
S’oferirà un obsequi a tots els participants.
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El jurat atorgarà els següents premis PITAS- PITAS:
- 200 €: Premi a la truita de més bon gust.
- 200 €: Premi a la truita de més bona presentació.
- 200 €: Premi a la truita més original (pels ingre-

dients).
Organitza: Secció de Festes.
Col·labora: Penya “Amics del Guinyot”.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
-Prova puntuable per al circuit de penyes-
19.00 h. Tancament dels carrers Molins d’en Com-

te i Daniel Mangrané, perquè tots els veïns hi puguin 
col·locar les taules.

21.00 h. Cervesada popular patrocinada pel pub 
LA LLUNA. 

22.00 h. XXVIII EDICIÓ DE LA GRAN PAELLA 
POPULAR D’ARRÒS.

Col·laboren: PADESA
  CARNISSERIES BLANQUET
  FRIGORÍFICS LLUÍS
  SOLDEBRE, SCCL
  PEIXATERIA JUANITO 
  LOURDES MARTÍNEZ
  COOPERATIVA ARROSSAIRES DELTA DE L’EBRE
Amenitzarà el sopar la XARANGA SUC D’ANGUILA
I després ball popular amb l’ORQUESTRA 

ACUARIO.
A partir de les 17.00 h es llogaran taules i cadires 

per a la paella.
Preu: 1,00 € cadira
 5,00 € taula
La recollida de les mateixes serà de les 00.00 a les 

4.00 h de la matinada.
Lloc: Pl. de la Verdura.

Dijous 12 JULIOL

09.00 h. Engegada de coets.
11.00 h. Prova aquàtica.
Lloc: Piscina municipal.
-Prova puntuable per al circuit de penyes-
11.30 h. Prova aquàtica.
Lloc: Piscina municipal.
-Prova puntuable per al circuit penyes infantil-
12.00 h. Cervesada popular patrocinada pel Bar 

de les Piscines.
18.00 h. TIRADA INTERCOMARCAL DE BIRLES. 
Clubs participants: Amposta, La Cava, Vinaròs, Ro-

quetes, L’Aldea, Sant Jaume, El Godall, Mas de Barbe-
rans, Les Cases d’Alcanar, La Sénia i Jesús. 

Organitza: Club de Bitlles Catalònia de Jesús.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.
18.15 h. Concentració a la Pl. Francesc Queralt de 

les pubilles, pubilletes i els seus acompanyants, i des-
fi lada fi ns la plaça dels bous, acompanyades per la 
Banda de Tambors i Cornetes de la Confraria del 
Sagrat Cor.

18.30 h. Bous a la plaça, de la RAMADERIA DE 
PERE FUMADO (Lo Charnego).

A la mitja part, baldanada i cervesada patrocinada 
per AEJE. 

00.00 h. II Trobada de Clubs de Ball Esportiu.
Gran exhibició de ball a càrrec dels alumnes del CBE 

Jesús i de parelles invitades dels clubs de Ritme Vina-
llop, Amposta Quick Dance, Making Dance, Amics del 
Ball de Saló i Ball Ball.

Actuació estel·lar de Nicolás García i Adriana Torra-
badella, campions d’Espanya en la categoria Profes-
sional Llatí i subcampions del Món en la categoria de 
Show Dance.  

Organitza: Club de Ball Esportiu Jesús.         
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané. 
Sorteig per als posseïdors d’abonament, d’un so-

par per a dues persones, per gentilesa del Restaurant 
Equitor.

Divendres 13 JULIOL
NIT BLANCA

9.00 h. Engegada de coets.
11.00 h. Trencada d’olles
Lloc: Pati de la Immaculada.
11.30 h. Cursa de cambrers. 
Lloc: Pati de la Immaculada.
-Prova puntuable per al circuit de penyes in-

fantils- 
13.30 h. Refrescos i cervesada popular. 
Patrocina: TOSCÀ-DAMM.
Organitza: Penya Barcelonista de Jesús.
Lloc: C/ Vilanova. 
17.00 h. Cervesada popular patrocinada pel Bar 

Aldelros.
18.30 h. Concentració a l’Aube de les pubilles, 

pu billetes i els seus acompanyants i desfi lada fi ns la 
plaça dels bous. 

19.00 h. Bous a la plaça, de la prestigiosa RA-
MADERIA D’HILARI PRÍNCEP.

A la mitja part dels bous, pícnic a la plaça.
- Prova puntuable per al circuit de penyes-
20.00 h. Desencaixonada d’un bou salvatge de la 

prestigiosa RAMADERIA DE ROGELIO MARTÍ.
21.30 h. Exhibició de quatre vaquetes.
22.00 h. S’embolarà un bou salvatge.
Patrocina: Penya lo Novillo de Jesús.
00.00 h. Ball amb l’ORQUESTRA FENOMENON
L’Associació de Dones de Jesús organitzarà el ball 

del ram.
A la mitja part també s’efectuarà un sorteig per als 

posseïdors d’abonament, d’un sopar per a dues perso-
nes, per gentilesa del RESTAURANT LA GELA. 

02.00 h. Prova sorpresa.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.
-Prova puntuable per al circuit de penyes i 

penyes infantils-
A partir de les 2 de la matinada i fi ns que el cos 

aguanti Música Revival amb la participació de Dj’s.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané. 
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Dissabte 14  JULIOL
6.00 h. Bous a la plaça, de la prestigiosa RAMA-

DERIA DE PERE FUMADÓ (Lo Charnego).
11.00 fi ns les 14.00 h. La mainada podrà gaudir 

d’un PARC D’ATRACCIONS infantils gratuït.  
 (Horari de funcionament: matí d'11 a 14 h).
Col·labora: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

“La  Caixa”.
Lloc: Pati de la Immaculada.
13.00 h. Cervesada popular patrocinada pel Bar 

Olímpic. 

SOPAR DE L’ESTOFAT DE BOU
FI DE FESTA

17.00 h. Obertura del recinte, per reservar taula 
per al sopar de l’estofat de bou.

Lloc: Passeig Josep Puig.
20.00 h. Obertura del recinte per entrar tot el 

fato per al sopar.
22.00 h. SOPAR DE L’ESTOFAT DE BOU, per als 

posseïdors d’abonaments. 
Amenitzarà el sopar la  XARANGA SUC D’ANGUILA. 
Hi haurà tiquets a la venda a 15 €, per a tot aquell 

que no tingui abonament.
00.00 h. Els 7 Cervells encendran els focs d’arti-

fi ci com a cloenda de la Festa Major.
00.00 h. Gran sessió de ball a la pista del Col·legi 

Públic, amenitzat per LA GRAN ORQUESTRA BELLE 
EPOQUE.

6.00 h. Cloenda de les Festes amb cercavila amb 
els Tambors de la Confraria del Sagrat Cor.  

Organitza: Penyes de la zona jove.

ESTÀ OBERT A TOTES LES PENYES DEL 
POBLE MENORS DE 16 ANYS

El circuit de penyes constarà de les proves següents:
– Tirada de Birles (dilluns 9)
– Curses variades (dimarts 10)
– Prova aquàtica (dijous 12)
– Cursa de cambrers (divendres 13)
– Prova sorpresa (divendres 13) a la 01.00 h 

a la pista del ball.
Els equips estaran formats per tres o més persones, 

amb una edat màxima de 16 anys, i els membres dels 
equips es poden combinar en funció de les proves.

El jurat del circuit estarà format per membres de la 
Comissió de Festes. Hi haurà un trofeu per la penya 
guanyadora del circuit 

PER TAL DE PODER PARTICIPAR EN EL CIRCUIT CAL 
INCRIURE’S ABANS DEL DIMECRES DIA 4 DE JULIOL 
A LES OFICINES DE L’EMD.

Atenció Penyes Infantils! Circuit 2012

DIJOUS, 5 DE JULIOL
19.30 h: Muntatge Zona Jove.
DIVENDRES, 6 DE JULIOL
A l'acabar la Nit de Foc, inauguració Zona Jove, a 

càrrec de la Reina de Festes, Cinta Blanquet Gisbert, 
acompanyada de les Pubilles, del regidor de Joventut, 
Jordi Brull i el regidor de Festes, José Sales.

DIVENDRES, 13 DE JULIOL
Nit temàtica “Nit del Terror”.
DISSABTE, 14 DE JULIOL
06.00 h: Cloenda de les Festes amb cercavila amb 

els Tambors i Cornetes de la Confraria del Sagrat Cor.
DIUMENGE, 15 DE JULIOL
19.00 h: Desmuntada popular de les la Zona Jove.

Actes Zona Jove

ESTÀ OBERT A TOTES LES PENYES DEL POBLE MAJORS DE 16 ANYS.
El circuit de penyes de la Festa Major, constarà de les proves següents:
      – Coso Iris (diumenge 8).
      – Tirada de Birles (dilluns 9).
      – Festa Guateque i Play Back. Sopar de Penyes(dilluns 9).
      – Cursa de cambrers (dimarts 10) a la mitja part dels bous.
      – Concurs de truites (dimecres 11).
      – Prova aquàtica (dijous 12).
      – Pícnic a la plaça (divendres 13) a la mitja part dels bous.
      – Prova sorpresa (divendres 13) a la 01.00 h a la pista del ball.
Els equips estaran formats per dos, tres o més persones, amb una edat  mínima de 16 anys, i els membres 

dels equips es poden combinar en funció de les proves.
El jurat del circuit estarà format per membres de la Comissió de Festes i un delegat de cada penya.
Hi haurà un trofeu per la penya guanyadora del circuit.
PER TAL DE PODER PARTICIPAR EN EL CIRCUIT CAL INCRIURE’S ABANS DEL DIMECRES DIA 4 DE JULIOL A 

LES OFICINES DE L’EMD.

Atenció Penyes! Circuit - Festes Majors 2012
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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

ORQUESTRA  ATALAIA

ORQUESTRA  BELLE EPOQUE

– Del pintor Josep Bahima
 Lloc: Espai d’Exposició Claustre de la Immaculada.
 HORARI de l’exposició durant les Festes Majors.
 Dies feiners: de 20 a 21 h. 
 Dissabte i diumenge: de 12 a 13.30 h i de 19 a 21 

h. 
 Entre tots els assistents, el dia de la inaugu-

ració, se sortejarà un dibuix del pintor Josep 
Bahima.

- Mostra de Bonsais a càrrec de l’Associació 
Bonsai Terres de l’Ebre.

 Lloc: Pati Claustre de l’Edifi ci de la Immaculada
 HORARI de l’exposició:
 Dissabte 7 i diumenge 8 de juliol de 10 a 13 h i de 

17 a 20 h.

– S’invita al veïnat a engalanar els carrers i les façanes 
per a realçar la Festa Major i a lluir la bandera de 
Jesús als balcons.

Exposicions
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A les Ofi cines de l’EMD de Jesús 
hi ha a la venda la bandera ofi cial 
de l’EMD de Jesús al preu de 5 €.

Els posseïdors d’abonament, 
podran adquirir-ne una per unitat 
familiar al preu de 2 €.

Bandera ofi cial de 
l'EMD de Jesús

Es recorda als menors de 14 anys 
que està prohibit baixar a la Pl. de 
bous, ni tan sols acompanyats per 
una persona major d’edat. Article 
12 del Reglament de la Llei 34/2012.

- Es prohibeix el maltractament 
als animals. Article 10 de la Llei 
34/2010.

La Comissió no es fa responsable 
de qualsevol incident que es pugui 
ocasionar.

Bous

ORQUESTRA  FENOMENON

1r premi: 500,00 €
2n premi: 350,00 €
3r premi: 250,00 €

Es gratifi carà amb 100,00 € totes aquelles carrosses 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 responsable 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
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Prova de penyes
Piscina Municipal de Jesús 2012
Prova de penyes per adults
Anelles Musicals

Aquesta prova consisteix en col·locar 
diferents anelles a sota la superfície de 
l’aigua en la zona profunda de la pis-
cina. Els participants se situaran dintre 
l’aigua de manera fl otant a la superfície 
i quedaran agafats de les mans fent una 
rotllana.

En el moment que la música comen-
ce a sonar els participants començaran 
a moures cap a la dreta. Quan s’aturi la 
música, els participants han de fer una 
immersió i agafar el més ràpid possible 
una anella.

La prova comença amb una anella 
menys, d’aquesta manera sempre hi 
haurà un participant que es quedarà 
sense anella i així mateix cada vegada 
s’eliminarà un participant i una anella.

El guanyador serà aquell participant 
que aconsegueix agafar l’última anella 
que queda a sota la superfície de la pis-
cina.

La puntuació:
• La puntuació anirà de 10 punts per 

al primer, 9 per al segon, 8 per al ter-
cer…

El funcionament serà el següent:
• Hi participen 3 de cada colla, per 

tant es faran 3 torns i d’aquesta manera 
tots tres participants podran disputar la 
prova.

• Pel que fa a l’anella, s’observarà 
qui és la primera persona en agafar 
l’anella i aquesta serà la guanyadora.

• Una anella per participant.
• Si en algun cas, hi ha dos partici-

pants que agafen 1 anella alhora es tor-
narà a repetir.

• Volem que el fair play estigué pre-
sent i alhora que la diversió sigui màxi-
ma.

Prova de penyes per a joves
Relleus de cambrers

Aquesta prova consistirà en fer grups 
de 3 individus, de manera que compe-
tiran cada colla per separat. Els partici-
pants se situaran asseguts a la vora de 
la piscina, 2 individus a un costat de la 
piscina i l’altre individu a l’altre costat 
de la piscina.

La prova consisteix en fer 3 relleus 
amb una taula de suro amb 5 elements 
damunt la taula, en que l’objectiu de la 
prova, tracta en fi nalitzar els relleus el 
més ràpid possible i mantenir la majo-
ria d’elements damunt la taula de suro.

El participant que fa el relleu pot 
escollir la forma o la posició que vul-

gui per fer el relleu, ja que com hem 
dit abans, l’objectiu fi nal és arribar a la 
meta el més ràpid possible i amb el ma-
jor material possible.

Els guanyadors d’aquesta prova se-
ran la colla que millor temps hagin 
realitzat en el relleu, ja que per cada 
pèrdua dels 5 elements que tinguin a 
sobre la taula de suro se’ls restarà 10 
segons. D’aquesta manera cada colla 
triarà la seva estratègia per intentar ser 
el guanyador.

La puntuació:
• Una vegada acabada la prova 

s’establirà una classifi cació per temps, 
d’aquesta manera al primer classifi cat 
se li donaran 10 punts, al segon classi-
fi cat 9 punts i així successivament.

Funcionament:
• Hi participen 3 individus de cada 

colla de manera conjunta.
• No es pot baixar de la vora de la 

piscina fi ns que el participant no té la 
taula de suro a les mans.

• Volem que cada colla estableixi la 
seva estratègia, ja sigui en la forma de 
transportar la taula com en l’estratègia 
del temps (originalitat).

  Sara Benet
  Ivan Arrufat

Vacunació de gossos

Presentació del llibre 
"La vaca/The cow" 
d'Assumpció Sabat
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Pistes de pàdel de Jesús
Normes d'utilització de les instal·lacions

– Qualsevol desperfecte o anomalia 
detectada en la pista es notifi carà de 
forma immediata al responsable de la 
instal·lació.

– La reserva de la pista es podrà fer 
en 24 hores d’antelació com a màxim, 
per als no socis del gimnàs municipal, 
i amb 72 hores d’antelació per als socis 
del gimnàs municipal.

– Per a la reserva serà necessari 
aportar el nom de dues persones.

– En cada reserva només es podrà 
reservar una hora. En el cas que la se-
güent hora no estigue ocupada 10 mi-
nuts abans de l’hora prevista, es podrà 
allargar el temps de reserva previ paga-
ment de l’import corresponent.

– La reserva és intransferible i s’ha 
de confi rmar 10 minuts abans de l’hora 
prevista, en cas contrari la pista que-
darà lliure.

– No es pot reservar la pista en nom 
de terceres persones en benefi ci propi.

– Està prohibit menjar dins les pis-
tes, tirar a terra restes de begudes, etc.

– Per a utilitzar les pistes és obligato-

ri utilitzar roba esportiva, i material es-
caient per a la pràctica del pàdel, que-
dant prohibit altres tipus de material.

– L’anulació reiterada o no presenta-
ció en les reserves efectuades pot ser 
motiu de sanció econòmica per a les 
persones que han fet la reserva.

– Fer mal ús de les instal·lacions, pot 
comportar l’expulsió de les mateixes.

– Els participants, en el moment de 
fer la reserva, manifesten ser aptes per a 
la pràctica de l’activitat físico-esportiva.

– JAS no es fa responsable de les 
possibles lesions o ferides, que els 
participants puguin sofrir practicant 
l’activitat físico-esportiva.

– JAS no es fa responsable de la pèr-
dua dels objectes que els usuaris es pu-
guin deixar en la instal·lació.

– Per al funcionament de l’enllumenat 
s’han d’adquirir les fi txes al bar.

– El tel. per a fer les reserves és el:  
664 490 402.

Inauguració pistes de pàdel
DISSABTE 23 JUNY 2012

INAUGURACIÓ PISTES DE 
PÀDEL 

– 11:00 CLÍNIC – "APRÉN A 
JUGAR A PÀDEL AMB ELS MI-
LLORS JUGADORS DE LA PRO-
VÍNCIA DE TARRAGONA". 

CLÍNIC GRATUÏT PER A TO-
THOM!

– 12:00 INAUGURACIÓ 
– 12:30 PARTIT D’EXHIBICIÓ 

ENTRE:
PABLO GRECO - LUIS FERRINI 

(PARELLA NÚM. 1 DE TARRA-

GONA) i 2 DELS MILLORS JUGA-
DORS DE LES NOSTRES TERRES. 

– 16:00 – 20:00 JORNADA POR-
TES OBERTES.

* qui vulgue podrà gaudir de les 
instal·lacions gratuïtament prèvia ins-
cripció a les mateixes pistes.
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L'alumnat de primer d'ESO participem
en la primera cursa dels instituts

L’alumnat de primer d’ESO de 
l’Institut Escola Daniel Mangrané vam 
participar en la cloenda del projecte 
Les Curses de Muntanya a les Classes 
de Física. L’activitat va consistir en una 
cursa/marxa de muntanya a la Fora-
dada. El recorregut va ser de 6,3 km i 
vam poder trobar 2 avituallaments. En 
aquest acte ens vam reunir amb tots els 
participants dels altres centres: Institut 
Sòl-de-Riu d’Alcanar, Institut Manuel 
Sales i Ferré d’Ulldecona, Institut Ter-
ra Alta de Gandesa, Institut Montsià 
d’Amposta, Institut La Sénia. Des-
prés de la cursa ens vam traslladar al 
pavelló municipal d’Amposta on vam 
dinar i es va fer l’entrega de premis als 
gua nyadors. Tots els participants vam 
rebre una bossa amb obsequis i un di-
ploma. 

Donat que érem els participants 

més joves, cal remarcar la segona po-
sició que va obtenir un alumne del 
nostre centre. L’Institut Escola Daniel 
Mangrané era l’únic centre que parti-
cipava amb un grup de primer d’ESO. 
L’alumne és Elyasse El Idrissi que va 

fer el recorregut amb 43 minuts, a un 
minut del guanyador absolut.

Va ser una cursa molt dura, però arri-
bar a dalt de tot, va ser molt gratifi cant i 
l’esforç va valer la pena. Una experièn-
cia inoblidable.

Càritas
Volem recordar-los un cop més que el nombre de famí-

lies que ho passen malament degut a la situació econòmica 
no deixa d'augmentar. Des de Càritas només podem oferir-los 
un ajut en forma d'aliments bàsics per alleugerar el problema, 
però amb la solidaritat i col·laboració de tots vostès podem fer 
molt més:

Es poden fer socis amb la quantitat que vostès vulguin, hi ha 
butlletes a les ofi cines de l'EMD i a la Parròquia.

També hem iniciat una campanya de recollida de tot tipus 
d'aliments i productes de l'horta. Totes aquelles persones que 
vulguin fer donació d'excedents de la seva collita, només cal 
que ens ho diguin al telèfon de la parròquia i ens posarem en 
contacte amb ells.

Gràcies a totes les persones que ja col·laboren, als socis, i 
als que ja fan donatius de productes d'alimentació i de roba, 
sense tots vostès no podríem arribar a tantes cases.

Centenari
El passat dia 18 d'abril es va celebrar un homenatge a 

l'àvia Ramona Andreu amb motiu del seu 100 aniversari.
La Sra. Ramona va néixer a Jaén però des de fa uns anys 

viu a Jesús a la partida Sant Bernabé.
A l'acte d'homenatge que es va fer a casa seva estaven 

presents familiars de la Sra. Ramona, la regidora de Ser-
veis a les Persones, Anna Algueró; Roser Caballeria, con-
sellera de Foment de la Cohesió Social del Consell Co-
marcal del Baix Ebre; la directora dels Serveis Territorals 
de Benestar Social i Família, Manolita Cid; i la regidora 
de Gent Gran de Jesús, Susanna Gómez. Durant l'acte se 
li va fer entrega a l'àvia centenària de diferents obsequis 
i la medalla de la Generalitat celebrant aquests 100 anys.

Des de l'EMD volem felicitar a la Sra. Ramona pels 
seus cent anys i esperem que en pugui celebrar molts més.

Missa al carrer Llarg
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El roquetenc Ignasi Blanch ens visita
a l'Institut Escola Daniel Mangrané

A l’Institut Escola Daniel Mangrané 
hem gaudit de la visita del roquetenc 
Ignasi Blanch, il·lustrador de contes.

Durant tot el curs el cicle d’educació 
infantil hem treballat dos dels seus 
contes: “Vull una corona” i “El meu 
arc de Sant Martí”.

Aquest treball ha estat un recurs per 
treballar el gust per la lectura dins el 
projecte de la biblioteca del centre “la 
maleta viatgera” i a la vegada treballar  

les il·lustracions d’Ignasi amb dife-
rents tècniques plàstiques.

L’experiència d’aquesta visita ha 
estat molt bona i entranyable ja que 
tots vam poder gaudir bocabadats en 
veure com Ignasi dibuixava davant 
nostre els diferents personatges que 
coneixíem.

També els alumnes de 5è van fer-li 
una entrevista i els alumnes de cicle 
mitjà van participar mitjançant unes 

pre guntes després d’haver obser-
vat i analitzat a l’àrea de plàstica les  
il·lustracions del conte “En Luka el di-
nosaure”.

Agraïm a Ignasi Blanch la seva vi-
sita, pel fet que desinteressadament i 
amb gran entusiasme va deixar de ban-
da la seva agenda atapeïda per poder 
estar amb nosaltres.

GRÀCIES IGNASI PER LA TEVA 
ALEGRIA!!!

ITV agrícola
El passat 10 d’abril es van realitzar 65 inspeccions a vehicles:

37 remolcs i cubes, 27 tractors, 1 ciclomotor

Exposició 
Isabel Navarro

Inauguració de l’exposició de pintura d’Isabel Navarro
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IV Trobada Esportiva a Gandesa
L’alumnat de 6è de primària de 

l’Institut Escola Daniel Mangrané va 
participar en la IV Trobada Esportiva 
del Pla Català d’Esport a l’Escola de 
Centres de Primària de les Terres de 
l’Ebre que va tenir lloc el dia 9 de 

maig de 2012 a Gandesa.
Durant tot el matí van conviure es-

portivament amb més de 700 alumnes 
de les escoles de les nostres comar-
ques que participen com nosaltres en 
el Pla Català d’Esport a l’Escola.

Van practicar esports com: Hoquei, 
ciclisme, rugbi, aeròbic, mate i jocs 
populars, però sobretot van xalar molt, 
van fer nous amics i amigues i van dis-
frutar de l’esport d’una manera lúdica, 
divertida i no gens competitiva.

Activitats Institut Escola Daniel Mangrané

Tot l’alumnat de l’Institut Escola 
Daniel Mangrané al llarg del 3r trimes-
tre, ha dut a terme un seguit d’activitats, 
seguint la seua línia d’escola oberta a 
la comunitat, ha participat en activitats 
organitzades per l’EMD com la VI Fira 
Literària Joan Cid i Mulet, també ha 
participat en activitats esportives in-
closes dintre del PCEE, com les birles 
a Miravet, tennis taula al pavelló de 
Tortosa, ciclisme a Vinallop o la troba-
da del PCEE a Gandesa, i la celebració 
del dia mundial de l’activitat física...  
L’alumnat de sisè ha participat en la XI 
edició de la Trobada de Corals de les 
Terres de l’Ebre i ha col·laborat amb 
el Centre d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències de l’Hopital de la 
Santa Creu en la campanya de preven-
ció del tabaquisme. Els xiquets i les xi-
quetes de CM van assistir al certamen 
infantil i juvenil de lectura en veu alta 
a l’Auditori Felip Pedrell. L’alumnat 

d’ESO ha realitzat la trobada fi nal del 
projecte les curses de muntanya a les 
classes de física. I també com ja és 
tradicional tot l’alumnat de l’escola 
va celebrar la diada de Sant Jordi amb 
la venda de roses, la desfi lada dels 
dracs pel poble i la festa fi nal al pati de 
l’institut escola.

S’han realitzat les excursions de fi -
nal de curs de tot l’alumnat EI al Delta, 
CI a Benicarló, CM a l’Ampolla, CS al 
camp d’aprenentatge del Delta i a Port 
Aventura amb 1r d’ESO.

A la nostra intranet http://agora.xtec.
cat/ins-esc-danielmangrane/intranet/ 
trobareu els enllaços als diferents blocs
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La Catequesi de Comunió
Els xiquets i xiquetes del nostre 

poble, han fi nalitzat el curs de prepa-
ració al Sagrament de la Comunió.

Amb una xocolatada, i una tarda 
molt interessant els xiquets i xique-
tes de primer i segon curs, han donat 
per acabades les trobades setmanals 
a la catequesi de la nostra parròquia.

Als que faran la primera comunió 
els propers dies 27 de maig i 3 de 
juny, els direm que recordin sempre 
aquest dia en que Jesús formarà part 
de la seva vida i... que també és un 
dia molt especial. 

Us desitgem un dia molt bonic ple 
de goig i alegria juntament amb la 

vostra família.
Als del primer curs dir-vos que us 

esperem a l’octubre per tornar a co-
mençar la catequesi.

Us desitgem un bon estiu a tots.
El grup responsable de Catequesi 

de la Parròquia.
Maig 2012
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Av. Colom, 23   Tel. 977 501 133   43500 Tortosa

Nota informativa de l'Associació de Veïns
Volem informar de les últimes ac-

cions dutes a terme per aquesta ASSO-
CIACIÓ DE VEÏNS JESÚS CATALÒ-
NIA.

El passat dissabte, dia 26 de maig 
de 2012, es va celebrar la 17a FESTA 
DEL SOCI, amb un seguit d'actes du-
rant tot el dia: parc infantil, V Trobada 
de Col·leccionistes i vermut popular, al 
matí. A la nit es va fer el tradicional ball, 
a càrrec de l'orquestra PENSYLVANIA, 
realitzant-se la presentació de les pubi-
lles Srtes. DÀMARIS TAFA LLA MU-
ÑOZ i CINTA VILAUBÍ GRI FOLL, i 
agraint la representació fe  ta per les de 
l'any anterior. També es va ren lliurar 
dues plaques d'agraïment als companys 
de Junta, que per diversos motius han 
deixat de formar-hi part, Srs. SECUN-
DINO ARRASTRARIA i TONI CAS-
TILLO.

Finalment i després d'unes paraules 
de la Presidenta Sra. MARIA JESÚS 
CODORNIU, es va continuar la festa, 
lliurant cava i pastes, per a tots els socis 
assistents.

El passat divendres, dia 1 de juny, es 
va realitzar l'Assemblea General de so-
cis, amb la presència d'alguns associats 
i la quasi totalitat dels membres de la 
Junta Directiva.

Primerament, es va llegir per part del 
Secretari, Sr. DANI LLOMBART, l'acta 
de la darrera Junta General, de data 27 
de maig de 2011, la qual fou aprovada 
per unanimitat.

Seguidament, es varen llegir les di-
ferents memòries, Cultura (Sra. NÚ-
RIA HIERRO), Secretaria (Sr. DANI 
LLOMBART), Casal (Sr. XIMO PÉ-
REZ), Escacs (Sr. SERGI BOIX) i Ca-
tifes (Sr. XIMO PÉREZ), presentant 
el cartell de la propera edició, del qual 
n'és l'autor el jove Jesusenc, Sr. ELOI 
BLANQUET, al qual volem agrair-li la 
seva col·laboració.

Seguint l'ordre del dia, i en absència 
del Tresorer Sr. JESÚS CID, per motius 
de feina, el Secretari, Sr. DANI LLOM-

BART, va donar l'estat de comptes de 
l'Entitat a data 30/04/12, fent una rela-
ció detallada de les partides d'ingressos i 
despeses, que resumides, són:
Disponible al 30/04/11        19.162,16 €
– Total d'ingressos               24.498,66 €
– Total de despeses             -23.538,69 €
Disponible al 30/04/12        20.122,13 €

El secretari, Sr. DANI LLOMBART 
i el responsable de CASAL, Sr. XIMO 
PÉREZ, fan varis comentaris, dels in-
gressos i subvencions rebudes, destacant 
que malgrat les fortes retallades re bu-
des, hem aconseguit mantenir el sal do 
equilibrat, però que cada vegada es fa 
més difícil.

Es presenta a continuació, un pressu-
post per l'any 2012, amb un total d'in-
gressos i despeses de 21.700 €, re-
baixant-lo una mica respecte a l'any 
an te rior.

Tant els comptes, com el pressupost, 
es varen aprovar per unanimitat.

Seguidament la presidenta Sra. MA-
RIA JESÚS CODORNIU, llegeix 
l'informe de les activitats dutes a termi-
ni, des de la passada Assemblea General, 
destacant els següents punts: Jornada de 
recollida d'Aliments, juntament amb els 
Voluntaris de "La Caixa", problemàtica 
de l'aigua potable al Poble, conferències 
dels Mossos d'Esquadra, assistència a les 
reunions de la Federació d'Associacions 
de Veïns de Tortosa, reunions amb 
l'EMD de Jesús, col·laboracions amb les 
Festes de S. Bernabé, S. Joan, presenta-
ció a l'Empresa Municipal d'Aigües de 
Tortosa de les reivindicacions rebudes i 
que durant la primera quinzena de juny, 
es posaran al cobrament els rebuts de 
soci.

Volem aprofi tar per demanar, que 
qualsevol soci, que hagi canviat el seu 
domicili i el número de compte, ens ho 
faci saber, per evitar devolucions tant de 
correu, com bancàries.

Seguidament es va passar al torn de 
precs i preguntes:

La Presidenta Sra. MARIA JESÚS 

CODORNIU, va fer una explicació de-
tallada de la problemàtica de l'aigua, 
comentant que no considerem correcte 
l'abonament realitzat a la darrera factura. 
A més esperem que se solucionin el més 
aviat possible, les queixes i reivindica-
cions presentades. A l'empresa Munici-
pal d'Aigües, tenim un expedient obert, 
per incorporar-hi, més reivindicacions. 
Segons comenta alguns dels presents 
puntualment, encara surt aigua tèrbola.

Referent a les retallades de l'en llu-
menat, es fan varis comentaris entre els 
assistents, ja que alguns car rers, entre la 
retallada i llums que fallen, tenen molt 
poca llum. En canvi a la carretera de Je-
sús a Roquetes, funcionen totes les faro-
les (dalt i baix), i a més els focus de la 
piscina funcionen tota la nit.

També hem rebut queixes, de l'estat 
del paviment d'alguns carrers. Concreta-
ment al carrer Prat de Comte, hi ha un 
clot que quan plou, perjudica molt a les 
portes de les cases dels veïns.

Al carrer S. Antoni, concretament al 
número 11, hi ha un balcó en molt mal 
estat, amb perill de despreniment. De-
manaríem que es faci una inspecció, i 
resoldre-ho, el més aviat possible, per 
evitar desgràcies.

Referent als contenidors de l'Aube, 
es demana que es posin contenidors de 
reciclatge, i es controlen la resta de con-
tenidors del Poble, ja que la gent en fa un 
ús no adequat.

També un associat, va fer referèn-
cia a la problemàtica, amb la sèquia de 
rec, que passa pel Camí de Manxa, fi ns 
l'encreuament al camí del Calvari, ja que 
està totalment abandonada, no ens fa cap 
servei, i és un perill per la circulació de 
vehicles.

Finalment, es va donar per fi nalitza-
da, la Junta General de Socis, una hora i 
quart, des del seu inici, invitant a tots els 
presents a cava i pastes.

LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AA.
VV. JESÚS CATALÒNIA.

JESÚS, 4 de juny de 2012.
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Associació Magruper
Ens és grat donar les gràcies a 

l’Ajuntament de Jesús i al punt jove 
per la invitació en el IV aniversari de 
la Biblioteca.

Aquesta revetlla de Sant Joan pre-
sentem l’espectacle de llum i de foc a 
la pista del Col·legi Daniel Mangrané, 
un esdeveniment més pel nostre poble 
que culturalment parlant és dels més 
rics de tot l’Estat per la seva gran va-
rietat i complets actes ancestrals.

Hem de destacar els contactes que 
hem tingut amb la ciutat d’Ubeda- 
Jaén, on per causes de la crisi ens ha 
impedit poder anar, doncs el viatge 
pujava molts de diners i no aturava els 
3.000€, seguim la bona relació amb 
tots dos per una millor situació per 
poder anar dit pel mateix senyor Se-
bastià Navarrete Gallego de la ciutat 
d’Ubeda.

Aquestes festes estarem amb tots 

vostès gràcies a la comissió que les 
organitza com per l’atenció del senyor 
Alcalde de Jesús, als que restem molt 
agraïts un any més.

Podem avançar que per la presenta-

ció de les pubilles i pubilletes 2012-
2013, seran acompanyades per les ma-
jorets Magruper que faran gala d’un 
vestuari nou fet a mà per la modista de 
prestigi en Paquita.

Experiència d'en Joan Panisello a Sevilla

El dia 16 d’abril de 2012 Joan Pa-
nisello va impartir una conferència a 
l’Escola d’Art de Sevilla, entorn al seu 
recorregut artístic, etapes de la seua 
obra, experiències personals, tècni-
ques, innovacions, aportacions al món 
de la ceràmica, experiències en la tèc-
nica dels esmalts, cuites de rakú, cons-
trucció de forns...

Va ser invitat per l’Escola d’Art de 
la capital andalusa, pel seu Taller de 
Ceràmica i per l’Associació de Cera-
mistes Andalusos, amb la col·laboració 
de la Junta de Andalucía.

La sala d’actes de l’Escola de Sevi-
lla va rebre, a més dels seus alumnes, 

altres vinguts de diverses escoles d’art 
andaluses com les de Màlaga, Còrdo-
va, Jerez, Algecires, Cadis… reunint-
se prop dels 200 assistents, tenint en 
compte que en moltes d’aquestes esco-
les s’estudia cada curs l’obra de Joan 
Panisello com a un dels ceramistes 
espanyols contemporanis més impor-
tants.

El Director de l’Escola d’Art, Sr. 
Manuel Navas, va fer una acurada pre-
sentació del ceramista i l’alumna Mª 
Ángeles García va comentar detalls de 
la invitació.

Vuitanta minuts de conferència i 
quaranta de col·loqui varen omplir 

dues hores molt esperades pels assis-
tents i que varen satisfer el ceramista 
per l’interès que en tot moment varen 
demostrar tots i cadascun dels presents.

A part d’explicar els temes ceràmics 
que tenia previstos, el ceramista també 
va compartir experiències vitals, exem-
ples pràctics i detalls útils, per a inten-
tar facilitar el dia a dia dels alumnes.

L’interès per ambdues parts pot fer 
que més endavant fructifi quen noves 
experiències entorn de la mateixa Es-
cola d’Art.

 Joan Panisello Chavarria
      www.panisello.net
 Visita també el meu bloc
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Associació Cultural Bonsai
Terres de l'Ebre

Aquest any a l’Associació Cultu-
ral Bonsai Terres de l’Ebre hem tre-
ballat per donar forma a un calendari 
d’activitats obert a tot el poble, cen-
trant les activitats en els tallers i xe-
rrades que realitzem a les Escoles Ve-
lles, instal·lacions on gràcies a l’EMD 
podem tant treballar a l’aire lliure, fer 
reunions, col·loquis, etc. Com a esde-
veniment de fi nal de curs realitzarem 
una exposició al pati de la Immaculada 
integrada als actes de les Festes de Sant 
Bernabé, on es podrà refl exar una peti-
ta mostra dels arbres treballats al llarg 
de l’any.

De cara al següent curs 2012/2013 
que iniciarem al setembre, volem se-
guir en els tallers oberts i gratuïts, i a 
més ampliar la nostra activitat en sorti-
des per tal d’observar els bonsais natu-
rals al seu propi entorn, així com visitar 

importants col·leccions privades. Tam-
bé s’engegarà un ambiciós projecte 
de recuperació de bonsais naturals en 
perill, en col·laboració en el Parc Na-
tural dels Ports. Podeu contactar-nos a 
bonsai.ebre@gmail.com, així com tro-
bar més informació a http://bonsaiebre.

blogspot.com.es i a www.facebook.
com/Bonsai.Terres.de.l.Ebre

Associació Cultural Bonsai Terres 
de l’Ebre

http://bonsaiebre.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/Bonsai.

Terres.de.l.Ebre  

Tabaquisme
L’alumnat de sisè us volem fer par-

tícips del treball sobre el tabaquisme 
que hem realitzat des de l’Institut Es-
cola Daniel Mangrané de Jesús i en 
col·laboració amb Manel Roda Berto-
meu, Servei de Cas Tortosa, Àrea de 
Prevenció de l’Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Jesús. 

Ja és el tercer any que col·laborem 
amb aquest grup amb la campanya 
antitabac i any rere any amb diferents 
sectors de la població. Duem a terme,  
dintre de les nostres possibilitats, un 
treball periodístic per sensibilitzar la 
població sobre aquest tema.

Aquest any hem tractat el tema del 
tabac des de l’àmbit de l’esport, el nos-
tre alumnat ha dut a terme una sèrie 
d’entrevistes a esportistes de les nos-
tres terres que han tingut l’amabilitat 
de venir al nostre centre per parlar del 
tema del tabac, com a resultat d’aquest 
treball hem editat un vídeo resum amb 
un recull de respostes dels diferents 
esportistes. Alexey Markov (ciclisme), 
Albert Giné (corredor d’ultrafons), 
Joan Alcoba (tir al plat), Ragna Debats 
(curses de muntanya), Kiko Vallespí 

(mushing), Ana Martí (natació), Juan 
Fernández (rem), Pau Roselló (esgri-
ma), Jordi Tomàs (moto aquàtica), amb 
el títol EL TABAC VIST AMB ULLS 
D’ESPORTISTA. El podeu visionar a 
la següent adreça: 

http://blocs.xtec.cat/escolaobertaal-
acomunitat3/2012/05/20/dia-mundial-
contra-el-tabac-2012/

 A l’Institut Escola valorem positiva-
ment la possibilitat d’apropar esportis-

tes d’elit de les nostres Terres a xiquets 
i xiquetes de sisè de primària, com a 
exemple que són d’esforç i superació  
per poder parlar de temes d’actualitat 
d’una forma propera.

A més a més els xiquest i les xi-
quetes han participat en la IV edició 
del concurs de cartells Hospital sense 
fum i al taller educatiu de prevenció de 
l’hàbit tabàquic, per celebrar el dia 31 
de maig el dia sense fum.
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AA. VV. Camí Vell del Cementiri
"Lo Canalet"

L’Associació de Veïns del Camí 
Vell del Cementiri “Lo Canalet” els 
volem comunicar que aquest any 
2012 celebrarem les nostres festes 

veïnals els dies 10 i 11 d’agost on 
esperem gaudir de la participació i 
ganes de festa que ens tenen acostu-
mats els nostres amics i socis.

Gestió 2012
Reunió núm. 3 (Lloc: Casa Caro-

lina)
Data: 25/05/2012
Assistents: Membres de la junta: 

Carolina – Satur – Montse – Òscar 
– Manolo – Maite – David – Maria-
no – César – Rafel

Temes tractats: 
Carolina comenta preparatius 

per festes 2012  
•  Es parla amb Pere el tema del 

camí
•  Asfalt del camí, Pere comenta 

que farà el que es puga 
•  Bústies, fer un ple del veïnat i fer 

petició a Pere i ell farà força
•  Es demana la paella i de moment 

no en tenen però es demanarà
•  Pere diu que cada 3 mesos hau-

ríem d’anar a la reunió de totes les 
associacions de Jesús

•  Sol·licitud de subvenció, fer el 
resum de les festes amb xifres de des-
peses

•  Abans del dia 15 presentar resum 
de les festes per l’informatiu Jesusenc 

• Dia 10 “Disco Mòbil  Juanjo Es-
puny” i dia 11 “Duo Elegants”

• Tema de la carrossa “Hermanos 
MAX”

• Cadascú els seus anuncis, co-
mençar a confi rmar-los

• David demana actuar durant una  
estona el divendres

La junta: 
Quedem diumenge 27 per veure al-

ternativa al lloc de festes
Lo Canalet, 25 de maig de 2012
La Junta
Pròxima reunió 1 de juny 

Nota informativa Associació de Dones
El passat dia 8 de juny l’Associació 

de Dones va fer el sopar de fi nal de 
curs a la Pèrgola. Ens vam reunir 40 
sòcies i ens ho vam passar molt bé, 
tant amb el sopar de càtering servit 
pel Forn de Carlos, com amb el ball-
disco de després a càrrec de Ximo 
Paredes, recordant música dels anys 
passats. 

Com cada any, i no ens cansarem 
de demanar-ho, us invitem a totes a 
participar en l’ofrena de fl ors i fruits 
a Sant Francesc, que se celebrarà dins 
dels actes de la Festa Major. 

Agraïm a les nostres pubilles Gem-
ma i Marina la seua representació.

També hem participat al progra-
ma de televisió C21, a iniciativa de 

l’Institut Català de la Dona, amb 
l’elaboració d’un plat “faves a la ca-
talana”. En representació de l’entitat 
va assistir Cinta Caubet i Montse 
Rué.

Us desitgem a totes molt bones va-
cances d’estiu i molt bona Festa Ma-
jor. Fem extensiu aquest desig, també, 
a totes les persones del poble.
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CF Jesús Catalònia - Tercera Catalana
Com sigui, que quan el lector de 

l’Informatiu Jesusenc llegeixi això, pel 
que fa al campionat de lliga, tot està dat 
i beneït, segurament que les cròniques 
dels darrers partits han perdut interès, 
per tant ho resumirem donant compte 
dels resultats que, per altra part, parlen 
per si sols.

Dels nou partits disputats des de la 
darrera informació, el Cata B, només 
ha estat capaç d’empatar-ne un parell, i 
perdre els altres set. Com a lògica con-
seqüència dels resultats de la tempora-
da, lamentablement, el fi lial ha perdut 
la categoria; per tant, la propera tempo-
rada tocarà competir a la quarta cata-
lana. És cert que la temporada passada 
l’ascens a tercera –que es va aconseguir 
tot just al darrer partit– no va deixar de 
sorprendre per inesperat. Així, havent 
pujat pels pèls, calia esperar que les 
difi cultats de cara a la permanència se-
rien importants, com així ha estat.  

No obstant el descens, cal fer un 
reconeixement a tots i cadascun dels 

jugadors que al llarg de la temporada, 
i sense cap altra motivació que l'es-
trictament esportiva i de defensa dels 
colors del Jesús Catalònia, ha competit 
fi ns el darrer partit, amb ganes i actitud 
positiva. 

La temporada 2011/12 ha estat la 
que quatre jugadors del fi lial han esco-
llit per retirar-se: Alfonso Boix, Josep 
Pons, Tomàs Sabaté i Carlos Asín.  Cal 
fer menció especial (amb permís dels 
altres dos) d'Alfonso i Pons. Els dos 
jesusencs han estat, respectivament, 27 
i 25 anys defensant els colors del Ca-
talònia de manera ininterrompuda. Un 
rècord difícilment superable digne de 
ser apreciat i reconegut, com així ho va 
fer la Junta directiva amb uns obsequis 
per al record. 

31/03/2012
MÓRA LA NOVA 2
CATALÒNIA  1

14/04/2012
CATALÒNIA  0
SANT JAUME 2

22/04/2012
L'AMPOLLA  1
CATALÒNIA  1

28/04/2012
CATALÒNIA  0
CAMARLES  0

05/05/2012
TIVENYS 2
CATALÒNIA  1

12/05/2012
CATALÒNIA  1
EL PINELL 2

19/05/2012
HORTA ST. JOAN 2
CATALÒNIA 0

26/05/2012
CATALÒNIA  1
ULLDECONA 4

03/06/2012
STA. BÀRBARA 4
CATALÒNIA 2

  
  Ximo Barberà
         Jesuscata.blogspot.com

Trobada Xarxa Escoles de Futbol
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Taula d'horaris, monitors i tipus de classes del gimnàs de l'EMD de Jesús Curs 2012-2013

***Horaris a partir del dia 12 de setembre de 2012***

Per a més informació o qualsevol suggerència us podeu dirigir a l'Ofi cina de l'EMD de Jesús

Irian campiona de Catalunya de Bitlles

Irian Segura Casanova, jugadora del 
Club de Bitlles Catalònia de Jesús es 
va proclamar campiona de Catalunya 
de Bitlles en la categoria Infantil. Va 
ser el passat dia 3 de juny a Salomó (el 
Tarragonès) en la Final del Campionat 
Federat Individual de Catalunya.

A la fi nal van arribar les 5 millors 
jugadores després de disputar-se les fa-
ses territorials.

Els resultats de la fi nal van ser:
1.- Irian Segura Casanova (Catalò-

nia Jesús), 131 punts
2.- Helena Llordés Coca (Flor de 

Lis), 123 punts
3.- Assutzena Nin Hill (Vilafraca),                  

123 punts
4.- Ana María Cristina Radoia (La 

Galera), 107 punts
5.- Anna Solés Serra (Parlavà),                             

89 punts
Irian està tenint una gran temporada 

ja que també es va proclamar Campio-
na de Catalunya de Bitlles dels Jocs 
Esportius Escolars en la fi nal que es 
va disputar a Miravet el passat mes 
d’abril. No és la primera vegada que 
aconsegueix triomfs destacats. Repre-
sentant a l’Escola Daniel Mangrané ja 
va guanyar tres fi nals nacionals dels 
Jocs Esportius Escolars. 

De moment és el primer gran èxit del 

Club de Bitlles Catalònia de Jesús en la 
seva primera temporada d’existència. 

L’Irian forma part del club i partici-
pa en l’equip sènior dins de la 2a Divi-
sió de la Lliga de les Terres de l’Ebre. 
L’equip ha acabat la lliga regular en una 
meritòria 11a posició al tractar-se del 
primer any que entra en competició fe-
derada. Bona part dels mèrits del bon 
funcionament del club i de la recupe-
ració de les bitlles a Jesús és gràcies a 
l’esforç i treball de Pepe Casanova. 

Per més informació del club i de la 
seva activitat podeu consultar:

http://bitllescatalonia.blogspot.com.
es/
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Doble Triatló Olímpic Terres de l'Ebre

El diumenge, 22 d’abril es va cele-
brar el Doble Triatló Olímpic de les 
Terres de l’Ebre amb una inscripció de 
prop 200 triatletes. La prova de natació 
va ser de 3 quilòmetres, es va fer al port 
de Sant Carles de la Ràpita amb la pri-
mera zona de transició que en bicicleta 
van recórrer 84 km anant per Amposta 
fi ns la Sénia, Mas de Barberans, Ro-
quetes i Jesús, on al pati de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané estava la se-
gona zona de transició i donava inici 
als 20 quilòmetres de cursa a peu que 
es van fer la majoria per la Via Verda 
fi ns arribar a Aldover i sent l’arribada 
a la Ctra. de Jesús, enfront de les pis-
cines.

El dia abans a les instal·lacions del 
Col·legi, es van donar els dorsals i les 
normes de la competició.

També hem de destacar la participa-
ció dels germans Juárez, triatletes de 
Jesús.

Els guanyadors absoluts masculins 
van ser:

1r. Xavier Torrades – C. Nat. Reus 
Ploms – 4.07’

2n. Daniel Mugica – Complutum 
Triatlon – 4.18’

3r. León Martín Drajer – Runner 
World – 4.26’
Absolut Femení:

1r. Núria Pubill – Tria. St. Joan Aba-
deses – 5.07’

2n. Ivette Farriols – Independent – 
5.13’

3r. Pilar Rus – C. Nat. Reus Ploms 
– 5.18’

La prova ha estat un èxit amb una 
perfecta organització i des de l’EMD 
de Jesús volem agrair a tots els 
col·laboradors desinteressats, i a l’ATE 
i Tortosa Esports com a organitzadors 
de la prova.

Guia esportiva del Baix Ebre on es recullen totes les entitats esporti-
ves i les seves instal·lacions, les Associacions esportives escolars i les 
Federacions Catalanes amb delegació a les Terres de l’Ebre. 

També ho podeu consultar a gencat.cat/esports 

Guia Esportiva
del Baix Ebre
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Ban
Degut a que al terme de Jesús 

hi ha nombroses cases de camp i 
habitatges unifamiliars situats en-
tre fi nques i espais erms i amb una 
vegetació molt alta i molt seca, 
i tenint en compte que enguany 
les altes temperatures han arribat 
prematurament i que l’estiu por-
ta aparellat sequera, s’incrementa 
encara més el perill d’incendi ha-
bitual, tant al camp com al bosc.

Tot i que encara queda molt 
estiu per endavant, cal extremar 
la precaució pel perill d’incendi. 

Degut a la crescuda i, alhora, seca 
i contínua vegetació que hi ha, el 
foc es pot estendre amb una gran 
facilitat i a gran velocitat, afectant 
no només la fi nca on s’origina sinó 
també altres fi nques termeneres i a 
les edifi cacions d’una i altres, amb 
el corresponent risc per a persones 
i coses.

És per tot això que, més enllà 
del compliment de les seves obli-
gacions que com a tals la norma-
tiva els hi imposa, des de la Presi-
dència de l’EMD es fa una crida a 

la responsabilitat dels propietaris 
de fi nques (sobretot les properes a 
cases habitades) per a que adop-
tin les mesures adients (neteja de 
la vegetació, roturació de la fi nca, 
etc.) per evitar que en les seves 
fi nques s’hi pugui originar foc 
(sobretot a la vora de camins) o 
que aquest s’estengui cap a altres 
indrets.

Jesús, 1 de juny de 2012.

                EL PRESIDENT
        Pere Panisello i Chavarria

El dia 6 d'abril ens presentem al cir-
cuit de Castelló. Com que la pista està 
mullada opten per no entrenar ja que 
el temps donava sol per al cap de set-
mana. Dissabte ja ho tenim tot a punt, 
categoria nova 80 c.c., aquesta moto a 
part de córrer més, també té unes rodes 
com les motos de 125 c.c. Els circuits 
que correrem a partir d'ara ja són de 
dimensions grans i molts del mundial 
de moto GP. Bé, doncs això vol dir que 
ho estrenarem tot, tornarem a ser un 
dels més petits del campionat i com no 
"un novell". Però bé això no ens preo-
cupa molt, ja que sabem que tenim un 
pilot d'elit. Els resultats dels entrena-
ments del dissabte són positius, encara 
que Jeremy no se'l veu al cent per cent, 

hem de tenir en compte que la conduc-
ció ara és diferent, han de saber aprofi -
tar la pista al màxim i donar gas el més 
aviat possible. Diumenge 10 h del matí 
primer cronometratge, el nostre Jesu-
senc surt a pista una mica desconfi at 
i no acaba de traure tot el seu poten-
cial, es classifi ca com a onzè. A les 12 
h del migdia segon cronometratge, ja 
es comença a trobar molt més a gust i 
ens ho demostra classifi cant-se segon 
millor temps. Però per un error tècnic 
de la moto ens penalitzen i ens toca 
sortir catorzè a la graella de sortida. A 
Jeremy no se'l veu gens preocupat, al 
contrari, ens diu que tranquils que més 
emoció i aura. Dit i fet, donen la sor-
tida, Jeremy surt a per totes i com és 

d'esperar a la primera corba ja en dobla 
a deu pilots i passa a la primera volta 
quart, si ja això havia estat espectacular 
més va ser que a la segona volta passa 
tercer i a la tercera volta segon. Així va 
transcórrer la carrera aguantant la se-
gona posició com un gran campió. Es 
forma un grup de cinc pilots a les últi-
mes voltes intercanviant posicions fi ns 
l'última volta i quan Jeremy anava ja en 
busca de la segona posició, a falta de 
tres corbes un avançament inadequat 
del pilot perseguidor el va treure de la 
tresada i quedant despenjat del grup 
entrant fi nalment cinquè per la meta. 
Jeremy Alcoba ja s'ha fet un lloc entre 
els favorits. Cal destacar que Jeremy va 
ser el millor pilot provincial.  

Jeremy Alcoba a Castelló
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Cinema a la Pèrgola
Els dijous del mes d'agost a les 22 h, es pro-
jectaran les següents pel.lícules.
Dia 2: EL INVITADO.
Dia 9: UNA BODA DE MUERTE.
Dia 16: MISIÓN IMPOSIBLE (PROTOCOLO 
FANTASMA).
Dia 23: EL CAMBIAZO.

Horari Ofi cina Municipal
Del 16 de juliol fi ns a l'11 de setembre, 
l'horari d'atenció al públic de l'Ofi cina 
Municipal serà de 10 a 13.30 h.

Curs intensiu de cuina 
per a principiants

Inscripcions a les Ofi cines Municipals 
fi ns el dia 20 de juliol.

El punt Jove
romandrà tancat:

 – Del 9 al 20 de juliol.
 – Del 13 al 31 d'agost.

Gimnàstica
de la Gent Gran

La gimnàstica de la gent gran no es rea-
litzarà durant els mesos de juliol, agost i 
setembre.

La recollida d'escombraries, el dis-
sabte, 23 de juny (revetlla de Sant 
Joan), serà a partir de les 14 h.

Calendari de pagament voluntari 
per a l'exercici 2012

CONCEPTE  PERÍODE DE COBRAMENT

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

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



– 45 –

Tauler d'anuncis

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

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.

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.

Dissabte, 23 de juny, 
ball amb el conjunt Malambos

Revetlla de Sant Joan

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

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

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

Ordre del dia de la sessió ordinària 
de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD 
celebrada el DIA 15 DE MARÇ, DI-
JOUS, a les 20:00 HORES, a la Sala 
“Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta correspo-

nent a la sessió ordinària anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de les tarifes dels ser-

veis de piscina i de pistes de pàdel, a 
prestar per la societat mercantil Jesús 
Activitats i Serveis, S.L. 

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

5è.- Atorgament d’una subvenció a 
favor de Grallers de Jesús.

6è.- Aprovació de l’expedient de jus-
tifi cació de la despesa corresponent a 
una subvenció atorgada a la Parròquia 
Sant Francesc.

7è.- Precs i preguntes.
Jesús, 12 de març de 2012.

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraor-

dinària i urgent de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD celebrada el DIA 28 
DE MARÇ, DIMECRES, a les 20:00 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota 

el següent 
ORDRE DEL DIA

1r.- Ratifi cació del caràcter urgent de 
la convocatòria.

2n.- Aprovació inicial del projecte 
bàsic de l’obra “Adequació de la sego-
na planta de l’edifi ci de la Immaculada 
per a servei d’allotjament”.

3r.- Aprovació de la sol·licitud de 
subvenció del Programa operatiu 
FEDER Catalunya  2007-2013, eix 4, 
per a l’execució de l’obra “Adequació 
de la segona planta de l’edifi ci de la Im-
maculada per a servei d’allotjament”.

Jesús, 26 de març de 2012.

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària 

de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD 
celebrada el DIA 19 D’ABRIL, DI-
JOUS, a les 21:00 HORES, a la Sala 
“Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes correspo-

nents a les sessions ordinària i extraor-
dinària anteriors.

2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació del Pla Local de Jo-

ventut 2012-2015.
4t.- Aprovació de la justifi cació 

d’una subvenció atorgada a Grallers de 
Jesús.

5è.- Precs i preguntes.
Jesús, 16 d’abril de 2012.

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraor-

dinària i urgent de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD celebrada el DIA 25 
D’ABRIL, DIMECRES, a les 20:30 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota 
el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Ratifi cació del caràcter urgent de 

la convocatòria.
2n.- Aprovació inicial d’expedient 

núm. 01/2012 de modifi cació del Pres-
supost d’aquesta EMD per a l’exercici 
de 2012.

Jesús, 24 d’abril de 2012.

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

- A la pàgina: www.emdjesus.cat 
i clicar damunt de PLENS o direc-
tament al link: www.emdjesus.cat/
niv2.php?id=27.

- També es troben penjades al tau-
ler d’anuncis de l’EMD de Jesús.

- I si algú té interès en disposar 
d’una còpia pot passar per les ofi ci-
nes de l’EMD i se li’n facilitarà una 
còpia.

Curs d'informàtica: Iniciació a Internet

Del 12 d'abril al 24 de maig al 
CEIP Daniel Mangrané es va realitzar 
un curs d'iniciació a Internet.

Aquest curs va comptar amb un to-
tal de vuit inscrits, el qual ha tingut 
molt bona acceptació, on els partici-

pants han pogut navegar i conèixer 
els aspectes bàsics d'aquesta xarxa 
social.

Aquest s'ha organitzat des de 
l'EMD amb la col·laboració de l'Ins-
titut Català de la Dona.

Degut a la importància que cada 
vegada més tenen les noves tecnolo-
gies, des de l'EMD s'intentarà poder 
continuar oferint aquest tipus de cur-
sos per a totes les persones que hi es-
tiguin interessades.
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Agenda juny - setembre 2012

Del 9 al 20 de juliol
El Punt@jove romandrà tancat. 

Del 16 al 18 de juliol 
Curs: La Difusió del fabrisme a les terres de la diòcesi 
de Tortosa (1911-1932). 
URV – UETTE 2012. 
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Divendres, 27 de juliol 
17.30 h. "Conta contes" a càrrec de Clara Curto.
Lloc: Punt@Jove. 

agost
Dijous, 2 d'agost 
22.00 h. Cinema a la Pèrgola amb la pel·lícula “El invitado”.

Divendres, 3 d'agost 
18.00 h. Manualitat “Fem unes xancles de cartró”.
Lloc: Punt@jove.

Dijous, 9 d'agost 
22.00 h. Cinema a la Pèrgola amb la pel·lícula “Una boda 
de muerte”.

11, 12 d'agost 
Festa de l’AVV Camí Vell del Cementiri – Lo Canalet.

Divendres, 10 d'agost 
18.00 h. Lectura en Català. Lloc: Punt@jove.

Del 13 al 31 d'agost 
El Punt@jove romandrà tancat. 

Dijous, 16 d'agost 
22.00 h. Cinema a la Pèrgola amb la pel·lícula “Misión 
Imposible (Protocolo Fantasma)”.

Dijous, 23 d'agost 
22.00 h. Cinema a la Pèrgola amb la pel·lícula “El cam-
biazo”.

setembre
Dimecres,5 de setembre
20.00 h. Reunió informativa de la Llar d’Infants l’Espurna.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Divendres, 7 de setembre 
17.30 h. “Xerrada de les Vacances”. Lloc: Punt@jove.

Diumenge, 9 de setembre
Diada de Catalunya
11.00 h. Conferència Institucional a càrrec d’Aitor Pérez 
Codorniu.
Interpretació del Cant dels Segadors per la Banda de Música 
M. Martínes i Solà. Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez. 

Divendres, 21 de setembre 
18.00 h. Fem un horari escolar. Lloc: Punt@jove.
Diumenge, 23 de setembre 
Cursa 10 km de Jesús.

octubre
Del 4 al 7 d'octubre 
Festes Patronals Sant Francesc.

Dijous, 4 d'octubre 
Festa Local: Sant Francesc.

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

Divendres, 22 de juny 
18.00 h. Gimcana Cultural “Sant Joan” i Manualitat 
“Polseres de colors”  a càrrec d'Hams, col·laborador 
del Punt@jove. Lloc: Punt@jove.
19.00 h. Festa Fi de Curs de l’Institut Escola Daniel 
Man  grané. 
22.00 h. Assemblea General de Socis del Club de Futbol 
Jesús Catalònia. Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Dissabte, 23 de juny
Inauguració Pistes de Pàdel. 
11.00 h. Clínic.
12.00 h. Inauguració ofi cial.
12.30 h. Partit d’exhibició.
De 16.00 a 20.00 h. Portes obertes. Es podrà jugar gra-
tuïtament prèvia inscripció.
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 de MALAM-
BOS. Els qui ho desitgin podran sopar al recinte del ball.

Dilluns, 25 de juny 
Obertura de la Piscina Municipal.

Divendres, 29 de juny 
20.00 h. Inscripció i sorteig dels llocs de la plaça de bous.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

Dissabte, 30 de juny
19.00 h. Missa en honor a Sant Cristòfol, patró dels 
automobilistes. Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
En acabar la celebració litúrgica, es beneiran els vehicles 
davant l’Església Parroquial.
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.

juliol
De l'1 de juliol al 31 d'agost
Esplai d’Estiu 7 Cervells.

Dijous, 5 de juliol
20.00 h. Presentació del llibre “Jesús”.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Del 6 al 14 de juliol 
Festes Majors de Jesús.

Divendres, 6 de juliol
17.30 h. Manualitat “Ampolla amb sals de colors”.
Lloc: Punt@jove.
20.00 h. Repartiment del típic panoli pels carrers i places 
del poble, acompanyats pels Grallers de Jesús.
Lloc de trobada: Pati de la Immaculada.
00.00 h. Nit de Foc.
Organitza: Associació Cultural i Juvenil 7 Cervells.


