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Editorial
No ens adonem i ja estem acabant l’any.

Hi ha tants esdeveniments que la sensació que 
tens és que fa molt de temps que han passat però 
després al recordar-los veus que només fa setma-
nes o mesos.

He de parlar de Sant Francesc, del manifest signat 
per totes les Entitats per evitar la supressió de les 
EMD per part del Govern Estatal, aquest que ens 
està lapidant en molts d’aspectes, de les Eleccions 
al Parlament, de les malifetes de les barrancades, 
del Pressupost de l’EMD per al 2013, de que una 
jesusenca, Irian Segura Casanova, va ser elegida 
la millor esportista escolar de la comarca, del 
bé que està funcionant el Pàdel i el nou gimnàs, 
de l’acabament de les obres de renovació de les 
canonades d’aigua, de moltes més activitats que 
hem realitzat durant aquests mesos, i com no de 
les Festes Nadalenques.

Anirem per parts, perquè d’algun tema ens hau-
rem d’extendre una mica més.

– Sant Francesc. Un any més s’ha visualitzat la 
força de les Entitats que són les que tenen el pro-
tagonisme. Èxit rotund en el Concurs de paelles, 
el dinar organitzat per l’Associació de Jubilats 
Sant Francesc, l’obra de Teatre d’Euterpe, la Milla 
Urbana, el correllengua... I com a novetat el bou 
capllaçat, amb la col·laboració de la Penya Lo 
Novillo de Jesús, i el I Torneig Local de Pàdel. 

Un cap de setmana ple d’activitats que van servir 
per recordar al nostre Patró i tenir el goig de gaudir 
del bon ambient de Poble.

– Volem seguir sent... No a la Supressió de 
l’EMD. Aquest és el lema que vam adoptar per 
mostrar públicament el nou rebuig a l’avantprojecte 
proposat pel govern central. 

Es va celebrar l’assemblea de les EMD de Cata-
lunya a Talladell on el Director General d’Adminis-
tració Local de la Generalitat ens va transmetre la 
confi ança de que per part del nostre govern volen 
la persistència de l’EMD.

Però tots estem desconfi ant d’un govern que no 
respecta l’Estatut, que ens envaeix les competèn-
cies i que no reconeix la nostra identitat basada en 
la Història, en la Cultura i en la Llengua pròpia.

Per aquest motiu i per demostrar la utilitat de 
l’EMD, totes les Entitats del Poble van signar el 
manifest que vostès trobaran en aquest informatiu. 

És fonamental tenir el poble cohesionat.

Ara el Govern de Madrid ha ajornat el termini 
per a prendre una decisió fi ns a fi nals de juny.

Hem de seguir a l’expectativa. 

– Aiguats i barrancades. Va ser la tarda del 17 
de novembre, després d’un matí plujós, pocs ens 
podíem pensar que a la tarda ens arribaria el diluvi.

Van caure més de 200 l/m2, i als Ports diuen 
que 300 l/m2 i els tres barrancs que ens creuen el 
terme, desbocats amb un cabdal d’aigua que per 
moments ens feia pensar en lo pitjor.

El de la Vallcervera, més controlat, per estar 
ensifonat, però embravit, amb una remor i força 
que feia temor, i els veïns del c/ Llarg diuen que 
feia anys que no veien una barrancada tan gran.

El de les Bruixes i el del Riu Sec anaven per 
lliure arrastrant tot el que trobaven i desfent  mate-
rialment el Camí de les Bruixes i afectant al Camí 
del Terrer Roig, el del Calvari i el Primer Tram del 
Camí de Masets de Pinyol.

Al dia següent, amb el temps calmat, vam poder 
valorar tots els danys i ens vam posar a treballar per 
solucionar el més aviat possible els desperfectes.

En aquest punt, és on es veu la voluntat i la 
solidaritat de la gent.

A la Llar d’Infants i al Preescolar que es van 
omplir d’aigua i fang, igual que el pati del Col·legi, 
d’una manera espontània els mestres i membres de 
l’AMPA, voluntaris, es van posar a treballar d’una 
manera tan intensa que el dilluns van poder fer-se 
les classes amb tota normalitat.
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Després del què va passar, va ser un miracle el 
poder fer classe.

També veïns dels camins afectats amb la col-
laboració de l’EMD van fer els treballs d’urgència. 

Està clar que les adversitats uneixen i en aquest 
cas va servir per mostrar la solidaritat de les per-
sones i la gran professionalitat dels mestres que 
va molt més enllà de les seves obligacions.

També hem d’agrair la col·laboració dels bom-
bers, de l’Empresa de Neteja de l’Ajuntament 
de Tortosa, a la Policia Local i d’una manera 
especial a la Diputació de Tarragona que des 
del primer moment es va oferir als municipis 
afectats per fer l’arranjament d’urgències dels 
camins afectats.

Una bona notícia és que el 25 d’octubre el De-
partament de Carreteres de la Generalitat va encar-
regar el projecte a CIG Enginyeria, per desaiguar 
l’aigua que queda embassada al costat de l’Eix 
de l’Ebre des de la Casilla al Pont del Canal i que 
afecta molt, tant als horts com als veïns, sobretot 
si baixen els barrancs. 

Una vegada més hem de donar les gràcies a la 
gent per la col·laboració i hem d’estar orgullosos 
del Poble que tenim.

– Eleccions al Parlament. Tots tenim clar que 
no eren unes eleccions més, la prova és que la 
participació del 64% demostra l’interès de la gent.

No entraré a fer un anàlisi ja que els números 
parlen per si mateixos, però està demostrat que 
Jesús majoritàriament també està d’acord pel “dret 
a decidir”.

És un camí que s’ha iniciat i que desitjo que 
tinguéssim la força i la constància necessària per 
arribar a bon port.

No podem continuar amb la situació actual i el 
Poble ha parlat d’una manera majoritària.

Seguirem treballant per conquerir els nostres 
drets i tot en pau, respecte i la tolerància que a 
nosaltres no ens tenen com a País.

– Pressupost 2013. És un pressupost que ascen-
deix a 1.186.900€ que amb els recursos que tenim 

volem assegurar la continuïtat de tots els serveis 
que disposem.

Per això hem de fer un esforç d’ajust en la despesa 
corrent que aquest any complirem amb el previst 
amb la col·laboració de molta gent. 

Continuarem amb els reajustaments que vam 
iniciar a fi nals del 2011 i que ens ha permès poder 
seguir pagant puntualment als nostres proveïdors.

No tenim previst fer cap inversió important i a 
esperar si ens deixen, temps millors.

Tenim una administració sanejada i que complim 
amb les nostres obligacions.

– Premis Esportius Comarcals. Per segon any 
consecutiu una jesusenca ha estat elegida la millor 
esportista comarcal en edat escolar.

L’any passat va ser Jeremy Alcoba i aquest any 
ha estat Irian Segura Casanova, campiona de Ca-
talunya de Birles.

El jurat va valorar molt la seva projecció i els 
títols aconseguits en un esport tradicional que al 
nostre poble s’està treballant molt al col·legi, ja 
hi ha uns quants alumnes guardonats, i ara amb 
el Club de Bitlles Catalònia de Jesús hi ha una 
continuïtat.

Enhorabona al Col·legi, a l’AMPA per tota l’ac-
tivitat esportiva i en especial al Sr. José Casanova 
que és l’impulsor d’aquest joc al nostre poble.

– Activitats Nadalenques. Un any més tenim a 
Jesús un programa molt complert del que podem 
gaudir de totes les activitats típiques Nadalenques 
sense sortir del Poble.

Aquest esperit nadalenc de bones intencions, 
d’harmonia i d’alegria desitgem que perduri tot 
l’any i poguéssim seguir gaudint del Poble que 
tenim.

Que la solidaritat, el respecte, la tolerància i la 
bona convivència estiguin presents en la vida col-
lectiva de la que tots participem.

Bon Nadal i millor Any Nou.
A la vostra disposició,

Pere Panisello i Chavarria
Alcalde-President

Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús
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Imatges dels aiguats
del 17 de novembre

Camí del Calvari Camí del Riu

Masets de Pinyol Passeig Puig

Camí del Barranc de les Bruixes Camí del Barranc de les Bruixes

Pista Col·legi Camí del Barranc de les Bruixes
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Aiguats novembre 2012
La tempesta de la tarda del passat 

17 de novembre on es van recollir més 
de 200 litres per metre quadrat a la 
zona dels Reguers, com també grans 
quantitats de pluja a la zona de Roque-
tes i Jesús, van produir forts aiguats i 
grans inundacions al sortir de “mare” 
tots els barrancs del terme de Jesús, 
principalment els tres més coneguts, 
el barranc de la Vallcervera, el de Riu 
Sec i el de les Bruixes.

La gran avinguda del barranc de 
Jesús, com es diu popularment, va 
posar l'ai al cor dels veïns de la part 
baixa del poble, que veien com l'aigua 
gairebé sobrepassava el pont de la 
carretera de Roquetes i s'enduia per 
davant un tram del mur de pedra que 
és a tocar del petit parc infantil després 
d'inundar els mòduls de la llar d'infants 
i preescolar. Inundà zones d'horta i al 
camí del Riu s'endugué un tram llarg 
de mur i camí, cosa que fa que no si-
gui apte per al pas de vehicles pesats 
fi ns que l'ACA reposi tot el tram de 
mur afectat.

El mur del parc infantil ja s'ha refet i 
les afectacions al col·legi es pogueren 
solucionar amb rapidesa gràcies a la 
col·laboració de molta gent del poble, 
juntament amb els serveis públics i 
d'emergències.

El barranc del Riu Sec al llarg de 
tot el seu recorregut va desfer camins 
i va deixar sense accés a les fi nques 
als veïns que tenen la llera del barranc 
com a camí de servei. Els camins mu-
nicipals del Terrer Roig i del Calvari, 
quedaren tallats a la circulació per 
la gran quantitat d'arrossegaments i 
trencament de trams d'aglomerat que 
s'endugué la força de l'aigua, igual 
que al camí Masets de Pinyol 1r tram.

El camí del Barranc de les Bruixes 
resultà el més danyat de tots, molt 
desfet i tallat a trams amb grans forats, 
que deixaren incomunicats als veïns 
de la zona. El mateix diumenge es va 
haver d'actuar d'urgència per facilitar 
el pas provisional pel camí, cosa que es 
va poder fer gràcies a la col·laboració 
dels veïns que aportaren les màquines 
necessàries per fer-hi un ràpid arran-
jament d'aquest i d'altres camins més 
afectats.

Hem de dir, que al barranc de les 
Brui xes, i segons testimonis dels fets, 
el nivell de l'aigua va superar els 2 
metres d'alçada sota el pont de la Via 
Verda, fet que va causar la inundació 
de fi nques i cases properes a l'antiga 
carretera de Xerta i a la C-12, que des 
de la seva construcció fa de barrera a 
la sortida natural a les aigües.

Des de l'EMD s'ha demanat una 
ve ga da més a la Generalitat que doni 
una solució al tema i es pot dir que ja 
es treballa en la redacció d'un projecte 
d'obres que solucioni els problemes 
d'inundabilitat de la zona.

Així mateix, per poder fer front a 
la reparació i condicionament dels 
camins anomenats, com d'altres també 
afectats, com són el camí de la Va-
llcervera, Vell del Cementiri, part del 
camí de la Torre d'en Corder i part del 
Calvari, s'ha comptat amb l'ajuda de la 
Diputació de Tarragona.

El seu equip d'obres s'ha posat al 
servei dels municipis i en aquest cas 
de l'EMD per deixar tots els camins 
municipals en el millor estat possible 
després dels forts aiguats.

També i pel mateix se sol.licitarà al 
Departament de Governació de la Ge-
neralitat i com a mesura extraordinària 
unes ajudes per poder construir lloses 
de formigó o proteccions laterals als 
camins amb encreuament de barrancs. 
Es preveu fer-ho per evitar possibles 
trencaments del ferm en camins amb 
més afectacions per barrancades i al 
mateix temps que tinguin molt de 
trànsit rodat, com pot ser el camí del 
Terrer Roig entre d'altres.

Francesc Xavier Sol i Piñol
Regidor d’obres i camins

Barranc Llar d'Infants l'Espurna
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Manifest a favor de la continuïtat de l'EMD 
de Jesús

Antecedents
Jesús és un Poble de 3.800 habitants que 

pertany al Municipi de Tortosa i des de 
l’any 1994 està constituït en EMD.

– Tenim gairebé 300 anys d’Història i a 
l’any 1853 vam obtenir la independència, 
a la qual vam renunciar al cap d’uns anys.

– Tenim una forta personalitat pròpia 
amb signes d’identitat que ens caracte-
ritzen i són diferencials del Municipi al 
qual pertanyem.

– Tenim Parròquia pròpia, amb el nos-
tre Patró Sant Francesc (Festa Local  el 4 
d’octubre).

– Tenim cementiri i a la nostra Població 
hi ha els Convents de les Teresianes, de la 
Consolació i de les Carmelites.

– Tenim una Escola Primària i un Ins-
titut Escola on es cursa l’ensenyament 
obligatori.

– La constitució de l’EMD ha servit 
per dinamitzar la societat en la formació 
de diverses entitats de tot tipus, que donen 
un servei als nostres ciutadans.

– Apropar l’Administració a la gent, 
d’acord amb el principi de subsidiarietat 
refrendat pel conveni amb l’Ajuntament 
de Tortosa, que ens ha traspassat un seguit 
de serveis.

– La nostra Administració es preocupa 
directament de la problemàtica que tenim 
com a Poble i ha posat en funcionament:

– La Llar d’Infants l’Espurna, amb 46 
inscrits.

– L’Escola de Música M. Martines i Solà 
amb prop de 90 alumnes i que ha servit per 
tenir una banda de Música.

– Unes Instal·lacions Esportives amb 
una piscina d’estiu, un gimnàs i tres pistes 
de pàdel.

– El Punt Jove amb servei de ludoteca 
i biblioteca fi lial de Tortosa.

– La rehabilitació de l’Edifi ci de la 
Immaculada com a seu de l’EMD  i de la 
Llar de Jubilats.

– Altres obres importants per al nostre 
Poble.

 Per tot l’exposat, les Entitats del Poble, 
MANIFESTEM:

Que es tinguin en compte les peculiari-
tats de les EMD, que serveix per tenir una 
democràcia directa a l’elegir per sufragi 
universal a l’Alcalde-President de l’EMD.

– Que és una Administració de baix 
cost directe i que serveix per a tenir la 
col·laboració directa dels veïns i veïnes 
de manera desinteressada.

– Que les EMD i la nostra en particu-

lar, no són responsables del deute de les 
Administracions, ja que a part del control 
fi nancer per part de la Generalitat, si hem de 
concertar un crèdit hem de tenir l’autoritza-
ció del Ple del Municipi al que pertanyem.

– Que es respecti l’Estatut de Catalunya, 
que preveu que el model territorial del 
nostre País és competència del Parlament 
de Catalunya i que l’Estatut contempla 
l’existència de les EMD.

– Que no volem perdre tot el treball que 
s’ha fet durant aquests anys i que han anat 
en benefi ci del conjunt del nostre Poble.

– Que volem seguir tenint la nostra 
personalitat jurídica d’acord a la realitat 
del nostre Poble.

Per tot l’exposat, SOL·LICITEM:
– Que el Govern Central reconsideri la 

mesura contemplada a l’avantprojecte de 
“La ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local” en que es 
preveu suprimir les 3.725 que hi ha a tot 
Espanya i ho deixi sense efecte, tenint en 
compte tot el manifestat.

A Jesús, en data set d’octubre de dos 
mil dotze, totes les entitats signem aquest 
manifest en representació del teixit social 
del nostre Poble perquè VOLEM SEGUIR 
SENT…
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Pressupost Jesús 2013
Per segon any consecutiu, el Pressu-

post està marcat pel context econòmic 
que estem vivint, que tots coneixem i 
afecta a totes les Administracions i que 
repercuteix de manera molt important 
en els ingressos, en l’últim esglaó que 
som de la cadena de les Administra-
cions públiques i, en conseqüència, 
en disminuir els ingressos també hem 
d’ajustar les despeses per complir la 
Llei d’Estabilitat Pressupostària.

El Pressupost que portem avui a 
l’aprovació del Ple puja 1.061.900,00 € 
el de l’EMD i 171.000,00 € el de JAS, 
SL que fan que el Pressupost consolidat 
de l’EMD sigui d'1.186.900,00 € que, 
en referència al Pressupost de l’exercici 
actual, un increment de 36.353,00 € que 
en percentatge és un 3% d’augment. 
Més enllà dels números absoluts i 
dels percentatges que vostès troben 
tant en la memòria de la Presidència 
com en l’informe econòmico-fi nancer 
i d’intervenció sobre el pressupost ge-
neral, es mereix una petita explicació 
del mateix.

Quant al Capítol III, taxes i altres 
ingressos que puja 206.800,00 € hi ha 
un  augment en relació a l’any passat 
del 13%, que ve donat per l’augment 
quant a les taxes, sobretot de la recap-
tació de la del cementiri, de prestació 
de serveis socials i preferents, com és 
la llar d’infants i l’escola de música, i 
també dels preus públics.

Quant Capítol IV, transferències 
corrents que puja 850.000,00 €, en 
relació a l’any passat hi ha un augment 
del 3,8%, malgrat que hi ha una dismi-
nució de les provinents de la Generalitat 
del 38%, 49.000,00 €, degut que no 
es contempla aportació per l’escola de 
música; inclou les transferències per 
la llar d’infants, el dispensari mèdic, 
el fons de cooperació, el Pla Local de  
Joventut i el Pla de les Dones.

I també es contempla un augment 
del 10% de la transferència corrent 
de l’Ajuntament de Tortosa, en total 
62.537.00  €, d’acord amb la liquida-
ció de l’últim any que és el que estem 
rebent actualment.

I també de la Diputació de Tarragona 
un augment del 28%, de 20.000,00 €, 
perquè són també les xifres reals que 

tenim quant transferències de la Dipu-
tació aquest any.

Quant al Capítol VII, transferències 
de capital, com és lògic, aquesta és 
la més castigada, ja que contemplem 
només ajuts de la Diputació i una petita 
aportació inicial de l’ajuntament de Tor-
tosa. El que està clar és que en aquests 
moments tampoc tenim coneixement de 
com pot anar el PUOSC o el PAM de 
la Diputació; per tant, no es contempla 
perquè no sabem si el PAM serà per qua-
tre anys i respecte del PUOSC tampoc 
tenim constància de com es convocarà. 
Això porta que no hi hagi pràcticament 
inversions, cosa que és constant en la 
majoria de les Administracions; i mirar 
de mantenir tots els serveis que tenim. 

Quant a les despeses estan molt 
ajustades.

Al Capítol I hi ha un augment de 
62.698,00 €, que és un augment del 
10%, ja que aquest any s’ha contemplat 
el sou íntegre per al personal, a diferèn-
cia del pressupost d’enguany en què, 
com saben vostès, per l’acord que vam 
arribar d’una reducció del 10%; aquest 
any pensem que no s’ha de contemplar 
degut a que el govern central està adop-
tant mesures i, per tant, ja ens ajustarem 
al que ens obliguen legalment, però per 
part nostra seguim mantenint el sou 
íntegre igual de fa dos anys. 

Quant al Capítol II de despeses, 
compra de béns i serveis, hi ha un in-
crement  de 25.587,00 €, que suposa 
un augment del 9,4%, degut sobretot 
al subministrament d’energia elèctrica, 
que en relació a l’any passat puja un 
45%, 34.447.00 €.

Tots els altres subministraments 
intentem el màxim control, però entre 
la pujada de l’IVA i que veritablement 
el mercat elèctric està com està, és una 
quantitat que serà molt considerable per 
al nostre pressupost.

Quant al Capítol IV, transferències 
corrents, passa de 58.300,00 € de 
l’exercici anterior a 66.300,00 €, degut 
a que la transferència a JAS, SL ha pas-
sat de 38.000,00 € a 46.000,00 €, que 
només són 8.000 € si tenim en compte 
a JASSL hi ha incorporada una despesa 
de personal de 43.000,00  €, vol dir que 
encara ens hem d’ajustar molt més en 

tots els altres serveis, encara que hem 
de tenir en compte que aquest any es 
contempla també ingressos del pàdel 
que els altres anys no estaven previs-
tos. Tal com es va aprovar al Consell 
d’Administració de JAS, SL hem vist 
que allò a que ens vam comprometre, 
la baixada del 30% de la despesa per a 
tots els actes fi rals i festius per a 2012, 
que segur que encara ha estat molt més; 
i ara el que contemplem és una baixada 
addicional del 10%.

També es mantenen totes les apor-
tacions a les entitats i convenis igual 
que l’any anterior que, com sabeu, hi 
ha hagut una baixada del 30%; la qual 
cosa vol dir que aquest any mantindrem 
totes les aportacions pel que fa a sub-
vencions i convenis, igual que aquest 
any, sense cap disminució.

Quant al Capítol VI, d’inversions, tal 
com he dit abans, s’hi inclouen 5.000,00 
€ i estem pendents, tal com deia, del 
PUOSC i del PAM.

Quant a la previsió de despeses i 
ingressos de Jesús Activitats i Serveis, 
SL, que va estar aprovada pel Consell 
d’Administració, tal com deia, es 
contempla els ingressos del pàdel, els 
43.000,00 de despeses de personal i 
diversos, i l’aportació de l’EMD de 
46.000,00 € que fan un total de pres-
supost equilibrat en 171.000,00 €.

Tal com deia a l’inici, el Pressupost 
General Consolidat entre l’EMD i el 
JAS, SL és d’1.186.900,00 €. 

Com podeu comprovar, aquest Pres-
supost i d’acord a l’informe econòmic-
financer del Secretari-Interventor, 
compleix la Llei d’Estabilitat Pres-
supostària i d’Estabilitat Financera 
amb una capacitat de fi nançament de 
52.000,00 €; està d’acord amb el vigent 
Pla econòmic-fi nancer aprovat pel Ple 
de l’EMD per al període 2010-2013; 
no contemplem cap operació de crèdit 
a llarg termini, i sí una a curt termini 
de 150.000,00 € per tenir liquiditat; la 
que tenim actualment és de 300.000,00 
€ i pensem que amb 150.000,00 € 
se rà sufi cient; es concertarà un cop 
can cel·lada l’ara vigent. 

També és convenient remarcar que, 
entre altres mesures de reducció de 
despesa que ens vam imposar per a 
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aquest exercici, hi havia una disminució 
del 30% en el global de les activitats 
festives i fi rals de JAS, SL i ho hem 
complert amb escreix. Era un repte 
important i s’ha complert.

Com també és un altre repte, i més 
en la situació actual, que per al proper 
exercici, en el Consell d’Administració 
de JAS, SL hem aprovat una disminució 
del 10%, damunt del 30%, per a les 
activitats festives i fi rals.

Per aquest motiu i abans de con cloure, 
com sempre, he de fer un capítol extens 
d’agraïments perquè gràcies a ells, 
en una aportació que no és tangible 
numèricament als Pressupostos, poder 
complir amb els mateixos. 

Intentaré no allargar-me; en primer 
lloc, a les entitats, col·laboradors, 
Secció de Festes i Comissions Orga-
nitzadores de les Fires, perquè tots 
han comprès la situació econòmica i, 
malgrat la disminució en les aporta-
cions, no han reduït les seves activitats 

socials, donant un servei important 
al poble; al personal de l’EMD per 
la seva dedicació i responsabilitat; al 
secretari-interventor, no només per 
l’elaboració dels Pressupostos, sinó 
també per tota la feina que desenvolupa 
amb gran professionalitat i rigor, i més 
en aquests moments que hem tingut 
una Administració creixent en serveis i 
amb disminució d’ingressos; per últim, 
als companys i companyes regidors i 
regidores pel seu esforç i per treballar 
amb uns pressupostos molt reduïts i 
que, com diu la dita, “de les pedres 
treuen pans”.

Els Pressupostos que portem a 
l’aprovació són prudents en els ingres-
sos i rigorosos en la despesa i en global 
són uns pressupostos realistes i respon-
sables, com ja és habitual en la nostra 
Administració, que han de servir per 
mantenir els serveis que tenim i donar 
compliment a les nostres obligacions, 
d’acord al Conveni que tenim, vers als 

ciutadans i reforçar aquesta imatge 
que som una Administració propera i 
necessària per al nostre poble.

Tampoc podem obviar el moment 
polític que estem vivint amb un Govern 
Estatal que posa en dubte la continuïtat 
de les EMD; però tenim plena confi ança 
en el nostre Govern de la Generalitat, 
que defensa la continuïtat de les EMD 
dins del model territorial del nostre País.

És molt important, i més de cara al 
futur, donar a conèixer que som una 
Administració sanejada i que estem 
complint les nostres obligacions, es-
tant al corrent de totes les trameses 
administratives i econòmiques a altres 
Administracions superiors.

Espero que aquest pressupost que 
avui portem a l’aprovació i que, pels 
motius exposats, és l’únic pressupost 
possible, mereixi la seva aprovació.

Pere Panisello
Alcalde-President EMD

PRESSUPOST GENERAL DE L’EMD DE JESÚS PER A L’EXERCICI 2013

-RESUM PER CAPÍTOLS, EXPRESSAT EN EUROS-

Estat d’ingressos
Capítol - Denominació

EMD
Previsions inicials

Jesús Activitats i
Serveis, S.L.

Previsió ingressos

Ajustos Pressupost
General Consolidat

I      Impostos directes 0 0 0
II     Impostes indirectes 0 0 0
III    Taxes i altres ingressos 206.800,00 125.000,00 331.800,00
IV    Transferències corrents 850.000,00 46.000,00 - 46.000,00 850.000,00
V     Ingressos patrimonials 100,00 0 100,00
VI    Alienació d’inversions reals 0 0 0
VII   Transferències de capital 5.000,00 0 5.000,00
VIII  Variació d’actius financers 0 0 0
IX    Variació de passius financers 0 0 0
Total ingressos, en euros: 1.061.900,00 171.000,00          - 46.000,00 1.186.900,00

Estat de despeses
Capítol - Denominació

EMD
Crèdits inicials

Jesús Activitats i
Serveis, S.L.

Previsió despeses

Ajustos Pressupost
General Consolidat

I      Despeses de personal 614.200,00 43.000,00 657.200,00
II     Compra de béns i de serveis 295.400,00 128.000,00 423.400,00
III    Despeses financeres 29.000,00 0 29.000,00
IV   Transferències corrents 66.300,00 0 - 46.000,00 20.300,00
VI    Inversions reals 5.000,00 0 5.000,00
VII   Transferències de capital 0 0 0
VIII  Variació d’actius financers 0 0 0
IX   Variació de passius financers 52.000,00 0 52.000,00
Total despeses, en euros:     1.061.900,00 171.000,00 - 46.000,00 1.186.900,00

Jesús, 5 de novembre de 2012
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PRESSUPOST EMD 2013

DESPESES

  CLASSIFICACIÓ       DENOMINACIÓ CRÈDITS INICIALS

CAPÍTOL I- DESPESES DE PERSONAL    614.200,00 €

10-920-12100 Personal funcionari 47.593,78 €

10-920-13000 Personal laboral 162.904,60 €

10-312-13000 Personal laboral 18.788,70 €

10-321-13000 Personal laboral 94.278,24 €

10-324-13000 Personal laboral 54.554,36 €

10-155-13000 Personal laboral 60.153,94 €

10-334-13000 Personal laboral 16.851,24 €

10920-15000 Productivitat 26.381,60 €

10-920-16000 Quotes, prestacions i despeses socials 132.693,54 €

CAPÍTOL II- COMPRA DE BÉNS I SERVEIS    295.400,00 €

10-920-21200 Reparacions, manteniment i conservació 5.000,00 €

10-454-21000 Reparacions, manten. conserv. infraestructures 3.000,00 €

10-920-22000 Material d'oficina 8.000,00 €

10-920-22100 Subministrament energia elèctrica 111.000,00 €

10-920.22199 Altres subministraments 30.000,00 €

10-920-22200 Comunicacions 12.000,00 €

10-920-22400 Primes d'assegurances 14.000,00 €

10-920-22500 Tributs 1.500,00 €

10-912-22601 Despeses diverses atencions protocolàries 1.000,00 €

10-920-22602 Despeses diverses publicitat i propaganda 1.000,00 €

10-920-22699 Despeses diverses altres 2.000,00 €

10-920-22799 Treballs fets per altres empreses 52.250,00 €

10-912-23300 Indemnitzacions per raó del servei 39.550,00 €

10-920-23120 Indemnitzacions per raó del servei 100,00 €

10-920-24000 Despeses de publicacions 15.000,00 €

CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES    29.000,00 €

10-011-31000 De préstecs de l'interior 24.000,00 €

10-934-31100 Despeses formalització préstec 1.500,00 €

10-934-35900 Altres despeses financeres 3.500,00 €

CAPÍTOL IV. TRANFERÈNCIES CORRENTS    66.300,00 €

10-338-44900 A societat mercantil de l'EMD  46.000,00 €

10-920-48000 A famílies i entitats sense ànim de lucre 8.000,00 €

10-920-48900 A famílies i entitats sense ànim de lucre, Convenis 12.300,00 €

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS    5.000,00 €

10-454-60000 Inversió nova infraestructures i béns ús general 1.000,00 €

10-454-61000 Inversió reposició infraestruc. i béns ús general 1.000,00 €

10-920-62000 Inversió nova associada funcionament serveis 3.000,00 €

10-321-62000 Inversió nova associada funcionament serveis 0,00 €

10-342-62000 Inversió nova associada funcionament serveis 0,00 €

10-920-63000 Inversió reposició assoc funcioament serveis 0,00 €

CAPITOL VII. TRANSFERENCIES DE CAPITAL   0,00 €

10-338-740 Transferencies de capital a societat mercantil EMD 0,00 €

CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS    52.000,00 €

10-011-91300 Amortització de préstecs de l'interior 52.000,00 €

TOTAL DESPESES EUROS     1.061.900,00 €

            Jesús, 5 de novembre de 2012

                                                                                       EL PRESIDENT

                                                                               Pere Panisello i Chavarria
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INGRESSOS

CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS    206.800,00 €€

 Article 30. Taxes per prestació de serveis bàsics  28.240,00 €

Article 31. Taxes per prestació de serveis socials i preferents 110.000,00 €

Article 32. Taxes per realització d'activitats de competència local 4.000,00 €

Article 33. Taxes per utilització del domini públic 36.000,00 €

Article 34. Preus públics 15.560,00 €

Article 39. Altres ingressos 13.000,00 €

CAPITOL IV - TRANSFERÈNCIES
CORRENTS      850.000,00 €€

Article 45. De la Generalitat 80.000,00 €

Article 46. D’Entitats Locals 770.000,00 €

Concepte 461. Diputació de Tarragona 90.000,00 €

Concepte 462. Ajuntament de Tortosa 680.000,00 €

Concepte 465. Consell Comarcal del Baix Ebre 0,00 €

Concepte 469. Altres ens locals 0,00 €

CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS    100,00 €€

Article 52. Interessos de dipòsits 100,00 €

CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   5.000,00 €€

Article 72. De l’Estat 0,00 €

Article 75. De la Generalitat 0,00 €

Article 76. D’Entitats Locals 5.000,00 €

Concepte 761. De la Diputació de Tarragona 4.000,00 €

Concepte 762. De l’Ajuntament de Tortosa 1.000,00 €

Concepte 765. Del Consell Comarcal del Baix Ebre 0,00 €

Article 78. De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00 €

CAPÍTOL IX- PASSIUS FINANCERS    0,00 €€

Article 91. Préstecs rebuts en euros 0,00 €

Concepte 913. Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic 0,00 €

TOTAL INGRESSOS EN EUROS     1.061.900,00 €€

Reproducció de l'any 1989 
de l'Informatiu Jesusenc 
amb un episodi d'aiguats, 
amb una gran barrancada, 
el mateix mes i gairebé el 
mateix dia del viscut al 2012
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Festes de Sant Francesc
Aquest any les Festes Patronals de 

Sant Francesc les vam celebrar del 3 al 
7 d’octubre.

Vam començar el dimecres 3 d’octubre 
amb la projecció de la pel·lícula “Jesús 
en el temps. Dècada 60-70”, a càrrec 
de Sisco Paredes i el Sr. Paco Fuentes, i 
dirigit per Mossèn Paco Vives, a la Sala 
Jordi Brull i Martínez.

A continuació es va realitzar la pre-
sentació del Projecte del Desdoblament 
de la C-12, a càrrec del Sr. Ferran Bel, 
Alcalde de Tortosa; Sra. Meritxell Roige, 
Diputada i del Sr. Pere Panisello, Alcalde 
de Jesús.

El dijous, 4 d’octubre, vam celebrar 
el dia del nostre Patró, Sant Francesc. 

Com tots els anys es va realitzar la 
capta solidària de les Terres de l’Ebre 
en benefi ci de la Lliga contra el Càncer.

Es va inaugurar l’exposició de manua-
litats artesanes de ferro i fusta, de Pere 
Monroig i José Bort al Claustre del Casal 
de Jubilats. A continuació Missa solemne 
en honor a Sant Francesc d’Assís. A 
l’inici de la missa va cantar la Coral 
“Sant Miquel” de Xerta. Tot seguit de 
la missa, processó pels carrers de Jesús 
acompanyats per la Banda de Tabals de 
la Confraria del Sagrat Cor de Jesús.

Al migdia es va realitzar, com ja és 
habitual, el Casal de Jubilats va organit-
zar el dinar de germanor per als socis 
del Casal de Jubilats Sant Francesc. Es 
va servir a més de 500 persones, i van 
ballar al ritme del Duo Sherpas.

Vam acabar el dia amb el partit de 
futbol CF Jesús Catalònia de Segona 
Catalana i l’Amposta CF de Primera 
Catalana, al Camp de la Santa Creu.

El divendres, 5 d’octubre, vam co-
mençar el dia amb una visita guiada 
a l’exposició de l’artista Emili Bonet, 
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d’escultura i pintura, situada a l’Espai 
d’Exposicions del Claustre de la Im-
maculada, a l’alumnat de l’IE Daniel 
Mangrané.

A la tarda es va realitzar el Correllen-
gua 2012, organitzat per l’AMPA Daniel 
Mangrané, ANC Jesús i EMD de Jesús. 
Es van fer tallerets i jocs al voltant de 
la fi gura de l’escriptor JM Xirinacs. Els 
xiquets van berenar pa amb xocolata.

Mentrestant a les Pistes de Pàdel 
s’estaven duent a terme les eliminatòries 
del I Torneig Local de Pàdel.

També es va realitzar el I Festival de 
majorets i Twirling, amb la participació 
de les Majorets de Jesús i el Club Twirling 
Tortosa. A la Plaça de la Immaculada van 
fer una exhibició que va agradar molt al 
públic assistent.

A les 19:30 hores es va inaugurar 
l’exposició de les manualitats realitzades 
durant el curs per l’Associació de Dones 
de Jesús. Hi havia davantals, fi gures, 
quadres, tovalloles...

A les 21.00 h, Partit Exhibició entre 
els Top Ten de la Lliga de Pàdel de les 
Terres de l’Ebre.

A la nit al Casal Jesusenc, ball amb 
l’Orquestra Còctel. A continuació la gent 
jove va poder seguir gaudint de la festa 
amb la música del Dj Dani Fernández.

El dissabte, 6 d’octubre, va iniciar-se 
amb un parc d’infl ables per a la canalla i 
a continuació es va celebrar el VIII Con-
curs Popular de Paelles. Aquest any es va 
batre el rècord amb 33 participants. Es 
van acollir més de 700 persones a dinar 
a la Pèrgola. El resultat va ser el següent:

1r Pensa un nom
2r M. José Vilaroya
3r Rafa Arrufat
A continuació es va celebrar el Con-

curs del Guinyot, amb la participació de 
33 parelles. El resultat va ser el següent:

1r Bar Modern: Jordi Benito i Josep 
Ariño.

2n Llèpols: Ruben Castillo i Imma Benet.
3r Bar Casal de Jubilats: Restituto 

Garcia i Joaquín Vergara.
El CF Jesús Catalònia va organitzar 

un bingo, al qual hi va haver molt bona 
participació.

El Club de Ball Esportiu va ensenyar-
nos com es ballen diferents balls. Va 
invitar al públic a ballar amb ells.

La tarda la vam acabar amb el bou 
capllaçat, al que va col·laborar la Penya 
el Novillo de Jesús. Van passejar al bou 
pels carrers de Jesús. Va haver molta 
afl uència de gent.

A la nit vam ballar al ritme de l’Or-
questra Taxman band i a la mitja part 

l’Associació de Dones de Jesús va 
sortejar un regal.

El diumenge, 7 d’octubre va ser l’últim 
dia de les Festes. 

Al matí tirada al Plat organitzada per 
la Societat de Caçadors Sant Bernabé.

Es va celebrar la VI Milla Urbana de 
Jesús, cursa oberta a tothom. Aquest any 
va haver molt bona participació.

En acabar, la Policia Local de Tortosa, 
va fer una exhibició canina, on ens van 
mostrar les virtuts dels seus gossos.

Al migdia es va realitzar la signatura 
per les Entitats de Jesús, del manifest per 
a la no supressió de les EMD.

A la tarda, al Casal Jesusenc, el Grup 
de Teatre Euterpe, va interpretar l’obra 
“La vídua d’un viu”. El Casal estava de 
gom a gom i tothom va passar una bona 
estona. Mentrestant a les Pistes de Pàdel 
es disputava la fi nal del I Torneig Local de 
Pàdel. Les parelles guanyadores van ser:

– Masculí: Joan Gisbert i Albert 
Alegria.

– Femení: Cinta Subirats i Dolors 
Queralt.

I per fi nalitzar les Festes de Sant 
Francesc, retransmissió del partit Bar-
ça – Madrid, organitzat per la Penya 
Barcelonista de Jesús al Casal Jesusenc.

Fins l’any que ve!
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A Jesús els podem trobar 
al carrer Esglèsia i Passeig Puig
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Camí Calvari. Recobriment de l'antiga
Sèquia del Riu Sec

Des de l’EMD de Jesús s’ha efectuat 
el cobriment de la Sèquia del Riu Sec 
juntament amb la demolició de les 
parets dels 5 ponts d’accés a les fin-
ques.

El tram que s’ha cobert és del Camí 
del  Calvari  entre  l’encreuament  del 
Camí del Terrer Roig fi ns passat el Camí 
de la Casella, en un total de 509 metres 

de longitud, que ha permés que el ca-
mí  passe  d’una  amplada  de  3.5  a  6 
metres.

L’empresa que ha efectuat l’obra 
és Regimovi, SL de Deltebre amb un 
pressupost de 8.032,73€.

Des de l’EMD ens hem acollit a la 
subvenció del Consell Comarcal del 
Baix Ebre per arranjament de Camins 

Municipals per un import de 7.533,08 €.
Està pendent la segona fase per tras-

lladar tres pals de llum i un de telèfon 
i la pavimentació amb doble tractament 
superfi cial.

Amb aquesta obra hem aconseguit 
eliminar el perill que suposava tenir la 
Sèquia del  Riu Sec amb una  profunditat 
considerable.

Nota informativa 
Cementiri de Jesús

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

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

www.emdjesus.cat.
Jesús, 14 de març de 2012.
     El President,
     Pere Panisello i Chavarria  

Celebració de Tots Sants
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Redacció escolar a favor de l'EMD
INTRODUCCIÓ:
22 de març de 1994: data de la conces-

sió de la Generalitat de Catalunya, es va 
aprovar la constitució del poble de Jesús 
en “Entitat Municipal Descentralitzada” 
(EMD). (El motiu d’aquest treball es 
perquè el govern central d’Espanya vol 
treure les 3.725 EMD’S que hi ha a tot 
Espanya. El poble on vic jo,  Jesús, forma 
part d’aquest disbarat). 

– Al poble on vic jo, volen treure 
l’EMD, on el mateix alcalde/president 
de l’entitat municipal, va enviar un 
correu electrònic a totes les entitats del 
poble per recollir fi rmes, per enviar-les 
al govern central. 

Si desapareix l’EMD, tot el que no-
saltres hem aconseguit ho perdrem, per 
exemple, que la gent, haurà d’anar a fer 
les gestions, que actualment es fan a 
l’ajuntament de Jesús hauran d’anar a 
l’ajuntament de Tortosa. Al nostre poble, 
hi ha el dispensari mèdic, on disposem 
de servei d’analítica, d’infermeria i mè-
dic i així no ens cal sortir del poble per 
visitar-nos i que facilita la disponibilitat 
d’anar la gent gran, també hi ha moltes 
entitats i associacions, que ara us vaig 
a anomenar algunes d’elles:

 – L’associació de Bonsais de les Terres 
de l’Ebre, que és l’única que existeix a 

les rodalies, on es reuneixen els afi cionats 
al cultiu d’aquests petits arbres.

– L’associació Josep Puig, on cada any 
a les festes d’estiu s’escull al Jesusenc 
de l’any.

– L’associació de Dones on fan ma-
nualitats, excursions... 

– L’associació 7 cervells, on fan els 
correfocs, i a l’estiu fan l’esplai per als 
nens i nenes del poble.

– Societat Cultural i Ecologista Sant 
Josep on donen el premi Ramon Fer-
rando Adell de poesia i a part també fan 
excursions i trobades.

–  Confraria Sagrat Cor de Jesús, tenim 
un misteri de Setmana Santa i un grup 
de Tambors.

– Associació Magruper on fan tambo-
rades i desfi lades de les majorets.

– Associació de veïns on a part de fer 
gestions, fan la festa del soci.

– Penya Barcelonista, on es pot gaudir 
d’alguns partits a diferents llocs i sor-
tegen entrades per poder anar a veure 
al Barça on tenim la nostra placa al 
CAMP NOU.

– Associació Salvem el Canalet.
– Associació de Jubilats, on fan ex-

cursions...
(ENTRE D’ALTRES)
També tenim l’Institut escola on ja 

podem exercir el curs de la ESO, també 
tenim la Llar d’infants municipal, on 
els pares porten els seus fi lls que no 
estan encara en edat escolar, podem 
gaudir de la piscina, d’un gimnàs, pistes 
de pàdel...

Tenim el Punt@Jove, la biblioteca 
del nostre poble, on els nens poder fer 
els deures i tenir al nostre abast material 
informàtic per desenvolupar treballs, i 
organitzar diferents activitats.

També mitjançant la parròquia, podem 
anar als campaments de Vallibona, a les 
convivències de la confi rmació...

Un fet de caràcter important és que 
dóna llocs de treball a gent del poble. 
Així és Jesús, amb moltes activitats, 
associacions, i sobretot és un poble molt 
acollidor i molt familiar on es gaudeix 
d’una bona convivència, com ha de ser.

– I ara tot el que hem aconseguit entre 
l’esforç de tot un poble com Jesús ens 
veurem obligats a perdre’l?

Fet per: Maria Panisello Vilarroya
Edat: 13 anys
Data naixement: 19/06/1999
Curs: 2n ESO
CORREU ELECTRÒNIC:
mariapanisello@hotmail.com

L’Alcalde de Jesús i President de la Comissió de la Fira de l’Oli 
de les Terres de l’Ebre, va inaugurar la XVI Fira de l’Oli Novell, 

dels cítrics i del comerç de Santa Bàrbara
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Nota informativa de 
"Jesús per la Independència"

El passat dia 12 de novembre, la 
secció local "Jesús per la Independèn-
cia" de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) va organitzar una xerrada divul-
gativa sobre un tema que darrerament 
ha generat molta expectació. Pere Ga-
varra, membre de la sectorial "Jubilats 
per la Independència" de l’ANC i del 
Cercle Català de Negocis, va vindre a 
parlar-nos de "Les pensions en un estat 
propi: desmuntant pors".

Malauradament, aquest tema ha servit 
per difondre la temor entre les persones 
de certa edat i s’han fet servir falsos ar-
guments per trobar motius en contra de 
la independència de Catalunya. L’única 
manera de fer front a la mentida és reba-
tre-la amb la veritat i és per aquest mo-
tiu que ‘Jesús per la Independència’ va 
voler explicar a les veïnes i als veïns de 
Jesús com quedaran les pensions en un 
(esperem proper) estat català.

Des de l’assemblea local, estem molt 
satisfets i satisfetes del resultat de l’acte 
organitzat, ja que la sala Jordi Brull de 
l’EMD de Jesús estava ben plena de per-
sones, majoritàriament jubilades, que 
volien escoltar la veritat de tot plegat. 

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

VII Fira Literària Joan Cid i Mulet
Jesús, del 18 al 20 d’abril de 2013

Continuant amb la convocatòria que 
des de fa set anys proposem al voltant 
dels dies de Sant Jordi, en record del 
jesusenc il·lustre Joan Cid i Mulet, es 
renova la proposta d’una sèrie d’actes 
de caire cultural i literari.

Com tots els anys, la literatura de 
les Terres de l’Ebre serà la nostra pro-
tagonista, però també picarem l’ullet 
a l’àmbit nacional i comptarem amb 
la presència d’escriptors d’arreu del 

Principat.
La presentació del conte al voltant 

dels nostres gegants i tot una sèrie 
d’activitats relacionades amb ell a 
l’escola, així com el menú literari 
i clubs de lectura, seran el centre de 
l’activitat escolar, sense oblidar la VI 
Edició del Concurs de treballs de re-
cerca en l’àmbit literari i de l’exili per 
a l’alumnat de batxi llerat.

A més la novel·la eròtica, el món 

dels il·lustradors de contes i la 
novel·la històrica tindran el seu lloc 
prioritari amb tertúlies i taules rodo-
nes, i com no actuacions musicals i 
literàries.

L’acte principal que homenatjarà 
Cid i Mulet serà la inauguració de la 
seua ruta literària, que ens permetrà 
aproximar-nos d’una manera més di-
recta als aspectes més concrets de la 
seua producció.

Des d’un punt de vista totalment 
objectiu, Pere Gavarra, va exposar da-
des reals sobre l’estat econòmic actual 
i sobre l’estat econòmic d’un nou estat 
català, capacitat, evidentment, per pagar 
les pensions a totes les persones que les 
hagin de cobrar.

"Jesús per la Independència" conti-
nuarà organitzant actes al nostre poble i 
continuarà estant al servei de totes aque-
lles persones que vulguen rebre infor-
mació sobre el viu moviment indepen-

dentista que hi ha actualment al nostre 
país. Per contactar amb nosaltres, podeu 
escriure’ns a: jesus@assemblea.cat

Des d’aquí us animem a penjar este-
lades al balcó i a fer lluir el sentiment 
independentista que hi ha a Jesús. (Si 
algú vol estelades, en tenim de roba i de 
lona. Contacteu amb nosaltres).

Visca Jesús!
Visca Catalunya!
Membres de l’assemblea local "Jesús 

per la Independència"
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Tardor musical amb l'Escola i Banda 
M. Martines Solà

El dissabte 29 de setembre es va 
celebrar la 31a Trobada de Bandes de 
Catalunya. Enguany l’ha organitzat la 
Unió Musical de Tarragona i va comp-
tar amb la participació de 26 bandes 
de tot arreu de Catalunya. Tot i que el 
dia va estar marcat per la pluja, es van 
poder fer les actuacions de les bandes. 
Vàrem actuar a l’auditori de Camp de 
Mart una rera l’altra i quan vam acabar 
vam tocar totes juntes Amparito Roca, 
pasdoble molt estimat a Tarragona i a 
les Festes de Santa Tecla.

Seguint amb les activitats musicals, 
el passat dia 24 de novembre l’Escola 
i la Banda Manel Martines i Solà va 
celebrar la festivitat de Santa Cecília, 
patrona dels músics. Vam començar a 
la tarda fent una cercavila per Tortosa 
amb motiu de la 10a Mostra de Folklo-
re Popular. En acabar vam anar a Jesús 
on vam fer la cercavila amb motiu de 
Santa Cecília. Tot seguit la celebra-
ció de la missa en honor a la patro-
na, a càrrec de mossèn Paco i amb la 
col·laboració dels alumnes de l’Escola. 
Després va ser el torn de la banda amb 

el magnífi c concert que vam poder es-
coltar, on també va col·laborar la coral 
de l’Escola de Música. I després de la 
tarda intensa d’activitats va ser el torn 
de la festa amb el sopar de germanor 
per a tots els membres de l’escola de 
música i acompanyants, al menjador de 
l’Institut-Escola Daniel Mangrané.

Des d’aquí voldria donar les gràcies 
a tothom qui fa possible que aquesta 
festa creixi any rera any. Primerament 
a l’EMD, ja que ens facilita i organit-
za tots els actes. Després a l’AMPA de 
l’escola de música que són els encarre-

gats d’organitzar tot el tema del sopar. 
A mossèn Paco, ja que ell sempre posa 
el seu granet a aquesta festa. A Llúcia, 
la nostra cuinera. A tots els professors 
de l’escola, i a tots els músics de la ban-
da i de l’escola per aconseguir cada cop 
més arribar més lluny. Gràcies a tots!!

PROPERES ACTIVITATS:
• Divendres 21 de desembre a les 

19:30 h – Audició de Nadal. 
• Dilluns 25 de desembre durant el 

matí – Cantada de Nadales.
• Divendres 28 de desembre a les 

22:00 h – Concert de Nadal. 

Escola de Música M. Martines i Solà
Escola reconeguda 

pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya

MATRÍCULA OBERTA 
Us esperem a tots!! 

Recordeu, no importa l’edat, sempre 
és un bon moment per aprendre 
música i fer gaudir als amics!!!

PROPERES 
ACTIVITATS MUSICALS
AUDICIÓ ALUMNES CANT I 

PIANO 
Dissabte 28 d’abril a les 18:00 h a 

l’Escola de Música.
AUDICIÓ QUADRIMESTRAL 

ALUMNES DE VENT
Dissabte 12 de maig a les 18:00 h a 

l’Escola de Música.
CONCERT FI DE CURS CORAL 

(juntament amb Orquestra de Guitarres 
i Banda MMS).

Diumenge 17 de juny a les 12:00 h 
al gimnàs de l’Escola Institut Daniel 
Mangrané.

AUDICIÓ FI DE CURS 
Dijous 21 de juny a les 19:30 h al gim-

nàs de l’Escola Institut Daniel Mangrané.

Jesús  

Tirada: 1.200 exemplars
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Bases del Concurs 
de Caretes de Carnestoltes, 

Jesús 2013
Per vint-i-dosè any consecutiu es vol 

celebrar a Jesús la Festa de Carnestoltes, 
amb aquest motiu i perquè tots els xiquets 
i xiquetes puguin participar d’una forma 
activa i creativa al Carnaval, es convoca 
un concurs de caretes o màscares que es 
regirà per les següents bases:

1.- El tema per a tots els concursants 
serà lliure.

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

Categoria A: Dibuixar sobre cartolina 
amb qualsevol mitjà: llapis, aquarel·la, 
témpera, pastel, etc.

Categoria B: Elaborar la careta amb els 
materials i la tècnica que es considerin 
escaients. Recordem que les obres pre-
sentades han  d’estar fetes pels mateixos 
xiquets i xiquetes.

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

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

goria A: Hi haurà un premi per cada 
curs d’educació infantil. En els nivells 
d’educació primària i primer cicle 
d’ESO, un per cada grup classe.

– Pel que fa referència a la categoria 
B: Es farà una distinció entre l’alumnat 
d’educació primària i l’alumnat del 
primer cicle d’educació secundària entre 
els què s’escolliran tres premis (1r, 2n i 
3r) per a cada etapa.

5.- Les caretes concursants es lliuraran 
a les ofi cines municipals de l’EMD i el 
temps de recollida fi nalitzarà el dilluns 4 
de febrer. La rua dels centres educatius 

serà el dia 5 de febrer a les 15 h pels 
carrers del poble.

6.- El resultat del concurs es farà públic 
el dijous 7 de febrer.

7.- El lliurament dels premis tindrà 
lloc el dissabte 9 de febrer, a la Pèrgola 
del Pati de la Immaculada, prèviament 
a la rua de disfresses.

ORGANITZA:

L’EMD de Jesús

COL·LABORA:

Institut Escola Daniel Mangrané

CEE Sant Jordi

 L’AMPA de l’IE Daniel Mangrané

Associació de Dones de Jesús

 Diputació Tarragona

DESEMBRE
– Divendres, 14 de desembre, a les 

18.00 h:
“POSEM GUAPO EL PUNT@

JOVE PER NADAL”
– Divendres, 21 de desembre, a les 

18.00 h:
Manualitat a càrrec de Mustapha 

Kasmi col·laborador del punt@jove
“GORRO DEL PARE NOEL”
– Divendres, 28 de desembre, a les 

18.00 h: 

Activitats desembre, gener i febrer al 
punt@jove

Concurs a càrrec de Jeremy Alcoba 
i Joel Pozo.

Col·laboradors del punt@jove
“BLEY-BLADE” 
El Punt@Jove romandrà tancat els 

dies 24 i 31 de desembre i dies festius.

BON NADAL 
I FELIÇ ANY 2013

– Divendres, 11 de gener, a les 18.00 h:
“CONTA CONTES”

– Divendres, 25 de gener, a les 18.00 
h, manualitat:

“FEM UNA FUNDA PER A LES 
TISORES”

Divendres, 8 de febrer, a partir de les 
18.00 h:

Manualitat Carnestoltes
“FEM UNES ULLERES AMB EL 

NAS INCORPORAT”
– Divendres, 15 de febrer, a les 18.00 h:
“FEM UN SERVILLETERO PER 

AL DIA DELS ENAMORATS”
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Nadal per a tothom 2012-2013
Divendres 14  DESEMBRE
18.00 h. “Posem guapo el Punt@jove per 

Nadal”. 
 Lloc: Punt@jove. 

Dissabte 15  DESEMBRE
18.00 h.  Festival de Nadal de la Llar d’In-

fants. 
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Man-

grané.

Diumenge 16  DESEMBRE
8.45 h.  IX Trobada Cicloturista de Jesús 

per a la Marató de TV3. VII Me-
morial Miquel Espinós.

 Sortida: 9.15 h.
 Arribada: 12.00 h.
 Itinerari: Jesús, Aldover, Xerta, 

Benifallet, Coll de Som, Tivenys, 
Bítem, Tortosa, Roquetes i Jesús. 
(50 km). 

 Lloc: Pèrgola.

Dimarts18  DESEMBRE
15.00 h.  Cantada de nadales a l’Hospital de la 

Santa Creu pels xiquets de l’IE Daniel 
Mangrané.

ACTIVITATS    NADALENQUES

Dimecres19  DESEMBRE
 Durant el matí, el Pare Noel visitarà els 

xiquets i xiquetes de la Llar d’Infants 
l’Espurna, de l’IE Daniel Mangrané i 
del CEE Sant Jordi.
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Dijous 20  DESEMBRE

15.00 h.  Festival de Nadal de l’IE Daniel 
Mangrané.

 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Man-
grané.

19.00 h. I Masterclass d’Spinning.
 Inscripcions: Gimnàs Municipal 

de Jesús.
 Lloc: Gimnàs Municipal de Jesús.

Divendres 21  DESEMBRE

18.00 h.  Manualitat a càrrec de Mustapha 
Kasmi col·laborador del Punt@
jove. “Gorro del Pare Noel”. 

 Lloc: Punt@jove.

19.30 h. Audició Aules de l’Escola de Música 
M. Martines i Solà.

 Lloc: Gimnàs IE Daniel Mangrané.

Dissabte 22  DESEMBRE

18.00 h.  Cercavila pels carrers del poble a càrrec 
de Magruper.

19.00 h.  Actuació Muniatto Xou.

19.30 h.  Recollida de Cartes dels Patges Reials.
 Organitza: Comissió Cavalcada de Reis 

Mags.
 Lloc: Gimnàs IE Daniel Mangrané.

Dilluns 24  DESEMBRE

10.00 a 13.00 h. Casal de Nadal 7 Cervells.
 Lloc: Punt@Jove.

10.00 h.  Cantata de la Coral Infantil de l’Escola 
de Música pels carrers del poble. 

17.00 h.  Recollida de paquets per al Pare Noel 
fi ns les 18.00 h.

 Organitza:  AMPA  IE  Daniel  Mangra-
né.

 Lloc: Pèrgola.

18.00 h. Festa del Tronc “Caga Tió”, amb lliura-
ment de llaminadures.

 Lloc: Pèrgola.

18.30 h.  Cercavila pels carrers del poble.
 A càrrec de: Banda de Tambors de la 

Confraria del Sagrat Cor de Jesús.

 A continuació, arribada del Pare Noel                                                                                               
 Col·labora: AMPA IE Daniel Mangrané, 

Escola de Música Manel Martines i Solà.
 Lloc: Pèrgola.

20.00 h.  Missa del Gall.
 Lloc: Parròquia Sant Francesc.
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Dimarts 25  DESEMBRE

18.00 h. Pessebre Vivent de Jesús. 
 3 sessions: a les 18.00, 18.45 i 

19.15 h.
 Organitza: Parròquia Sant Fran-

cesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

Dimecres 26 DESEMBRE

18.00 h.  Pessebre Vivent de Jesús. 
 3 sessions: a les 18.00, 18.45 i 

19.15 h.
 Organitza: Parròquia Sant Fran-

cesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

Dijous 27  DESEMBRE

10.00 a 13.00 h. Casal de Nadal 7 Cervells.
 Lloc: Punt@Jove.

Divendres 28 DESEMBRE

10.00 a 13.00 h. Casal de Nadal 7 Cervells.
 Lloc: Punt@Jove.

18.00 h.  Concurs a càrrec de Jeremy Alcoba i 
Joel Pozo, col·laboradors del Punt@
jove. “Bley-Blade”.

22.00 h. Concert de Nadal de la Banda Juvenil i 
la Banda Manel Martines i Solà.

 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangra-né.

Dissabte 29  DESEMBRE

9.00 h.  II Torneig Terra de Rubra.
 Organitza: CF Jesús Catalònia.
 Lloc: Camp de la Santa Creu.

Diumenge 30 DESEMBRE

18.00 h.  Pessebre Vivent de Jesús. 
  3 sessions: a les 18.00, 18.45 i 19.15 h. 

Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

20.00 h.  Concert “Riu en So”. Cantant les Au-
bades. Representació músico-teatral 
que refl ecteix el nostre Nadal.

 Lloc: Gimnàs IE Daniel Mangrané.

REVETLLA DE CAP DANY
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Dilluns 31  DESEMBRE

10.00 a 13.00 h. Casal de Nadal 7 Cervells.
 Lloc: Punt@Jove.

II Cursa Sant Silvestre 
Jesús-Roquetes

17.00 h.  Cursa Infantil 

18.00 h.  Cursa Festa.
 Lloc: Ctra. Jesús a Roquetes.
 Organitza: Trail Roquetes i GR 

Jesús.

23.45 h: Concentració al Campanar.

00.00 h: Campanades. 

00.15 h. Gran revetlla de Cap d’Any, Ba-
llem a l’envelat amb les millors 
orquestres del país, cumbies, 
pasdobles, txa txa txa, tangos, 
swing corridos, merengues, vals, 
recordant l’època dels grans balls 
als envelats.

 Continuarem amb els millors 
temes disco i pop dels 70-80-90 
amb “Back to 80” i per fi nalitzar 
amb els millors èxits del 2012 per 
gaudir la primera nit de l’any... fi ns 
2013.

 Entrada i bossa cotilló: 10.00 €.   
Bossa Cotilló 2.00 €.

 Bonofesta: gratuït.
  Lloc: Casal Jesusenc. Feliç Any Nou!

Dimarts 1  GENER

18.00 h.  Pessebre Vivent de Jesús. 
 3 sessions: a les 18.00, 18.45 i 19.15 

h.
 Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

Dimecres 2  GENER

10.00 a 13.00 h. Casal de Nadal 7 Cervells.
 Lloc: Punt@Jove.

Dijous 3 GENER

10.00 a 13.00 h. Casal de Nadal 7 Cervells.
 Lloc: Punt@Jove.

Divendres 4  GENER

10.00 a 13.00 h. Casal de Nadal 7 Cervells.
 Lloc: Punt@Jove.

Entre les 17.30 i les 20.30 h. Recollida de paquets 
al Casal Jesusenc (Dia Únic).

 Organitza: Cavalcada de Reis Mags.
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Cavalcada dels 
Reis Mags 

Jesús 2012

Dissabte, 22 de desembre de 2012
A les 19.00 h Actuació de Muniatto Xou.
A les 19.30 h Recollida de cartes pels Patges Reials al 

Gimnàs del Col·legi Daniel Mangrané.

Divendres, 4 de gener de 2013 (ÚNIC DIA)

Entre les 17.30 i les 20.30 h Recollida de paquets al 
Casal Jesusenc.

Dissabte, 5 de gener de 2013
A les 18.30 h Visita dels Reis Mags als noviciats de Jesús.
A les 19.00 h Cercavila a càrrec de la Banda de Música 

Manel Martines i Solà i de la Banda de 
Cornetes i Tambors del Sagrat Cor de 
Jesús.

A les 19.45 h Baixada de la CAVALCADA DELS REIS MAGS 
des de les Teresianes fi ns a l’Església Par-
roquial, a través del carrer de la Sèquia. 
Després es farà l’adoració al nen Jesús i la 
salutació dels Mags als xiquets i xiquetes. 
En acabar es començarà el repartiment 
de paquets a domicili.

NIT D'IL·LUSIONS

Dissabte 5  GENER

ARRIBADA DELS REIS MAGS

18.30 h.  Visita  dels Reis Mags als 
noviciats de Jesús.

19.00 h. Cercavila a càrrec de la 
Banda de Música M. Mar-
tines Solà de Jesús.

19.45 h.  Sortida de la Cavalcada 
dels Reis Mags.

 Cavalcada dels Reis des de 
les Teresianes fi ns a l’Es-
glésia Parroquial, a través 
del C/ Sèquia. Després es 
farà l’adoració al nen Jesús 
i la salutació dels Mags 
d’Orient als xiquets/es.  

 En acabar s’iniciarà el 
repartiment de paquets a 
domicili.

 Organitza: Comissió Orga-
nitzadora de la Cavalcada 
dels Reis Mags.

Dissabte12  GENER

19.00 h.  Lliurament de premis als 
guanyadors del XV Premi 
Ramon Ferrando Adell de 
Contes Curts i Poesia. 

 Organitza: Societat Cultu-
ral i Ecologista Sant Josep.

 Lloc: Sala Jordi Brull i 
Martínez.
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Concurs de pessebres casolans
La parròquia de Jesús, f idel al 

mestratge de Sant Francesc d'Assís, 
patró dels pessebristes, organitza com 
tots els anys el Concurs de Pessebres 
Casolans, per tal d'ajudar a fomentar 
entre nosaltres la més tendra de totes 
les tradicions.

Els qui hi vulguin participar, menuts 
i grans, ho han de comunicar a la Par-
ròquia abans del dia 25 de desembre 
de 2012. Durant les festes un grup de 
la Parròquia passarà per les causes a 
veure'ls i la nit de la cavalcada de Reis 
es donaran els premis.

24 de desembre de 2012
Nit de Nadal

SANTA MISSA
a les 20 hores

Casal de Nadal
Els dies 24, 27, 28, 31 de desembre i els dies 2, 3 i 4 de 

gener realitzarem, per a tots els nens/es el Casal de Nadal. 
Les activitats les realitzarem com cada any al Punt@Jove 
de Jesús.

– El preu de les inscripcions serà de 35€

– Inscripcions: Del dia 10 al 20 de desembre a l’EMD de 
Jesús (horari de 10:30 a 13:30 h).

– Horari del casal: 10:00 a 13:00 h.
– Edat: de 3 a 12 anys (entre P3 i 6è de primària).
– Documentació a portar: Fotocòpia DNI pare/mare/tu-

tor i TISS del nen/a.
– Places limitades.
Durant aquests dies els xiquets/es es divertiran realitzant 

diferents manualitats nadalenques com ara: El pare Noel, 
arbres de Nadal, entre altres…

També realitzarem la carta als Reis Mags d’Orient que 
un patge reial recollirà, el dia 4 de gener preparem el tortell 
de Reis per a després menjar-lo a casa i moltes més activi-
tats variades i divertides.

 Equip de Monitors 7C
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Curs informàtica

Del 15 al 27 de novembre al CEIP 
Daniel Mangrané es va realitzar la segona 
part del curs d’iniciació a Internet.

Aquest s’ha organitzat des de l’EMD 
amb la col·laboració de l’Institut Català 
de la Dona.

Durant el mes de novembre s’ha rea-
litzat el curs de cuina amb un total de 
15 persones inscrites.

Aquest s’ha organitzat des de l’EMD 
amb la col·laboració de l’Institut Català 
de la Dona.

El darrer dia vam comptar amb 
l’assistència de la Sra. Carmen Valls, 
coordinadora Territorial de l’ICD, la qual 
va fer entrega als alumnes d’un diploma 
acreditant la seva participació al curs.

Els professors del curs, Montse i Lluís, 

Curs de cuina

el defi neixen com a curs de “Cuina de 
mercat”.

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

Mentre uns dissenyen calendaris as-
trològics, la cuina de mercat convençuda 
de les seves probabilitats d’encert, en 
dissenya de gastronòmics.

S’ha de saber tractar el producte per 
tal que conservi el major nombre de pro-
pietats naturals i per tant és important el 

El darrer dia vam comptar amb 
l’assistència de la Sra. Carmen Valls, 
coordinadora Territorial de l’ICD, la 
qual va fer entrega als alumnes d’un 
diploma acreditant la seva participació 
al curs.

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 cursos 
per a totes les persones que hi estiguin 
interessades.

moment de l’any en què s’ha de consumir.
Hi hagi o no un consens en quant a la 

defi nició del terme “cuina de mercat”, 
és indubtable que manipular, assaonar, 
coure o bullir productes d’aquesta 
categoria culinària reuneix una sèrie  
d’avantatges en molts aspectes. El fet 
que el producte de temporada sigui fresc 
fa que les seves propietats nutritives 
siguin òptimes per a una alimentació 
sana i equilibrada.

Bona cuina, bones receptes i bon 
profi t!
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13è Concurs de Pintura del Poble de Jesús 2013
BASES

L’EMD de Jesús convoca el 13è 
Concurs de Pintura del Poble de Je-
sús obert a totes les pintores i pintors 
que hi vulguin participar.

Es convoquen quatre categories.

Categoria infantil
Reservada exclusivament per als xi-

quets i xiquetes que cursin des de 1r 
fi ns 4t de primària.

El tema, la tècnica i les dimensions 
de les obres presentades són lliures. 

Totes les obres presentades, incloses 
les premiades, seran retornades. 

Categoria jove
Reservat exclusivament per als nois/

ies que cursin des de 5è de primària 
fi ns 1r cicle d’ESO en les modalitats de 
dibuix i pintura.

El tema i la tècnica són lliures.
Totes les obres presentades, incloses 

les premiades, seran retornades. 

Categoria sènior
Reservat exclusivament per als nois/

ies que cursin 2n cicle d’ESO i Batxi-
llerat, en les modalitats de dibuix i pin-
tura. 

El tema i la tècnica són lliures.
Totes les obres presentades, incloses 

les premiades, seran retornades. 
El jurat d’aquestes tres categories 

estarà integrat pels següents pintors i 
pintores de la nostra població: Cinta 
Cugat, Fernando Ferré, Ester Besolí, 
Carme Sabaté i Isabel Monserrat.

Categoria general
Oberta a les pintores i pintors a 

partir dels divuit anys (en el moment 
d’entrega dels premis) tant de Jesús 
com d’altres poblacions.

PREMIS:
1r Premi - Concurs de Pintura del 

Poble de Jesús 2013.
Diploma i premi en metàl·lic de 

500,00 € patrocinat per l’EMD de Je-
sús.

PREMI ARTISTA LOCAL
1r Premi Local - Concurs de Pin-

tura del Poble de Jesús 2013.
Diploma i premi en metàl·lic de 

300,00 € patrocinat per l’EMD de Je-
sús.

Les dues obres guanyadores queda-
ran en propietat dels patrocinadors.

Condicions Generals de participa-
ció:

1. S’admetran dues obres per artista 
com a màxim, muntades sobre bastidor 
o suport sòlid i emmarcades amb la mot-
llura senzilla o llistó de fusta en el cas de 
la pintura i en el cas del dibuix munta-
des sobre paper protegit amb vidre.

2. El tema ha de tractar específi ca-
ment entorn del món del camp i del 
món de l’oli. La tècnica és lliure.

3. Serà condició indispensable que 
les obres presentades no hagin estat 
premiades en cap altre concurs.

4. S’acompanyarà una fotografi a de 
cada obra presentada, tamany 13x18, 
així com un breu currículum de l’autor.

5. Un cop realitzada la valoració de 
la categoria general, amb tots els artis-
tes locals que s’hagin presentat, i que 
així ho facin constar, es realitzarà una 
segona valoració per tal d’establir el 
premi local.

6. Els premis no seran divisibles.
7. En la categoria general, l’obra que 

rebi el premi quedarà en possessió del 
patrocinador.

8. El termini d’admissió de les obres 
serà fi ns a l’1 de febrer de 2013 a les 
13:00 h.

9. Caldrà lliurar-les a nom de l’EMD 
de Jesús, Plaça Pati de la Immaculada, 
núm. 1. CP 43590 Jesús.

10. Les obres es presentaran signa-
des, adherint-se a les mateixes el cos 
“C” del butlletí d’identifi cació, on serà 
obligatori complimentar totes les dades.

11. L’EMD de Jesús tindrà cura de 
la conservació i vigilància de les obres 
rebudes, però no es farà responsable 
de les possibles pèrdues o desperfectes 
que es puguin produir durant llur trans-
port.

12. Amb el conjunt de les obres se-
leccionades es farà una exposició du-
rant la celebració de la Fira de l’Oli.

13. El lliurament dels premis s’efec-
tuarà el dissabte 23 de febrer, dintre 
dels actes de celebració de la XVIII 
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre.

14. Hi haurà un jurat qualifi cador de 
vàlua reconeguda i la seva decisió serà 
inapel·lable.

15. Les obres no premiades es po-
dran recollir en fi nalitzar l’exposició 
que durarà fi ns al 15 de març de 2013. 
A partir dels 3 mesos de la cloenda, si 
les obres no s’han passat a recollir, for-
maran part del patrimoni de l’EMD de 
Jesús.

16. El fet de participar suposa l’ac-
ceptació de les presents bases, la con-
formitat amb la decisió del jurat i la 
renúncia a qualsevol reclamació legal.

17. Per a més informació, poden 
posar-se en contacte amb l’EMD de Je-
sús, telèfon 977 500 735, o a l’adreça: 
emd.jesus@altanet.org   
 Jesús, desembre de 2012

La família Sebastià Ferrer vol agrair a tothom les mostres de condol i suport rebudes.

De tot cor, gràcies.

Jesús, setembre de 2012

†
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Ens ajudes a escriure la història 
dels nostres gegants?

Paco i Pepa, els nostres gegants, ens 
han demanat que els ajudem. Fa molts 
dies que pensen i pensen, però no poden 
recordar quina és la seva història. 

De cop un dia es van despertar i es 
van trobar a les portes de l’edifi ci de la 
Immaculada però, d’on vénen, què els 
ha passat fi ns arribar aquí?…

És per això que us convidem a parti-
cipar en un Concurs de Contes amb el 
tema “La història de Paco i Pepa”.

Aquestes són les bases:
• Participants: El concurs està obert 

a tots els jesusencs i jesusenques sense 
límit d’edat.

• Característiques: Les obres han de 
ser inèdites i escrites en català. Amb 
una extensió mínima de 4 fulls DIN-

A4, escrits preferentment a ordinador, a 
doble espai, i a una sola cara. S’han de 
presentar 4 còpies de cada conte.

• Identifi cació: Cada participant s’ha 
d’identifi car amb un pseudònim. Cal 
enviar el conte en un sobre tancat i dins 
aquest sobre, posar-hi un altre sobre 
tancat amb les dades personals del par-
ticipant (Nom i cognoms, DNI, data de 
naixement, correu electrònic, telèfons 
de contacte, adreça postal). 

• Termini i lloc de presentació: El 
termini es tancarà el proper divendres 
11 de gener de 2013. Cal presentar les 
obres a l’Ofi cina de l’EMD de Jesús. 
Plaça Pati de la Immaculada, núm. 1. 

• Premi: S’estableix un únic premi, 
que serà lliurat dins la VII Fira lite-

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

rària Joan Cid i Mulet, consistirà en 
una dotació econòmica de 100€ més 
l’edició del mateix conte en un llibre 
amb il·lustracions. Tot i això, des del 
jurat es poden donar accèssits a alguns 
dels contes presentats i que no hagin 
estat seleccionats que consistiran en 
llibres o contes.

•  Jurat: Estarà presidit pel President de 
l’EMD i format per persones integrants 
de la Comissió d’organització de la Fira 
Literària Joan Cid i Mulet.

• Els originals de les obres no seran 
retornats. 

• Acceptació de les bases. La pre-
sentació en aquest concurs pressuposa 
l’acceptació de les seves bases. 

Organitza: EMD de Jesús i CEITTE.

Santa Cecília
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El 25 de novembre va ser declarat 
Dia internacional contra la violència de 
gènere el juliol de 1981, en el context 
del primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y del Caribe celebrat a 
Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada 
les dones van denunciar la violència de 
gènere en l’àmbit domèstic i la violació 
i l’assetjament sexual en l’àmbit dels 
governs, incloent-hi la tortura i els abusos 
que patien moltes presoneres polítiques. 

Es va escollir aquest dia per com-
memorar el violent assassinat de les 
germanes Mirabal (Patria, Minerva i 

Dia Internacional per a l'eliminació 
de la Violència envers les dones

Maria Teresa), tres activistes polítiques 
assassinades el 25 de novembre de 1960 
mentre anaven a Puerto Plata a visitar els 
seus marits empresonats, en mans de la 
policia secreta del dictador Rafael Truji-
llo a la República Dominicana. Dedé, que 
viu a Bèlgica, és l’única germana que ha 
sobreviscut. Els seus cadàvers destros-
sats van aparèixer al fons d’un barranc. 
Per al moviment popular i feminista de 
la República Dominicana, històricament, 
aquestes dones han simbolitzat la lluita i 
la resistència. El 1999, l’ONU va donar 
caràcter ofi cial a aquesta data.

El dia 24 de novembre a la Sala Jordi 
Brull ens vam afegir a aquesta comme-
moració amb una xerrada a càrrec de la 
Sra. CINTA JARDÍ i BAIGES, logopeda 
i foniatra, sota el títol “Violència, ahir, 
avui però NO DEMÀ”.

Des de l’EMD volem agrair la seva 
col·laboració en aquest acte així com a 
tots els assistents per la seva presència.

El compromís global ha de ser el de 
poder acabar amb aquesta violència i no 
haver de commemorar un dia com aquest 
en record de totes aquelles dones que 
malauradament en són objecte i víctima.

Calendari escolar
curs 2012-2013

* Matrícula
Del 3 al 10 de setembre de 18 a 20 

hores. 
* Inici curs

Dimecres 12 de setembre.
* Final curs

Divendres 21 de juny.
* Vacances

• Nadal, del 22 de desembre al 7 de 
gener (ambdós inclosos).

• Setmana Santa, del 23 de març a l’1 
d’abril (ambdós inclosos).  

* Festes nacionals
• 12 d’octubre, el Pilar.
• 1 de novembre, Tots Sants.
• 6 de desembre, Constitució.
• 8 de desembre, la Immaculada.
• 1 de maig, Festa del Treball.
• 24 de juny, St. Joan.

* Festes locals
• 4 d’octubre, Sant Francesc.
• 20 de maig, Pasqua Granada.

* Festes de lliure disposició
• 2 de novembre

• 7 de desembre
• 8 de febrer
• 17 de maig

* Jornades Culturals
Del 19 al 23 d’abril.

* Exàmens
• Del 4 al 9 de febrer.
• Del 3 al 7 de juny (llenguatge i 

sol feig).
• Del 10 al 14 de juny (instruments). 

• V Stage Musical
• Del 28 al 30 de juny.
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Nou ordinador 
per la biblioteca

L’AMPA amb l’ajut de l’EMD ha ad-
quirit un nou ordinador per a la Bibliote-
ca de l’Institut Escola Daniel Mangrané, 
per tal de millorar el seu servei. Des del 
curs passat i amb la col·laboració d’un 
grup de pares/mares i la mestra Rut s’ha 
obert amb horari extraescolar, de 16:30 
a 17:30 h, de dilluns a divendres. La 

La biblioteca
Com el curs anterior, la biblioteca del 

nostre Institut Escola està oberta de 16:30 
a 17:30 després de les classes. Aquest 
fet és possible dur-lo a terme gràcies al 
voluntariat dels pares i mares del nostre 
alumnat. A la biblioteca, com a totes, 
podem agafar llibres, fer els deures, jugar 
a jocs de taula..., aquest curs 2012-13 una 
altra de les iniciatives posades en marxa 
és el CONTA CONTES, on els xiquets 
i xiquetes, i com no, els adults que ho 
desitgin, poden gaudir de contes explicats 
per persones voluntàries per endinsar-nos 
al món màgic de la literatura infantil, 
on ens poden transportar les històries 
que ens contaran, fomentant d’aquesta 
manera el gust per la lectura, l’atenció, 
la comprensió, el sentit crític... a més a 
més de fer passar una bona estona.

Ja hem fet el nostre primer conta contes 
gràcies a la col·laboració de Cinta Caubet 
i també a alumnes d’ESO que en acabar 
ens van fer un taller d’Origami, ens ho 
vam passar molt bé. Gràcies a tots/es.

biblioteca també compta amb un bloc 
http://bibliotecadanielmangrane.blogs-
pot.com.es que podeu consultar i parti-
cipar.

És intenció de l’AMPA, si es cobren 
unes subvencions importants que estan 
pendents de cobrar de la Generalitat, 
instal·lar un segon ordinador.

Assemblea anual de l'AMPA
El passat 19 d’octubre de 2012 es va 

celebrar a la sala d’informàtica de l’Insti-
tut Escola Daniel Mangrané l’Assemblea 
Anual de l’AMPA. 

La directora, Sra. Cinta Llatge, va 
presentar un informe amb diverses in-
formacions: inici de curs, reunions amb 
pares i mares, nombre d’alumnat del 
centre, informació sobre els projectes 
d’innovació que realitza el centre, etc.

Un cop llegida i aprovada l’acta de la 
sessió anterior per part de la secretària 
de l’associació, Sra. Elena Panisello, 
es va procedir a explicar detalladament 
la memòria d’activitats del curs passat, 
destacant l’augment de l’oferta d’acti-
vitats extraescolars, la participació de 
l’AMPA en les activitats realitzades pel 
centre i la nostra col·laboració amb les 
que realitza l’EMD.

El Sr. Ramon Pallarés, tresorer, va pre-
sentar el balanç econòmic amb el suport 
d’una presentació nodrida de gràfi cs que 
facilitaven als assistents la comprensió 
de l’estat actual de comptes de l’AMPA.

La presidenta, Sra. Carme Chavarria, 
va informar també de les activitats pre-
vistes aquest curs. Algunes continuen 

com en altres cursos –servei matinal i 
menjador escolar– i de la resta, algunes 
extraescolars ofertades no s’han iniciat 
degut a que no hi havia sufi cient alumnat.

Finalment es va procedir a la renova-
ció de càrrecs. La junta actual proposa 
una nova Junta, encapçalada per la Sra. 
Dolors Gràcia com a presidenta. 

Altres informacions van ser:
– L’AMPA ofereix el servei de préstec 

de llibres de lectura obligatòria per a 
l’ESO que s’han adquirit.

– L’obertura en horari extraescolar 
de la biblioteca del centre, amb la col-
laboració de pares i mares d’alumnes.

– La col·locació d’una cartellera a la 
porta d’entrada al centre per tal de fer 
arribar informacions a les famílies.

En el darrer punt, torn obert de pa-
raules, la participació va ser important 
i de forma distesa es van anar responent 
a aquells dubtes, suggeriments i altres 
comentaris realitzats pels assistents. 

Un cop acabada l’Assemblea vam 
compartir un saborós cóc casolà –fet 
per la nostra cuinera Llúcia–, un vi 
ranci de la Terra Alta –productes de 
proximitat– i una agradable conversa 
amb els assistents.

Moltes gràcies!
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Espai d'exposicions Claustre de la Immaculada
Exposicions realitzades i previstes.

Emili Bonet, Visita de 
l’alumnat del Centre

Coincidint amb les festes d’octubre, 
l’artista ampostí Emili Bonet va ex-
posar les seves pintures i escultures al 
nostre espai d’exposicions. Va ser una 
magnífi ca oportunitat per poder gaudir 
de la seva obra, posant en valor el nos-
tre espai d’exposicions. A més, va vo-
ler col·laborar realitzant unes sessions 
de visita guiada amb l’alumnat de cicle 
superior i de l’ESO de l’Institut Escola, 
fet que va aproximar-los a l’acte crea-
tiu de la mà directament de l’artista, 
podent-li proposar les preguntes que 
van creure més oportunes i saber de 
primera mà quins són els passos que 
se segueix des que es pensa la idea fi ns 
que s’aconsegueix plasmar realment en 
l’obra d’art.

Exposició. Ramon Monllau
Dotze quadres inspirats en diferents 

espais de Tortosa i les seves rodalies, 
han servit l’artesà jesusenc, ens ha 
aproximat aquests dies a partir de les 
seves obres artístiques en els què fa 
coincidir diferents materials fusta, fer-
ro… aplicant-los tècniques diverses 

fi ns aconseguir el resultat buscat tant 
pel que fa a la textura com al color. 
L’exposició es va inaugurar el passat 24 
de novembre a les 18:45 h.

Exposició Hospital de Jesús
Des del centre de Teràpia Ocupa-

cional i Educació Social de l’Hospital 
de Jesús ens presenten aquesta exposi-
ció. Els participants en l’exposició són 
usuaris del centre de dia de l’Hospital 
de Jesús, a més de gent que viu a la re-
sidència de l’Hospital.

 "Pensem que envellir és un procés 
natural i progressiu i que envellim des 
del moment que naixem... natros amb 
aquesta activitat pretenem aconseguir 
un equilibri biopsicosocial de la perso-
na per gaudir d’una millor qualitat de 
vida, afavorint l’autoestima, el treball 
de la memòria, les activitats ocupacio-
nals del seu temps lliure... per tal de 
que tinguin una visió més positiva i 
optimista... acceptar els canvis i aspec-
tes que ens aporta la vellesa i les seves 
conseqüències..."

I una de les eines per poder tre-
ballar tot això queda refl ectit amb 
l’arteràpia que es podria defi nir com 
l’acompanyament de la persona amb 

difi cultats psicològiques, físiques, 
socials o existencials mitjançant les 
seves produccions artístiques, obres 
plàstiques, sonores, teatrals, literàries, 
corporals i ballades de manera que 
aquestes creacions generen un procés 
de transformació de si mateix".  

Exposició pintura a l’oli. 
Marisa López Sempere

Nascuda a Alcoi (Alacant), actual-
ment viu a Tortosa, monitora d’Educa-
ció Física. Va començar a estudiar a 
l’escola de Belles Arts d’Alcoi des dels 
9 anys, dibuixant amb llapis de carbó; 
per circumstàncies personals va deixar 
l’escola, però sempre ha tingut aquesta 
inquietud pel dibuix i la pintura, tor-
nant a començar de nou al 2006 amb 
un grup de pintors a l’associació de 
veïns de Ferreries, que posteriorment, 
al 2011 la van animar a presentar-se a 
una exposició al Centre d’Interpretació 
del Riu. També ha exposat a la seu dels 
amics dels castells de Tortosa al mes de 
juny i al mes d’octubre al museu de la 
Galera. 

L’exposició que s’inaugurarà aquest 
mes de desembre es podrà visitar fi ns 
al mes de febrer.

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

Exposició del jesusenc Ramon Monllau de quadres realitzats en metall
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Correllengua
El dia 5 d’octubre, aprofi tant les 

festes de Sant Francesc, el correllen-
gua infantil 2012 amb la seua fl ama, 
va arribar a Jesús. El dia 30 de juny 
va començar a caminar des de Ripoll 
i ha anat recorrent les diferents co-
marques dels Països Catalans, amb 
un únic lema “Llengua, Cultura i Lli-
bertat”.

Aquest any el correllengua home-
natja a Lluís Maria Xirinacs que va 
ser un exemple de fi delitat per al nos-
tre país, la gent i la llengua. Durant 
tota la seua vida va lluitar, des de la 
paraula i des de la no violència, per 
l’assoliment del nostre poble i per la 
seua dignitat.

El correllengua, encara, avui en 
dia, és necessari, sobretot després 
d’escoltar les declaracions que últi-
mament fa el govern de l’Estat sobre 
el nostre poble, la nostra cultura i la 
nostra identitat.

En aquesta festa, els xiquets de 
l’institut-escola van poder disfrutar 
d’una tarda fent jocs lingüístics i be-
renant pa amb xocolata.

Volem agrair a tot el claustre de 
mestres i professorat de l’institut es-
cola Daniel Mangrané, a l’EMD, a 
l’ANC i al casal popular Panxampla 
per la seua col·laboració.

                     AMPA 
Institut Escola Daniel Mangrané

Concert Coral Farmàcia de la UB de Barcelona
i del Cor de Cambra Tyrichae de Tortosa

El passat dia 18 de novembre, va tenir 
lloc a l’església de Sant Francesc un 
concert a càrrec de la Coral de Farmàcia 
de la UB amb la col·laboració del Cor 
de Cambra Tyrichae de Tortosa.

Durant el concert s’estrenava a les 
nostres terres la peça Herbarius, hortus 
sanitatis que el mestre Josep Ollé va 
compondre per al Cor de Farmàcia de 

la UB basant-se en un poema de Gerard 
Vergés, farmacèutic tortosí i poeta que 
ha merescut la Creu de Sant Jordi per la 
seva activitat cultural al nostre país, a 
més també es va interpretar l’obra Oda 
a l’Ebre de Joan Cid i Mulet, musicada 
també pel jove músic i compositor 
ebrenc Josep Ollé.

El concert formava part de l’acte de 

presentació de la biografi a de Gerard 
Vergés escrita per Emigdi Subirats i 
publicada per Onada Edicions. L’acte 
que va comptar amb la col·laboració  
d’Òmnium Cultural Terres de l’Ebre va 
comptar amb la presència de l’autor i de 
la seva nombrosa família, a més d’amics 
com ara Jesús Massip o Zoraida Burgos 
que el van voler acompanyar.

Classes de pàdel 
amb monitor

PREU PER HORA:

                          

1 PERSONA ................................. 20,00 €

                           

2 PERSONES............................... 25,00 €

 

3 PERSONES...............................   0,00 €

Els interessats podeu passar apuntar-vos per les ofi cines 

de l’EMD, en horari d’ofi cina, o al telèfon al 977 500 735.

Es farà una reunió informativa.

APUNTA’T!

Es convoquen eleccions al Consell Escolar de l’Institut Escola Da-
niel Mangrané.

La documentació necessària la podeu trobar a la secretaria del cen-
tre.

Dates rellevants:
• Exposició dels censos electorals: fi ns el 17 de gener.
• Termini per reclamacions a inscripcions del cens electoral: 10 de 

desembre.
• Termini per presentar candidatures: 18 de desembre.
• Votacions sector pares i mares: 16 de gener.
• Votacions sectors professorat i PAC: 17 de gener.

Eleccions al Consell Escolar
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Nota informativa de l'Associació 
de Veïns Jesús-Catalònia

CÀRITAS de JESÚS, l'Associa-
ció de Voluntaris de "LA CAIXA", i 
l'ASSOCIA CIÓ DE VEÏNS JESÚS 
CATALÒNIA, volem agrair la gran 
col·laboració rebuda de nou, per part 
de la gent de Jesús, dels comerços i 
d'algunes empreses, a la II JORNADA 
DE RECOLLIDA D'ALIMENTS, 
realitzada el passat dissabte, dia 1 de 
desembre de 2012.

Es varen recollir un total aproximat 
de 2.200 kg d'aliments varis (oli, sucre, 
farina, sabó, arròs, patates, tomàquets, 
productes de neteja, brou, ous, llet, cola-
cao, xocolata, llegums, galetes, pasta, 
tonyina, cebes, mandarines, etc.).

Aquests aliments seran distribuïts en 

aquesta ocasió per a la gent necessitada a 
través de CÀRITAS, del poble de JESÚS.

Considerem que aquest tipus d'actes 
són cada vegada més necessaris, als mo-
ments actuals de crisi que estem vivint, i 
una altra vegada el nostre poble de JESÚS 
ha demostrat la seva SOLIDARITAT.

Demanem a l'EMD que faci saber 
als organismes competents els greus 
problemes que han causat les últimes 
pluges, sobretot les inundacions de part 
de l'Hort de Nolla, perquè hi busquen 
solucions el més aviat possible.

El passat dia 27 de novembre van 
tenir una reunió amb un representant 
del Síndic de Greuges, presentant-li una 
queixa per la falta d'informació ofi cial 

sobre la neteja del pantà de Flix (les 
informacions dels polítics als diaris, són 
contradictòries) i les greus afectacions 
que pot comportar al nostre territori.

També volem informar-los que a partir 
del proper dia 10 de gener de 2013 es 
donaran classes debades de Tai-Xi als 
associats cada dijous de 19 a 20 hores, 
al CASAL JESUSENC. La inscripció es 
farà el mateix dia 10 de gener.

L'Associació de Veïns Jesús Catalònia 
vol aprofi tar la present nota informativa 
per desitjar a tots els veïns i veïnes de 
Jesús un BON NADAL i un pròsper 
ANY 2013.

FES-TE SOCI!
Jesús, 4 de desembre de 2012

Com sabeu, la nit del ball de les 
Festes de Sant Francesc vam sortejar 
un regal;  l’agraciada  va  ser  Encarna 
Solé.

El mes de setembre es va fer una reunió 
del Tupperware. Va anar molt bé.

El dia 11 de desembre es va fer una 
reunió de la casa Danone. No van donar 
iogurts, però sí un petit obsequi a cada 
assistent. 

Nota informativa 
Associació de Dones de Jesús 

Us avancem que la Festa de Santa 
Àgueda del proper any la celebrarem 
el dissabte dia 9 de febrer. Us donarem 
més detalls de la festa en cartells que 
posarem als llocs de sempre.

Durant el mes de gener passarem el 
rebut anual a cada sòcia. Si alguna de 
vosaltres ha canviat el número de compte 
bancari o per qualsevol motiu es vol 
donar de baixa, ens ho hauria de comu-

nicar abans d’acabar l’any; així evitarem 
devolucions que generen despeses per a 
l’Associació.

Si no us va bé venir al local de l’As-
sociació, podeu comunicar-nos-ho per 
telèfon al 650 483 433 o dir-ho a qual-
sevol membre de la Junta.

La Junta de l’Associació de Dones us 
desitja a totes i a tots un Bon Nadal i un 
Feliç Any 2013.

Càritas Parroquial de Jesús
Volem donar les gràcies a l’Associa-

ció de Voluntaris de “La Caixa” de les 
Terres de l’Ebre i a l’Associació de Ve-
ïns Jesús-Catalònia, organitzadors de la 
recollida d’aliments “El gran recapte”, 
que a Jesús es va fer el passat dissabte 
1 de desembre, i a totes les persones 
que hi van col·laborar fent les seves 
dona cions. Es van recollir 2.200 kg 
de menjar i productes bàsics de neteja. 

Gràcies per la seva solidaritat.
Un cop al mes es reparteix un lot de 

menjar a les famílies que ho necessi-
ten, actualment són una mitjana de 40. 
També disposem d’un rober gràcies a les 
donacions de vostès i al local cedit per 
la Comunitat Teresiana a l’antiga guar -
deria.

Els volem demanar també, si tenen 
objectes diversos en bon estat que ja 

no els siguin útils (utensilis de cuina, 
petits electrodomèstics, material escolar, 
accessoris per a bebès,...), per a què els 
puguin aprofi tar altres famílies que no 
poden comprar-los.

Si bé és cert que el nombre de famílies 
ateses va en augment, també ho és que 
la generositat i la sensibilitat vers les 
difi cultats dels altres també augmenta, 
moltes gràcies a tots.
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Casal de Jubilats Sant Francesc - Jesús
Una de les activitats principals del 

nostre Casal és la programació de viatges 
socials, que procurem sempre dur a terme 
amb una selecció acurada tant en preus 
com en qualitat mitjançant agències de 
viatges de prestigi reconegut.

Com es pot apreciar a través de les 
fotografi es adjuntes, són un clar exponent 
i testimoni verídic de la bona participació 
dels companys associats, que es refl ecteix 
en una bona harmonia, companyonia i 
gaudi al cent per cent, de tots els indrets 
naturals que vàrem visitar.

La primera fotografi a és del grup que 
va visitar Benasque (Pirineu aragonès) 
i pobles del seu voltant del dia 10 al 12 
de maig de 2012. Un viatge esplèndid 
amb una estada a un hotel familiar me-
ravellós, amb una puntació d'un 10 en 
tots els seus aspectes.

La segona fotografi a correspon al 
viat ge de La Alberca (Salamanca) i 
pobles i indrets del seu voltant, del dia 
3 al 8 de setembre de 2012. Podem dir 
que d'aquest viatge guardem un record 
molt positiu en tots els aspectes. Tant 
és així, que la majoria de tot el grup ho 
veiem i no ens ho creiem. L'hotel en el 
qual estàvem allotjats era La Abadía de 
los Templarios, de 4* superior, a 2 km 
de La Alberca. 

Un lloc dintre d'un parc natural, de 
construcció moderna tipus castell me-
dieval, amb una cuina esplèndida. Ens 
van quedar ganes de tornar-hi. Puntuació 
d'un 10 superior.

Creiem i n'estem convençuts, que el 
viatjar en autobús i que nosaltres ano-
menem el "bus de l'alegria i amistat", 
sense distincions de cap mena, suposa 
un motiu més per conèixer-nos tots una 
mica millor, gaudir de l'amistat i com-
panyia de tots plegats, perquè hem de 
tenir en compte que les coses boniques 
en companyia i amistat es veuen encara 
més maques i crec que val la pena apro-
fi tar aquests anys de poder viatjar que 
ens queden, per poder gaudir d'aquests 

valors humans que tots tenim i que de 
vegades ens passen desapercebuts.

Moltes gràcies a tots els companys 
que han confi at amb nosaltres, en nom 
de tota la Junta Directiva d'aquest Casal.

Esperem poder continuar viatjant 

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

molts anys més amb la vostra grata 
com panyia i poder servir-vos el millor 
que poguéssim.

Una salutació molt cordial a tots.

 El President
 Joan A. Queral Múria
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Fi de temporada 7C 2012
Com cada any, els 7 Cervells vam gaudir 

amb la DIADA del fi  de temporada, celebrant 
que tot i la delicada situació social i econò-
mica, hem tingut un bon any d’actuacions i 
sobretot, que ningú ha pres mal.

La diada va ser un èxit total en tots els 
aspectes. Novament el concurs de birles va 
ser molt apassionant i xalador, i ens va ser-
vir per anar fent gana. Però abans de dinar, 
havíem de fer-nos la gran foto commemo-
rativa del 18è aniversari. Una foto on des-
taquen la gran presència dels diables 2.0 
i que certes cabelleres comencen a brillar 
per la seua absència. 

Ja al dinar ens vam congregar 80 adults 
i 22 infants, fet que demostra que els 7C 
continuem igual d’actius que sempre i que 
gaudim d’una pedrera que ens augura un 
futur esperançador.

Després dels cafès, el castell infl able 
per als més menuts, un bingo amb guanya-
dor dubtós, l’entrega dels premis del con-
curs de birles i dels diables de l’any, van 
deixar lloc a la barra lliure i a l’actuació 
estelar del dia: el “Sagrantana Club”, un 

espectacle musical de més de 7 hores on 
es van reviure els grans èxits de tots els 
temps i després, els propis socis van poder 
elegir les seues cançons. Una sessió única, 
feta des de i per als 7C, al gust explícit dels 
assistents. 

En temes més seriosos, la nit anterior 
a la Diada, va tenir lloc l’ASSEMBLEA. 
Enguany tenia l’al·licient que es complien 
els 4 anys de mandat de l’actual Junta. A 
falta de cap nova proposta, la Junta exis-
tent va renovar els seus compromisos amb 
l’entitat i els socis i sòcies. Només cal la-
mentar la sortida del vicepresident Oriol 
Grau, càrrec que ja ocupa Jordi Gallego. 
Des d’aquestes línies la Junta vol agrair 
públicament la feina realitzada per Oriol 
per al benefi ci de l’Entitat. Tanmateix, 
desitgem que en els propers 4 anys sor-
geixi algú que vulgue continuar tirant en-
davant als 7C.

Per altra banda, el diumenge 27 d’oc-
tubre, l’entitat havia de participar en el 
Festival organitzat per la Fundació Barça 
sota el projecte JocNet, dedicat a infants 

i adolescents amb possibles problemes 
d’exclusió social, però fi nalment, degut a 
la meteorologia es va aplaçar l’acte per al 
proper 15 de de sembre.

I continuant amb esdeveniments socials, 
el divendres 16 de novembre, vam rebre a 
la Masia la visita dels alumnes de P5 del 
col·legi-escola Daniel Mangrané. Va ser 
una nova experiència per a l’entitat ja que 
mai havíem fet res semblant. En aquesta 
trobada vam explicar als xiquets els orí-
gens de la nostra cultura del foc, així com 
tots els aspectes en que els alumnes van 
sentir interès. I els hi vam mostrar a Hydra-
cus, una bèstia que sempre impressiona.

I de cara al futur, l’entitat portarà un any 
més (i van...) la barra de cap d’any! On 
per 2n any consecutiu, es donarà el 50% 
dels benefi cis a Càritas Jesús, ja que com 
en l’edició anterior, creiem que en aquests 
moments és quan més ens hem d’ajudar.

I ja per fi nalitzar, la Junta aprofi ta 
aquestes línies per a desitjar un Bon Nadal 
a totes les jesusenques i jesusencs.

Salut i Foc!

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 TÈC. 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
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Inici Curs 2012-2013 a l'Institut Escola
Un cop iniciat el curs 2012-13 a més 

a més de les classes, es realitzen moltes 
activitats diferents al nostre Institut 
Escola. 

Celebrem les festes populars, com la 
Castanyada i d’altres més modernes com 
el Halloween. L’alumnat de P3, P4 i P5, 
han fet uns panellets boníssims i els ha 
visitat un personatge molt especial... La 
Castanyera! L’alumnat de 6è vam decorar 
els passadissos de l’escola i la nostra 
classe simulant un ambient terrorífi c. 
Ens vam disfressar i vam crear l’aula del 
terror. Els nens i nenes de tota l’escola 
van visitar la nostra classe i s’ho van 
passar molt bé. L’alumnat de l’ ESO va 
explicar contes de terror a la biblioteca 
per als nens i nenes de Cicle Superior 
a la biblioteca. Al festival hi va actuar 
tot l’alumnat del centre, interpretant 
cançons, danses, tocant instruments...

També sortim de l’escola i fem ex-
cursions. L’alumnat de 6è i ESO vam 
fer una visita a l’exposició de l’artista, 
escultor, pintor i poeta, Emili Bonet. Li 
vam fer una entrevista i ens va explicar 
algunes de les seves obres.  

 En altres ocasions ens visiten experts 
sobre algun tema. L’escola del Parc 
Natural, no ha faltat, cada curs ens han 
explicat una cosa diferent sobre el delta 
de l’Ebre, el riu Ebre, la fl ora i la fauna, 
les espècies protegides...

Dintre de les activitats realitzades a 
l’escola Oberta a la Comunitat, pares 
i mares ens mostren algunes activitats. 
També ens fan xerrades sobre diversos 
temes, com per exemple, el tabaquisme 
(Manel Roda),  els perills d’Internet (els 
Mossos d’Esquadra), etc.

Com podeu veure, a la nostra escola, es 
fan moltes activitats diferents i entretin-
gudes. Per veure les imatges i gravacions 
de totes aquestes activitats només heu 
d’anar a la pàgina web del centre:

http://institutescoladanielmangra-
ne1213.blogspot.com.es/
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Activitats de la Llar d’Infants l’Espurna
Durant els mesos d’octubre i novem-

bre, i després d’un període d’adaptació, 
els xiquets i xiquetes de la llar ja han 
començat a realitzar les diferents acti-
vitats escolars. 

Amb l’arribada de la tardor els infants 
descobreixen un món ple de noves textu-
res, colors, fruits i sabors, ... diferents a 
les altres estacions de l’any. Amb aquest 
objectiu, els xiquets i xiquetes de llar 
2 van anar d’excursió pels jardins del 
convent de les teresianes on van poder 
trobar fulles seques i alguns fruits típics 
de la tardor,…van córrer, jugar, … van 
poder gaudir d’un dia esplèndid i de la 
natura que ens envolta. 

A fi nals d’octubre vam celebrar la 
festa de la castanyada, on pares, mares, 
familiars i amics, van poder gaudir tots 
junts d’una bona estona.  Ens va visitar 
la castanyera, que va explicar el conte 
de la Castanyera a tots els nens i nenes 
de la llar. Tots els xiquets van estar molt 
atents al que els deia i després, per agra-
ir-li la seva visita, li van ballar i cantar 
unes cançons. 

Finalment, tots els xiquets i xiquetes 
van poder gaudir d’un bon berenar prepa-
rat per les mares i de la  degustació dels 
panellets que les educadores i les mares 
de la llar havien preparat per tothom. 

La castanyera s’ho va passar molt bé 
i ens va dir que tornarà l’any que ve. 
Els xiquets i xiquetes de la llar d’infants 

L’Espurna l’esperaran amb il·lusió.
La  llar d’Infants l’Espurna també va 

patir les conseqüències de les abundants 
pluges d’aquest últim mes, però amb 
l’ajuda de tots els membres de l’equip 
educatiu i gent voluntària la llar va poder 
estar en ple funcionament. Moltes gràcies 
a tots i a totes.

El CPEE Sant Jordi amb la Marató de TV3

Alumnes i famílies del CPEE Sant 
Jordi van tenir l’oportunitat de parti-
cipar del Concert per la Marató que es 
va realitzar a la Tarraco Arena Plaça 
el passat 1 de desembre. 

L’acte, al qual van assistir prop de 
4.000 persones, va estar protagonitzat 
especialment pels alumnes dels centres 
d’educació de la Diputació de Tarra-
gona, amb les actuacions musicals de 
la Banda Simfònica de la Diputació, 
la projecció d’un audiovisual sobre 

els centres d’educació i de la impres-
sionant interpretació de l’Orquestra 
Simfònica i Cors dels Conservatoris 
de la Diputació, del Conservatori de 
Vila-seca i de la soprano tarragonina 
Marta Matheu, tots ells dirigits per 
Salvador Brotons.

Els alumnes del CPEE Sant Jordi, 
conjuntament amb els alumnes dels 
altres centres d’educació especial de 
la Diputació van tenir un protagonisme 
especial en la cloenda de l’acte, quan 

van enlairar 300 globus gegants, d’1 
metre de diàmetre, simbolitzant els 
valors de la pau, la tolerància i la 
solidaritat. 

Aquest acte ha encetat la participa-
ció del CPEE Sant Jordi en la Marató 
de TV3. Com ja és habitual, la setmana 
de la Marató els alumnes del centre 
posaran a la venda alguns productes 
elaborats artesanalment en una para-
deta als carrers de Jesús, per tal de 
col·laborar en aquesta causa solidària.
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Irian Segura Casanova, 
Millor esportista escolar de l’any 2012

Irian Segura Casanova, jugadora del 
Club de Birles Catalònia de Jesús va rebre 
el premi de Millor Esportista Escolar de 
l’any 2012 en el decurs de la gala dels IX 
Premis Esportius del Baix Ebre que es 
va celebrar al Teatre Auditori de Tortosa 
el passat 1 de desembre.

Irian amb només 14 anys d’edat ja té 
un palmarés esportiu molt important.

En l’actualitat estudia 2n d’ESO a 
l’Institut Escola Daniel Mangrané de 
Jesús, lloc on va començar a jugar a 
birles quan només tenia 8 anys. 

S’ha proclamat Campiona de Catalu-
nya dels Jocs Esportius Escolars durant 
5 temporades consecutives, des de la 
2007-2008 a Linyola, fi ns a la 2011-
2012 a Miravet, representant al nostre 
centre educatiu. Aquest darrer any ha 
culminat el seu palmarés guanyant també 
el Campionat de Catalunya Federat, com 
a jugadora del Club de Birles Catalònia 
de Jesús a la fi nal celebrada a Salomó.

També ha obtingut importants triomfs 
com a jugadora del Club de Birles de 
Xerta en els Campionats de la Lliga 
Intercomarcal.

Tots aquests mèrits van ser decisius 

perquè el jurat dels Premis Esportius 
del Baix Ebre hagi decidit donar-li un 
premi tan prestigiós a la nostra comarca.

A la mateixa gala van ser premiats 
també 8 jugadors més de birles, alumnes 
de l’Institut Escola Daniel Mangrané 
que van aconseguir pujar al pòdium en 

el darrer Campionat de Catalunya, són: 
Georgia Fairclough, Raül Segura, Isaac 
Ballsteros, Aleix Torres, Ada Martínez, 
Asier Lechuga, Siham El Anssari i 
Mohamed Daoudi. Tots ells van pujar 
a recollir el premi acompanyats pel seu 
entrenador Pepe Casanova.

Diumenge 7 d’octubre quarta carrera 
en Motociclisme.

El calendari de velocitat acollia per 
segona vegada una prova al circuit de 
Catalunya. Encara que sabem que és 
un circuit poc favorable per la moto de 
Jeremy, ens vam presentar allí amb ganes 
de millorar el resultat anterior. Però amb 
la difi cultat que no va poder entrenar 
el dissabte. Pel matí als entrenaments 
cronometrats, ja es va veure que fi ns 
i tot amb les millores que s’han fet al 
llarg de la temporada, Montmeló és un 
circuit on s’obtenen velocitats molt altes 
i el nostre motor segueix sense estar a 
l’altura per falta de pressupost. També 
s’ha que sumar la deformació que es 
produeix al pneumàtic de darrera després 
de la segona tanda de classifi cació. El 
pilot Jesusenc pot classifi car-se 6è en 
la segona línia de sortida posant la resta 
de la seva part. 

Jeremy Alcoba
En poc temps es donaria la sortida i 

hi ha temps de canviar el pneumàtic. Té 
una molt bona sortida mantenint la seva 
posició i a la primera volta es forma un 
grup de sis pilot arribant a posicionar-
se segon.

Durant el transcurs de la carrera el 
pneumàtic de darrere li va passar factura 
i fou perdent posicions fi ns fi nalitzar en 
6è lloc. Jeremy Alcoba amb una carrera 
menys després de ser classifi cat en una 
de les proves i el carreró en l’anterior 
prova al mes de setembre al circuit 
d’Alcarràs (quart a coda del segon i 
tercer classifi cat).

A falta de dos proves, a la general es 
posiciona en 7è lloc a dos punt del 5è i 
6è on encara hi ha 50 punt en joc. Per 
ser un dels pilots més joves i novells 
d’aquest campionat la temporada està 
sent productiva per al jove pilot tarra-
conense de cara a 2013.
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La VI Milla Urbana de Jesús reuneix 
a més de dos-cents cinquanta participants

Més de dos-cents cinquanta partici-
pants van participar diumenge passat a 
la VI Milla Urbana de Jesús, la primera 
de les proves del calendari de curses 
populars de la temporada 2012-2013 a 
la comarca del Baix Ebre. Les diferents 
categories van comptar amb una bona 
presència d’atletes fent molt vistoses les 
curses pel carrer Daniel Mangrané del 
poble de Jesús, immers en la festa major 
en honor al seu patró Sant Francesc. En 
categoria absoluta masculina la victòria 
va ser per Christian Gutiérrez del Club 
Atletisme Ascó, amb un temps de 4’44”, 
mentre que la primera en fèmines va ser 
Íngrid Pino del FC Barcelona que per 
recórrer els 1.609 metres del circuit va 
fer un temps de 5’23”. La milla de Jesús 
fou organitzada per l’EMD de Jesús, 
el Consell Esportiu del Baix Ebre i el 
Club Atletisme Terres de l’Ebre, amb 
el suport de la Diputació de Tarragona, 
la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya i l’Associació 
Josep Puig. Les classifi cacions de les 
diferents categories van ser les següents:

 PATUFET FEMENÍ (100 m): 1. 
Vio  lette Sánchez (Col. Sagrada Família) 
0’24”, 2. Paula Paredes (ATE) 0’25”, 3. 
Itziar Santillana (Col. Sagrada Família) 
0’26”. PATUFET MASCULÍ (100 m): 1. 
Pau Solé (Col. Sagrada Família) 0’22”, 
2. Enric Salvatella (Col. Sagrada Famí-
lia) 0’22”. 3. Abderrahmane Benyazid 
(Escola Ferreries) 0’23”. PREBENJAMÍ 
FEMENÍ (300 m): 1. Matilde González 
(ATE) 1’05”, 2. Ares Puentes (ATE) 
1’06”, 3. Sagrario Canalda (ATE) 1’07”. 
PREBENJAMÍ MASCULÍ (300 m): 1. 
Ruben Panisello (Independent) 1’04”, 
2. Josep Franch (Aj. Perelló) 1’05”, 3. 
Dan Galiana (ATE) 1’07”. BENJAMÍ 
FEMENÍ (700 m): 1. Oxana Bonjorn 
(Esbufecs Mollerussa) 2’24”, 2. Nerea 
Accensi (ATE) 2’27”, 3. Júlia Tomàs (CE 
La Cala) 2’32”. BENJAMÍ MASCULÍ 
(700 m): 1. Ivan Santillana (ATE) 2’26”, 
2. Oriol Turch (ATE) 2’27”, 3. Arnau 
Galve (ATE) 2’28”. ALEVÍ FEMENÍ 
(1.000 m): 1. Douaa Zaoui (Esbufecs 
Mollerussa) 3’26”, 2. Marina Curto (Aj. 
Perelló) 3’36”, 3. Carla Puentes (ATE) 
3’38”. ALEVÍ MASCULÍ (1.000 m): 
1. Toni Giménez (ATE) 3’16”, 2. Ab-
derrazak Benyazid (Escola Ferreries) 

3’23”, 3. Andreu Mauri (Aj. Perelló) 
3’31”. INFANTIL FEMENÍ (1.609 m): 
1. Dayana Alemany (ATE) 5’50”, 2. 
Adelina Daraban (ATE) 5’55”, 3. Marina 
Colomé (ATE) 6’55”. INFANTIL MAS-
CULÍ (1.609 m): 1. Mohamed Benyazid 
(Inst. Cristòfol Despuig) 5’22”, 2. Àlex 
Barrena (CA Ascó) 5’35”, 3. Ilyasse El 
Idrissi (Inst. Escola Daniel Mangrané) 
5’40”. CADET FEMENÍ (1.609 m): 1. 
Joana Alcoverro (ATE) 6’11”, 2. Ainoa 
Puentes (ATE) 6’15”, 3. Nerea Perales 
(ATE) 6’22”. CADET MASCULÍ (1.609 
m): 1. Francesc Barrena (CA Ascó) 
5’01”, 2. Abdelbasset Benyazid (Inst. 
Cristòfol Despuig) 5’36”, 3. Mouad Be-
nyazid (Inst. Cristòfol Despuig) 5’50”. 
JUVENIL FEMENÍ (1.609 m): 1. Carla 

Gutiérrez (CA Ascó), 2. Sara Baiges 
(Independent). JUVENIL MASCULÍ 
(1.609 m): 1. Mohamed Hajja (Institut 
de l’Ebre) 5’19”. VETERANS FEMENÍ 
(1.609 m): 1. Maite Ribot (ATE) 6’35”, 
2. Marta Hernández (ATE) 7’27”. VE-
TERANS MASCULÍ (1.609 m): 1. Josep 
Ramon Sanahuja (100x100 Fondistes 
Tàrrega) 5’23”, 2. Juanjo Accensi (ATE/
Coll de l’Alba) 5’54”, 3. Alejandro Ga-
larza (ATE) 6’08”. ABSOLUT FEMENÍ 
(1.609 m): 1. Íngrid Pino (FC Barcelona) 
5’23”, 2. Paula Hritiuc (FC Barcelona) 
5’37”, 3. Teresa Moya (AAC) 5’55”. 
ABSOLUT MASCULÍ (1.609 m): 1: 
Christian Gutiérrez (CA Ascó) 4’44”, 
2. Gerard Monteverde (ATE) 4’47”, 3. 
Edgar Domini (ATE) 5’05”.
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GR 7esús
El GR 7esús fa un balanç positiu de 

la temporada 2012. Hem participat a la 
Marató de Barcelona, a les mitges ma-
ratons de Sitges, Granollers i Cambrils 
amb resultats més que dignes. També, 
com ja ve sent habitual, s’han realitzat 
diferents proves de la cursa del Llop, tant 
en les proves de running com en les de 
BTT. Però si l’any destaca per alguna 
cosa és per la participació en les curses 
de muntanya on hi ha hagut participació 
del grup a les 19 curses. En destaca un 
membre, Paco Lleixà Panisello que ha 
estat fi nisher del circuit, és a dir, que 
les ha realitzat totes, tot i la exigència 
del calendari.

Encara queda la participació a la Mara-
tó de Castelló, el proper diumenge, 9 de 
desembre, on esperem que els integrants 
que hi participin, facin un bon resultat.

El grup tanca la seua activitat anual 
amb l’organització, conjuntament amb el 
grup Trail Roquetes, de la Sant Silvestre 
2012 amb recorregut que discorre per 
Jesús i per Roquetes i fi nal a les pisci-
nes. Invitem a tots els veïns de Jesús a 
participar-hi i els animem a disfressar-se 
per tancar l’any amb alegria i disbauxa.

Finalment, s’anima a tots aquells run-
ners i als practicants de BTT a participar 
amb el grup ja que periòdicament s’or-
ganitzen entrenaments per tal de gaudir, 

tant per l’asfalt, com per la muntanya, i 
a l’hora serveix de preparació per a les 
diferents competicions.

GR 7esús

Presentació de la nova equipació del 
Club Ciclista Jesús - Primitivo Conesa

El diumenge dia 21 
d’oc  tubre, va tenir lloc a 
les ins tal·lacions de l’em-
presa patrocinadora, Pri-
mitivo Co   ne sa, la presen-
tació de la nova equipació, 
d’estiu i d’hivern que llui-
rà a partir d’ara el Club 
Ciclista Jesús.

L’acte va comptar amb 
la pràctica totalitat dels 
com ponents del club, i 
tam   bé amb els directius de 
l’empresa patrocinado ra 
el Sr. Primitivo Conesa i 
la seva fi lla Anna Conesa. 
En els parlaments proto-
col·laris el fundador de 
l’em presa, Sr. Conesa, va destacar que estava molt satisfet 
de poder seguir donant suport a l’esport del ciclisme a Je-
sús, malgrat la situació de crisi generalitzada que sofreix 

el nostre país.
L’acte es va cloure amb un esmorzar de germanor i amb 

les fotografi es del grup lluint la nova indumentària.
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Cursa 10 Km  a Jesús
Running Sèries de les Terres de l’Ebre

El  passat diumenge dia 23 de setembre 
es va dur a terme la II Cursa del Poble de 
Jesús, de 10 km,  dins el circuit running 
sèries de les Terres de l’Ebre. 

Va haver-hi molta afl uència de se-
guidors, amb un circuit semiurbà que 
permetia poder seguir la cursa. 

És de destacar la nombrosa partici-
pació de corredors de Jesús, a més de 
la bona organització i el treball dels 
nombrosos col·laboradors.

Van haver 130 inscrits, i el resultat va 
ser el següent:

• Categoria Absolut masculí:
 1. Abderrahim El Qayed
 2. Xavi Queral Forcadell
 3. Gerard Monteverde Grau
• Categoria Absolut femení:
 1. Neus Espinach Castellví
 2. Gemma Colomé Estrada
 3. Julia Roca Benaiges
El primer classifi cat local masculí va 

ser Gerard Monteverde i la primera local 
fèmina, Iris Pérez.

Al lliurament de trofeus, va assistir 
la Representant Territorial de l’Esport a 
les Terres de l’Ebre, Sra. Cinta Espuny, 
l’Alcalde de Tortosa, Sr. Ferran Bel, 
l’alcalde de Jesús, Sr. Pere Panisello, 
regidors de l’EMD i el Sr. Carles Gila-
bert, Reresentant del Consell Comarcal 
del Baix Ebre.

Com a nota curiosa, darrera del pòdi-
um del lliurament de trofeus hi havia una 
pancarta que deia “Volem seguir sent... 
No a la supressió de les EMD’s”, com a 
reivindicació del Poble de Jesús.
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De dilluns a dissabte: de 9 a 13 h

Dimarts, dimecres, dijous i divendres: 
de 18 a 20 h

Horari del Mercat

Tothom que estigui interessat, ha d'adre-

çar-se a les ofi cines de l'EMD de Jesús a 

inscriure's.

Proper curs d'aplicació 
en productes fi tosanitaris 

nivell bàsic


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, 12 de gener de 2013 a les 19.00 h

Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Organitza: 
Societat Cultural i Ecologista Sant Josep.

Lliurament de premis 
als guanyadors del XV Premi 

Ramon Ferrando Adell 
de Contes Curts i PoesiaLa parada d’autobús estarà ubicada a les Illetes de  

l’Eix de l’Ebre els dies:

• El dilluns, 31 de desembre, a partir de les 16.30 h,    
amb motiu de la Cursa Sant Silvestre.

• El dissabte, 5 de gener, a partir de les 18.30 h, amb        
motiu de la Cavalcada dels Reis Mags.

                                       Disculpin les molèsties.

Parada Bus-Jesús


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.

Es convoca als nascuts l’any 1995, a la reunió 
dels Quintos’13, que se celebrarà el proper di-
vendres, 15 de febrer a les 20.00 h a la Sala 
Jordi Brull i Martínez de l’EMD de Jesús.

Reunió de Quintos‛13
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Cicle Cinema 
Gent Gran

CICLE D'HUMOR: PAJARES I ESTESO
• 02/02/13: LOS LIANTES.

• 09/03/13: AGÍTESE ANTES DE USARSE.

• 23/03/13: LOS ENERGÉTICOS.

• 13/04/13: TODOS AL SUELO.

 A partir del mes d'abril continuarem amb el cicle 

del WESTERN.

           




Nou horari atenció al públic
de l‛Ajuntament de Tortosa

L’Ajuntament de Tortosa amplia el seu ho-
rari d’atenció al públic els dijous la tarda de 
16.30 a 18.30 h.

Crema de restes vegetals
Fins el 14 de març de 2013, per poder cre-
mar és necessari comunicar-ho.

Heu de portar:
   • Polígon i Parcel·la de la fi nca.

   • DNI del sol·licitant.

   • Número de telèfon mòbil.

El termini per poder sol·licitar l’exempció 
d’escombraries és del 15 de desembre de 2012 
fi ns el 31 de gener de 2013.

Exempció de la taxa 
d'escombraries

Horari 
de l'Ofi cina Municipal

A partir del 12 de setembre l'horari d'atenció al 
públic és: 

De dilluns a divendres: de 10.30 a 13.00 h

Dilluns i dijous: de 18.00 a 19.00 h

Horari d'hivern 
del Cementiri Municipal
A partir del 29 d'octubre l'horari del Cementiri 
serà: 

De dilluns a divendres: de 08.00 a 18.00 h

Dissabtes i festius: de 10.00 a 18.00 h 


Festes laborables 

2013
- 1 de gener (Cap d’Any)

- 29 de març (Divendres Sant)

- 1 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

- 1 de maig (Festa del Treball)

- 20 de maig (Pasqua Granada) – Festa Local

- 24 de juny (Sant Joan)

- 15 d’agost (L’Assumpció)

- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

- 4 d’octubre (Sant Francesc) – Festa Local

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

- 1 de novembre (Tot Sants)

- 6 de desembre (Dia de la Constitució)

- 25 de desembre (Nadal)

- 26 de desembre (Sant Esteve)

Activitats festives 
i fi rals 2013

Gener: FESTA DE SANT ANTONI, Diumenge 22. 

Febrer: CARNESTOLTES, Dissabte, 9.

XVIII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE.  
Del 22 al 24.

Abril: VI FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET. 
 Del 18 al 20.

Juny: CATIFES DEL SAGRAT COR DE JESÚS. 
 Diumenge, 9.

FESTA DE SANT BERNABÉ. Dissabte, 15.

REVETLLA DE SANT JOAN. Diumenge, 23.

Juliol: FESTES MAJORS. Del 5 al 14.

Octubre: FESTES DE SANT FRANCESC. Del 4 al 6.



– 53 –

Tauler d'anuncis

 Recollida 
d‛escombraries

El 24 i 31 de desembre, la recollida d’escombraries 
per part de l’empresa de neteja, es realitzarà a 
partir de les 14.00 h.           


Horari EMD de Jesús

Els dilluns, 24 i 31 de desembre a la tarda, 
les ofi cines de l’EMD de Jesús romandran 
tancades.

I Masterclass de Spinning
20 desembre 2012, de 19.00 a 22.00 hores 

GIMNÀS MUNICIPAL DE JESÚS
(inscripcions al gimnàs municipal)

OBERT A TOT EL PÚBLIC!!!

El 24, 31 de desembre i festius, 

el Punt@jove romandrà tancat.

Disculpeu les molèsties.

Commemoració 
del Dia de la 

Dona Treballadora
Divendres, 8 de març de 2013.

Concurs de Pintura 
del Poble de Jesús

Properament es publicaran les bases defi nitives 
del Concurs i es podran consultar a la pàgina web 
de l’EMD de Jesús.     

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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Plens EMD de Jesús
CONVOCATORIA

Ordre Del dia de la sessió ordinària 
de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD 
la qual es va celebrar el DIA 20 DE 
SETEMBRE, DIJOUS, a les 20:00 
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-
dinàries anteriors.

2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació del programa de Festes 

de Sant Francesc 2012 i de la realització 
dels actes taurins que inclou.

4t.- Aprovació de la modifi cació de 
les tarifes del servei de pistes de pàdel 
que presta la societat mercantil Jesús 
Activitats i Serveis, S.L. 

5è.- Aprovació de la justifi cació de la 
despesa corresponent a una subvenció 
atorgada a la Parròquia Sant Francesc 
d’Assís.

6è.- Precs i preguntes.
Jesús, 17 de setembre de 2012

CONVOCATORIA
Ordre del dia de la sessió ordinària 

de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta 
EMD la qual es va celebrar el DIA 18 
D’OCTUBRE, DIJOUS, a les 20:00 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota 
el següent 

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

a la sessió ordinària anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació provisional de la modi-

fi cació d’ordenances fi scals per a 2013.
4t.- Aprovació inicial de les Bases 

reguladores de l’atorgament de beques 
per a l’assistència a l’Escola de Música 

“Manel Martínez i Solà”, curs 2012-
2013.

5è.- Aprovació de la justifi cació d’una 
subvenció atorgada a l’AMPA de l’Ins-
titut Escola Daniel Mangrané.

6è.- Proposta d’acord contra la supres-
sió de les entitats municipals descentra-
litzades (EMD), anomenades entitats 
d’àmbit territorial inferior al municipi 
(EATIM) a la resta d’Espanya, prevista a 
l’avantprojecte de llei de racionalització 
i sostenibilitat de l’administració local.

7è.- Precs i preguntes.
Jesús, 15 d’octubre de 2012

CONVOCATORIA
Ordre del dia de la sessió extraor-

dinària de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta 
EMD la qual es va celebrar el DIA 8 DE 
NOVEMBRE, DIJOUS, a les 21:00 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota 
el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació inicial d’expedient 

núm. 04/2012 de modifi cació del Pres-
supost d’aquesta EMD per a l’exercici 
de 2012.

2n.- Aprovació inicial del Pressu-
post General de l’EMD de Jesús per a 
l’exercici de 2013.

          Jesús, 5 de novembre de 2012

CONVOCATORIA
Ordre del dia de la sessió extraordi-

nària i urgent de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD a celebrar el proper DIA 
8 DE NOVEMBRE, DIJOUS, a les 
21:15 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, 
sota el següent 

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

la convocatòria.

2n.- Aprovació de la formulació d’al.
legacions a la “Propuesta de proyecto de 
Plan Hidrológico de cuenca en la parte 
española de la Demarcación Hidrográfi ca 
del Ebro”.

           Jesús, 7 de novembre de 2012

CONVOCATORIA
Ordre del dia de la sessió ordinària 

de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD 
la qual es va celebrar el DIA 15 DE 
NOVEMBRE, DIJOUS, a les 19:30 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota 
el següent 

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

a la sessió ordinària anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de l’expedient de 

contractació d’una operació de crèdit a 
curt termini.

4t.- Aprovació de la modifi cació de les 
tarifes de Jesús Activitats i Serveis, S.L. 

5è.- Atorgament d’una subvenció a la 
Societat Cultural i Ecologista Sant Josep.

6è.-  Precs i preguntes.
         Jesús, 12 de novembre de 2012

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

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

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

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

Assemblea 
de les EMD 

de Catalunya 
celebrada 

el 27 d’octubre a 
Talladell (Lleida).





Agenda desembre 2012 - febrer 2013

Diumenge, 30 de desembre 
20.00 h. Concert “Riu en So”. Cantant les Aubades. Representació 
músico-teatral que refl ecteix el nostre Nadal.
Lloc: Gimnàs IE Daniel Mangrané.

Dilluns, 31 de desembre
II Cursa Sant Silvestre Jesús-Roquetes
17.00 h. Cursa Infantil - 18.00h. Cursa Festa.
Lloc: Ctra. Jesús a Roquetes.
23.45 h: Concentració al Campanar.
00.00 h: Campanades. 
00.15 h: Gran revetlla de Cap d’Any al Casal Jesusenc. 
Feliç Any Nou!

gener
Dissabte, 5 de gener
 ARRIBADA DELS REIS MAGS
18.30 h. Visita  dels Reis Mags als noviciats de Jesús. 
19.00 h. Cercavila a càrrec de la Banda de Música M. Martines 
Solà de Jesús.
19.45 h. Sortida de la Cavalcada dels Reis Mags.

Divendres, 11 de gener
18.00 h. Conta contes al Punt@Jove

Dissabte, 12 de gener
19.00 h. Lliurament de premis als guanyadors del XV Premi Ra-
mon Ferrando Adell de Contes Curts i Poesia de la Societat Cultu-
ral i Ecologista Sant Josep.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

Diumenge, 20 de gener
Festa de Sant Antoni
9.30 h. Concentració de cavalls i desfi lada.
10.45 h. Missa a la Ctra. de Jesús a Roquetes.

Divendres, 25 de gener 
18.00 h. Manualitat: “Fem una funda per a les tisores” al Punt@Jove.

febrer
Dissabte, 2 de febrer 
17.00 h. Cicle Cinema Gent Gran amb la projecció de la pel·lícula 
“Los Liantes” a la Sala Jordi Brull i Martínez.

Dimarts, 5 de febrer 
15.30 h. Cercavila pel poble dels alumnes disfressats de l’IE Da-
niel Mangrané, CPEE Sant Jordi i Llar d’Infants l’Espurna. Acom-
panyats per Magruper.

Divendres, 8 de febrer 
18.00 h Manualitat Carnestoltes: “Fem unes ulleres amb el nas 
incorporat” al Punt@jove.

Dissabte, 9 de febrer 
Carnestoltes.
18.00 h. Lliurament premis Concurs de Caretes.
18.30 h. Rua de disfreses i arribada de Sa Majestat Carnestoltes.
00.00 h. Ball de màscares amb Masroig-Band.

Divendres, 15 de febrer
18.00 h. “Fem un servilletero per al dia dels enamorats” al Punt@
jove.

22, 23 i 24 de febrer 
XVIII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre.

 desembre
Divendres, 14 de desembre
18.00 h. “Posem guapo el Punt@jove per Nadal”.

Dissabte, 15 de desembre 
18.00 h. Festival de Nadal de la Llar d’Infants. 
Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

Diumenge, 16 de desembre
8.45 h. IX Trobada Cicloturista de Jesús per a la Marató de TV3. 
VII Memorial Miquel Espinós.
Sortida: 9.15 h. Arribada: 12.00 h.

Dimarts, 18 de desembre
15.00 h. Cantada de nadales a l’Hospital de la Santa Creu pels 
xiquets de l’IE Daniel Mangrané.

Dimecres, 19 de desembre
Durant el matí, el Pare Noel visitarà els xiquets i xiquetes de la Llar 
d’Infants l’Espurna, de l’IE Daniel Mangrané i del CEE Sant Jordi.

Dijous, 20 de desembre
15.00 h. Festival de Nadal de l’IE Daniel Mangrané.
Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.
19.00 h. I Masterclass d’Spinning.
Inscripcions: Gimnàs Municipal de Jesús.
Lloc: Gimnàs Municipal de Jesús.

Divendres, 21 de desembre 
18.00 h. Manualitat a càrrec de Mustapha Kasmi col·laborador del 
Punt@jove. “Gorro del Pare Noel”.
19.30 h. Audició Aules de l’Escola de Música M. Martines i Solà al 
Gimnàs IE Daniel Mangrané.

Dissabte, 22 de desembre
18.00 h. Cercavila pels carrers del poble a càrrec de Magruper.
19.00 h. Actuació Muniatto Xou.
19.30 h. Recollida de Cartes dels Patges Reials.
Lloc: Gimnàs IE Daniel Mangrané.

24, 27, 28 i 31 desembre, 2, 3 i 4 gener
10.00 a 13.00 h. Casal de Nadal 7 Cervells. Lloc: Punt@jove.

Dilluns, 24 de desembre
10.00 h. Cantata de la Coral Infantil de l’Escola de Música pels 
carrers del poble. 
17.00 h. Recollida de paquets per al Pare Noel fi ns les 18.00 h a 
la Pèrgola.
18.00 h. Festa del Tronc “Caga Tió”, amb lliurament de llaminadu-
res a la Pèrgola.
18.30 h. Cercavila pels carrers del poble a càrrec de: Banda de 
Tambors de la Confraria del Sagrat Cor de Jesús.
A continuació, arribada del Pare Noel a la Pèrgola.                                                                                       
20.00 h. Missa del Gall. Lloc: Parròquia Sant Francesc.

25, 26 i 30 de desembre i 1 de gener
18.00 h. Pessebre Vivent de Jesús. 
3 sessions: a les 18.00, 18.45 i 19.15 h.
Organitza: Parròquia Sant Francesc. Lloc: Residència Teresianes.

Divendres, 28 de desembre
18.00 h. Concurs a càrrec de Jeremy Alcoba i Joel Pozo, 
col·laboradors del Punt@jove. “Bley-Blade”-
22.00 h. Concert de Nadal de la Banda Juvenil i la Banda Manel 
Martines i Solà. Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané

Dissabte, 29 de desembre
9.00 h. II Torneig Terra de Rubra al Camp de la Santa Creu. Orga-
nitza: CF Jesús Catalònia.
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