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CANTADA DE NADALES

Des del passat Informatiu, i coincidint amb 
les vacances de Nadal i Cap d’Any, han estat 
moltes les activitats que s’han dut a terme al 
nostre Poble.  Recollida de joguines solidària, 
arribada del Pare Noel, concert de la Banda de 
Música Manel Martines i Solà, festival del club 
de Ball Twist, festival del club Patí de Jesús, 
torneig Terra Rubra, Cavalcada de Reis, premis 
literaris Ramon Ferrando, cursa Sant Silvestre, 
Pessebre Artesanal a l’EMD, i ja més recentment 
el Carnaval a la vora del Canal. Tota aquesta 
programació d’actes és possible gràcies a la 
implicació de diferents entitats de Jesús, una 
mostra evident del potent teixit associatiu i del 
treball que realitzen, no només en aquestes 
dates sinó al llarg de tot l’any. És per això que 
en aquesta primera part de l’editorial vull agrair 
públicament la seua faena i col·laboració.

L’activitat festiva, com sempre, és ben present 
i des de fa mesos estem treballant en un 
dels esdeveniments més importants al nostre 
Poble: la Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre, 
que enguany arriba a la vint-i-dosena edició i 
que a la vegada serà també la primera edició 
de la Fira de la Garrofa. Amb un programa 
d’actes gastronòmics, culturals i festius per 
a tots els públics, seguim projectant aquesta 
fira a tot el territori i permeteu-me que puga fer 
un agraïment a tota la comissió organitzadora 
encapçalada pel President, Pere Panisello, i pel 
Director i Regidor, Josep Pere Puig.

No us en detallaré res, ja que en aquest 
Informatiu teniu el programa d’actes,  però 
sí que voldria destacar un parell de coses. 
Per un costat, l’esforç que s’està fent per tal 
de potenciar el Concurs al Tast dels Olis, ja 
que pensem que aquest ha de ser uns dels 
elements diferenciadors de la nostra Fira, i en 
aquest sentit intentarem promocionar d’una 
forma decidida l’oli guanyador, tant a nivell 
de premsa, com en la participació en dos 
concursos internacionals (una França i l’altre 
a Japó) per tal que tant l’oli com la nostra fira 
estiguen presents en el mercat internacional. 
Per l’altre, fer esment a  la novetat d’enguany: 
la garrofa i el garrofer, un arbre i un fruit tant 
nostres com l’olivera. Pensem que enllaçar 
aquests dos elements tan singulars del nostre 
dia a dia és una oportunitat per donar un 
nou impuls a la fira i per seguir sent una cita 

referent a les nostres comarques. I tot això 
ho fem, evidentment, sense deixar de banda 
dos objectius fonamentals per a nosaltres 
més enllà de l’activitat estrictament firal:  
promocionar el nostre Poble i donar-li un impuls 
econòmic al comerç local; i posar en valor el 
treball de la nostra pagesia, en un sector cada 
cop més malmès i on poques vegades es veu 
recompensat l’esforç per tirar endavant els 
nostres camps.

Pel que fa al dia a dia del nostre Poble, en aquests 
darrers mesos a més de les habituals tasques 
de manteniment, hem fet diverses obres de 
millora, supressió de barreres arquitectòniques, 
nous gronxadors, millores al cementeri, 
barana de protecció a l’IE Daniel Mangrané... 
Totes aquestes actuacions, que entenem 
que són necessàries, han estat proposades 
o bé mitjançant pressupostos participatius 
o bé en les diferents reunions mantingudes 
amb veïnes i veïns del Poble a través de les 
reunions periòdiques #mosparlem, i en aquest 
sentit intentarem tirar endavant totes aquelles 
millores que ens proposeu. Aquesta és la base 
d’una de les línies d’actuació marcades: les 
propostes fetes per la gent.

Però més enllà d’aquestes obres que podríem 
classificar com “del dia a dia” som conscients 
que també hem de treballar per obres de major 
envergadura, obres de futur, que requereixen 
una planificació a més llarg termini. I en 
aquesta tasca ens trobem en aquest moment, 
planificant no només les actuacions a realitzar 
dins de l’any 2017, sinó ampliant l’horitzó 
i començant a donar forma a allò que volem 
fer fins al juny del 2019, que és quan finalitza 
l’actual legislatura. Creiem que ara, després de 
poder gestionar la nostra administració durant 
un exercici sencer, som conscients de la nostra 
capacitat econòmica, de les diferents velocitats 
de les tramitacions i del funcionament de les 
administracions superiors, i és el moment de 
prendre les decisions que han de fer realitat 
aquesta segona línia d’actuació: els projectes  
que des d’un primer moment pensàvem 
que eren necessaris per al nostre Poble.               
Evidentment no és una tasca fàcil, ja que no 
només és tindre les idees, sinó que s’han 
d’adaptar a les necessitats del Poble, buscar el 
finançament, redactar projectes, licitar..., però 
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estem convençuts que amb la col·laboració i 
implicació de totes i tots ho podrem realitzar.                                                                                    
Pel que fa a grans obres que depenen d’altres 
administracions en aquest moment en tenim 
dues:

- Construcció d’un vial de servei paral·lel 
a la C-12: el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha donat llum verda a la redacció 
del projecte que ha d’estar enllestit abans de 
la tardor del 2017.

- Construcció d’un nou dispensari mèdic 
municipal: els terrenys que l’Ajuntament de 
Tortosa ens va cedir de manera gratuïta, ja 
han estat posats a disposició del Departament 
de Salut. En aquest cas malauradament en 
el pressupost del 2017 no es contempla la 
redacció del projecte, i per tant continuarem 
les gestions per intentar que aquest es puga 
redactar el 2018.

Pel que fa a les obres que hem de realitzar 
directament des de l’EMD, podem diferenciar 
les que tenen un import d’execució assumible 
en una anualitat, com és el cas de les obres de 
la segona planta de la Immaculada i que just 
acaben de començar, i les que pel seu import 
haurem de finançar amb  diferents exercicis 
pressupostaris.

En aquest cas, hem començat els treballs previs 
a la redacció d’un projecte per a la construcció 
d’una pista poliesportiva coberta, que entenem 
que és necessària per a la pràctica d’activitats 
esportives independentment de la climatologia. 
Evidentment és una obra d’envergadura, 
que es finançarà amb l’estalvi aconseguit en 
l’exercici 2016 i els pressupostos del 2017 
i 2018. Aquests primers mesos treballarem 
en la redacció del projecte, adaptant-lo a les 
necessitats reals de les nostres activitats. 
Posteriorment continuarem en les diferents 
fases de licitacions i adjudicacions i finalment 
esperem poder comptar amb aquest nou 
equipament al 2018.

Ara de moment però, esperem que el temps 
ens acompanye i puguem gaudir de la nostra 
Fira de l’Oli i de la Garrofa.

Bona fira!!

Per a qualsevol consulta, dubte o suggeriment...

#mosparlem

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President
EMD Jesús
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AMPLIACIÓ CAMÍ TERRER ROIG
És evident que l’ampliació i millora d’aquest 
tram del Camí del Terrer Roig permetrà aug-
mentar la seguretat en un punt que fins ara era 
estret i perillós. Però més enllà de la realitza-
ció de l’obra, el que voldria destacar, i que a la 
vegada considero més important, ha estat tot 
el procés de realització. Si em permeteu el pri-
mer que vull fer és agrair al Sr. Ernesto Lleixà 
i la Sra. Margarita Subirats, no només les fa-
cilitats en la cessió anticipada dels terrenys i 
en l’execució dels treballs, sinó  també la ini-

ciativa per poder tirar endavant l’obra. Aquest 
és sens dubte un exemple clar de la nostra 
manera d’entendre l’acció de govern: col·labo-
rar de forma activa amb la gent, entenent les 
seues preocupacions i intentant en la mesura 
que puguem  trobar les solucions per millorar 
entre tots el nostre Poble, i fent-ho sempre des 
de la cooperació entre l’administració i les veï-
nes i veïns.

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President de l’EMD de Jesús
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VIVER EMPRESES TORTOSA · CATALUNYA EMPRÈN
APROFITA ESPAIS 

EMPRESARIALS A UN 
PREU ECONÒMIC

CREA SINÈRGIES AMB 
ALTRES EMPRESES 

INSTAL·LADES
AL VIVER

TREU PARTIT DELS 
SERVEIS I RECURSOS 

INTEGRALS 
D’ASSESSORAMENT DE 
CATALUNYA EMPRÈN

Les nostres dades de 
contacte són:
Carrer Nova Estació, 21 
(antigues oficines 
Indústries Fabra SA) 
43500 Tortosa (Tarragona)
Tel. 977 585 861
      977 585 836
c/e: ceviver@tortosa.cat
https://www.facebook.
com/vivertortosa 
@vivertortosa
Viverempreses.tortosa.cat

El Programa Integral de foment de l’emprenedoria que lidera la direcció General d’Economia 
Social, cooperativa i Treball autònom (DGESCTA) està emmarcat en programa Catalunya 
Emprèn.
El servei Catalunya Emprèn, que es troba dintre del viver, té com a objectiu principal:
* Orientar, assessorar i motivar les persones emprenedores.
* Facilitar la ubicació per desenvolupar el projecte d’empresa, al mateix viver d’empreses.
* Oferir una sèrie de serveis logístics comuns i promoure la relació entre les empreses 

ubicades en el viver i l’entorn econòmic així com provocar les sinèrgies mitjançant l’intercanvi 
i la interacció entre les empreses del viver.

Les persones 
destinatàries són noves 
persones emprenedores 
que tinguin un projecte 
empresarial de futur, viable 
econòmicament i tècnica. 
Així:

* Persones que vulguin 
autoocupar-se.

* Professionals que 
pensin a independitar-
se.

* Persones emprenedores 
que necesitin suport per 
gestionar el seu negoci.

* Universitaris/àries i 
persones tècniques 
que desitgin iniciar una 
activitat professional o 
empresarial.

Accions i prestacions 
bàsiques de Catalunya 
Emprèn:
1. Serveis informació i 

orientació adreçats a les 
persones emprenedores.

2. Programes de formació 
per millorar les habilitats 
i capacitats en materia 
de gestió empresarial.

3. Serveis assessorament 
al procés de creació 
d’empreses per avaluar 
la viabilitat de les idees 
empresarials.

4. Serveis de seguiment 
tècnic durant els tres 
primers anys de vida de 
l’empresa.

Accions i prestacions 
complementàries de 
Catalunya Emprèn:
1. Accions de sensibilització 

de la població envers 
el foment de l’esperit 
emprenedor.

2. Serveis d’informació, 
assessorament i 
mediació sobre l’accés al 
finançament.

3. Serveis i recursos de viver 
d’empresa.

4. Serveis d’informació i 
d’assessorament de les 
noves oportunitats de 
negoci per als projectes 
empresarials TIC.

5. Serveis de finestreta única 
empresarial.
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DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 2017
Durant els darrers mesos s’ha dut a terme 

la tasca d’actualitzar la Base de dades dels 
currículums (CV) que ens feu arribar a l’EMD. 
Hem contactat amb tots els usuaris inscrits en 
aquesta Base de dades, per tal d’actualitzar 
la informació dels seus CV i posar al dia la de-
manda de treball real del nostre poble. 

Comencem l’any amb les dades actualitza-
des. Ara, a més, volem obrir aquesta informa-
ció a la resta de jesusenques i jesusencs que 
s’hi puguen interessar. Així doncs, si esteu 
buscant faena de manera activa, ens podeu 
enviar el vostre CV a les oficines de l’EMD, bé 
duent-lo personalment o fent-lo arribar al cor-
reu electrònic: emd.jesus@altanet.org

De la mateixa manera, si sou una empresa i 
busqueu algun perfil determinat, us podeu po-
sar  en contacte amb l’EMD i fer-nos arribar les 
vostres ofertes.

Tota aquesta tasca és un pas previ a un pro-
jecte que s’està duent a terme des del Consell 
Comarcal de Baix Ebre, Treball a les 7 Comar-
ques: Baix Ebre Avant, i que compta amb la 
col·laboració activa de l’EMD, amb l’objectiu 
d’implantar un nou dispositiu d’inserció laboral 

que permeta elaborar una estratègia territorial 
per fomentar l’ocupació i el desenvolupament 
econòmic de la comarca.

S’oferirà un servei de suport a la inserció en 
el mercat de treball de les persones en situa-
ció d’atur, que contemplarà de forma integral 
les necessitats individualitzades de cada usu-
ari i que les tractarà de forma coordinada amb 
els diferents actors del territori que actuen en 
el mateix àmbit.

Mitjançant l’accés a la borsa de treball del 
Consell Comarcal, es tractarà d’oferir  informa-
ció i orientació per a la millora de l’ocupabili-
tat de la població aturada de forma coordinada 
amb els agents del territori i es facilitarà els 
contactes amb les empreses amb necessitats 
de personal de la comarca.

A partir del mes d’abril s’oferirà l’atenció d’1 
tècnic/a cada 15 dies a les oficines de l’EMD 
per poder orientar totes les persones interes-
sades, i així donar forma al projecte.

Us anirem informant.

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana i
Promoció Econòmica

OFERTES DEMANDES

Si la vostra empresa 
necessita personal,
podeu adreçar-vos a

emd.jesus@altanet.org
i us facilitarem la nostra 

base de dades de 
demandes de treball.

PEÓ/OPERARI

ESPORTS/LLEURE

NETEJA/CUIDADOR

ADMINISTRATIU

PEDAGOGIA

EDUCACIÓ INFANTIL

FORMACIÓ EN PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL
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Molins d’en compte, 31 - Tel. 977 500 792 - JESÚS - TORTOSA 

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei
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ENTITATS

BANDA I ESCOLA DE MÚSICA
Ja estem al febrer i al 2017, però ens falta repassar 
totes les activitats que han fet l’Escola de Música 
i la Banda durant el Nadal. Vam començar les 
activitats nadalenques el dimarts 20 de desembre 
amb l’audició de Nadal a càrrec de l’aula de piano. 
Enguany forma part del claustre de professors de 
l’escola un nou mestre de piano, es tracta de Pep 
Vila, el qual preparà als i les alumnes per a aquesta 
audició. L’audició es va fer a la sala polivalent de 
l’escola de música i va ser molt aplaudida pel 
públic assistent.

Vam continuar el divendres 23 de desembre 
amb l’audició de tots els alumnes de l’escola de 
música. Vam poder escoltar des dels mes petits, 
passant per totes les aules d’instrument fins als 
conjunts, guitarres i instrumental. Vam fer una 
menció especial i l’entrega d’un pin de l’EMD i del 
respectiu instrument als membres de l’orquestra 
de guitarres, ja que, ja fa temps que van fent 
actuacions i no se’ls havia fet cap reconeixement 
formal.

El dissabte 24 de desembre va ser el torn de 
la coral de l’escola de música i l’orquestra de 
guitarres, que van anar pels comerços i locals de 

poble cantant nadales. El recorregut es va acabar 
davant del pessebre de Jesús on els assistents 
van poder gaudir d’un petit concert de nadales.

Seguint amb les activitats del Nadal, el dimecres 
28 de desembre, a les 20;30 de la tarda i al 
gimnàs del cole, es van fer el tradicional concert 
de Nadal de la Banda de Música Manel Martines 
i Solà. Concert que últimament es fa el dia dels 
Sants Inocents i alguna que altra inocentada hi ha 
durant aquest. Enguany vam voler fer un concert 
diferent i vam poder escoltar un conte amb totes 
les peces interpretades per la banda. Per acabar el 
concert vam escoltar la tradicional Marxa Radetzky 
de Johan Strauss, però enguany amb un director 
peculiar.

I per acabar amb les activitats, també la banda, van 
participar de la cavalcada dels Reis Mags, posant 
així la nota musical a la desfilada.

Espero que aquest 2017 hi hagi la mateixa quantitat 
d’activitats musicals de l’Escola i Banda Manel 
Martines i Solà que amb tantes ganes preparem.

Agustí Roé Juan
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18 de març de 2017
19:00h Casal Jesusenc

Els premis anuals de l’Esport es dividiran en 
els següents apartats:
- Premi de Reconeixement a les Entitats (FITXA 1)
- Premi a la Projecció Esportiva, constància i 
voluntariat (FITXA 1)
- Premi al Millor Esportista (FITXA 1)
- Mencions especials (FITXA 1)
- Reconeixement a esportistes per part de les 
entitats (FITXA 2)

PREMI DE RECONEIXEMENT A LES ENTITATS
Guardó que es lliurarà a una entitat esportiva 
local, valorant la consecució d’una fita important 
durant l’any, com pot ser un campionat 
assolit, l’organització d’un acte de repercussió 
supraterritorial o la celebració d’un aniversari de 
l’entitat o activitat que organitze.
La proposició de nomenament la farà el jurat.

PREMI A LA PROJECCIÓ ESPORTIVA, 
CONSTÀNCIA I VOLUNTARIAT
Guardó que s’atorgarà a la persona o persones 
que compleixin els requisits següents:
- Esportista que per la seua trajectòria, el seu 
treball i esforç mereixi un reconeixement, tot i que 
no haja aconseguit un resultat important.
- Esportista   de la nostra població que s’haja 
caracteritzat pels seus valors de disciplina,   
regularitat, sacrifici i afany de superació.
- Persona, empresa o col·lectiu   significatiu de 
l’àmbit   esportiu local, en agraïment a alguna 
tasca desenvolupada d’una forma totalment 
desinteressada, com ara voluntaris, directius i 
col·laboradors.
El guardonat s’escollirà entre els representants 
anomenats per cada entitat (màxim un 
representant) i els anomenats per la regidoria 
d’esports i l’òrgan consultiu d’esports de Jesús, 
format per representants de totes les entitats 
esportives.

PREMI AL MILLOR ESPORTISTA
Guardó per a l’esportista més destacat i 
representatiu de la nostra població per la seua 
tasca realitzada durant l’any a premiar.
El guardonat s’escollirà entre els representants 
anomenats per cada entitat (màxim un 

representant) i els esportistes jesusencs que 
es troben competint fora dels clubs del nostre 
Poble (anomenats per la regidoria d’esports, 
l’òrgan consultiu d’esports de Jesús, format per 
representants de totes les entitats esportives 
o bé per familiars o persones vinculades 
directament amb l’esportista i que acrediten 
un currículum suficient).

MENCIONS ESPECIALS A ENTITATS I 
ESPORTISTES
El jurat podrà valorar la menció especial a entitats 
o esportistes que mereixin un reconeixement, tot i 
que sent importants, no siguin del nivell dels altres 
premis. 
El jurat podrà valorar el lliurament de diferents 
mencions que mereixin un reconeixement per la 
tasca desenvolupada en vida.
Els candidats els pot presentar cada entitat 
individualment, la regidoria d’esports i l’òrgan 
consultiu d’esports. 

RECONEIXEMENT   A ESPORTISTES PER PART 
DE LES ENTITATS
El reconeixement es lliurarà als esportistes 
proposats per les entitats esportives (màxim 1 
representant).
Aquest esportista no ha de ser necessàriament 
l’escollit per a optar al guardó d’esportista 
Jesusenc de l’any.

COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat estarà format per 3 membres de l’EMD 
de Jesús a designació de la presidència i els 
integrants del consell consultiu d’esports (1 
membre representant de cada entitat esportiva del 
Poble).

TERMINI I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les entitats o esportistes individuals podran 
presentar els seus candidats amb un model de 
fitxa que se’ls facilitarà juntament amb les bases. 
Aquesta fitxa anirà dintre d’un sobre tancat i a 
l’exterior posarà el nom de l’entitat o persona 
relacionada amb l’esport, com també es farà 
constar Premis de l’Esport Jesusenc. La fitxa 
haurà d’anar acompanyada de dues fotografies 
de l’equip o de la persona proposada i del seu 
currículum.
El lloc de presentació serà a les oficines de 
l’Ajuntament en horari laboral i abans de les 14:00 
hores del 24 de febrer de 2017.

PREMIS DE L’ESPORT JESUSENC
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Durant els dies 2 i 3 de gener i en col·laboració amb l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané es van organitzar un 
curs de cuina per als més petits  a càrrec dels professors Lluís Aymerich i Montserrat Ferrando.

Un total de 18 nenes i nens amb el davantal ben cordat van participar en aquest taller que té com a finalitat 
impulsar el seu aprenentatge i transmetre la importància de la cuina tradicional.

CURS DE CUINA PER ALS MÉS PETITS

CURS D’INFORMÀTICA

El passat 25 de gener a l’Institut Escola Daniel Mangrané va començar un curs d’iniciació a la informàtica 
per a dones amb un total de 14 alumnes inscrites.

Aquest curs s’ha organitzat des de l’EMD amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones.
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PUNT@JOVE I BIBLIOTECA DE JESÚS

TELLING HISTORIES

DECOREM LA BIBLIO PER NADAL

FEM CANDELES DE PAPER
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Després de les vacances de Nadal, s’ha reprès 
l’activitat del Taller de Nadons, espai de trobada 
per a famílies amb xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys.
El passat divendres 3 de febrer, Jèssica Juan i 
Mònica Carbó ens van explicar el conte Un monstre 
de colors, que van acompanyar amb una activitat 
ben acolorida que va agradar molt als menuts. 

Gràcies, xiques!
Reprenem doncs la regularitat del Taller de Nadons 
que, com sabeu, es fa el primer divendres de més a 
la Biblioteca de Jesús (18h). Us hi esperem!

Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura

TALLER DE NADONS

Sumem una nova àrea wifi al nostre poble, a la Biblioteca de Jesús Punt Jove. 
Amb aquesta, ja són tres les zones d’accés gratuït a Internet. 
Recordeu: pèrgola, camp de futbol i biblioteca. 

#somdeJesús
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SUBVENCIONS REBUDES 2016

PAS ELEVAT VIA VERDAMILLORES CEMENTERI
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SUBVENCIONS LLIURADES PER L’EMD DE JESÚS A
ENTITATS DEL POBLE

QUINTOS 1999

Entitat Activitats subvencionada Import atorgat

Associació de Veïns Jesús Catalònia

Conveni de col·laboració: Casal Jesusenc i activitats 
adreçades als veïns de Jesús 3.100,00 €

Cavalcada Reis 16-17 1.100,00 €

Catifes Sagrat Cor 1.260,00 €

Total 5.460,00 €

Club de Futbol Jesús Catalònia
Conveni de col·laboració: Foment i desenvolupament 
d’activitats esportives 6.900,00 €

Associació Cultural 7 Cervells

Conveni de col·laboració: Casal d’Estiu 7C 2.200,00 €

29è Aplec Internacional de Cultura Catalana a Perpinyà 700,00 €

Total 2.900,00 €

Parròquia Sant Francesc

Ajudes famílies necessitades 1.300,00 €

Pessebre Vivent 16-17 1.100,00 €

Campaments Vallibona 400,00 €

Total 2.800,00 €

Jeremy Alcoba
Conveni de col·laboració: Participació en competicions 
oficials. 1.050,00 €

Societat Cultural i Ecologista Sant 
Josep

XVIII Edició Premis Literaris Ramon Ferrando de Contes 
Curts i Poesia 560,00 €

Grallers de Jesús
XXI Trobada de Grallers, Dolçainers i Tabalers dels Països 
Catalans 260,00 €

AMPA IE Daniel Mangrané 

Festa cloenda menjador 175,00 €

Activitats extraescolars 590,00 €

Publicació Revista Piquerol 350,00 €

Total 1.115,00 €

IES Roquetes
Conveni de col·laboració: Beques millors alumnes curs 
15-16 300,00 €

Total Subvencions atorgades 21.345,00 €

15



ELS FRUITS DEL #MOSPARLEM
Com ja haureu pogut comprovar s’ha començat 
a realitzar l’actuació per suprimir barreres 
arquitectòniques, demanda feta a petició de veïns 
i veïnes a títol particular, vehiculada per mig del 
#mosparlem, i que ha trobat suport en la petició de 
l’Associació Josep Puig (que va presentar aquesta 
mateixa millora) als pressupostos participatius. No 
podem deixar d’agrair la complicitat de tots aquells 
i aquelles que hi vàreu donar el vostre suport 
escollint aquesta opció com a preferida, fent que 
quedés com la segona més valorada amb 99 vots, 
en la votació popular duta a terme el passat mes 
de novembre.

S’ha actuat en diverses zones del poble, millorant 
els accessos a diferents voreres i vials elevats, 
reduint-ne d’altres per permetre el pas a les cadires 
elèctriques, i fent actuacions paral·leles en aquells 
casos en què ha estat necessari per raó de la 
ubicació de les actuacions fetes amb anterioritat.

Tot i això encara manquen punts a millorar: alguns 
els veureu en breu, d’altres es deixaran per a 
futures actuacions, però, com sempre, estem 
oberts a escoltar totes aquelles proposicions que 
cregueu que poden donar un millor servei al conjunt 
de la ciutadania.

Altres peticions que s’han pogut comentar 
durant els diferents #mosparlem són la ubicació 
d’aparcaments de minusvàlids i ja comptem amb 

un parell de nous: a la zona de les instal·lacions 
esportives del gimnàs i les piscines, i a l’entrada 
d’Educació Infantil. En aquesta mateixa zona 
també s’ha posat una barrera per protegir la sortida 
dels xiquets i xiquetes del col·legi i intentar evitar 
l’actitud incívica d’alguns conductors. 

Un altre tema debatut ha estat la ubicació de 
papereres en diferents punts del poble. En aquest 
moment són 20 les unitats que hem distribuït en 
tots aquells llocs indispensables que ens heu 
comunicat. 

Una altra petició atesa, en aquest cas per iniciativa 
del regidor Ramon Pujol, ha estat la ubicació de 
gronxadors a la plaça de Bous, per poder cobrir el 
dèficit que existia en aquesta part del poble que ha 
estat molt ben rebuda per part del veïnat.

Estem contents: us hem preguntat, us hem 
escoltat i ara recollim els fruits del que entre totes 
i tots hem sembrat. Però sabem que no n’hi ha 
prou, encara queden mancances a cobrir i moltes 
coses a millorar, per això continuem convidant-vos 
a parlar obertament de tot allò que us vinga de 
gust en benefici de tots. Si creieu que encara falta 
algun punt a cobrir no ho dubteu, quan “vatros” 
vulgueu ens trobem i #mosparlem.

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana
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OBRES I MILLORES

SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

GRONXADORS PLAÇA BOUS

PAPERERES

BARRERA PROTECTORA APARCAMENTS MINUSVÀLIDS
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RUTA DE TAPES I EMPRESES LOCALS
Estem a punt d’encetar una nova edició de la 
nostra Fira de l’Oli, la XXII, i enguany tenim el 
goig de presentar-la juntament amb la I Fira de 
la Garrofa. No es tracta només de consolidar 
productes, es tracta de fer territori i de fer atractiu 
allò que tenim a tocar per donar-li un valor afegit.

Donarem el tret de sortida  a la Ruta de Tapes, 
la 3a, de nou dins del marc de la Fira, i com no 
podia ser d’altra manera, amb una guinyada a 
l’atreviment, a la valentia, a les ganes d’innovar i 
potenciar el que sentim nostre. Comptem amb la 
complicitat dels nostres restauradors i comerciants 
que dipositen la seua confiança en les decisions 
comunes i, en busca de l’encert, han optat per 
utilitzar la garrofa, producte estrella 2017, en les 
seues presentacions gastronòmiques. Sense cap 
dubte us sorprendran. Podreu comprovar com la 
tradició resulta ser exquisida al paladar amb un 
producte tan característic de les nostres terres, del 
nostre entorn, i a la vegada tan desconegut.

Aquesta complicitat amb els establiments 
participants, només es possible des de la voluntat 
de fer bé les coses, de voler millorar i demostrar 
que junts podem fer coses meravelloses. És 
aquí on trobem el suport de l’AEJE (Associació 
d’Empresaris de Jesús), a qui volem agrair aquest 
esperit de lluita, amb moltes dificultats per vèncer i 

grans reptes a assolir, però amb una voluntat ferma 
de tirar endavant un projecte en comú, un projecte 
de poble, per mantenir viva la flama dels nostres 
comerços i establiments locals, que són els que 
ens donen vida cada dia.

La col·laboració de l’AEJE, i l’impuls que es dóna 
des de l’EMD, es reflecteix en la voluntat de 
potenciar el nostre comerç local i tot el ventall de 
serveis que trobem sense sortir de casa nostra. 
Per aquest motiu la fidelitat dels nostres veïns 
es veurà gratificada amb 5 PREMIS DE 100€ 
que se sortejaran entre tothom que finalitze la 3a 
Ruta de Tapes. Els premis es podran bescanviar 
a qualsevol dels establiments col·laboradors de 
la Ruta de Tapes i tots els adherits a l’AEJE. Si 
teniu un establiment i encara no en formeu part us 
podreu informar a l’estand que l’associació tindrà 
a la Fira.

Els vostres suggeriments, les vostres ganes 
de millorar, es fan paleses contínuament i ho 
demostrem cada dia amb nous projectes, amb més 
ganes que mai, de fer de Jesús un gran poble, viu, 
cívic i festiu. 

Eva Marro Colomé
Regidora de Promoció Econòmica i

Participació Ciutadana

Des de la Junta de l’AEJE, us informem que s’està actualitzant la base de dades de 
les empreses associades en aquesta entitat (Empresaris, establiments, comerços). 
Si com a empresaris encara no heu rebut la nostra visita i esteu interessats en 
formar part de l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE JESÚS, us podeu posar en contacte 
amb nosaltres als telèfons següents:

PRESIDENT: 977 580 668

SECRETARI: 977 077 703

TRESORER: 977 106 192

O bé per email: adm.aeje@gmail.com

LA JUNTA
ASSOCIACIÓ EMPRESARIS DE JESÚS
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Del 12 al 18 de març el nostre poble viurà la III 
Setmana de l’Activitat Física i la Salut, organitzada 
per l’EMD de Jesús, les entitats del poble vinculades 
al món de l’esport i amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Tarragona. 

Durant aquests set dies s’han programat un seguit 
d’actes per activar i potenciar un estil de vida 
saludable per mig de l’esport. La finalitat d’aquesta 
setmana és donar protagonisme a les entitats 
esportives del poble, que poden mostrar al públic 
el seu dia a dia convidant-los a participar, i també 
donar el missatge a la gent de la importància 
d’adquirir hàbits saludables, tant en l’alimentació 
com en l’activitat física. Cal incidir, cada cop més, 
en la pràctica de l’exercici físic de forma regular, 
introduint-lo en la nostra vida com una mena de joc i 
d’esbarjo per fugir de les rutines del dia a dia. Segur 
que l’activitat física ens resulta un complement 
ideal.

Durant la setmana podrem trobar conferències, 

jornades formatives, jornades esportives 
específiques per als alumnes dels dos centres 
educatius del poble (el CPEE Sant Jordi i l’IE Daniel 
Mangrané), sortides a peu i en bicicleta, pràctiques 
esportives com el running, pàdel, patinatge, boccia, 
futbol, tirades de birles,  i podrem conèixer diverses 
modalitats de ball i practicar zumba i body combat. 
Convé recordar que totes aquestes activitats es fan 
sempre dirigides per professionals, adaptades a tots 
els nivells i acompanyades i guiades en tot moment 
pels membres de les entitats organitzadores de 
l’acte.

Ja el dissabte, 18 de març, per concloure la setmana 
es farà un reconeixement als esportistes de les 
entitats del poble i s’escollirà el millor esportista 
jesusenc de l’any 2016. 

Properament es farà la difusió pertinent amb tríptics, 
cartelleres i xarxes socials de totes les activitats 
previstes. Marqueu aquesta setmana a la vostra 
agenda i no dubteu a participar-hi.

III SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT

PARTICIPACIÓ DE L’INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ A LA 
JORNADA ARA ÉS DEMÀ
El passat dissabte 4 de febrer,  el nostre centre 
va ser convidat pel Consell Escolar de Catalunya a 
participar en la jornada de debat sobre la ponència 
“El centre educatiu” que es va celebrar al CosmoCaixa 
de Barcelona i que va comptar amb la presència de 
la Consellera d’Ensenyament la Sra. Meritxell Ruiz.
Aquesta jornada forma part d’un procés de 
participació dels diferents agents implicats en 
l’ensenyament al nostre País, que pretén facilitar 
espais de reflexió i debat entorn als eixos principals 
que haurien de caracteritzar el futur del nostre 
sistema educatiu en els propers anys.
L’Institut Escola va ser convidat a participar per 
tal de presentar la gestió del dia a dia del centre 
i les intervencions que des de l’equip directiu es 
van implementant, sempre amb la complicitat 
dels diferents agents: alumnat, famílies, mestres 
i professors, personal de serveis i comunitat 
educativa en general (administració local (EMD), 
associacions i entitats, biblioteques, departaments 
de la Generalitat, Universitats i centres educatius 
propers....); i que han merescut la consideració de 
bona pràctica en gestió organitzativa i de lideratge 
pedagògic. Fet pel qual se’ns va demanar que 
presentéssim una ponència que vam voler anomenar: 
“#juntsmillor” per exemplificar la col•laboració de 

tothom en aquest projecte compartit.
Des de la direcció del centre valorem molt 
positivament aquesta oportunitat que se’ns va 
oferir, tant pel reconeixement a la feina que entre 
totes i tots fem dia a dia, com per la difusió del 
nostre centre i del nostre poble, en un àmbit d’abast 
nacional, donat que a la jornada van assistir més 
de cinc-centes persones de tota Catalunya, amb 
les què vam poder compartir bones pràctiques i 
experiències reeixides.
Cal destacar també que la jornada va iniciar-se amb 
una ponència especialment interessant a càrrec de 
Sanna Vahtivuori-Hänninen, directora de projectes de 
nous entorns d’aprenentatge al Ministeri d’Educació 
i Cultura de Finlàndia, en la què es van presentar 
els trets més característics del sistema educatiu 
finlandès, un sistema exitós, i que ens ha de servir 
com a punt de referència.
Des del centre continuarem treballant per tal 
d’aconseguir el millor centre per al nostre alumnat, i 
per tant per als jesusencs i jesusenques, i els nois i 
noies dels voltants, que confien en el nostre projecte 
educatiu, sempre amb l’ajuda i col·laboració de 
totes i tots. #juntsmillor.

Equip directiu
Institut Escola Daniel Mangrané
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CASAL D’HIVERN DE L’AMPA DE L’IE DANIEL MANGRANÉ I EIXAM 
EDUCACIÓ I LLEURE
El casal, organitzat per l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané 
i gestionat per l’entitat local “Eixam educació i lleure” 
va donar resposta a una necessitat vigent de diverses 
famílies del poble. Així doncs, vam poder gaudir d’un 
espai plegat de recursos pedagògics, amb objectius i 
metodologies dissenyades per aconseguir que totes les 
nenes i nens experimentessin unes vacances escolars 
totalment diferents i sobretot molt divertides. 
L’entitat va centrar tota la temàtica del casal a la 
descoberta de diferents enigmes relacionats en l’ambient 
nadalenc i explicar d’una manera diferent i divertida les 
diverses tradicions d’aquesta època. 
Gimcanes, sport activities, manualitats, jocs d’habilitats, 
enigmes i moltíssimes més activitats van fer que aquest 
casal es convertís en sinònim de diversió i sobretot 
educació.  

SEGUIMENT D’UNA NOTÍCIA, BÀSQUET ADAPTAT
El passat mes de gener, l’alumnat d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis vam visitar les 
instal·lacions esportives municipals de Tortosa al 
barri del Temple. Allí cada divendres entrenen els 
membres de l’equip esportiu de bàsquet adaptat 
BAMESAD. És un equip mixt amb membres de 
diverses poblacions de Terres de l’Ebre i Maestrat 
(Vinaròs, Tivenys, Tortosa, Jesús...).

Vam anar-hi dos divendres. El primer divendres vam 

poder veure el seu entrenament, veure la intensitat 
amb la que juguen i poder establir el contacte inicial. 
A la segona sessió vam poder entrenar amb ells, 
practicar el bàsquet adaptat i gaudir d’una experiència 
molt positiva.

Moltes gràcies a l’equip de BAMESAD i als membres 
de COCEMFE Maestrat. 

Els hi desitgem que la temporada esportiva de la 
Lliga catalana els hi vagi molt bé!

Maquinària agrícola, forestal,
de jardineria i remolcs

Antiga Ctra. Xerta, s/n – 43590 Jesús-Tortosa – Tel. 977 50 26 64 – www.primitivoconesa.com – info@primitivoconesa.com
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ACTIVITATS A LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
Durant el mes de desembre, a la llar d’Infants 
l’Espurna, hem apropat el Nadal als més petits 
amb diverses activitats, entre les quals destaquem 
la festa nadalenca que vam realitzar conjuntament 
amb les famílies de la llar. Vam compartir una 
estona tots junts fent cagar el tió, menjant galetes 
nadalenques, pintant cares, fent una manualitat 
per a l’arbre de nadal i divertint-nos molt fent fotos 
amb un photocall molt tematitzat, ... Per acabar la 
festa vam tenir una visita molt especial, va venir 
el Pare Noel i tots els xiquets i xiquetes van poder 
saludar-lo i donar-li una abraçada. Va ser una festa 

nadalenca molt divertida i especial, on tots junts, 
avis, pares, mares, xiquets i xiquetes i educadores 
vam gaudir de la màgia del Nadal que envolta als 
més petits!!!

Després de les vacances de Nadal i en ple 
hivern ens hem endinsat en aquesta estació 
de l’any a través de diferents activitats basades 
en l’experimentació, manipulació i el joc. Ens ho 
passem molt bé i cada dia ampliem els nostres 
aprenentatges gaudint i divertint-nos molt!!! 

Les famílies poden veure les actualitzacions de  
les activitats al blog de la Llar d’Infants l’Espurna. 

Les poblacions de Jesús i Roquetes van celebrar el 
passat diumenge, 22 de gener, la festa en honor a 
Sant Antoni. Enguany va fer vint-i-cinc anys d’aquella 
primera festa organitzada per la gent dels pobles 
de Jesús, Roquetes i els Reguers per recuperar la 
tradició de beneir els animals. Antigament totes les 
cases tenien animals per ajudar-los en les tasques 
del dia a dia i aquests eren un element clau per 
a la seua subsistència, d’aquí la importància de 
beneir-los per protegir-los de qualsevol mal. A la 
carretera que porta de Jesús a Roquetes, al punt 
de trobada dels dos termes, la gent de Jesús, 
Roquetes i tothom que ens va voler acompanyar 
malgrat el temps, vam gaudir d’una bona matinal 
de diumenge rememorant una de les nostres 

tradicions. El programa d’actes va ser el següent:

A les 9.30h trobada de carruatges i cavalls per fer 
la desfilada pels carrers de les dues poblacions. 
A les 10.45h i concelebrada pels rectors dels dos 
pobles missa en honor a Sant Antoni. En acabar 
la cerimònia, benedicció dels animals i tot seguit 
degustació de baldanes, coquetes i vi. La part 
musical va anar a càrrec de Toni Perulles amb el 
seu teclat i dels Grallers de Jesús.

La diada festiva està organitzada per la Secció de 
Festes de l’EMD de Jesús i el Patronat de Festes 
de Roquetes. Agrair la col·laboració d’Equitor i els 
seus genets que, malgrat el temps, van desfilar per 
les dues poblacions anunciant la celebració de la 
festa.

JESÚS I ROQUETES CELEBREN LA FESTA DE SANT ANTONI

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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SANT ANTONI 2017
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FOTOS

MARXA CICLOTURISTA

FESTIVAL DE NADAL CLUB PATÍ JESÚS

BBVA LLIURA UN LOT DE LLIBRES
A LA BIBLIOTECA DE JESÚS PUNTJOVE

CECILIA PANISELLO ACTUANT AL
CONCERT BENÈFIC

CLUB DE LECTURA AMB XOCOLATE CREO
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XXII FIRA DE L’OLI DE LES
TERRES DE L’EBRE

I FIRA DE LA GARROFA
24, 25 i 26 de febrer de 2017

ORGANITZA: EMD de JESÚS I JESÚS ACTIVITATS I 
SERVEIS, SL

DIVENDRES 24 DE FEBRER

18.00h Preparació per a rebre la Santa Unció.
 “Per voluntat de Jesucrist, amb els sagraments, 

celebrem la seua presència en mig nostre, fent 
realitat lo que Ell digué: Jo estaré en mig vostre fins a 
la fi del món”. En el sagrament de la Santa Unció, es 
fa present a nostra vida quan les forces comencen a 
decaure.”

 Lloc: Església Parroquial “Sant Francesc” de Jesús.

XIX Cicle de Xarrades Daniel Mangrané

19.30h Presentació de la Jornada a càrrec del Sr. 
Ferran Grau i Verge Director dels Serveis 
Territorials del DARP.

A continuació:
 - Xarrada “Internacionalització de l’oli, 

oportunitat o necessitat” a càrrec del Sr. 
Jordi Ciuraneta, empresari agrari, gerent de 
l’empresa Agro Foods & Commerce (Priordei) 
i Ex Conseller del DARP de la Generalitat de 
Catalunya.

 - Xarrada “Podem exportar oli de qualitat?” a 
càrrec del Sr. Joan Caballol i Angelats, tècnic 
de PRODECA  (Promotora d’Exportacions 
Agroalimentàries).

21.00h Cloenda de la Jornada a càrrec del Sr. Víctor 
Ferrando i Sabaté, Alcalde – President de 
l’EMD de Jesús.

 Organitza: Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels 
Serveis Territorials del Departament d’Agricultura 
(DARP) a les Terres de l’Ebre i EMD de Jesús.

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez, a l’Edifici de la 
Immaculada.

VI Trobada de Cançó Improvisada

21.00h Sopar.

23.00h Cançó improvisada – Cantem i improvisem 
jotes, corrandes, garrotins...

 Entrada gratuïta
 Lloc: Bar Deportes

DISSABTE, 25 DE FEBRER

10.00h Obertura del recinte firal.

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

11.00h Xarrada amb el títol “La garrofa, producte 
innovador en el sector alimentari”.

 Anirà a càrrec del Dr. Joan Tous. Coordinador 
tècnic d’EIG (Empreses Innovadores de la 
Garrofa). 

 La xarrada tindrà una durada aproximada de 30 
minuts. En acabar hi haurà torn obert de preguntes.

 Organitza: EIG (Empreses Innovadores de la 
Garrofa) i EMD de Jesús.

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez, a l’Edifici de la 
Immaculada.

11.00h Elaboració en públic i retransmès per circuit 
de TV d’una recepta de cuina de mercat amb 
productes de proximitat: “Mandonguilles amb 
bolets”, a càrrec de la cuinera Fina Faneca de 
La Tertúlia. En acabar, hi haurà degustació. 

 Col·labora: J&J Pons i Parades del Mercat de Jesús.
 Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

11.30h XIX CONCURS D’ALLIOLI JUVENIL per als jóvens 
menors de 18 anys.

 Es comptarà amb la participació dels xiquets/es de 
l’Institut Escola Daniel Mangrané que s’han inscrit 
als tallers d’elaboració d’allioli. La Sidreria Amets 
obsequiarà amb un menú degustació per al primer 
classificat i un menú del dia al segon classificat.

 Col·labora: Distribucions Sebel.
12.30h XVII CONCURS DE LLANÇADORS DE PINYOLS 

D’OLIVA AMB LA BOCA. 
 Categoria Juvenil per a jóvens fins a 14 anys.
13.00h Elaboració en públic i retransmès per circuit 

de TV de textures d’oli a càrrec dels alumnes 
del cicle de cuina i gastronomia de l’Escola 
d’Hostaleria de les Terres de l’Ebre de l’Institut 
Joaquim Bau, amb posterior degustació. 

 Col·labora: J&J Pons i Parades del Mercat de Jesús.
 Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

14.00h Tancament del recinte firal.

16.00h Obertura del recinte firal.

16.45h Recepció oficial a l’Inaugurador de la Fira.
 Lloc: Seu de l’EMD de Jesús.

 Actuació dels Grallers de Jesús. 
 Signatura del Llibre d’Honor al Saló Noble.

17.00h Inauguració Oficial de la Fira a càrrec del 
Sr. Vicent Guimerà i Sales, Xef de cuina del 
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Restaurant L’Antic Molí d’Ulldecona, guardonat 
amb una estrella Michelin.

 Parlaments d’inauguració a càrrec de:
 -  Sr. Víctor Ferrando i Sabaté, Alcalde-President 

de l’EMD de Jesús.
 -  Sr. Vicent Guimerà i Sales, inaugurador de la 

Fira.
 Actuació de l’Escola de Música Manel Martines 

i Solà.  

17.30h XXII Trobada de Grallers i Dolçainers dels 
Països Catalans. Concentració de totes les 
colles assistents davant de l’edifici de l’Escola 
de Música, amb la participació de les següents 
colles:
Grallers d’Aldover
Gaiters de l’Aguilot
Grallers de Bot
Grallers d’Horta
Grallers de Roquetes
Colla Jove de Dolçainers de Tortosa
Grallers de Tivissa
Grallers de la Sénia
Grallers de Campredó
Grallers de Vilaseca
Grallers de Sant Joan d’Espí
Dolçainers de Masdenverge
Dolçainers de Torreblanca
Grallers d’Alfara
Dolçainers i tabaleters d’Amposta
Els pirates de l’Ebre, de Móra d’Ebre
Grallers de Caseres
Grallers de Jesús

MOSTRA GASTRONÒMICA

17.30h Exposició culinària de plats que tinguen l’oli i 
la garrofa entre els seus ingredients.

 Amb la participació de: 
 Bar Les Piscines de Jesús “Canelons d’ànec, foie, 

maçana i ceba caramel·litzada”
 Bar Restaurant La Gela: “Moixarra al forn amb 

tellerina del Delta de l’Ebre”
 La Caldereta: “Conill amb productes de la nostra 

terra (Salsa de taronja i garrofes)”
 Parador de Tortosa: “Abadejo gratinat amb allioli de 

mel sobre llit de carxofa”
 Restaurant Calau: “Entrecot d’angus amb 

verduretes a la brasa”
 Restaurant Castells: “Amanida de formatge de 

cabra gratinat amb oli de fruits secs”
 Restaurant El Parc: “Pastís de garrofa i xocolate 

amb melmelada d’albercoc i merenga”.
 Restaurant Equitor: “Pilotes amb salsa caçadora i 

xocolate de garrofa”
 Restaurant Lo Llaüt: “Milfulls d’oli d’oliva amb 

pollastre teriyaki i fina beixamel de ceps”
 Lo Safareig “Polp en tempura amb salsa de 

macallan”
 Restaurant Matadero: “Carpaccio d’abadejo amb 

romesco, pa de vidre i olivada” 
 Lo Bar de l’Ermita: “Medallons de porc a l’estragó 

amb suc de raïm i canyella”

 Restaurant Paiolet: “Coc de taronja”
 Bar Restaurant Casal Sant Francesc: “Abadejo amb 

carxofa i ous”

Exposició de les tapes que participen a la III 
Ruta de Tapes de Jesús

 Col·labora: Frigorífics Lluís.
 Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
 Degustació de productes elaborats amb garrofa 

a càrrec dels alumnes del Cicle de pastisseria, 
forneria i confiteria de l’Escola d’Hostaleria de 
les Terres de l’Ebre de l’Institut Joaquim Bau.

 Lloc: Carpa Espai Àgora.

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

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

 En finalitzar el concurs el públic assistent podrà 
degustar les mostres presentades al concurs fetes 
amb olis macerats pels Mestres del Morter.

 Al ser la primera Fira de la Garrofa els mestres del 
morter elaboraran també una mostra d’allioli amb 
oli d’oliva macerat amb garrofa i productes derivats 
d’aquesta. 

 El jurat estarà format per prestigiosos restauradors 
presents a la Mostra Gastronòmica. 

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

 Col·labora: Distribucions Sebel.
 Lloc: Plaça de la Creu.

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

 Demostració de cordar cadires, a càrrec del Sr. 
Secundino Sales.

19.00h Concert de gralles i dolçaines a càrrec de les 
colles assistents a la Trobada.

 Lloc: Plaça de la Creu.

20.00h Lliurament dels premis del XVII Concurs de 
Pintura de Jesús.

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez de l’Edifici de la 
Immaculada.

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

 Lloc: La Masia.

21.00h Tancament del recinte firal.

23.00h Cercavila de la Masia fins al Casal acompanyats 
per La Banda Guillada.

00.00h Concert Folk amb l’actuació dels grups:
 LA CARPETA (duet extret de les Violines)
 MORENA TRADIPATXANGA
 Djs PD IKKÉ & PDCAT 
 Organitza: Colla de Gralles i Tabals de Jesús i EMD 

de Jesús. Entrada gratuïta.
 Lloc: Casal Jesusenc.

DIUMENGE 26 DE FEBRER

9.00h fins les 11.00h Esmorzar de pagès. Preu: 5,00 €

10.00h Obertura del recinte firal.

10.30h Inscripcions per a participar al XXII Concurs d’Allioli.

10.30h a 13.30h Campanya d’extraccions de sang 
“Especial Fira de l’Oli”, a càrrec del Banc de Sang.  
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11.00h Esmorzar per la Independència. Esmorzar i debat 
sobre el referèndum, la judicialització de la política, 
camí cap a la República Catalana... comptarem 
amb Joan González, membre del Secretariat 
Nacional de l’ANC.

 Organitza: Jesús per la Independència.
 Lloc: Barra de la fira.

11.00h Taula de l’Oli de la Llotja de Contractació de 
Tortosa. 

 Es fixaran els preus de referència del preu de l’oli. 
 Organitza: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Tortosa.
 Lloc: Carpa Espai Àgora.

11.00h Elaboració en públic i retransmès per circuit de 
TV de tapes de vermut a càrrec dels alumnes 
del Cicle de servei de restauració de l’Escola 
d’Hostaleria de les Terres de l’Ebre de l’Institut 
Joaquim Bau, amb posterior degustació. 

 Col·labora: J&J Pons, Parades del Mercat de Jesús.
 Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

11.30h Tast de vermuts dirigit per Jordi Garcia de 
TANINS VINOTECA.

 Servei de Sala a càrrec dels alumnes de 
l’Escola d’Hostaleria de les Terres de l’Ebre de 
l’Institut Joaquim Bau.

11.30h XXII CONCURS D’ALLIOLI – VI TRIATLÓ DE L’OLI
 La persona guanyadora serà nomenada Mestre del 

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

 Al concurs també participaran representants 
d’Associacions i Entitats del Poble.

 Al guanyador del Concurs d’allioli se l’obsequiarà 
amb una invitació de dos menús degustació, i al 
segon un menú del dia gentilesa de la Sidreria 
Amets. 

 El Restaurant Equitor obsequiarà el guanyador del 
concurs d’allioli de les Entitats, amb una invitació 
per a dues persones. 

 Prova puntuable per al VI Triatló de l’Oli.
 Col·labora: Distribucions Sebel.

11.30h Cercavila de la Banda de Música Manel Martines 
i Solà pels carrers de la Fira i seguidament 
Concert. 

12.00h Administració de la Santa Unció als malalts o 
majors de 70 anys.

 Lloc: Església Parroquial.

12.15h Lliurament dels Premis del XXXIII Concurs al 
Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre. Presidirà 
l’acte el Dr. Ramon Cugat i Bertomeu, llicenciat 
i doctor en Medicina i Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia. 

 Lloc: Carpa Espai Àgora.

13.30h Tast de vins de la DO Terra Alta dirigit per Jordi 
Garcia de TANINS VINOTECA.

 Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
 Col·labora: J&J Pons i Parades del Mercat de Jesús.

14.00h Tancament del recinte Firal.

16.00h Obertura del recinte firal.

17.45h XXII CONCURS DE PLEGADORS MANUALS 
D’OLIVES SENSE UNGLES – VI TRIATLÓ DE L’OLI.

 Els concursants hauran de portar el cabàs.
 El Bar Restaurant Sant Francesc obsequiarà 

el guanyador del Concurs amb una invitació per a 
dues persones. 

 Prova puntuable per al VI Triatló de l’Oli.
 Durant el transcurs del mateix, es realitzarà la 

cantada de Jotes Versades guanyadores del 
X Concurs de Jotes Joan Prades “Joan de 
Figueretes”.

 Actuació del Grup de Dansa Paracota i del Grup 
d’Animació Samfaina.

 Amb la col·laboració de l’Escola de Música Manel 
Martines i Solà i l’IE Daniel Mangrané.

 A continuació, XVIII CONCURS DE LLANÇADORS 
AMB LA BOCA DE PINYOLS D’OLIVES – VI 
TRIATLÓ DE L’OLI. 

 Prova puntuable per al VI Triatló de l’Oli.
 Participen les Entitats per equips.

18.30h Elaboració en públic i retransmès per circuit 
de TV d’una recepta de cuina de mercat amb 
productes de proximitat: “Conill amb productes 
de la nostra terra” a càrrec la cuinera Imma 
Sánchez del Restaurant la Caldereta i posterior 
degustació.

 Col·labora: J&J Pons i Parades del Mercat de Jesús.
 Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

19.00h XIX Concurs d’olives posades casolanes.
 Al guanyador se l’obsequiarà amb dos menús 

degustació gentilesa del Restaurant Amaré 
Roquetes.

 Els participants podran portar les olives el primer 
dia de la fira.

 A continuació, lliurament de premis als 
guanyadors dels concursos.

 EIG (Empreses Innovadores de la Garrofa) 
sortejarà entre els que hagen participat a la 
consulta mitjançant una “fitxa de valoració 
organolèptica de la garrofa”, un dinar per 
a dues persones al Restaurant l’Antic Molí 
d’Ulldecona. 

 Col·labora: EIG (Empreses Innovadores de la 
Garrofa). 

 Per finalitzar, sorteig entre els visitants a la 
Fira del seu pes en litres d’oli.

 La Comissió organitzadora lliurarà butlletes 
a tots els assistents. (És imprescindible que el 
guanyador es trobe present en el moment del sorteig.)

 Col·labora: Soldebre. 

AL RECINTE FIRAL

MOSTRES GASTRONÒMIQUES

- Demostració d’elaboració i degustació d’aiguardent 
de diferents varietats, entre elles de garrofa, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Prat de Comte.

- Degustacions de productes elaborats amb oli d’oliva i 
garrofa, a càrrec dels alumnes de l’Escola d’Hostaleria 
Terres de l’Ebre de l’Institut Joaquim Bau.

- Exposició de la Mostra Gastronòmica al Recinte Firal.

- Exposició de les tapes que participen a la III Ruta de 
Tapes de Jesús.
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- Degustació d’oli amb pa torrat als diferents estands 
de la Fira.

CULTURA POPULAR DEL MÓN DE LA PAGESIA

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

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

- Demostració de cordar cadires, a càrrec del Sr. 
Segundino Sales. 

- Mostra de diverses varietats d’olives.

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

- Exposició i demostració de tres molins antics.

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

- Mostra d’aus de raça o d’avicultura ornamental. 
 Organitza ACARTE (Associació de Criadors d’Aus de les 

Terres de l’Ebre).
 Lloc: Plaça del Pati de la Immaculada.

EXPOSICIONS:

 Exposició Més enllà del silenci. Oficis i dones 
rellevants del Baix Ebre. 

 Aquesta pretén divulgar uns treballs i oficis, alguns 
dels quals ja oblidats i altres mal considerats 
irrellevants, que formen part de la història de les 
dones del Baix Ebre. 

 És una exposició promoguda pel Consell Comarcal 
del Baix Ebre i impulsada pel Consell Consultiu 
de les Dones del Baix Ebre, òrgan de participació 
ciutadana de la institució comarcal.

 Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre de la Primera 
Planta de l’Edifici de la Immaculada.

 Exposició de peces de ceràmica relacionades 
amb el món de l’oli del Museu de Ceràmica de 
l’Ametlla de Mar.

 Lloc: Espai d’Exposicions del Claustre de la Primera 
Planta de l’Edifici de la Immaculada.

 Exposició de Maquetes relacionades amb el 
món de l’oli.

 Organitza: José Bort i Chavarria.
 Lloc: Claustre de la primera planta de l’edifici de la 

Immaculada.

 Exposició dels quadres participants al  XVII 
Concurs de Pintura de Jesús. 

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

 Exposició de miniatures d’eines del camp fetes 
pel Mestre Artesà, Sr. Fernando Ferré.

 Lloc: Baixos de l’Edifici de la Immaculada.

 Exposició de carros i eines del món de la pagesia 
del Sr. Tomàs Escoda.

 Lloc: C/ Séquia. 

NOTES:

- La Comissió organitzadora lliurarà butlletes a tots 
els assistents per al sorteig del pes en oli.

- Hi haurà degustació de torrades de pa amb oli als 
estands de les cooperatives i moliners.

- Hi haurà servei de barra amb productes típics durant els 
dies de la fira.

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

- Els aparcaments estaran ubicats (veure plànol i hi haurà 
la senyalització adequada) a:
 *pati de l’Institut  Escola Daniel Mangrané, al costat del 

barranc.
 *terreny situat a la Ctra. de Roquetes.
 *darrere del Camp de Futbol.

L’EMD de Jesús vol agrair la col·laboració de Soldebre 
SCCL, EIG (Empreses Innovadores de la Garrofa) i AECE 
(Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre).

La Comissió organitzadora es reserva el dret de suprimir o 
modificar qualsevol dels actes en cas que fos necessari.

Durant els dies de la Fira els assistents podran valorar els 
olis guanyadors del XXXIII Concurs del tast dels Olis de les 
diferents modalitats mitjançant una butlleta. Entre totes les 
valoracions s’efectuarà un sorteig. L’agraciat rebrà un lot 
de productes d’oli.

I FIRA DE LA GARROFA

Durant els dies de la Fira, els assistents podran conèixer de 
primera mà tot el relacionat en la garrofa, adquirir i degustar 
productes on aquest producte és l’ingredient principal. A 
l’estand d’EIG (Empreses Innovadores de la Garrofa) 
farem un tast de xocolate, coquetes, magdalenes, crema, 
pa, galetes i aiguardent dels mestres de Prat de Comte. 
Tots ells amb la garrofa com a protagonista. Entre totes 
les persones que passen a conèixer i degustar aquests 
productes es realitzarà una consulta mitjançant una fitxa de 
valoració organolèptica de la garrofa. Entre els participants 
se sortejarà un dinar per a dues persones al Restaurant 
l’Antic Molí d’Ulldecona sota la direcció del xef Vicent 
Guimerà, estrella Michelin l’any 2016 i innovador en el món 
de la cuina, utilitzant productes de la garrofa.

La participació als actes programats dins del marc de 
la XXII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre, autoritza els 
organitzadors a poder publicar les fotografies realitzades en 
aquests a qualsevol mitjà de comunicació de l’EMD.

La participació en els actes programats dins del marc de la
XXII Fira de les Terres de l’Ebre i la I Fira de la Garrofa, 
autoritzà els organitzadors a poder publicar les fotografies 
realitzades en aquests a qualsevol mitjà de comunicació 
de l’EMD.

ENTRADA A LA FIRA GRATUÏTA
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CAVALCADA
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CAVALCADA 2017
Com tots els anys, els patges reials van recollir 
les cartes dels nens i nenes del poble i van fer 
arribar a ses majestats els desitjos i il·lusions dels 
nens. També  el 5 de gener, a la nit es va realitzar 
la Cavalcada de Reis. Els carrers eren plens de 
xiquets i xiquetes esperant que ses Majestats, 
els Reis Mags d’Orient, ens vinguessin a visitar 
amb tota la seua comparsa de patges i vehicles. 
Tant els grans com els xiquets  esperàvem que 
els Reis fossin generosos a l’hora de repartir 
caramels i de lliurar els regals per les cases. 
Agraïm  aquelles famílies, grans i menuts, que 
esperaven amb entusiasme la màgia dels Reis 
i els seus patges, i que, al obrir les portes de 
les seues llars van poder gaudir de la seua 
magnificiència.

Des de la comissió es vol donar les gràcies a totes 
aquelles persones que desinteressadament 
col·laboren i fan possible la Cavalcada, així com 
a l’AVV Jesús Catalònia pel suport que any rere 
any ens va dipositant en la cessió del casal i en 
la gestió de les subvencions, i a  l’EMD de Jesús 
per la seua col·laboració. No ens podem oblidar 
del gran nombre de negocis i comerços del poble 
que ens han patrocinat, com es pot veure al 
cartell. I, en definitiva, agrair a tots els que han fet 
possible que la Nit de Reis d’enguany hagi estat 
una vertadera nit d’il·lusions. També s’anima 
a tot el veïnat, grans i menuts, a participar en 
la cavalcada i a col·laborar per tal de què ses 
Magestats puguin arribar al poble i repartir els 
regals per les cases.

Comissió de la Cavalcada de Reis de Jesús

CASAL DE NADAL 7C 2016-2017
Com cada any durant les Festes de Nadal, 
l’Associació Cultural i Juvenil 7C ha realitzat el 
Casal de Nadal 7C.
Enguany ha segut entre el 23 de desembre i el 
5 de gener, assistint 13 xiquetes i xiquetes, que 
van xalar d’allò més jugant i aprenent! 
Volem agrair a l’EMD de Jesús el fet de deixar-
nos les instal·lacions del Punt Jove per poder 
oferir un servei social al Poble, així com a les 
famílies per la confiança depositada en natros i 
en els 7C! 
Ens veiem a l’estiu!!!

Equip de Monitors del Casal de Nadal 7C
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NOTA DE CONDOL

GERARDO TAFALLA BARROBES
Colombes França, 8/12/2016

La família Clua Tafalla agraïm, totes les 
mostres de condol i estima que hem rebut 
per la seva pèrdua.

La Família Curto Prats agraeixen les 
mostres de condol rebudes dels familiars, 
veïns i amics, per la mort de

MERCEDES PRATS ROCA

La Família Tomás Campos vol agrair el 
suport i les mostres d’afecte que ens ha 
donat el poble de Jesús, pel traspàs de

JUAN TOMÁS BALLANO
Ens queda el consol que ha estat una 
persona que en el seu pas per la vida 
ha deixat un bon record i una estimació 
en tots aquells que hem tingut la sort de 
conèixer i estimar-lo. 

Moltes gràcies.

UN ACOMIADAMENT SENTIT
El club de veterans del Jesús Catalònia, 
volem donar l’últim adéu al nostre amic

Joan Tomàs Ballano,
“EL CHICHARRO”

com deia ell quan posava un gol dins la 
porteria.

Volem donar també el nostre més sincer i 
emocionat condol a la seva família.

Tomàs, et recordarem com l’amic dels teus 
amics, que eren molts, desprès d’haver 
jugat a futbol durant tants anys.

Els veterans no oblidarem mai les teves 
històries sempre positives, el teu tarannà 
desenfadat i acollidor.

Sempre recordarem les teves mítiques 
tombarelles desprès de marcar els 
moltíssims gols que vas fer durant tota la 
teva carrera futbolística.

Tomàs, allà on estigues recorda que estàs 
apuntat al llibre d’or dels veterans del 
Jesús Catalònia i que sempre estaràs 
present en els nostres cors.

Veterans Jesús-Catalònia

Jesús, 26 gener 2016

La Penya Barcelonista de Jesús informa que el 
número agraciat amb les 2 entrades pel partit 
entre el Barça i el R. Madrid al Camp Nou que es 
va jugar el dissabte 3 de desembre a les 16:15 
i en combinació amb les tres darreres xifres del 
1er Premi de la Loteria Nacional del passat 26 de 
novembre va estar el 778.
L’afortunada posseïdora d’aquest número ha estat  
ANA MARIA BLANQUET 
Gràcies a tots per la vostra col·laboració.

LA JUNTA DIRECTIVA

PENYA BARCELONISTA DE JESÚS
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CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC-JESÚS
Hem tancat ja l’any 2016 després de gaudir de 
totes les festes més emblemàtiques i desitjades 
de tot l’any i ens trobem de ple al novell 2017 que 
sembla l’acabem d’estrenar i ja tenim el primer 
mes tancat. Què ràpid passa el temps, veritat? 
Sempre diem que quan érem joves el temps no 
passava tan ràpid. Doncs bé, això no es pot alterar 
ni canviar.  

Bé, donem un petit repàs al final de l’any passat i 
enfilem amb esperança i bon semblant el present.

El sopar de Cap d’Any organitzat al Casal Jesusenc 
per part de la nostra associació del Casal de 
Jubilats, va estar un èxit de participació tant per part 
del nostre col·lectiu com de la resta d’assistents 
d’altres associacions jesusenques. Cal dir en honor 
a la veritat, que el subministrament dels serveis de 
càtering i de cambrers a càrrec del Forn de Carlos, 
va ser impecable en tots els aspectes, tant per la 
qualitat del menú com dels serveis professionals. 

També hem de donar les gràcies a la EMD de Jesús 
per les seves atencions i ajuts facilitats.

Esperem i desitgem que hagi una continuïtat amb 
aquesta organització, tota vegada que considerem, 
a part de la satisfacció personal que comporta 
aquesta participació, també suposa una bona 
prestació de serveis a tots els jesusencs i amics 
que volen participar d’aquesta tradicional festa. 
Gràcies a tots els que vàreu confiar amb nosaltres 
i us vàreu unir a la celebració.

El viatge social que vàrem realitzar a la Vall 
de Núria (viatge del Prenadal del 16 al 18 de 
desembre passat) va estar molt ben acollit i tots 

els assistents gaudiren d’un viatge esplèndid 
per una zona meravellosa de la nostra geografia 
catalana, que malgrat haver-hi estat darrerament, 
sempre invita a recordar aquests indrets que la 
naturalesa ens ha regalat.

Està previst pel mes de març proper, dies 4 i 5, 
el viatge a Santa Susanna, amb animació musical 
tots els dies, show de Brasil, concurs de carnaval 
i premis a les millors disfresses. Calçotada 
complerta en restaurant, begudes i cava. Preu 95€. 
Animeus que us divertireu i ho passareu molt bé. 

El proper mes de març està prevista la celebració 
de la Assemblea General de socis en la qual un 
dels punts més importants, serà la renovació de la 
Junta Directiva del nostre Casal de Jubilats.  Fem 
una crida a tots els socis (siguin dones o homes) 
per tal de que es presentin candidats per formar 
una nova junta directiva. Tenim al nostre col·lectiu 
molta gent que pot dirigir plenament la nostra 
entitat i que esperem es presentin sense cap tipus 
de complex per donar continuïtat i servei al nostre 
Casal de jubilats. Ànim que es una tasca que hem 
de fer entre tots i que no podem deixar abandonada 
la nostra associació. 

Ja us informarem a la convocatòria oficial que us 
farem arribar. 

Una salutació molt cordial per a tothom de part de 
tota la Junta directiva i fins sempre.

Jesús, 27 de gener 2017
La Junta directiva.
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PARRÒQUIA
31A REPRESENTACIÓ DEL PESSEBRE VIVENT DE JESÚS

FESTA DE SANT ANTONI A ROQUETES I JESÚS

Sant Francesc d’Assís, patró de la Parròquia, i Sant Enric 
d’Ossó, fundador de les Gemanes Teresianes, dos homes 
separats en el temps, però units en la missió. De la unió de 
tots dos –Francesc, primer pessebrista i Enric, catequista i 
patró dels catequistes–, va néixer l’any 1986 el Pessebre 
Vivent de Jesús, autèntica catequesis popular nadalenca. 
Fou d’aquesta manera: La Gna. Carmen Gaya havia anat 
a veure els Pastorets d’Ulldecona, i, mentre anava la 
presentació, no parava de pensar que els jardins i la finca 
de la Residència Teresiana ben bé podria ser un lloc adient 
per una activitat nadalenca. Ho va dir a Mn. Vicent Mestre, 
rector de la Parròquia, i així va néixer el Pessebre Vivent 
de Jesús.
Cada any hi ha novetats, el missatge que volem transmetre 
s’ho mereix i no podem decebre la fidelitat del públic 
assistent. A la sala d’espera, mentre es prenia el te, es va 
poder veure l’ofici de l’alfarer, després fora al carrer vam 
reviure els orígens del primer Pessebre de Sant Francesc: 
Era la nit de Nadal de 1223. Per sendes properes al 
Grèggio avançava un desconegut seguici... Eren grups 
d`ermitants, d’hortolans de la vall, de comerciants, pastors 
i artesans... Els havia convocat un frare. Se’l coneixia 

El diumenge, dia 22 de gener, un grup significatiu de 
feligresos de les dos parròquies,  encapçalats per les 
respectives autoritats, acudiren a la partició del terme, a 
pesar de la pluja, per celebrar la festa Sant Antoni Abat, 
patró dels animals de treball i ara també dels de companyia. 
És costum, des de fa molts anys, celebrar els dos pobles 
conjuntament aquesta festa, que a més a més, resulta ser 
una festa de germanor.  He dit a pesar de la pluja, perquè 
el grup organitzador, cosa d’agrair molt, van preparar un 
entarimat cobert, on estava l’altar, per si de cas plovia, i així 
va ser, començar la celebració i començar també a ploure.
Començarem la celebració, per l’amenaça de pluja, amb la 
benedicció els animals i les coquetes, i després la Santa 
Missa, concelebrada com cada any pels mossens de 
Roquetes i de Jesús. Toni Perulles acompanyà els cants 
amb l’orgue i Sisco Paredes preparà tota la megafonia. 
Durant l’homilia, els xiquets-tes de la catequesi cantaren 
quatre estrofes dels Goigs a Sant Antoni, intercalant el 
mossèn unes petites explicacions.

La representació del Pessebre Vivent de Jesús ha 
estat catalogada per l’Inventari del Patrimoni Cultura 
Immaterial de les Terres de l’Ebre (IPCITE). Podeu veure 
la informació detallada al web <www.ipcite.cat>.

SANTA UNCIÓ
L’oli, com totes les coses, té un doble valor: el material, 
que tots coneixem, i el simbòlic o espiritual. Jesús als 
instituir els sagraments, va utilitzar una matèria adient 
a cada sagrament que d’alguna manera expressessin el 
seu sentit espiritual.  La matèria més utilitzada és l’oli.  
Amb els sagraments, repartits al llarg de la nostra vida, 
celebrem la presencia del Senyor en mig nostre. En el cas 
de la Santa Unció quan los forces humanes comencen 
a fallar, Jesús vol ser el nostre company de camí, en qui 
ens puguem recolzar. Poden rebre la Santa Unció els 
malalts d’una certa gravetat, els qui s’hagin d’operar 
i aproximadament els majors de 70 anys. Ho farem el 
diumenge, dia 26 de febrer, durant la Missa de 12, dins 
dels actes de la Fira de l’Oli, volent ressaltar el valor 
espiritual de l’oli. Les persones que no puguin assistir 
a la Santa Missa, si ens avisen , la podran rebre a casa 
seua. El divendres, dia, 24, hi haurà aquí a l’església una 
pregària de preparació.

LA CAMPANYA CONTRA LA FAM A JESÚS
Amb el lema: ”1/3 dels nostres aliments acaba a les 
escombraries, mentrestant, 800 milions de persones 
continuen patint fam al món”, celebrarem aquí a Jesús 
la Campanya contra la fam, que organitza Mans Unides. 
L’any passat van recaptar 925 € entre la col·lecta de 
l’església i parada de Mans Unides, que estarà ubicada 
com tots els anys al Saló Parroquial La Immaculada, on 
podreu comprar aliments com sucre, cafè, xocolata ... del 
Ter Món. No deixeu de visitar-la.

amb el nom de “Poverello”. Li havia dit al seu amic Joan 
Velilla: “M’agradaria que celebréssim junts la festa del 
naixement de Jesús amb un pessebre vivent, en una 
autèntica cova, amb animals de debò, on es pugui palpar 
la tendresa de Déu”. Aquesta va ser la primera escena del 
nostre Pessebre d’enguany. El mercat amb el convit del 
casament, panoli, mistela i caramels, fou també una altra 
novetat. Un any més la casa Aneto ens va obsequiar amb 
el caldo de Nadal Aneto.
Set escenaris, vint i tantes escenes, unes bíbliques, altres 
del costumari català i tortosí i antics oficis, un centenar 
d’actors parlant, cantant, ballant ... van fer realitat un any 
més, els dies 25 i 26 de desembre de 2016 i l’1 i 6 de gener 
de 2017, la representació, a l’aire lliure, del Naixement de 
Jesús, la més tendra de les nostres tradicions.
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SOCIETAT CULTURAL I ECOLOGISTA SANT JOSEP

NOTA INFORMATIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES

PREMIS LITERARIS RAMON FERRANDO ADELL
El dissabte dia 7 de gener de 2017, es va celebrar a 
la sala Jordi Brull de l’edifici de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús, l’acte de lliurament dels 
premis literaris Ramon Ferrando Adell de poesia i contes 
curts, organitzat per la Societat Cultural i Ecologista 
Sant Josep, que enguany arriben a la seva 19a edició.
L’acte va ser presidit per la presidenta de la Societat, 
lasenyora Cinta Llasat, el president de l’EMD de Jesús 
senyor Víctor Ferrando Sabaté, la regidora de cultura 
de l’EMD de Jesús senyora Mònica Sales de la Cruz i 
el director del Serveis Territorials del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya senyor Ferran 
Bladé i Pujol.
Els membres del jurat del concurs de contes curts 
van ser: Artur Bel, Cinta Llasat, i Pascual Pérez, i els 
guanyadors d’aquesta modalitat han estat els següents: 
CATEGORIA A: Nascuts o residents a Jesús fins a 4r 
de Primària, guanyadora: Elisabet Laynez Heredia amb 
l’obra: L’arbre de la vida.
Premiat amb Diploma i 50€
CATEGORIA B: Nascuts o residents a Jesús de 5è de 
Primària, guanyador: Sergi Tomàs Querol amb l’obra Una 
marató de Somni.
premiat amb Diploma i 50€
CATEGORIA C: Nascuts o residents a Jesús de 6è de 
Primària, guanyador: Àlex Benet Arrastraria amb l’obra: 
Hi havia una vegada un burro que volia ser cavall Premiat 
amb Diploma i 50€.
CATEGORIA D: Nascuts o residents a Jesús que cursen 

ESO, guanyador: Manu Álvarez Franch amb l’obra: 
Hostes d’estiu. Premiat amb Diploma i 100€.
CATEGORIA E: Obert, a tots els joves fins als 18 anys, 
guanyadora: Ainhoa Alcázar Giner amb l’obra L’Aneguet 
lleig i el mestre.
Premiat amb Diploma i 100€
El jurat del concurs de poesia ha estat format per: Bendi 
Suàrez, Miquel Accensi Subirats i Joan Josep Chavarriai 
els guanyadors d’aquesta modalitat han estat els 
següents: 
CATEGORIA A: Nascuts o residents a Jesús, fins als 16 
anys. Guanyadora: Abril Zaragoza Panisello amb l’obra: 
Amistat Premiat amb Diploma i 50€.
CATEGORIA B: Obert a tothom sense límit d’edat, 
guanyadora: Silvia Panisello Cabrera amb l’obra: La 
Calaixera Premiat amb Diploma i 250€
Els guanyadors van llegir una part escollida dels treballs 
premiats, i els components de la associació de poetes 
“Poemes al Vent”: Rafel Jornet (president), Pilar Cabrera 
(vice-presidenta), M. Espina Niella, Fina Tizón, Joan 
Antoni Aguilar, Pili Alegria i Miquel Accensi (jurat del 
certamen) van oferir un recital poètic  
Es van lliurar uns rams de flors a Pepita i Montserrat, 
germanes del que va ser durant molts anys president de 
la Societat i prestigiós periodista de les nostres terres 
Ramon Ferrando Adell, qui dóna nom a aquest concurs 
literari organitzat en record de la seva memòria.
Es va immortalitzar el moment amb la foto del grup, i 
com a cloenda de l’acte es va servir un refrigeri a tots 
els assistents.

Podeu consultar les obres premiades dels Premis Ramon Ferrando Adell de contes curts i poesia al web de l’EMD 
(www.jesus.cat).

El passat dia 4 de febrer es va fer l’excursió al centre 
comercial Roca Village i al musical La Cubana. Va ser 
un gran èxit per la bona disposició de les sòcies. Ens ho 
vam passar genial!
El dia 5 de febrer celebrarem Santa Àgueda. De moment 
ja hi ha apuntades més de 90 sòcies al dinar. Segur que 
ens ho passarem molt bé. Al proper Informatiu  donarem 
més detalls de la festa.
Tal com ja us vam informar, el dia 13 de maig es farà una 
altra excursió a Girona Temps de Flors. Quan vulgueu ja 
us hi podeu apuntar.

En el marc de la Fira de l’Oli es farà una exposició a través 
del Consell Comarcal que compta amb la col·laboració 
de la nostra Associació i d’altres Associacions de Dones 
de la comarca sota el títol “Mes allà del silenci”. 
El dia 2 de març a les 18 hores i a la Sala Jordi Brull 
hi haurà una xerrada a càrrec de l’astròloga Montse 
Valldeperez anomenada “Què és l’astrologia?”.
El proper Club de Lectura serà el dia 7 d’abril, dins 
del marc de la Fira Literària. Llegirem i comentarem la 
novel·la “Cap llàgrima sobre la tomba” de Sílvia Mayans.
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ANEM AVANÇANT CAP A LA REPÚBLICA CATALANA
Sí, anem avançant en el procés cap a la república 
catalana i us farem un breu resum d’algunes de les 
activitats que s’han dut a terme durant aquest període.
El dia 22 de gener vam celebrar a Xerta el 5è aniversari 
de l’ANC de les Terres de l’Ebre, va ser un acte molt 
entranyable i emotiu on van participar com a oradors:
Jordi Gaseni, vicepresident de l’AMI; Jordi Cuixart, 
President d’Omnium Cultural; Jordi Sánchez, President 
ANC; Manel Alves, Coordinador ANC Terres de l’Ebre, i 
com a Conductor de l’acte Andreu Carranza.
Entre el públic assistent vam poder contar amb la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ja que es 
tracta del seu poble natal.
Els parlaments van fer referència al moment històric que 
estem vivint, a tots els entrebancs que el govern central 
està posant al procés judicialitzant els problemes 
polítics, portant davant dels tribunals a càrrecs electes 
que estan actuant d’acord al mandat del poble català 
expressat en les últimes eleccions o per haver permès 
que dos milions i mig de ciutadans i ciutadanes ens 
expresséssim en una consulta el 9N. Són actuacions en 
contra de la llibertat d’expressió. 
A Xerta, que va ser on va nàixer l’ANC de les Terres 
de l’Ebre, es va recordar com van començar set o vuit 
persones a reunir-se i com en aquest cinc anys de 
feina i lluita i mobilitzacions s’ha aconseguit  crear una 
important xarxa de persones de tot el territori,  per fer 
arribar el nostre missatge d’assolir l’objectiu comú que 
tots i totes tant desitgem: l’alliberament del nostre País, 
la República Catalana.
L’acte va culminar amb la música de Solk, grup format 
per músics ebrencs i del nord del País Valencià.
El dia 6 de febrer han estat jutjats l’expresident de 
la Generalitat Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i l’exconsellera Irene Rigau, acusats dels 
delictes de desobediència i prevaricació, pels quals la 

Fiscalia ha sol·licitat entre 9 i 10 anys d’inhabilitació 
per haver permès que dos milions i mig de ciutadans 
s’expressessin a les urnes el 9N. Han jutjat la voluntat 
d’expressar-nos lliurement a les urnes i, per tant, és la 
mateixa democràcia la que han jutjat.
Per acompanyar en aquest judici insòlit l’expresident 
de la Generalitat Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i l’exconsellera Irene Rigau, les entitats 
sobiranistes vam organitzar una mobilització en defensa 
del i les acusades i de denúncia de la judicialització 
dels problemes polítics. 170 autocars de tota Catalunya 
i més de 50.000 persones els vam acompanyar perquè 
tots ens sentíem jutjats. S’està jutjant la democràcia, 
no ho oblidem. No importava el color polític, allí estàvem 
tots, els quasi 2,5 milions que vàrem votar el 9N. També 
més de 500 alcaldes/esses i regidors/es, però no és 
cert el que deien de Madrid, que tots eren representants 
públics. Ho diuen perquè ells mai serien capaços de 
perdre un dia de festa o de la seua jornada laboral (en 
cas d’autònoms i empresaris), aixecar-se a les 4h del 
matí i pagar-se de la pròpia butxaca el desplaçament per 
anar a defensar una causa digna. Us podeu imaginar 
que va ser un matí ple d’emocions, però si se n’ha de 
destacar alguna potser seria el moment en què tots 
tres passaven pel passadís central i milers de persones 
que no ens coneixíem de res, espontàniament ens vam 
posar a cridar com una sola veu “No esteu sols, no 
esteu sols”.
Dins dels actes de la Fira de l’Oli i de la Garrofa, “Jesús 
per la Independència” participarà el DIUMENGE 26 
DE FEBRER, A LES 11h, organitzant UN ESMORZAR al 
recinte firal per parlar i debatre sobre el referèndum, 
la judicialització de la política, el camí que estem fent 
cap a la República Catalana... Durant l’acte, comptarem 
amb Joan Gonzalez, membre del Secretariat Nacional de 
l’ANC. Us hi esperem!
Jesús per la Independència (JxI)

5è ANIVERSARI ANC TERRES DE L’EBRE

MANIFESTACIÓ 6F SUPORT A MAS, ORTEGA I RIGAU
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XIII PREMIS ESPORTIUS BAIX EBRE
EL 17 de desembre, més de mil persones van reunir-se al 
Pavelló de l’Aldea per assistir al lliurament de guardons 
dels “XIII Premis Esportius Baix Ebre” organitzats pel 
Consell Esportiu del Baix Ebre i el Consell Comarcal del 
Baix Ebre. Allí el públic assistent va poder comprovar 
el gran moment que viu l’esport a la nostra comarca, 
sent testimonis d’una emotiva gala que va reconèixer 
els mèrits aconseguits d’uns 800 esportistes durant 
l’any 2016.D’entre tots aquests trobem esportistes 
jesusencs:

PREMIS COMPETICIÓ ESCOLAR
PATINATGE
· Paula Gimenez del CP Jesús, en aleví B, 2a al Territorial 
i 1a al Provincial

PREMIS COMPETICIÓ FEDERADA
CURSES DE MUNTANYA. CIRCUIT TERRES DE L’EBRE
Aleix Arrufat del gr7esus, 3r en sènior masculí

BALL ESPORTIU
- Pau Alaixendri del Twist club de ball esportiu, en 

categoria youth, Podis nacionals, sotscampió Copa 
Catalunya, finalista Campionat d’Espanya Balls Llatins.

- Carme Franch del Twist club de ball esportiu, en 
categoria youth, Podis nacionals, sotscampiona 
Copa Catalunya, finalista Campionat d’Espanya Balls 
Llatins.

- Mercè Llorca del Twist club de ball esportiu, Podis 
nacionals, sotscampiona d’Espanya Balls Estàndard, 
3a d’Espanya 10 balls.

- Giuseppe Sgroi del Twist club de ball esportiu, Podis 
nacionals, sotscampió d’Espanya Balls Estàndard, 3r 
d’Espanya 10 balls.

- Oscar Blasco del Twist club de ball esportiu, en 
categoria youth, Podis nacionals, campió Copa 
Catalunya.

- Marta Poy del Twist club de ball esportiu, en categoria 
youth, Podis nacionals, campiona Copa Catalunya.

- Marc Cortés del Twist club de ball esportiu, en juvenil, 
Podis nacionals, campió de Catalunya de balls Estàndard.

- Vera Fluixà del Twist club de ball esportiu, en juvenil, 
Podis nacionals, campiona de Catalunya de balls 
Estàndard.

BITLLES
- Marta Subirats del Club de Bitlles Catalònia de Jesús, 

en categoria Benjamí, 3a Campiona de Catalunya. 
- Equip Catalònia Jesús B, 2n classificat lliga territorial 

i ascens a 1a Divisió.

MOTOCICLISME
- Jeremy Alcoba, 11è classificat al campionat del món 

en categoria Moto 3 junior 2016. Campionat previ a 
la disputa del mundial absolut. Forma part del “Junior 
Team Estrella Galicia 0,0”.

MOTONÀUTICA
- Lucas Forés, 3r classificat al campionat de Catalunya 

categoria F3 2 temps. Forma part del “Motonàutic 
Club Amposta”.

TWIRLING
- Desiree Céspedes Molina del Club Twirling Tortosa, 

Individual: 3a Campionat Semifinal Catalunya Sud, 
Campionat 2a Final Catalunya Sud, 1a Campionat 
Catalunya Base. Parella: 6a Campionat Copa Catalana 
de clubs.

- Ainhoa León Sancho del Club Twirling Tortosa, 
Individual: 7a Campionat Semifinal Catalunya Sud, 5a 
Campionat Final Catalunya Sud, 7a Campionat Copa 
Catalana de Clubs, 4a Campionat Catalunya Base, 
17a Copa d’Europa de Clubs. Parella: 6a Campionat 
Copa Catalana de Clubs.

- Cinta Escoda Vicente del Club Twirling Tortosa, 
Individual: 2a Campionat Semifinal Catalunya Sud, 2a 
Campionat Final Catalunya Sud, 1a Campionat Copa 
Catalana de Clubs, 2a Campionat Catalunya , 1a Copa 
d’Europa de Clubs. Parella: 2a Campionat Semifinal 
Catalunya Sud, 2a Campionat Final Catalunya Sud, 1a 
Campionat Copa Catalana de Clubs, 2a Campionat 
Catalunya, 3a Copa d’Europa de Clubs.

Jeremy Alcoba Lucas Fores Desiree Céspedes, Ainhoa León i Cinta Escoda del
Club Twirling Tortosa
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BITLLES
RECONEIXEMENT ALS PREMIS ESPORTIUS DEL BAIX EBRE
Marta Subirats Cid, jugadora benjamina i l’equip Catlònia Dermisa reben un reconeixement a l’acte d’entrega dels 
XIII Premis Esportius del Baix Ebre, celebrat el passat dia 17 de desembre de 2016 al Pavelló Esportiu de l’Aldea.
Marta va quedar tercera classificada a la Final de Catalunya del Circuit Individual celebrada a Badalona.
L’equip Catalònia Dermisa va pujar a 1ª divisió de la Lliga Territorial de Birles, després de quedar 2n classificat a 
2ª divisió i guanyar la promoció d’ascens.

BON COMENÇAMENT DE TEMPORADA
Aquesta temporada 2016-2017 el nostre club participa a la Lliga Territorial de les Terres de l’Ebre amb tres equips, 
un a 1a. divisió i dos a 2ª. divisió.
Després de disputades 8 jornades, el Catalònia Dermisa és 5è a la Lliga de 1a. divisió.
El Catalònia Altadill i el Catalònia Jesussport són 3r i 4t respectivament a 2a. divisió.

TWIST CLUB DE BALL ESPORTIU

CLUB DE BITLLES JESÚS CATALÒNIA
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BASES JESUSENC DE L’ANY

Finalitat
L’Associació Josep Puig convoca el Premi Jesusenc 
de l’Any 2016 per contribuir a ressaltar una 
persona, entitat, associació, col·lectiu o club, que 
per la seua activitat haja destacat en qualsevol 
àmbit de la vida pública.

Premis
Els premis consisteixen en el lliurament d’un 
record al·legòric als quatre finalistes al guardó 
absolut, que rebrà la distinció de JESUSENC DE 
L’ANY 2016.

Candidats als premis
El candidat al Premi pot ser qualsevol persona 
(nascuda, resident o vinculada a Jesús), entitat, 
associació, que durant el darrer any haja destacat 
per un fet puntual, o bé en reconeixement a una 
trajectòria destacada en qualsevol camp de la vida 
pública, social, esportiva, cultural...

Preselecció dels candidats
Dins de l’Informatiu Jesusenc, apareixerà una 
butlleta que servirà per rebre les propostes de 
possibles candidats a optar al premi que podran 
ser lliurades fins el 20 de març de 2017. En 
aquestes propostes les persones que desitgen 
donar el nom d’algun candidat hauran de posar 
el nom del proposat, i una breu especificació dels 
mèrits pels quals creu que opta al guardó. La relació 
dels candidats proposats es podrà fer arribar 

a l’Associació Josep Puig per correu electrònic, 
correu postal, fax o dipositant-les en una bústia 
que s’habilitarà a tal efecte a les oficines de l’EMD 
de Jesús.

Elecció dels finalistes
El Patronat de l’Associació Josep Puig decidirà 
entre les propostes presentades i farà públic el 
nom dels 4 finalistes que optaran al premi final 
mitjançant una votació popular.

Elecció del Jesusenc de l’Any 2016
Durant els mesos previs, i mitjançant l’Informatiu 
Jesusenc, sortirà el nom dels quatre finalistes 
perquè puguen ser votats d’una manera popular. 
Aquestes paperetes es podran fer arribar a 
l’Associació Josep Puig per correu postal o 
dipositant-les en una bústia que s’habilitarà a tal 
efecte a les oficines de l’EMD de Jesús.

Recompte de vots
L’Associació Josep Puig s’encarregarà del recompte 
de vots, que podran ser lliurats fins el dimarts 27 
de juny de 2017.

Lliurament del Premi Jesusenc de l’Any 2016
El lliurament del Premi Jesusenc de l’Any 2016 
tindrà lloc en un acte públic el 30 de juny de 2017 
(20.00h) a la Sala Jordi Brull i Martínez de l’EMD 
de Jesús.

Propostes de Preselecció dels candidats al JESUSENC DE L’ANY 2016

Nom

1

2

3

4

Aquesta butlleta es pot lliurar fins al 20/3/2017 a l’oficina de l’EMD, per correu (Plaça Pati de la Immaculada, 
1 – 43590 JESÚS), per FAX (977503352) o per correu associació.joseppuig@gmail.com

Mèrits obtinguts

Bases del Premi Jesusenc de l’Any 2016
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Amb el regust de les magnífiques actuacions de tots 
els ballarins de TWIST al festival de Nadal el 2017 
ha començat amb molt bon peu per a les parelles de 
competició. Els nostres professors Mercè Llorca i 
Giuseppe Sgroi es van proclamar subcampeons en 
el WDSF International Open Standard i semifinalistas 
en el WDSF International Open Latin en la Spartak 
Cup celebrada a Moscú.
A la Dancesport Cup celebrada a Madrid Carme 
Franch i Pau Alaixendri van ser els guanyadors 
de les dos competicions nacionals en categoria 
Youth B Llatí i van aconseguir una merescudíssima 
13a posició al WDSF International Open Youth 
Llatí, quedant la tercera millor parella espanyola i 
Vasili Vornicoglo i Sara Alberich van obtenir dos 
segones posicions a les dos competicions nacionals 
quedant campions de la seva categoria Adult I 2T 
Llatí i superant a parelles de nivell superior. Marc 
Cortés i Vera Fluixà al Trofeu Seven Dance celebrat 
a Barcelona van aconseguir la 4a posició en Junior II 
B Standard, quedant guanyadors de la seva categoria 
Junior II C i van obtenir la 2a posició en Junior I C 
llatins. A Manises, Alex Queralt i Dàmaris Caballé 
van proclamar-se subcampions del trofeu nacional 
en categoria Junior ll 2T llatí i van aconseguir una 
fantàstica 3a posició a l’Open Junior Llatí d’entre 27 
parelles. 
Tres parelles de TWIST JESÚS seleccionades per 
a la Copa de Promoció que tindrà lloc el proper 19 
de febrer a Oropesa!!! Moltes felicitats Vasili i Sara, 
Marc i Vera i Alex i Dàmaris!!!
I finalment aquest cap de setmana, Pau Alaixendri 
& Carme Franch han participat a la competició 
internacional Caserta Open a Nàpols (Itàlia) amb uns 
magnífics resultats.
Han estat finalistes al WDSF Open Youth i en la 
categoria WDSF Adult han obtingut un 18è lloc d’un 
total de 53 parelles de diferents països. 
Contentíssims amb aquest resultats fruit de l’esforç, 
dedicació i talent de totes les parelles. Enhorabona 
a tots!

COMENCEM L’ANY SUMANT ÈXITS A TWIST JESÚS
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CF JESÚS CATALÒNIA
El passat 18 de Desembre, el C.F. Jesús Catalònia va dur a 
terme el VII Torneig Terra Rubra, en categories Pre-Benjamí i 
Benjamí. En aquest torneig, on hi van participar 16 equips en 
total, provinents de diferents clubs de les Terres de l’Ebre, s’hi 
va respirar durant tot el dia un gran ambient, on tots vam poder 
presenciar grans partits de futbol però sobretot vam gaudir 
d’una jornada enriquidora, formativa i molt gratificant per a 
tots, especialment per als membres de la nova junta, ja que 
amb nervis per tractar-se del primer torneig que organitzaven, 
desitjaven que tot surtis bé. Tot i que va ser un dia molt fred, 
el torneig va transcórrer de forma totalment correcta i no va 
haver-hi cap tipus d’incident, gràcies a una bona sintonia entre 
organitzadors, col·laboradors, acompanyants dels equips, 
entrenadors, jugadors, pares i mares i aficionats. Entrant en la 
qüestió futbolística, en categoria Pre-Benjamí van trobar-se a 
les semifinals els següents equips:
Jesús i Maria – Rapitenca
Jesús Catalònia Verd – Tortosa
El primer partit, finalitzat en empat, va resoldre’s als penals, 
amb victòria per al Jesús i Maria. En el cas del segon partit, el 
Tortosa va sortir-ne vencedor per la mínima (0-1) davant l’equip 
del nostre club que va arribar a les semifinals en aquesta 
categoria. A la final, els tortosins van imposar-se amb un 
resultat favorable de 2-3 als del conjunt del Delta, convertint-se 
en els nous campions del VII Torneig Terra Rubra en categoria 
Pre-Benjamí.
En el cas dels Benjamins, els encreuaments de semifinals 
foren:
Jesús i Maria 5-0 Roquetenc
Amposta 4-1 Tortosa
La final, disputada entre el Jesús i Maria i l’Amposta, va caure 
del costat roig-i-blanc als penals, després d’empatar a 2 entre 
ells en un partit molt igualat i ple d’expectació. Així, tot i haver 
perdut la final en categoria Pre-Benjamí, els partidalencs 
guanyaren el Torneig en Categoria Benjamí.
Finalment, el Torneig va concloure amb l’entrega de trofeus 
realitzada per les autoritats als diferents equips participants, 
als millors porters de cada categoria, als millors 7 jugadors 
també de cada categoria, i finalment a la millor afició de tot el 
torneig, que en aquest cas va ser considerada així l’afició del 
C.F. Amposta. Tot i ser molt difícil escollir aquest premi, des 
del Club Futbol Jesús Catalònia també volem agrair de tot cor, 
i molt sincerament la presència de tots els equips i les seves 
aficions, per la seua actitud i comportament durant tot el dia, 
així com a la resta d’aficionats que van apropar-se al camp de 
la Santa Creu. Sense tots vosaltres aquest torneig no hauria 
estat possible, i vau donar un exemple de civisme, amistat i 
companyia a tothom.
Una altra activitat organitzada pel club, i que també cal destacar 
és el partit entre pares i mares dels jugadors dels diferents 
equips de l’Escola del nostre Futbol Base, on es van enfrontar 

entre ells pares i mares dels diversos conjunts del club, de 
Patufets fins a Alevins, en el marc del Projecte +KESPORT!, 
organitzat per la Federació Catalana de Futbol, un projecte en 
fase de desenvolupament on el nostre club ha estat escollit per 
les seves característiques per formar-ne part. Posteriorment a 
aquest partit, es va realitzar una tanda de penals benèfica a 1 
euro cada llançament realitzat, on els fons recaptats pel club 
aniran destinats a la Marató de TV3. El partit va transcórrer 
amb un gran ambient entre tots, on per un dia els pares i mares 
feien de jugadors, i els seus fills feien de pares i mares fora del 
camp, sentint-se ells i elles així com es senten els seus petits 
setmana rere setmana. El partit va caure de cara a l’equip 
que anava vestit amb el segon equipatge del nostre club per 
golejada, però en aquest cas el resultat és el de menys, ja que 
l’important en un acte així són els valors transmesos entre els 
dos equips, competint entre ells però mai deixant de banda 
l’essència per la qual es portava a terme l’encontre.
Per un altre costat, els dos equips amateurs del club estan 
competint cada cap de setmana les seves respectives lligues. 
Pel que fa al Filial, primer de tot cal destacar que durant dos 
mesos aproximadament, Jordi Llovet Ferré no estarà a la 
banqueta de l’equip per motius laborals. El substitut durant 
aquest període, proposat pel mateix entrenador i corroborat per 
la Junta, és Dani Fernández Garcia. Creiem que és la persona 
adequada per suplir la tasca i amb qualitat, i des de la Junta 
li volem agrair la seva acceptació d’aquest nou rol i repte dins 
de l’equip, i desitjar-li molta sort. Centrant l’atenció al tema 
esportiu, el Filial actualment es troba a la 6a posició del Grup 
20 de 4a Catalana amb 33 punts de 57 possibles. A la Jornada 
18, el Filial s’enfrontava a casa davant d’un dels rivals més 
forts, l’Arnes. Els locals, es van posar per davant amb un gol 
de Josep Reverter. Abans que la 1a part acabés, l’Arnes va 
empatar el partit. A la represa, els arnerols van posar l’1 a 2 
en un error defensiu dels locals. Quan feien falta 20 minuts per 
finalitzar el partit, l’Arnes va fer l’1 a 3 definitiu, que es convertia 
en la primera derrota del filial aquesta temporada com a local. 
A la jornada 19, l’equip de 4a catalana s’enfrontava contra el 
Tivenys, jugat al Municipal de Bítem per les condicions que 
estava el camp del Tivenys degut a les pluges. La primera part 
va començar bé per als visitants, ja que Joel Roig, amb dos 
jugades individuals va posar el 0-2 al marcador. Tot i així, el 
Tivenys va escurçar distàncies (1-2), però abans de finalitzar 
la primera part, Sergio Oliver va posar l’1 a 3 que donava una 
avantatge còmoda per als jesusencs. Cal destacar que el joc 
del Filial no va ser el millor vist aquesta temporada, i això es va 
demostrar quan el porter del Tivenys va ser expulsat, i tot i així, 
amb un jugador menys van ser capaços de tenir el control del 
partit. Les conseqüències del domini del Tivenys van ser dos 
gols per als locals que els van permetre empatar un partit que 
pareixia que tinguessin perdut (3-3). Per acabar, cal afegir que 
els màxims golejadors del Filial són Joel Roig Juan amb 14 gols 
i Josep Reverter amb 13.
Pel que fa al Primer equip, fora del tema esportiu volem 
destacar la baixa de Sergio Serret a la porteria, al qual li volem 
desitjar molta sort a la seva nova aventura futbolística, aquesta 
vegada a Finlàndia. Ja centrant l’atenció en el tema esportiu, 
el primer equip es troba en 5a posició del grup 1 de la 3a 
Catalana, fent un bon paper i un bon futbol fins el moment. Pel 
que fa als resultats, a continuació en teniu alguns d’ells i els 
respectius resums:

Godall 0 – 2 Primer equip
Partit difícil a un camp complicat per les seves condicions, ja 
que és d’herba natural en molt mal estat, i a més a més es 
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trobava inundat, contra un rival en un principi fàcil mirant la 
taula classificatòria, però complicat per la seva intensitat. Vam 
començar molt intensos i ficats al partit i així es demostrava 
al minut 1 guanyant 0-1. La resta del partit el Catalònia va 
continuar molt concentrat on no li van ocasionar perill i on va 
tenir alguna ocasió per fer el segon, però aquest no va arribar 
fins al minut 70 amb un gol de falta de Sergi Escoda. Resultat 
final de 0-2 a un camp sempre difícil i 3 punts a domicili 
importantíssims.

Primer equip 5 – 1 La Sènia
Rebíem a casa al líder de la categoria, la Sènia, partit clau per 
no despenjar-nos de les zones d’ascens, per això la important 
de la victòria. La primera part va ser prou igualada, tot i que el 
Catalonia tenia més el control del partit, fins que amb una bona 
combinació va arribar el primer gol de David Cosido, arribant a 
la mitja part amb aquest resultat de 1-0.
Només iniciar la segona part la Sènia igualava lo marcador 
1-1, i seguia amb la pressió a l’àrea dels locals, van ser 20 
minuts on se va sofrir molt i on pareixia que la Sènia podria fer 
el segon gol. Tot i així, va arribar el segon gol dels jesusencs 
amb una centrada de Juanjo Rovira que un defensa de la Sènia 
intentant rebutjar se’l faria a pròpia porta. Finalment, als últims 
15 minuts van marcar Cristian Arasa i Leandro Rovira que 
acabaven d’entrar al terreny de joc, i Jordi Tomás es va afegir 
a la festa golejadora de l’encontre fent el 5 a 1 en el darrer 
minut del “match”.

Perelló 1 – 1 Primer equip 
Partit complicat al camp del Perelló contra un equip que no 
mostra a la taula classificatòria el què val. Primera part amb 
control de Catalonia però en nombre d’ocasions igualats a les 
dos porteries, tot i que sense cap gol. A la segona part, els 
visitants van sortir a pel partit i van aconseguir el 0-1 amb gol 
de Marc Prades. Aquest gol va fer espavilar als locals, ja que es 
va fer amb el control de la pilota i van aconseguir l’empat 1-1, 
resultat que seria el definitiu.
Villalba 2 – 2 Primer equip
Inici de la segona volta al camp del Villalba, camp complicat 
en part perquè és de terra i lo rival sempre està més adaptat. 
Tot i això el Catalònia va dominar completament el partit però 
amb una distracció defensiva i unes quantes ocasions a favor, 
arribaria a la mitja part amb 1-0 al marcador. A la segona part el 
domini dels “verdets” va provocar el gir del marcador amb gols 
de David Cosido i Cristian Arasa, però seguidament empataria 
el Villalba amb un jugada il·legal, ja que el davanter del Villalba 
estava en fora de joc. El resultat definitiu va ser 2 a 2, i els 
jesusencs van finalitzar el partit pensant que mereixien més.

Primer equip 5 – 0 Jesús i Maria B
El Jesús i Maria visitava la Santa Creu en lo primer partit de la 
segona volta a casa. Partit que va resultar fàcil d’un inici, ja que 
els locals van sortir molt concentrats i amb molta intensitat i 
així va aconseguir una victòria per 5-0 amb gols de Leandro 
Rovira, Sergi Escoda, Javi Asín i Jordi Tomás fent un doblet.

Canviant de tema, voldríem destacar els actes nadalencs que 
el club va portar a terme durant les vacances de Nadal. El 
dia 20 de desembre, els jugadors de l’Escola i els Alevins van 
rebre la visita del Pare Noel en finalitzar els entrenaments.  La 
nit del 24 de desembre del 2016, al bar del club es va fer una 
festa a petita escala per a totes les colles del poble, on es 
va crear un ambient festiu entre els jesusencs/ques que van 
assistir-hi. Un altre dels esdeveniments que es va organitzar 
és la xocolatada amb inflables que es va celebrar el 28 de 
desembre del 2016.
Per finalitzar la nostra crònica, des del Club Futbol Jesús 
Catalònia lamentem molt profundament la pèrdua de Juan 
Tomás Ballano, exjugador i tècnic del nostre club, i pare del 
nostre jugador Jordi Tomás Campos. El dia 17 de Gener de 
2017 ens deixava una gran persona de la qual sempre 
guardarem molt bons records, estimava als seus i estimava 
el futbol com pocs. Volem donar tots els ànims possibles a la 
família Tomás Campos i a totes les persones properes a ell.
Gràcies per tot Tomás.
Fins sempre “Chicharro”.
Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat del club mitjançant 
l’Ebando i també a través de les nostres xarxes socials:

Facebook: www.facebook.com/jesus.catalonia 
Instagram: @cfjesuscatalonia
Moltes gràcies a tots, VISCA EL FUTBOL I VISCA EL CATALÒNIA!
Víctor Borja Ferrando i Pau Puig de Fàbregas Sanz 
Coordinador del Futbol Base i Membre de Junta del C.F. Jesús 
Catalònia.



DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
El dia 8 de març commemorarem el Dia 
Internacional de les Dones.
La xarrada i lectura del manifest anirà a càrrec 
de la Dra. Mireia Cid Ruiz, metgessa de família 
i pediatria. 
Hora: 19.30h
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per a qualsevol suggeriment us podeu adreçar al te-
lèfon de l’EMD de Jesús 977 500 735 o a l’email 
emd.jesus@altanet.org

CANVI PARA BUS
Amb motiu de la Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre, 
del dijous 23 al dilluns 27 de febrer, hi haurà una única 
parada a les illetes d’entrada al poble, a l’Eix de l’Ebre.

ITV AGRÍCOLA
La unitat móvil ITV Agrícola i de ciclomotors realitzarà 
les inspeccions el proper dilluns 24 d’abril.

Per demanar hora, s’ha de passar per l’EMD de Jesús 
amb el número de matrícula.

EL PUNT JOVE - BIBLIOTECA DE 
JESÚS

Recordem a tots els estudiants que podeu venir a la bi-
blioteca a fer els deures, ja sigui individual o en grup. 
Recordeu que tenim wifi gratuïta.
Si algú està interessat en obtenir llibres de lectura que 
demanen a l’escola, pot passar per la Biblioteca de Je-
sús - Punt@Jove per tal de fer-ne la reserva.

OFICINA MUNICIPAL 
Matins: de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h
Tardes: els dijous de 16.30h a 19.00h
MERCAT MUNICIPAL:
De dilluns a dissabte: 8.30h a 13.00h.
Dimecres i divendres: de 18.00h a 20.00h 

CEMENTERI MUNICIPAL 
-Horari d’hivern (a partir del 29 d’octubre):
Dies laborables: de 8.00h a 18.00h.
Dissabtes i festius: de 10.00h a 18.00h.

PUNT JOVE
De dilluns a divendres, de 16.30h a 19.00h
Els dimecres de la segona i quarta setmana de cada 
mes, de 10.00h a 12.30h
Desembre: 13 i 27  ·  Gener: 10 i 24

HORARI EDIFICIS MUNICIPALS

• Febrer: 
* CARNESTOLTES. Dissabte 18.
* XXII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE I 

I FIRA DE LA GARROFA. Del 24 al 26.

• Març

* SETMANA DE L’ESPORT I LA SALUT. De l’11 al 18.

• Abril

* XI FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET. Divendres 7 
i dissabte 8.

• Juny:

* FESTA DE SANT BERNABÉ. Dissabte 10. 

* REVETLLA DE SANT JOAN. Divendres 23.

* CATIFES DEL SAGRAT COR DE JESÚS. Diumenge 25.

• Juliol: FESTES MAJORS. Del 6 al 15.

• Octubre: 

* FESTES DE SANT FRANCESC. Del 4 al 8.

* FESTA DE LA CASTANYADA. Dimarts 31.

• Novembre

* CURSA 10 KM DE JESÚS “Circuit Running Series 
TE”. Diumenge 5.

ACTIVITATS FESTIVES I
FIRALS 2017

XXII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES 
DE L’EBRE I I FIRA DE LA GARROFA

24, 25 i 26 de febrer de 2017

III RUTA DE TAPES DE JESÚS 2017
Durant el cap de setmana de la XXII Fira de l’Oli de les 
Terres de l’Ebre i I Fira de la Garrofa i el primer cap de 
setmana del mes de març.
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La participació als actes programats per l’EMD 
de Jesús i les Entitats del Poble autoritza els 
organitzadors a poder publicar les fotografies 
realitzades en aquests a qualsevol mitjà de 
comunicació d’aquesta EMD.

CALENDARI OFICIAL DE FESTES 
LABORALS PER AL 2017

ESTADÍSTICA PARROQUIAL 2016

6 de gener (Reis)

14 d’abril (Divendres Sant)

17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Festa del Treball)

5 de juny (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 (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (La Immaculada)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve) 

El motiu de la publicació d’aquesta estadística és 
per poder corregir possibles equivocacions.
En tal cas aviseu a la Parròquia. Gràcies. 

BAPTISMES
Bàrbara Balada Fernández

Laia Ripollés Roiget
Noa Colomé Panisello 

Asier Rueda Zumaquero
Jordan Ginovart Pino

Jordi Curto Zumaquero
Osiel-Leonel Velasco Castillo  
Rene-francesc Largo Balado

Gèrard Vilanova Checa
Júlia Chavarria Mariné
Úrsula Hierro Prieto
Quim Bonfill Andreu
Anna Bonfill Andreu  
Airon Lucena Mir

MATRIMONIS 
Alberto Gil Agud – Maria Vallés Suñer   

Rafel Arrufat Sánchez – Carmen Arenós Aspa
Oscar Cabré Serrano – Laia Ferrando Martínez

Carlos Ferreres Espinosa – Mònica Carbó Casademunt
Moisés Pérez Expósito – Laura Roig Mallen

DEFUNCIONS
Carmen Royo Calvo

Maria Pilar Sichet Arrufat
Ramon Chavarria Chavarria

Maria Jesús Pons Anton
Juan José Panisello Favá
Francisca Bonet Fumadó

José Maria Estrada Chavarria
Ernestina Blasco Mario

José Colomé Bosch
Maria Cinta Brull Tomás

Agustín Codorniu Subirats
Mercedes Piñol Chavarria

Josefa Canalda Curto
Juan José Arasa Albiol
José Capafons Gilabert  

Rosa Maria Martínez Panisello  
Cinta Chavarria Valldepérez
José Enrique Verge Sánchez

Rosa Campo Yaguas
Teresa Berengué Mestre   
Josefa Vilanova Forcada
Josefa Espuny Colomé
Ramon Bayerri Ginovart

Jordi Roig Lleixà
Juan Aixendri Cid

Laura López Carmen
Juan Blanquet Gas

Cándida-Júlia Rodríguez Hidalgo
Mercedes Prats Roca

SERVEIS QUE OFEREIX CESPA
A PARTICULARS

- Servei de recollida gratuïta de mobles, electro-
domèstics i voluminosos en general (màxim 
4/5 peces), els dijous al matí.

- Servei de recollida selectiva de cartró, els diven-
dres a la tarda.

Per tal de concretar dia i hora de recollida, s’ha 
de trucar al tel. 600 927 902.
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A les oficines de l’EMD de Jesús tenim 
disponibles bosses de reciclatge (envasos, 
vidre i paper)
Si esteu interessats podeu passar a buscar-
les dins de l’horari d’atenció al públic.

TALLER DE NUTRICIÓ I DIETÈTICA
A càrrec de Joan Carles Ramos.
Inscripcions a les oficines de l’EMD a partir 
del 20 de desembre.
Preu inscripció 6,00 €. Places limitades 

De dilluns a divendres de 8h a 21h
HORARI DEL CONSULTORI MÈDIC DE JESÚS

Tots aquells que actualment són beneficiaris del carnet de transport públic per a pensionistes o 
els qui estiguen interessats en obtenir-lo, s’haurien de dirigir a l’Ajuntament de Tortosa on se’ls 
expedirà la Targeta Acreditativa, en vigor des de l’1 de juliol.

Requisits:
- Estar empadronat/da
- Ser Jubilat/da, ser major de 65 anys o ser pensionista (invalidesa, viduïtat, treballadors CET)

Documentació:
- Instància (Ajuntament de Tortosa)
- DNI/NIE/ passaport/carnet de conduir (original)
- Còpia del certificat de rendes que emet el “Ministerio de Empleo y Seguridad Social-INSS” o 
Certificat del “Instituto Nacional de la Seguridad Social”

MODIFICACIÓ i CANVI DEL CARNET DE TRANSPORT PÚBLIC 
PER A PENSIONISTES

Matí Tarda

Dilluns Dr. Juan - Pediatria (12:00-14:00 h) Dra. Favà

Dimarts Dra. Favà Pediatria (09:00-11:30 h) Dr. Juan

Dimecres Dra. Favà Dr. Juan Pediatria (15:00-17:00 h)

Dijous Dr. Juan Dra. Favà Pediatria (17:30-20:00 h)

Divendres Rotatori Pediatria (11:00-14:00 h) Rotatori
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EMD DE JESÚS:
OFICINA MUNICIPAL
AGENT SOCIAL
ESCOLA DE MÚSICA
M. MARTINES I SOLÀ
LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
PISCINA I PÀDEL
PUNT@JOVE

977 500 735
670 333 833

977 500 446
977 077 376
616 484 843
977 502 530

AJUNTAMENT DE TORTOSA 977 585 800

AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES 061

AMBULATORI CAP BAIX EBRE 977 500 333

AVARIES:
AVARIES AIGUA
(Empresa Municipal de Serveis Públics)
AVARIES CLAVEGUERAM
AVARIES FECSA

977 446 538
977 446 538
902 536 536

ATENCIÓ A LES DONES EN SITUA-
CIÓ DE VIOLÈNCIA

900 900 120

CASAL DE JUBILATS SANT FRAN-
CESC

977 502 763

CORREUS - QUEIXES
CORREUS - JESÚS

902 197 197
977 504 595

COSSOS DE SEGURETAT:

BOMBERS

GUÀRDIA CIVIL

977 580 081

977 500 108

MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA LOCAL

POLICIA NACIONAL

977 923 120

977 448 622

092

977 449 731

091

DISPENSARI MÈDIC JESÚS
(metge, ATS, llevadora i pedia-
tra)

977 503 211

FARMÀCIA GODOFREDO 977 500 764

HOSPITAL SANTA CREU 977 500 533

HOSPITAL VERGE DE LA CINTA 977 519 100

INSTITUT ESCOLA DANIEL MAN-
GRANÉ

977 502 316

PARRÒQUIA SANT FRANCESC 977 500 995

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 977 248 270

TANATORI MUNICIPAL 
HOSPITAL SANTA CREU

977 580 209

TAXI - Tdtaxi (24 hores) 902 242 400

TAXIS TORTOSA (24 hores)
Tel. de guàrdia

977 443 011
646 646 047

TRÀNSIT 088

URGÈNCIES MÈDIQUES
(21.00 h a 8.00 h) ABS TEMPLE

977 510 751

URGÈNCIES 112

TELÈFONS D’INTERÈS
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PROGRAMA ‘NO ESTEU SOLS’
Creu Roja Tortosa i l’EMD de Jesús fan una crida de voluntariat per fer acompanyaments i visites 
a domicili a persones majors de 65 anys de Jesús, en el marc del projecte “No esteu sols”: un 
programa per detectar necessitats i millorar la qualitat de vida de les persones grans en el seu 
procés d’envelliment.
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Per poder consultar l’acta íntegra podeu fer-ho:

- A la pàgina: www.emdjesus.cat i clicar 
damunt de PLENS o directament al link: 

 www.emdjesus.cat/niv2.php?id=27

PLENS EMD
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C O N V O C A T Ò R I A

Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va  celebrar el dia 
17 DE NOVEMBRE DE 2016, 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 modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de 
la Taxa per la prestació de serveis de la llar 
d’infants i d’escola de música.

4t Aprovació de la modificació del preu públic de 
gimnàstica per a la gent gran.

5è Aprovació inicial de l’expedient de modificació 
pressupostària núm. 3/2016.

6è Aprovació inicial del Pressupost General de 
l’EMD de Jesús per a 2017.

7è Aprovació de la justificació de la despesa 
relativa a la subvenció del Conveni de 
col·laboració subscrit amb l’Associació 
Cultural Set Cervells.

8è Moció dels grups municipals CiU, ERC i 
Movem Jesús de suport al referèndum, al 
procés constituent i als ens locals i electes 
investigats per processos relacionats amb la 
sobirania

9è Moció dels grups municipals CiU, ERC i Movem 
Jesús per la defensa del dret de les dones al 
treball en igualtat d’oportunitats

10è Moció dels grups municipals CiU, ERC i Movem 
Jesús per millorar el servei de rodalies RENFE 
a Catalunya.

11è Precs i preguntes

Jesús, 14 de novembre de 2016

EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A

Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va  celebrar el dia 
15 DE DESEMBRE DE 2016, DIJOUS, a les 20:45 
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 del desistiment de l’execució 
d’actuacions i de deixar sense efecte 
l’afectació de recursos al seu finançament.

4t Atorgament d’una subvenció a la Parròquia 
Sant Francesc d’Assis

6è Atorgament d’una subvenció a la Societat 
Cultural i Ecologista Sant Josep.

6è Atorgament d’una subvenció a la Parròquia 
Sant Francesc d’Assis.

7è Aprovació de la justificació de subvencions 
atorgades a l’AMPA de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané.

8è Moció dels grups municipals CiU, ERC i 
Movem Jesús per millorar les mesures urgents 
per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa 
energètica.

9è Moció dels grups municipals CiU, ERC i Movem 
Jesús a favor de la reforma horària.

10è Precs i preguntes

Jesús, 12 de desembre de 2016

EL PRESIDENT

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

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

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

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

- 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 oficines de l’EMD i se li’n 
facilitarà una.

i
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Agenda
febrer-abril

2017

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

Dissabte, 18 de febrer
Carnestoltes (consultar programa a l’Interior)

Dimecres, 22 de febrer
17.00h Joc de preguntes (a partir de 7 anys) a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

Del 24 al 26 de febrer
XXII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i I Fira de la Garrofa. 
(consultar programa a l’Interior)

Del 3 al 5 de març · III Ruta de Tapes de Jesús
III Ruta de Tapes de Jesús.

Divendres, 3 de març
18h Taller de Nadons a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

Dimecres, 8 de març
19.30h Commemoració del Dia Internacional de les Dones.
La xarrada i lectura del manifest anirà a càrrec de la Dra. Mireia Cid Ruiz,
metgessa de família i pediatria.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez

De l’11 al 18 de març
Setmana de l’Esport i la Salut

Dimecres, 15 de març
17h Manualitat Dia del Pare Fem un llapisser a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

Dissabte, 18 de març
19.00h Lliurament dels premis de l’esport jesusenc.
Lloc: Casal Jesusenc

Dimecres, 22 de març
17h Conta contes La Primavera a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

Divendres, 7 d’abril
18h Club de lectura Cap llàgrima sobre la tomba, de Silvia Mayans
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

7 i 8 d’abril
XI Fira Literària Joan Cid i Mulet

Divendres, 14 d’abril
Divendres Sant

Diumenge, 9 d’abril
Diumenge de Rams

Dilluns, 17 d’abril
Dilluns de Pasqua Florida

Dilluns, 24 d’abril
8h ITV Agrícola


