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Comencem el repàs de les activitats dels darrers 
mesos amb la XXII Fira de l’Oli de les Terres de 
l’Ebre i I Fira de la Garrofa. La valoració que des 
de la Comissió organitzadora hem fet és positiva, i 
en destaquem el XXXIII Concurs al Tast dels Olis i 
sobretot tota la part relacionada amb la garrofa. Han 
estat moltes les persones que han posat en valor la 
bona iniciativa de lligar un producte tan nostre i a la 
vegada desconegut a una fira ja consolidada. Estem 
convençuts que la garrofa té encara molt camp per 
recórrer i esperem des de l’organització de la fira 
poder ser-ne part implicada. En referència a la part 
expositiva de l’oli, tot i assolir xifres semblants a la 
d’anys anteriors i veure’n complit l’objectiu, ens ha 
costat créixer. El fet que les produccions depenguen 
de les collites, que cada cop siguen més les fires 
que es realitzen relacionades amb el sector, i que el 
món de l’agricultura en general no passe el seu millor 
moment, fan que poder aconseguir la participació 
d’expositors i empreses participants, siga cada cop 
una tasca més difícil i laboriosa. 
Concursos diversos (pintura, allioli, llançadors de 
pinyols...), xarrades, trobada de grallers, trobada de 
cant improvisat, concert al casal..., van complementar  
amb èxit tota l’activitat d’un cap de setmana intens. 
Una altra activitat ha estat el Carnaval de la vora del 
canal, un cop més amb moltíssima gent xalant durant 
la rua de la tarda i la posterior rebuda de sa majestat 
Carnestoltes a la Pèrgola del Pati de la Immaculada, 
i a la nit el ja tradicional Ball de Carnaval amb la 
participació de colles disfressades i  la prova del 
circuit de penyes. Un agraïment a tots els que amb les 
vostres disfresses vau participar i acolorir la nostra 
festa de Carnaval.
Enguany hem arribat a la III Setmana de l’Activitat 
Física i la Salut, que com molts sabeu organitzem 
amb totes les entitats i clubs esportius del nostre 
Poble. Conjuntament intentem donar a conèixer 
diferents modalitats d’activitats físiques i esports, i 
a la vegada posem en valor els avantatges d’adquirir 
hàbits saludables tant per als més grans com per 
als més jóvens. Les activitats de la III setmana van 
finalitzar amb el lliurament dels premis de l’esport 
jesusenc, essent els guanyadors de la present edició 
Carme Franch i Pau Alaixendri del Club de Ball Twist de 
Jesús. Enhorabona a tots els mencionats, evidentment 
als guanyadors i moltes gràcies a totes les persones 
i entitats que fan possible la realització de totes les 
activitats.
Pel que fa a les obres que s’estan realitzant, el 
condicionament de la 2a planta de l’Edifici de la 
Immaculada està avançant a bon ritme, i esperem 

en el proper Informatiu poder anunciar que ja n’ha 
finalitzat la primera fase. També a la mateixa planta de 
l’edifici, el personal de la brigada està habilitant una 
nova sala que un cop acabada s’utilitzarà com a arxiu 
municipal: és sens dubte una obra necessària per 
guardar i ordenar la gran quantitat de documentació 
que es genera en una administració com la nostra.
Pel que fa a la redacció del projecte per a la construcció 
d’un pavelló o pista poliesportiva coberta, estem 
treballant per poder dimensionar les instal·lacions 
necessàries, el cost que pot tindre i els recursos 
necessaris per a poder-lo fer una realitat.
El passat mes de març es van iniciar les obres de 
connexió del clavegueram del poble dels Reguers a 
l’estació depuradora d’aigües residuals municipal 
de Tortosa. Aquesta obra, finançada per l’ACA i amb 
la supervisió del Consell Comarcal, l’està executant 
l’empresa Aqualia. El traçat de la canonada transcorre 
majoritàriament per la carretera de Jesús als Reguers, 
i ha comportat talls en la carretera que en determinats 
moments han dificultat l’accés de les veïnes i veïns 
de tota la zona afectada. Els problemes més greus 
es van patir el dijous dia 9, quan sense previ avís i 
a causa d’una descoordinació per part de l’empresa 
constructora es van iniciar les obres i el tall de la 
carretera. L’empresa Aqualia va emetre un comunicat 
demanant disculpes a la població per les molèsties 
causades. Diàriament es coordinen els treballs de 
l’obra amb la participació dels tècnics de l’empresa, 
l’EMD, Policia Local i tècnics de l’Ajuntament de 
Tortosa i Consell Comarcal. Tot i la informació amb 
cartells i e-Bando, som conscients que una obra 
d’aquestes característiques sempre comporta 
problemes als usuaris de la carretera afectada, i que 
tot i les mesures adoptades en alguns casos no es 
poden evitar les molèsties ocasionades.
Ara ens trobem davant d’una nova edició de la Fira 
Literària “Joan Cid i Mulet”. Des de la regidoria 
de cultura, amb la col·laboració d’algunes entitats 
del Poble, s’ha estat treballant per confeccionar 
el programa d’actes d’aquesta onzena edició. Us 
convidem a participar en els actes programats.
I tot això ho duem a terme mentre ja pensem en la 
Festa Major. Us recordem que si teniu propostes per 
a la realització d’actes nous dins de la setmana de 
festes, estarem encantats de poder-les escoltar.
Per a qualsevol consulta, dubte o suggeriment...
#mosparlem

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President
EMD Jesús 
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ImmArt

Organitza: Col·labora:

FESTA DE PRIMAVERA - JESÚS 2017
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE JESÚS en 
col·laboració amb la EMD de la localitat, posa en 
marxa la 1ª FESTA DE LA PRIMAVERA 2017, que se 
celebrarà el dissabte 22 d’abril a partir de les 17h 
a la PÈRGOLA del Pati de la Immaculada de Jesús.
Amb la idea de dinamititzar el poble i donar a 
conèixer els diferents negocis locals que s’hi troben, 
l’organització pretén atreure públic no només local 
si no també d’altres poblacions veïnes, presentant 
aquesta iniciativa amb un cartell ple d’interessants 
activitats per a tots el públics.
La festa començarà a prtir de les 17h amb un MERCAT 
DE VINS I CERVESES DE PROXIMITAT, en el que 
diferents cellers de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre 
exposaran els seus productes per tastar o comprar, 
acompanyats d’algunes de les micro-cerveseries 
més importants de la comarca. La mostra s’allargarà 
durant la tarde-nit fins última hora.

Així mateix, els diferents restauradors de Jesús 
ens oferiran un complet SERVEI DE TAPES que es 
podran degustar també duarnt tota la jornada a preus 
populars.
A les 22h CONCERT en directe a càrrec d’un reconegut 
grup musical de les Terres de l’Ebre i per finalitzar, 
cap a les 24h actuació d’un dels millors DJ de música 
House, Indie i Pop que amenitzarà el final de festa per 
a la gent en més marxa.
L’entrada al recinte serà totalment gratuïta.
Per degustar qualsevol vi o cervesa serà necessari 
treure un tiquet al punt d’informació de l’organització, 
que inclourà la copa de tast de regal, una consumició 
de vi o cervesa i un pinxo.
Servei d’altres begudes a càrrec de l’organització a la 
barra principal del recinte.

La cultura és un dels eixos que 
vertebra l’activitat d’un poble i de 
tota una comunitat. Des de l’EMD 
de Jesús, s’ha vetllat sempre per 
fomentar-la amb activitats molt 
diverses que omplen el nostre 
calendari festiu. Ja fa molts 
anys que Jesús disposa d’un 
espai d’exposicions al primer 
pis de l’Edifici de la Immaculada, 
un espai que ha donat cabuda 
a nombroses exposicions 
d’artistes jesusencs i del territori 
que han volgut donar a conèixer 
el seu art.
Des de l’equip de govern, volem fer un nou pas i 
una nova aposta per la cultura a Jesús i és per això 
que inaugurem ImmArt, espai artístic del Claustre 
de la Immaculada. Amb aquest concepte, englobem 
la planta baixa i la primera planta de l’Edifici de la 
Immaculada i el concebem com un espai on es puguen 
veure representades diferents vessants de l’art: 
pintura, escultura, ceràmica, poesia, música, teatre de 
petit format...

Per inaugurar aquest nou concepte cultural, us convidem 
al concert del guitarrista Paco Prieto (divendres 16 de 
juny a les 22 hores). Esperem que aquesta siga la 
primera de moltes activitats que es programaran al 
llarg de l’any i que donaran vida a aquest claustre que 
ha estat testimoni del pas generacional del nostre 
poble i que ara es renova amb ImmArt.

Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura
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RUTA DE TAPES: GASTRONOMIA, ECONOMIA I VIDA SOCIAL

Finalitzada la Ruta de Tapes, esdeveniment que 
enguany ha arribat a la seua tercera edició, fem una 
valoració molt positiva del resultat, ja que aquest any 
hem assolit la mateixa quantitat de tapes servides 
que l’edició passada, tot i haver reduït un cap de 
setmana -passant de 3 a 2- per poder-hi participar. 
S’han degustat aproximadament 1500 tapes, que han 
fet més visible l’oferta gastronòmica del nostre poble, 
emfatitzant la vida social que ja ens caracteritza.

Aquest any, amb la introducció de la garrofa dins de 
la fira, hem pogut assaborir tapes “diferents” donant 
a conèixer la riquesa culinària del nostre poble. Les 
variades elaboracions han sabut respectar el sabor 
de la nostra terra, més enllà de la cuina tradicional, 
donant una distinció especial al productes estrella de 
la nostra fira: l’oli i la garrofa.

Un cop passat l’esdeveniment hem fet les primeres 
valoracions i s’estan estudiant ja diferents propostes 
per donar un nou impuls a les futures edicions.

La tapa guanyadora, la que ha tingut el major nombre 
de vots entre totes les butlletes que han completat 
la ruta, ha estat: “Canelons de pasta de garrofa amb 
calçot, pernil del país, oli d’oliva i bacó” del Restaurant 
Equitor, a qui se li ha fet un reconeixement especial 
amb l’entrega d’un  trofeu. Aquesta tapa serà, a més, 
la que il·lustrarà la propera edició de la Ruta de Tapes.

El passat 14 de març també es va realitzar el sorteig 
del 500€ en premis, sent els 5 agraciats amb un 
premi de 100€: Juan José Curto, Elena Forés, David 
de la Vega,  Mayte Borràs i Francesc de la Vega, als 
quals se’ls va fer l’entrega del premi, per part dels 
bars i restaurants conjuntament amb l’AEJE. Els 
afortunats podran bescanviar el premi a qualsevol 
dels establiments que han col·laborat amb la ruta de 
tapes i també a qualsevol dels adherits a l’AEJE. 

Des d’aquí volem agrair a tots els establiments 
col·laboradors la seua complicitat, en tots els 
aspectes, ja que sempre trobem el seu suport per 

dur els projectes endavant, de tal manera, i aquest 
cop per iniciativa de l’AEJE, que ja tenim un acte més 
programat de manera conjunta, on de nou podreu 
combinar diversió per a tota la família, bona música, 
millor gastronomia i immillorable companyia. Anoteu 
la data: dissabte 22 d’abril a la pèrgola. Trobareu 
informació detallada en aquest mateix Informatiu.

Si entenem la ruta de tapes com quelcom més que 
anar de bars crec que haurem trobat l’essència del 
que aquesta vol ser. Els bars són, junt amb el nostre 
comerç local, nexe d’unió i de trobada social, de 
tertúlia i de confidències, són vida. Si a més a aquesta 
particularitat  li afegim la riquesa gastronòmica del 
nostre territori descobrirem que anar de tapes és més 
que anar a menjar i beure, és consolidar una xarxa 
que uneix els nostres establiments, i permet que junts 
vulguem oferir un millor producte i un millor servei. Si 
donem vida als  nostres empresaris, fem de Jesús un 
poble millor. 

Eva Marro Colomé
Regidora de Promoció Econòmica i Comerç
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SUBVENCIONS REBUDES PER L’EMD DE JESÚS 2016

COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÈQUIA DE JESÚS.
PUBLICACIÓ PER A L’INFORMATIU DE LA EMD.
La Comunitat de Regants de la Sèquia de Jesús, informa que després 
d’haver obtingut la continuïtat en la concessió d’aigua de la sèquia, fins 
l’any 2061 i per tractar-se d’una Comunitat petita sense ànim de lucre, 
necessita de col·laboració humana per arranjar els trams de la sèquia més 
deteriorats, amb la finalitat d’aprofitar al màxim l’aigua que hi transcorre, 
fins a la Ermita de Sant Bernabé, millorant el reg durant el seu recorregut; 
contribuint al mateix temps a la sostenibilitat i diversitat de fauna i flora, així 
com a l’encant paisatgístic del nostre territori.
Des d’aquí fem una crida a tothom que hi vulgui participar. Si us hi animeu, 
podeu posar-vos en contacte amb la Comunitat, trucant al 644 618 784 o 
be al 977 502 036.
Aprofitem aquestes línies, per agrair molt sincerament a la EMD el suport i 
col·laboració constants. 

Jesús 17 de març de 2017

FE D’ERRADES
En l’anterior número de l’Informatiu hi va haver un error d’impremta on va sortir 
publicada la caixa de Subvencions Rebudes de l’EMD de Jesús de l’any anterior.
En aquest número està publicada la correcta, que pertany al 2016.
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Un any més el dia 8 de març vam commemorar el Dia 
Internacional de les Dones a la Sala Jordi Brull amb 
l’assistència d’un bon nombre de persones.
L’acte va comptar amb la xarrada i lectura de la 
declaració institucional a càrrec de la Dra. MIREIA CID 
RUIZ, metgessa de família i pediatra.
L’any 1977 l’Assemblea General de l’Organització 
de les Nacions Unides proclama el 8 de març com 
a dia internacional pels drets de les dones i la pau 
internacional.
Aquest dia es commemora la lluita de la dona per la 
seua participació juntament amb l’home en el camp 

del treball i la societat en general.
Podem dir que les coses a poc a poc van canviant i 
millorant però encara resta camí per recórrer.



El primer divendres de març, vam dur a terme una nova 
edició del Taller de Nadons a la Biblioteca de Jesús. En 
aquesta ocasió, Anna Pérez i Laura Castelló ens van 
explicar el conte El peix irisat i van fer una manualitat molt 

xula amb les xiquetes i els xiquets: una botella sensorial. 
Gràcies, xiques!
Recordeu que si voleu ser voluntaris del Taller de Nadons, 
podeu enviar-nos un correu a: emd.jesus@altanet.org

ANGLÈS A LA BIBLIOTECA
Amb la finalitat de dinamitzar la Biblioteca de Jesús amb noves 
activitats, hem estrenat dues novetats en anglès per cobrir un 
ventall de públic molt ampli. D’una banda, a través d’Eixam 
Educació i Lleure hem engegat un grup de conversa en anglès 
(un divendres al mes) per a adults a partir de 16 anys. A més, 
amb Karen’s English Academy ha començat una activitat per 
a xiquets i xiquetes de 3 a 10 anys (un dijous al mes), amb 
contacontes i manualitats.
Esperem que aquestes activitats es puguen consolidar a poc a 
poc i que us hi aneu apuntant. Ben prompte us informarem del 

calendari per programar-vos els dies i poder-hi venir.
Us hi esperem!

Mònica Sales
Regidora de Cultura

JOC DE PREGUNTES “AVIVAMENT”

VISITA DE LA LLAR D’INFANTS  A LA BIBLIO

TALLER DE MANUALITATS
CARNESTOLTES

BIBLIOTECA
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DEL 7 AL 15 DE JULIOL
DIVENDRES, 7 DE JULIOL
Presentació de Pubilles i Hereus. 

Proclamació de la
Pubilla Major i Pubilleta.
Pregó de les Festa Major.

DISSABTE, 8 DE JULIOL
Ball de Pubilles

ORQUESTRA MONTESOL

DIUMENGE, 9 DE JULIOL
NIT DE TEATRE

DILLUNS, 10 DE JULIOL
Dia de la Gent Gran: Sopar i Ball 

Nit Jove

DIMARTS, 11 DE JULIOL
ORQUESTRA ENIGMA

DIMECRES, 12 DE JULIOL
Paella Popular

ORQUESTRA MAGIA NEGRA

DIJOUS, 13 DE JULIOL
VII TROBADA DE

CLUBS DE BALL ESPORTIU 
Festa Jove

DIVENDRES, 14 DE JULIOL
ORQUESTRA LA CRUZADA

DISSABTE, 15 DE JULIOL
Sopar d’estofat de bou
ORQUESTRA ATALAIA

Festes Majors Jesus 2017
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Per tal de poder participar a la Zona 
Jove 17, cal preinscriure’s abans del 
9 de juny a l’Oficina Municipal.
Per inscriure’s cal:
Ser una penya de Jesús de més de 
15 persones.
Tenir entre 18 i 40 anys.
L’aforament de la Zona Jove és 
limitat, en el cas que no hi hagi espai 
suficient es tindrà en compte l’ordre 
d’inscripció. 
Respectar tots els acords i decisions 
de la Comissió de Penyes, formada 
per membres de les mateixes penyes 
i de la Secció de Festes.
Interessats passar per l’Oficina 
Municipal, cal portar el nom de la 
penya i del responsable.

ZONA JOVE: 
FESTES MAJORS 

2017

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

Es gratificarà amb 100,00€ 
totes aquelles carrosses 
que es presentin a concurs i 
gaudeixin d’un treball.
Per apuntar-vos al concurs, 
passeu per l’Oficina de 
l’EMD.
Heu de presentar el DNI 
d’un responsable major de 
18 anys, adreça del local on 
es fa la carrossa i telèfon de 
contacte.
Al moment de la inscripció, 
cada carrossa concursant 
haurà de presentar un 
representant.

CONCURS DE 
CARROSSES

Per al sopar de l’estofat, del dissabte, 
15 de juliol, es vendran tiquets al 
preu de 15€ per a les persones que 
NO tinguin abonament.

ESTOFAT DE BOU

La venda de taules i abonaments s’iniciarà el dijous 
11 de maig.

Horaris:
De l’11 de maig l’1 de juny:
els dijous de 16.30h a 18.30h.
A partir del dimarts 6 de juny:
de dilluns a divendres de 9.00h a 13.30h.
els dijous de 16.30h a 18.30h.

Preus abonaments:
- Individuals: 43€
- Infantil i jubilat: 30€
- Taules i Cadires: 55€

L’abonament juvenil correspon als nascuts els anys 
2000, 2001, 2002 i 2003, però serà gratuït per aquells 
que els seus pares siguin posseïdors d’abonament. 
Els nascuts abans de l’any 1999 (inclós), paguen 
abonament individual.
A partir del dilluns, 3 de juliol (inclós), els abonaments 
tindran un recàrrec del 10%.

Us comuniquem que per al sopar de 
la Gent Gran, què tindrà lloc dilluns, 
10 de juliol, durant les Festes 
Majors, els jubilats de Jesús 
que vulguin assistir-hi, previament 
hauran de passar per les Oficines 
Municipals de l’EMD, per comprar el 
tiquet, al preu de 2€.
Els jubilats que no siguin de Jesús i 
vulguen assistir al sopar, el preu de 
tiquet és de 10€.
Poden passar a inscriure’s de l’11 
de maig al 30 de juny.

SOPAR DE LA GENT 
GRAN DE JESUS

VENDA D’ABONAMENTS I TAULES

11



12

PUBILLES I HEREUS 2017
En el marc de la Festa Major, l’any passat es va 
recuperar la figura de l’HEREU que, al costat de la 
PUBILLA, van participar a tots els actes.
Els nascuts els anys 1999 i 2000 seran hereus i 
pubilles juvenils, i els nascuts els anys 2008, 2009 i 

2010 seran hereus i pubilles infantils.
Si cap entitat s’ha posat en contacte amb vosaltres i 
voleu ser hereus o pubilles, podeu adreçar-vos a les 
oficines de l’EMD o trucar al 977 500 735 fins el 21 
d’abril.

12

Ha passat la XXII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre 
i I Fira de la Garrofa, i com no podia ser d’una altra 
manera, la Banda i Escola de Música Manel Martines 
i Solà ha posat el seu granet d’arena musical. El 
dissabte 25 de febrer s’inaugurava la fira i la banda 
fou l’encarregada de tancar l’acte posant unes notes 
musicals. Vam poder escolar el pas-doble El Beso i la 
tradicional Cançó del Carrilet.
El diumenge 26 pel matí, també la banda, fou 
l’encarregada de fer una cercavila pels carrers de 
la fira, animant així a la gent al seu pas. I cap a les 
12:00 del migdia ens deleità amb un magnífic concert. 
Vam poder escoltar tot un seguit de peces populars: 
xarlestons, pas-dobles, seleccions de sarsuela, etc, 
que van entusiasmà al públic assistent.

Per la tarda va ser el torn dels alumnes de l’escola 
de música. Membres de l’orquestra de guitarres i 
membres de la banda van formar una rondalla per fer 
una cantada de jotes durant els transcurs del concurs 
de plegar olives, un acte ja molt típic d’aquesta fira. La 
nostra rondalla van acompanyar als cantadors Claudio 
(el niño de la capea) i Asier, els qual van cantar les 
jotes que van escriure alumnes de l’escola de música 
i de l’Institut-Escola Daniel Mangrané. 
Va ser un cap de setmana intens carregat d’actes 
i de música. Gràcies a tots els que vau participar i  
col·laborar, així com als professors Jèssica Garcia i 
Paco Prieto pels assajos de la rondalla.

Per Agustí Roé Juan

BANDA I ESCOLA DE MÚSICA
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CARNESTOLTES A LA LLAR D’INFANTS
Després de les vacances de Nadal i en ple projecte 
de l’hivern ens hem endinsat en la setmana del 
carnestoltes a la llar d’Infants, on els xiquets i xiquetes 
han fet cas als manaments del rei carnestoltes. Per 
acabar de celebrar aquesta setmana de disbauxa i 
diversió, divendres, juntament amb les famílies, vam 
realitzar una petita festa a la llar d’infants, on tots els 
xiquets i xiquetes es van posar una disfressa i van 
ballar tots junts unes cançons de carnestoltes molt 
divertides. També van poder jugar amb confeti i moltes 
màscares Ens ho vam passar molt bé!!!. L’hivern ja 
s’ha acabat i ara hem de donar la benvinguda a la 
primavera amb un nou projecte ple d’activitats per 
conèixer aquesta estació plena de vida, llums i colors. 



El curs 16/17 avança al nostre Institut Escola amb 
una agenda molt engrescadora i activa. Gran part de 
la nostra comunitat educativa ha pogut ser partícip 
d’alguna de les activitats i festivitats que s’han 
organitzat en aquests darrers mesos.  D’entre totes,  
destacarem les següents:

- La nostra participació en la la Trobada d’Escoles 
Verdes de les Terres de l’Ebre que es va celebrar 
a Ulldecona.

- L’excel·lent participació en el Certamen de 
Lectura en Veu Alta. Irune Chavarría a Corsaris, i 
l’equip format per Raquel Gràcia, Carme Franch 
i Ahinoa Rivas a Tropa de Corsaris, van ser 
seleccionades per representar a Terres de l’Ebre 
en les semifinals de Tarragona del pròxim dia 12 
de maig.

- L’inici del projecte pilot de mediació, vinculat amb 
diferents administracions com el Departament de 
Joventut, l’Ajuntament de Tortosa i l’Associació 
LGTBI, per especialitzar els nostres joves en 
aquest tema. 

-  La participació en la Fase Territorial celebrada a 
Tarragona del 10è. Concurs d’Anglès Interescolar 
de Catalunya (THE FONIX 2017).

- Alumnes de 3r d’ESO van estar presents al  Girls’ 
day, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona), amb l’objectiu de despertar l’interès 
de les noies per les enginyeries i d’incrementar 
la presència femenina en aquests sectors.

- L’exposició de fotos de l’Antàrtida que van 
organitzar els companys de 2n de primària com a 
cloenda d’una sèrie de treballs, lectures, visionat 
de vídeos i de  la xerrada que va fer Anna Curto 
sobre l’experiència d’una expedició que va sortir 
des de l’Observatori de l’Ebre.

- La tradicional festa de Carnaval, amb les ordres, 

judici i crema de Carnestoltes que van preparar 
els companys de 6è.

- La gimcana d’activitats que, durant el segon 
trimestre, s’han realitzat al voltant de l’hort 
escolar, amb la finalitat de motivar i treballar 
amb els nostres alumnes el respecte i gust per 
la natura. 

- La conferència de Susana Arjona per tractar el 
tema de l’educació de les emocions, la gestió 
de les relacions entre els adults i els xiquets 
i xiquetes. Aquesta va formar part  del Cicle 
Parlem-ne!, que s’organitza des del centre per 
donar acompanyament a la formació contínua de 
tota la comunitat educativa.

Podeu ampliar i trobar molta més informació a la web 
del centre i al seu compte de twitter (@IEDMangrane).  

L’I-E AL DIA
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VISITA DE LA CINTA ARASA AL CPEE SANT JORDI
El dia 14 de març ens va visitar l’escriptora jesusenca 
Cinta Arasa, autora de diferents títols de narrativa 
infantil i juvenil. Aquesta activitat s’emmarca dins del 
programa Autors a les Aules que té com a objectiu 
fomentar i incentivar el gust per la lectura.
L’alumnat i els professionals del centre ens vam 
implicar en aquesta activitat per a què fos un èxit. 
Prèviament, les aules van realitzar algunes lectures 
sobre l’escriptora, es van relacionar diversos contextos 
de l’obra (fets històrics, aspectes emocionals) amb 
diferents àrees curriculars, manualitats, decoració del 
centre, etc. Les obres treballades van ser: Emergència 
al País de la Màgia (2010), Missió Trobairitz (1013), La 
lluna és dolça, Ahmed (2013),  Vaig fer la maleta un dia 
de juny (2014) i Les fades són calbes (2016). També 
vam treballar el conte Sultà, el mico de l’Atles, publicat 
a Tastets, de lletres ebrenques (2013).
El dia de la visita, la Cinta ens va explicar moltes 
coses sobre el procés d’escriure una obra i li vam 
poder fer moltes preguntes. Va ser una experiència 
molt enriquidora i gratificant, ja que la seva proximitat 
i naturalitat va arribar a tots i a cadascun de nosaltres. 
Esperem poder tornar a repetir activitats com aquesta.

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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17È CONCURS DE PINTURA DE 
JESÚS
El dissabte, 25 de febrer, en el marc dels actes 
de la XXII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i I 
Fira de la Garrofa, Jesús va lliurar els premis del 
seu 17è Concurs de Pintura. Aquesta convocatòria, 
consolidada ja com a cita cultural, és de temàtica 
rural i fa especial incidència en el món de l’oliva i 
la garrofa.
A punt d’arribar a la majoria d’edat, trenta-sis són 
les obres que s’hi van presentar, des de la categoria 
infantil fins a la categoria general. Enguany, amb 
alguns canvis als premis i a la dotació econòmica, 
es van lliurar dos premis de categoria general i dos 
premis de categoria general local. Així, el manresà 
Ernest Descals va endur-se el 500€ patrocinats per 
l’EMD de Jesús amb el quadre Fer caure les olives, 
i la reusenca Natividad Toral, els 150€ patrocinats 
per Royes amb Olivera mil·lenària de cal Raga.
Pel que fa als artistes locals, Natzaret Arrufat, 
amb L’or de la nostra terra, va guanyar els 300€ 
patrocinats per l’EMD i Fernando Ferré, amb 
Paisatge –oliveres i casa, els 150€ patrocinats per 
Materials Gisbert.
Les categories infantil, juvenil i sènior van comptar 
amb el patrocini de Muniatto Xou, La Mallén, La 
Galeria, Ofi Complet, Primitivo Conesa, GIS, Gascó, 
Nati Dolços i Festa, FEVI, Altadill i Opticàlia Jesús.

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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PREMIS CONCURS DE PINTURA
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FIRA DE L’OLI I LA GARROFA

JURAT TAST D’OLIS

XIX CICLE DE XARRADES
DANIEL MANGRANÉ

GUANYADOR XXXIII CONCURS AL TAST 
D’OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE ABACO 

PREMIUM D’OLIS FAIGES DE TORTOSA

VI TROBADA DE CANÇÓ IMPROVISADA

MANDONGUILLES AMB BOLETS A CÀRREC 
DE FINA FANECA, DE LA TERTÚLIA

CONFERÈNCIA SOBRE LA GARROFA EN EL 
SECTOR ALIMENTARI A CÀRREC DEL DR. 

JOAN TOUS (EIG)

XIX CONCURS D’ALLIOLI JUVENIL

ALUMNES DE L’ESCOLA D’HOSTALERIA 
DE LES TERRES DE L’EBRE DE

L’INSTITUT JOAQUIN BAU18



XXII FIRA DE L’OLI i I DE LA GARROFA DE LES TERRES DE L’EBRE
Del 24 al 26 de febrer, es va celebrar a Jesús la XXII 
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i la I Fira de la 
Garrofa. Una fira totalment consolidada dintre el món 
oleícola de les nostres terres, que enguany arriba a la 
seua XXII edició. Amb l’oli i tot allò que l’envolta com a 
protagonista principal, enguany l’organització ha volgut 
donar-li un nou impuls i donar cabuda al món de la 
garrofa, producte cada cop més apreciat per la seua 
infinitat d’utilitats i company de viatge de l’olivera per 
tots els nostres conreus.
Previ a la fira, mantenint el format de l’any passat, vam 
conèixer els olis guanyadors del “XXXIII Concurs al Tast 
dels Olis de les Terres de l’Ebre”. El fet d’organitzar el 
concurs uns dies abans de la fira, tot i que els premis 
van ser lliurats com sempre el diumenge al matí, va ser 
pensat com una manera més d’ajudar a promocionar 
el producte dins la mateixa fira. D’aquesta manera, 
majoristes, cooperatives, productors, restauradors 
i consumidors a nivell particular ja coneixen els olis 
guanyadors de cada categoria. El millor oli de la fira ha 
estat per ABACO PREMIUM de F. FAIGES, SL de Tortosa. 
Hem d’agrair la tasca de Josep M. Audí, coordinador 
del concurs, als tastadors que formaven el jurat i a la 
cooperativa Soldebre per haver-nos cedit el panell de 
tast per realitzar una primera tria i el magnífic “Museu 
de l’Oli”, on, en un acte obert al públic i a la premsa, 
vam desenvolupar la final del concurs. Cal destacar la 
forta aposta de l’organització de la fira cap al concurs, 
ja que ha lliurat al millor oli un lot de medalles/
adhesius per l’embotellat del producte guanyador que 
l’acredita com a millor oli de l’edició, també l’inscriurà 
en dos concursos internacionals (França i Japó), per 
mig de PRODECA participarà en una fira internacional 
agroalimentària, es compraran botelles per part de 
l’organització i a més a més del trofeu i d’una forta 
divulgació a nivell de premsa, televisió i xarxes socials 
abans, durant els dies de la fira i després.
La tarda del divendres, a la Sala Jordi Brull de l’EMD 
i dintre del XIX Cicle de Xarrades “Daniel Mangrané” 
se’n van dur a terme dues de molt interessants i 
de molt nivell. La primera “Internacionalització de 
l’oli, oportunitat o necessitat” a càrrec del Sr. Jordi 
Ciuraneta, ex-conseller del DARP de la Generalitat 
de Catalunya i empresari del món de l’oli i la segona 
“Podem exportar oli de qualitat?“ a càrrec del Sr. Joan 
Caballol, tècnic de PRODECA.
Ja a la nit va tenir lloc la “VI Trobada de Cançó 
Improvisada”. Després d’un bon sopar de germanor, 
músics i cantadors van gaudir i van fer gaudir al 
nombrós públic assistent, mostrant les seues 
habilitats improvisant jotes, corrandes i garrotins.
El dissabte 25 de febrer a les 10.00h obríem el 
recinte firal. Al matí, elaboració de cuina en directe, XIX 
Concurs d’Allioli Juvenil i XVIII Concurs de Llançadors 
Juvenils de Pinyol d’Oliva amb la boca. També durant 
el matí va tenir lloc la xarrada “La garrofa, producte 
innovador en el sector alimentari” a càrrec del Dr. Joan 

Tous, Coordinador Tècnic d’EIG (Empreses Innovadores 
de la Garrofa).
Ja a la tarda rebíem l’inaugurador de la fira, el Sr. 
Vicent Guimerà Sales, xef de cuina del Restaurant 
l’Antic Molí d’Ulldecona, guardonat amb una estrella 
Michelin. Moments després, seguint el guió previst, 
inauguració oficial de la “XXII Fira de l’Oli de les Terres 
de l’Ebre i I Fira de la Garrofa”. Els parlaments van 
anar a càrrec del Sr. Víctor Ferrando Sabaté, alcalde-
president de l’EMD de Jesús, i de l’inaugurador. La 
mateixa tarda i com és tradició, no pot faltar la música 
de les gralles, dolçaines i tabals. Vint-i-dos edicions, 
tantes com la fira, de música i animació per tot el 
recinte amb la “Trobada de Grallers i Dolçainers dels 
Països Catalans” en què hi van participar 18 colles. 
Dintre de la fira també podíem trobar els mestres del 
morter participant al “Concurs d’elaboració d’Allioli 
Adobat”, l’exposició culinària de plats que tinguin l’oli 
i la garrofa entre els seus ingredients i degustació 
de productes, fets per a l’ocasió, elaborats amb 
garrofa pels alumnes del Cicle de pastisseria, forneria 
i confiteria de l’Escola d’Hostaleria de les Terres de 
l’Ebre de l’Institut Joaquim Bau. Més tard, a la sala 
Jordi Brull de l’EMD, lliurament dels Premis del XVII 
Concurs de Pintura de Jesús.
Ja per tancar el dissabte i agafar forces per al 
ball, sopar de germanor de les colles assistents 
a la trobada. Cercavila de la Masia fins al Casal 
acompanyats per la Banda Guillada i després concert 
folk amb LA CARPETA, MORENA TRADIPATXANGA i els 
Dj’s PD IKKÉ&PDCAT.
El diumenge al matí a la barra de la fira es podia 
degustar un bon esmorzar de pagès. Al mateix recinte 
firal i organitzat per Jesús per la Independència, 
xarrada-tertúlia “Esmorzar per la Independència” 
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amb la presència del Sr. Joan González, membre del 
secretariat nacional de l’ANC. Tot seguit a la carpa del 
recinte firal la “Taula de l’Oli de la Llotja de Contractació 
de Tortosa” va fixar els preus de referència del preu 
de l’oli. Moments més tard el lliurament de premis 
del “XXXIII Concurs al tast dels Olis de les Terres de 
l’Ebre”. Aquest va estar presidit pel Dr. Ramon Cugat 
i Bertomeu. Més elaboracions de plats en directe, 
l’esperat “XXII Concurs d’Allioli” i tast de vermuts i 
vins dirigits per Jordi Garcia de Tanins Vinoteca. 

Ja a la tarda ens esperaven dos concursos més: el “XXII 
Concurs de Plegadors Manuals d’Olives sense ungles” 
acompanyat de les jotes versades guanyadores del 
concurs “Joan de Figueretes” i dels balladors i músics 
de Grup de Dansa Paracota i del Grup d’Animació 
Samfaina. Més tard el “XVIII Concurs de Llançadors 
amb la Boca de Pinyols d’Olives”, més cuina en directe 
i el “XX Concurs d’Olives Posades Casolanes”.

Vam finalitzar la programació de la Fira amb el 
lliurament de premis als guanyadors dels concursos 
i sorteig entre els visitants del seu pes en litres d’oli. 
Convé remarcar que les butlletes per al sorteig del 
pes en oli són repartides únicament i exclusiva pels 
membres de la comissió organitzadora de la fira. Ja 
fa dos anys que cap estand, ni particular disposen de 
cap talonari.

Durant els dies de la Fira vam poder gaudir de 
diferents demostracions de cultura popular del món 
de la pagesia. Vam comptar amb les llatadores dels 
Reguers, expertes en llatar i treballar la pauma; també 
amb el Sr. José Fuentes Reverté “l’esquilador” amb 
totes les seues eines i materials i amb el Sr. Secundino 
Sales que ens va demostrar com es corda una cadira. 

Pel que fa a mostres i exposicions, vam tenir la ja 
tradicional mostra culinària amb magnífics plats de 
restaurants de la zona i les seues corresponents 
receptes, les tapes participants a la III Ruta de Tapes 
de Jesús, una mostra d’aus de raça i d’avicultura 
ornamental, de carraus i maquetes d’ofici fetes pel 
Sr. Pepe Bort, dels quadres participants al concurs 
de pintura, de miniatures d’eines del camp fetes pel 
mestre artesà Sr. Fernando Ferré, de carros i eines del 
món de la pagesia del Sr. Tomàs Escoda. També vam 
poder gaudir de les exposicions “Més enllà del silenci. 
Oficis i dones rellevants del Baix Ebre” promoguda 
pel Consell Comarcal del Baix Ebre i de l’exposició de 
“Peces de ceràmica relacionades amb el món de l’Oli” 
del Museu de Ceràmica de l’Ametlla de Mar.

Obligat era fer una aturada a l’estand de l’EIG 
(Empreses Innovadores de la Garrofa) per degustar 
tota mena de productes relacionats amb la garrofa, 
poder veure varietats d’aquest fruit, maquinària, tipus 
de cultius... Curiós era veure xiquets i grans degustant 
els productes. Els grans explicant als menuts que ells 
d’això ja en menjaven i els menuts veure’ls descobrir 
aquest producte. 
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XXXIII CONCURS AL TAST DELS OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE
PREMIS DELS CONCURSOS DE LA FIRA DE L’OLI I DE LA GARROFA

MODALITAT PRODUCTORS ENVASADORS
(EN GENERAL)
(INDÚSTRIES, COOPERATIVES, SATS i ALMÀSSERES)

- Premi al millor oli d’oliva verge extra DOP 
Baix Ebre - Montsià. (Premi in Memoriam al Sr. 
Joan Rodríguez Andreu)

1r LACRIMA OLEA 
 AGRÍCOLA CATALANA DE GODALL
2n CABRA FEIXET
 COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT ISIDRE
 (EL PERELLÓ)
3r IBEROLEI
 AGRÍCOLA DEL CAMP (SANTA BÀRBARA)

- Premi al millor oli d’oliva verge extra DOP 
Terra Alta.

1r CATERRA
 AGRÍCOLA TERRA ALTA (POBLA DE MASSALUCA)
2n RIUS D’OR EMPELTRE
 RIUS D’OR (LA FATARELLA)
3r LA GAETA EMPELTRE
 BERNAT VALLESPÍ (VILLALBA DELS ARCS)

- Premi al millor oli verge d’oliva extra sense 
DOP i marques fora DOP.

1r ABACO PREMIUM
 F. FAIGES, SL (TORTOSA)
2n OR DE L’EBRE (ECOLÒGIC)
 COLOMÉ MULET, SL (CAMPREDÒ)

3r LA PICOSSA
 AGRÍCOLA SANT ANTONI ABAT DE
 MÒRA D’EBRE

MODALITAT PRODUCTORS ENVASADORS
(COLLITA PRÒPIA)

1r OLEUM NATURALE 
 P. Z. TURCH, SL (TORTOSA)
2n FLOS D’O EMPELTRE
 ADRIANA TARGARONA (GANDESA)
3r MAS BETURIÀ ARBEQUINA
 IOLANDA VIVER (BATEA)

MODALITAT PRODUCTORS PARTICULARS
(COLLITA PRÒPIA)

1r NIPPON OLIVE MORRUT (TORTOSA)
2n CARLOS PANISELLO (TORTOSA)
3r JOAN GISBERT (ALDOVER)

PREMI ESPECIAL AL MILLOR OLI D’OLIVA DEL 
CONCURS AL TAST DELS OLIS DE LES TERRES 
DE L’EBRE
(Al millor de tots els primers classificats en les 
diferents modalitats)

ABACO PREMIUM
F. FAIGES, SL (TORTOSA)

XIX CONCURS ALLIOLI JUVENIL

1r PREMI: ABRIL ZARAGOZA PANISELLO
 Pes: 0,555

2n PREMI: ANNA CALVO FLORES
 Pes: 0,505

3r PREMI: ANGELA RIERA MULET
 Pes: 0,505

RESTA DE PARTICIPANTS:
ALEX MARTINEZ PEGUEROLES
TRISTAN SUBIRATS FABREGAT
ALEIX CORTÉS NIELLES

XXII CONCURS ALLIOLI: MESTRE DEL MORTER

1r PREMI: XABI SUBIRATS BLANCH
 Pes: 3,280

2n PREMI: CARMEN PANISELLO CALLAU
 Pes: 3,175

3r PREMI: FRANCESC DE LA VEGA FABREGUES
 Pes: 2,785
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Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa

CONCURS DE MESTRES DEL MORTER AMB 
ELABORACIÓ D’ALLIOLI AROMÀTIC 
Guanyador: MARIA CINTA PANISELLO
        Cabell d’angel

XVIII LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA JUVENIL

1r PREMI: FRANC MORENO
 6,24m

2n PREMI: GIFRÉ SEBASTIÀ FABREGAT
 5m

3r PREMI: ALEX MARTÍNEZ 
 4,76m

XVIII LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA

1r PREMI: CRISTIAN MELERO CURTO
 10.60 m

2n PREMI: RUBEN BENEITO FAUS
 10.30M

3r PREMI: VICENT RISA
 8.65M

XXII CONCURS PLEGADORS D’OLIVES SENSE 
UNGLES

1r PREMI: JUANITA GALCERAN LLUIS
 5,605

2n PREMI: RAMÓN CODORNIU
 4,185

3r PREMI: MARCEL HOSTALOT
 3.660

XX CONCURS OLIVES POSADES CASOLANES

1r PREMI: CINTA CHICONIA

2n PREMI: MERCEDES CURTO

3r PREMI: JOAN GISBERT

VI TRIATLÓ DE L’OLI

1r PREMI: RAMON CODORNIU

2n PREMI: MARCEL HOSTALOT

OBSEQUI DEL SEU PES EN LITRES D’OLI: 

NÚM. 3579  JAUME JULVE LLOMBART
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FIRA DE L’OLI I LA GARROFA

SIGNATURA DEL LLIBRE D´HONOR
PEL XEF VICENT GUIMERÀ INAUGURACIO FIRA OLI

VISITA ALS EXPOSITORS

ALUMNES DE L’IES J BAU AMB
EL XEF VICENT GUIMERÀ

TAST POPULAR D’OLIS

XXII TROBADA DE GRALLERS
I DOLÇAINERS

CANTADA DE JOTES ‘JOAN DE FIGUERETES’,
AMB ELS ALUMNES DE L’ESCOLA DE MÚSICA

MANEL MARTINES I SOLÀ
CONCERT FOLK
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ESMORZAR POPULAR DE PAGÈS

CERCAVILA BANDA DE MÚSICA
MANEL MARTINES I SOLÀ

DR CUGAT PRESIDENT D’HONOR
DEL CONCURS DEL TAST

TAPES DE VERMUT A CÀRREC DE PROFESSORS
I ALUMNES D’HOSTALERIA DE L’IES JBAU

FOTO DE FAMÍLIA AMB ELS GUANYADORS
DEL XXXIII CONCURS AL TAST DELS OLIS

CUINA EN DIRECTE, CONILL AMB PRODUCTES DE LA 
TERRA, AMB IMMA SANCHEZ DE LA CALDERETA

TAULA DE L’OLI DE LA LLOTJA DE 
CONTRACTACIÓ DE TORTOSA

TAST DE VERMUTS DIRIGIT PER
JORDI GARCIA, DE TANINS VINOTECA

FIRA DE L’OLI I LA GARROFA
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XI FIRA LITERARIA JOAN CID I MULET
del 5 al 8 d’abril de 2017

DIMECRES, 5 D’ABRIL
19.00h: Presentació de la novel·la Negre estalzí (Cossetània 
Edicions), de l’escriptora Francesca Aliern.
Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús.
Organitza: Associació de Dones de Jesús.

DIJOUS, 6 D’ABRIL
16.30: Parlem-ne. Contes per a la igualtat de gènere. El llibre 
secret de les princeses?, a càrrec d’Ester Baiges, mestra i 
coordinadora de la Biblioteca Daniel Mangrané.
Durant el Parlem-ne hi haurà activitat lúdica per als xiquetes i 
xiquets de les famílies que hi assisteixin.
Lloc: Biblioteca de l’IE Daniel Mangrané.
Organitza: IE Daniel Mangrané.

19.30h: Inauguració de l’XI Fira Literària Joan Cid i Mulet a 
càrrec de Cinta Arasa Carod, escriptora. A continuació, impartirà 
la conferència “Escrivint... o Ebre, llengua i llibertat”.
Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús.
Durant els dies de la fira, exposició sobre l’escriptora Cinta 
Arasa feta per la comunitat educativa del CPEE Sant Jordi.
Lloc: Espai d’Exposicions de la primera planta del Claustre de 
la Immaculada.
Col·labora: CPEE Sant Jordi, de la Diputació de Tarragona.

DIVENDRES, 7 D’ABRIL
Matí d’activitats literàries als centres educatius de Jesús:
Llar d’Infants l’Espurna

- Bebeteca a càrrec de les voluntàries de la Biblioteca Marcel·lí 
Domingo de Tortosa.

IE Daniel Mangrané
- Contacontes a càrrec del projecte “Vincles” de la Biblioteca 

Marcel·lí Domingo de Tortosa.
CPEE Sant Jordi

- Lectura dels textos literaris a càrrec dels alumnes.
- Contacontes a càrrec de “La fàbrica de contes de Marc” de 

la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes.

13.00h: Postres literàries al menjador de l’IE Daniel Mangrané, 
amb lectura de textos guanyadors del concurs de contes curts i 
poesia Ramon Ferrando i Adell. Aquesta activitat es du a terme 
al menjador des del dilluns 3 fins al divendres 7.
Lloc: Menjador de l’IE Daniel Mangrané.
Organitza: AMPA de l’IE Daniel Mangrané.

17.00h: Activitat infantil. Contacontes de les contalles de 
Muniatto i presentació del llibre Muniatto i la Cucafera (Onada 
Edicions) a càrrec de les germanes Besolí. A continuació, 
actuació del pallasso Muniatto.
Lloc: Gimnàs del Claustre de la Immaculada.

18.00h: Taller “Com llegir una novel·la”, a càrrec de Marta Tena 
Subirats, professora del Departament de Filologia Hispànica 
al Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i 
presentació de la seua novel·la Tots els colors del vent (Onada 
Edicions). Presentarà l’acte la Dra. Núria Gil, coordinadora de 
l’Antena Cultural Tortosa de la URV.
Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús.
Organitza: Antena Cultural Tortosa del Campus Terres de l’Ebre 
de la Universitat Rovira i Virgili.

19.00h: Club de Lectura Cap llàgrima sobre la tomba (Pagès 
Editors), amb la companyia de l’autora:  Sílvia Mayans. A 

continuació, presentació del llibre Cendra (Pagès Editors), de la 
mateixa escriptora.
Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús.
Col·labora: Associació de Dones de Jesús.

DISSABTE, 8 D’ABRIL
Durant el matí (de 10 a 14h), estands amb llibres: Biblioteca de 
Jesús, Biblioteca Marcel·lí Domingo (Tortosa), Biblioteca Mercè 
Lleixà (Roquetes), Llibreria La Mallén, Llibreria La 2 de Viladrich, 
Germanes Besolí i Muniatto – Onada Edicions, Ferran Cerdans 
– Llibres Artesans i Tartaruga Edicions.

10.00-13.00h: Porta un rodolí i salta! 
Inflables al Pati de la Immaculada. Entre tots els rodolins 
confeccionarem un mural.

10.30h: Lliurament dels Premis del X Concurs de Treballs de 
Recerca en l’àmbit literari i de l’exili, adreçat a estudiants de 
2n curs de Batxillerat dels centres d’Educació Secundària de la 
comarca del Baix Ebre.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

11.00h: Presentació del llibre del IX Concurs de Treballs de 
Recerca, amb el treball Tortosa, un patrimoni per descobrir 
d’Irene López Favà.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

De 10.30 a 12.30: Taller de llibretes reciclades, impartit per 
Ferran Cerdans Serra, de Llibres Artesans.
Descripció: Taller en què aprenem a fer llibretes reciclades i blocs 
de notes DIY “Fes-ho Tu mateix”. Amb cartrons d’embalatge 
dels que tenim per casa (caixes de galetes, de cereals, etc.) 
farem les cobertes i amb papers reciclats (apunts, treballs...) 
farem el plec interior i finalment ho cosirem amb fil de cànem. 
Per participar en aquest taller no cal dur res, però podeu dur els 
cartrons (caixes de galetes, cereals, etc.) que més us agradin, 
així com fulls usats en una sola cara per fer la vostra llibreta a 
mida. Taller per a totes les edats, però els més petits sempre 
amb supervisió d’adults ja que es fan servir tisores, agulles, 
etc.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

11.30h: Lliurament del III premi Fem Lletra, de reconeixement a 
la tasca de promoció i suport a la literatura i al món editorial a 
les Terres de l’Ebre.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

11.45h: Espai de presentació de llibres a càrrec dels seus 
autors.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

- La vida darrere l’aparador, de Jesús M. Tibau (Onada Edicions)
- Un segle de premsa tortosina 1845-1938, de Marina Pallás 

(Tortosa Mèdia)
- Ritmos para el paraíso y otros relatos de periodismo literario, 

de Marina Pallás (Editorial Base).
- Flor del desierto, de Lola Salmerón (Van Express)

12.30: Manualitat a càrrec de la Biblioteca de Jesús i la 
Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa.

19.00h: Concert de la Coral Gymusic, amb repertori tradicional 
i literari de poetes i cantautors. 
Lloc: Claustre de l’Edifici de la immaculada.
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FIRA DE L’OLI I LA GARROFA
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PREMI ALS MILLORS ESPORTISTES

CARME FRANCH I PAU ALAIXENDRI 
MILLORS ESPORTISTES DEL 2016 JEREMY ALCOBA

LUCAS FORÉS ALEIX ARRUFAT CINTA ESCODA
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CINTA ESCODA

III SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT A JESÚS
Del 12 al 18 de març ha tingut lloc al nostre poble 
la III Setmana de l’Activitat Física i la Salut amb un 
ampli ventall d’activitats per a tots els nivells i edats. 
Durant aquesta s’ha volgut per un costat donar 
protagonisme a les entitats esportives del poble que 
poden mostrar al públic el seu dia a dia convidant-lo a 
participar, i per una altra donar el missatge a la gent 
de la importància d’adquirir hàbits saludables, tant 
en l’alimentació com en l’activitat física. Hem trobat 
menús saludables, conferències, jornades formatives i 
jornades esportives específiques per als alumnes dels 
dos centres educatius del poble: el CPEE Sant Jordi i 
l’IE Daniel Mangrané. També hem tingut sortides a peu 
i en bicicleta, pràctiques esportives com bàdminton, 
judo, running, pàdel, patinatge, boccia, futbol, tirades 
de birles, conèixer diverses modalitats de ball i 
practicar zumba entre d’altres.

El dissabte, 18 de març, com a acte final de la “III 
Setmana de l’Activitat Física i la Salut” es va fer un 
reconeixement públic als millors esportistes i entitats 
esportives locals pels mèrits esportius obtinguts 
durant l’any 2016. Un casal jesusenc amb molt de 
públic assistent va veure desfilar el passat, present 
i futur dels nostres esportistes. Moments emotius, 
d’il·lusió i projectes del món de l’esport. Van rebre 
un guardó dintre de la categoria al “Reconeixement 
a les Entitats” l’empresa Jesussport, el Club 
Birles Jesús Catalònia i el Club Ball Esportiu Twist 
Jesús; dintre de la categoria “Reconeixement a Esportistes per part de les Entitats” van ser 

guardonats la twirler Ainhoa Leon del Club Twirling 
Tortosa i el ciclista Sisco Chavarria del Club Cilcista 
Jesús Primitivo Conesa; dintre de la categoria 

CLUB DE BALL ESPORTIU
TWIST JESÚS

CLUB DE FUTBOL JESÚS CATALÒNIA

JESUSSPORT

AINHOA LEON

SISCO CHAVARRIA
CLUB DE BIRLES CATALÒNIA

DE JESÚS
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“Trajectòria Esportiva Constància i Voluntariat” 
es va voler premiar al Projecte +KESPORT, un projecte 
de la Secretaria General de l’Esport i la Federació 
Catalana de Futbol que treballa i servirà en un futur 
per desenvolupar per mig del futbol les habilitats per 
a la vida als joves futbolistes del CF Jesús Catalònia 
d’entre 6 i 12 anys; dintre de la categoria “Menció 
Especial a Entitats i Esportistes” va arribar el 
moment emotiu de la tarda fent un reconeixement 

al Sr. Juan Tomàs Ballano, desaparegut recentment 
d’entre nosaltres. Els candidats a optar a “Millor 
Esportista del 2016” van ser en ball esportiu Pau 
Alaixendri i Carme Franch del Club Ball Twist Jesús, en 
motociclisme Jeremy Alcoba del Junior Team Estrella 
Galicia 0,0, en motonàutica Lucas Forés Aguilera 
del Motonàutic Amposta, el runner Aleix Arrufat del 
GR7esús i la twirler Cinta Escoda del Club Twirling 
Tortosa. D’entre tots ells, el jurat va escollir com a 
guanyadors Pau Alaixendri i Carme Franch del Club Ball 
Twist Jesús. 

Voldria des d’aquí agrair a les persones, entitats i 
centres educatius que han treballat i col·laborat en 
la confecció del programa i en dur-lo a terme, ja que 
sense ells tot això no hagués estat possible. Animar-
los a continuar en aquesta línia de treball dintre del 
món de l’associacionisme i, com no, de l’esport. Una 
vegada més gràcies a tots i a continuar fent esport!

RECONEIXEMENT A
JUAN TOMAS BALLANO
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SETMANA DE L’ESPORT AL CPEE SANT JORDI

SETMANA DE L’ESPORT DE L’IE DANIEL MANGRANÉ
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CAP A LA REPÚBLICA
Tal com vam anunciar, el diumenge dia 26, dins de la 
programació de la Fira, es va dur a terme l’esmorzar 
per la Independència. Vam  comptar entre el públic 
assistent, amb Joan Gonzalez membre del Secretariat 
Nacional de l’ANC i amb Manel Alves coordinador 
Territorial de l’ANC a les Terres de l’Ebre. Va ser un 
debat molt interessant on vam analitzar la situació 
política, com avança el procés, malgrat tots els 
entrebancs del govern central, que parla de diàleg i 
l’únic que ofereix són citacions judicials i juís als i les 
representants institucionals, oblidant els resultats 
de les eleccions del 27 de setembre on les forces 
independentistes vam guanyar les eleccions. Els i les 
participants van assenyalar la importància històrica 
del moment i la defensa del dret a decidir que tenim 
com a nació sobirana que som.
Davant la sentència condemnatòria del 13 de març del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del juí pel 
9-N, no acceptem la condemna per posar les urnes. És 
una inhabilitació simbòlica a totes i tots els voluntaris 

que van participar en l’organització del 9-N, als més 
de dos milions de persones que vam anar a votar 
aquell dia, tant als que van votar que SÍ com als que 
van votar que NO. La reacció internacional no s’ha fet 
esperar, a tall d’exemple ha tingut lloc una  moció al 
parlament britànic condemnant la sentència del 9-N 
i la persecució judicial que se n’ha fet als màxims 
responsables, i s’ha demanat que es reconegui el dret 
a fer referèndums.
L’ANC realitzarà l’Assemblea General Ordinària (AGO) 
el 29 d’abril, on es debatrà i s’aprovarà el full de ruta 
en relació a l’aprovació de la llei de desconnexió i 
la convocatòria del referèndum vinculant sobre la 
independència, en un termini no més enllà d’aquest 
setembre.
Ara, més que mai, hem de treballar per aconseguir 
la República Catalana, un estat de dret democràtic i 
socialment avançat.

Jesús per la Independència (JxI) 

34

ENTITATS



FOTOS

JORDI GARCIA, DE TANINS VINOTECA, OFEREIX TAST DE VINS DE LA DO TERRA ALTA

ESTAND D’EIG (EMPRESES 
INNOVADORES DE LA GARROFA)

MATÍ A FESTAST TORTOSA AMB
ELS MESTRES DEL MORTER
DE LA NOSTRA CONFRARIA

REPRESENTACIÓ DE LA CONFRARIA
DE MESTRES DEL MORTER

TAPES DE VERMUT A CÀRREC DE 
PROFESSORS I ALUMNES

D’HOSTALERIA DE L’IES J. BAU 

L’ALCALDE POSA LA BRUSA DE PAGÈS 
I EL MOCADOR AL DR. RAMON CUGAT, 

PRESIDENT D’HONOR DEL TAST D’OLIS
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FOTOS

MENCIÓ ESPECIAL A MANEL MONROIG

PREMI BANDERA VERDA MASCULÍ I FEMENÍ A COLL DE SOM (TIVENYS)
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MENCIÓ ESPECIAL A MANEL MONROIG

PREMI BANDERA VERDA MASCULÍ I FEMENÍ A COLL DE SOM (TIVENYS)

El passat 12 de març els patinadors i patinadores 
del Club Patí Jesús van participar als  Jocs Esportius 
Escolars al Perelló on es va demostrar un any més tot 
l’esforç que hi ha al darrera. 
Com els anys anteriors s’han obtingut resultats 
magnífics amb les categories individuals que s’han 
completat amb els pòdiums del trio “Infància Robada” 
i del quintet “Retorn a la Vida”, aconseguint un total 
de 16 trofeus. Cal destacar que des del primer a 
l’últim patinador del Club Patí Jesús, juntament amb 

els grups, van realitzar molt bon treball permetent 
gaudir del patinatge a tot el públic amb ells.
Actualment es segueix el treball constant des d’una 
vessant lúdica per tal de mantenir el nivell i repetir la 
magnífica jornada a la segona fase del Jocs Esportius 
Escolars que es realitzaran el proper 22 d’abril al 
Pavelló Municipal de Tortosa.
I per qui encara no s’hagi animat a provar els patins... 
no dubteu en provar-ho! Teniu les portes obertes al 
Club Patí Jesús.

XIII TROBADA CICLOTURISTA DE JESÚS A FAVOR DE LA MARATÓ 
DE TV3

EL CLUB PATÍ JESÚS OBTÉ GRANS RESULTATS
ALS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS

El passat diumenge dia 18 de desembre va tenir lloc la 
XIII Trobada Cicloturista de Jesús, a favor de la Marató 
de TV3, enguany dedicada a l’ictus i a les lesions 
medul.lars i cerebrals traumàtiques, organitzada pel 
Club Ciclista Jesús-Primitivo Conesa.

La prova va comptar amb un total de 102 cicloturistes 
pertanyents a diferents clubs de les comarques 
ebrenques i d’altres clubs catalans i estatals.

Els participants van fer una aportació a la Marató de 
TV3 de 770,37 €.

La prova va tenir un recorregut de 50 Km. amb sortida 
de Jesús a les 9,15 h., passant per les poblacions 
d’Aldover, Xerta, Benifallet, Coll de Som, on es va 
celebrar el Premi Memorial Miquel Espinós, Tivenys, 
Bítem, Tortosa, i arribada novament a Jesús als 
voltants de les 12,00 h.

A Coll de Som es va disputar l’XI Memorial Miquel 
Espinós on es van imposar, en la categoria masculina 
el ciclista de Camarles Oriol Beltran (Controlpak), i en 

la categoria femenina la roquetenca Montse Lahosa 
(La Moleta). 

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

Finalment, a l’arribada a Jesús, es va fer una menció 
especial a Manel Monroig, ciclista jesusenc per la 
seva dilatada trajectòria en aquest esport.

L’organització vol agrair la col.laboració de les 
següents empreses i organismes, sense els quals 
aquesta activitat solidària no seria possible: E.M.D. 
de Jesús, Ajuntament de Tivenys, Federació Catalana 
de Ciclisme,  Grup de Motoristes de Jesús, Cos de 
Mossos d’Esquadra, Ambulàncies Egara-La Fuente, 
Toscà, L’Esplai Ciclista, Cicles Fábregues, Bici 10, 
Primitivo Conesa, Renault J.Garau i Forn de Carlos.
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Portem pocs mesos d’aquests esperançador 2017 
però les actuacions confirmades i els contactes 
d’espectacles avancen a molt bon ritme!! 

El passat 31 de març vàrem realitzar una jornada de 
divulgació de la cultura del Foc al Col·legi Teresià 
de Tortosa. No cal dir que les xiquetes i xiquets 
van xalar d’allò més escoltant les històries de foc, 
diables i dracs ferotges!!  

Continuant amb els dracs ferotges, el proper 22 
d’abril, coincidint en la setmana de Sant Jordi, 
ens desplaçarem a Ulldecona per a fer una petita 
col·laboració en una jornada lúdico-festiva enfocada 
clarament per als més menuts de la casa. 

I parlant ja de temes amb autèntica pirotècnia i només 
apte per als més valents, el 29 abril participarem a 
la Trobada de Bestiari d’Ascó, el 5 d’agost a la 

Batalla de Foc de Ribera d’Ondara (Cervera), 
un torneig pirotècnic amb bèsties amb fase de 
classificació i eliminatòries, on al final només queda 
la bèstia que ha sabut compaginar millor el foc, el 
moviment i la música. Serà Hydracus? lluitarem per 
a que així sigui!! I ja passat l’estiu, Constantí ens 
espera per a forma part de la seua trobada.

No està gens malament l’agenda per començar la 
temporada....

Per altra banda, des de la Junta també estem 
treballant per tal de fer una jornada de cohesió 
social i d’oci entre tots els socis que així ho vulguin.

Sense més de moment, que ja és prou...

Salut i Foc

- La Junta 7C -

L’Associació de Dones va celebrar la festa de 
Santa Àgueda amb 93 sòcies. Es va produir la 
baixa com a vocal de Dolors Aiximeno, la resta de 
la Junta va quedar de la mateixa manera.
El proper dia 5 d’abril, i dins del marc de la Fira 
Literària, farem la presentació del nou llibre 
de l’escriptora Francesca Aliern titulat “Negre 
estalzí”. Serà a la Sala Jordi Brull a les 7 de la 
tarda.
La xarrada feta per Montse Valldepérez va tenir 
molta acceptació i per això en farem una segona 
part el dia 20 d’abril a les 6 de la tarda a la Sala 
Jordi Brull.
Les interessades en anar a l’excursió de Girona 
podreu apuntar-vos després de Setmana Santa.

NOTA INFORMATIVA DE 
L’ASSOCIACIÓ DE DONES

ELS 7C COMENCEN LA TEMPORADA AMB FORÇA
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Hem arribat al final del nostre recorregut com a 
administradors d’aquest Casal de Jubilats. Han estat 
cinc anys plens d’experiències de tot tipus que ens fan 
pensar en diferents situacions que ha vegades se’ns 
fan difícils de comprendre. La veritat es que hem fet el 
possible per tirar endavant el Casal, sempre pensant 
en prestar un servei general a tots els associats 
per tal de que poguessin gaudir tots plegats de les 
activitats ofertades. Hem tingut moltes satisfaccions 
i decepcions com sol passar en tot tipus d’activitats 
que hi concorre el factor humà col·lectiu. Sembla tot 
molt senzill, però no es així, ja que si les coses es 
volen fer bé impliquen molta dedicació, comprensió i  
paciència. Lo més difícil de tot, es arribar a una bona 
connexió entre tots evitant el protagonisme individual, 
ja que el principal resultat és la de la unió del conjunt.  
Ha vegades això pot representar que es força difícil,  
però no es així, possiblement ho fem difícil nosaltres 
sense donar-nos compte. 

Hem de donar-nos compte per altra banda, que 
l’entorn del nostre país i fora d’ell, la situació és molt 
complicada i no sabem ningú a ciència certa que es 
el que passarà; per aquest motiu precisem cada dia 
més d’una unió col·lectiva més ferma i tenir clar els 
nostres horitzons.

Sembla ser que el sector d’associats que podrien 
continuar la tasca socio-cultural del nostre Casal,  
tenen algun tipus de reparo per entrar a formar part 
d’una nova Junta directiva. Ignorem els motius que 
comporten aquestes actituds personals, quan es 
tracta de dedicar uns mínims d’esforços i dedicació 
a l’ entitat, destinats a procurar uns espais d’alegria i 
felicitat a tots els companys.

Esperem que es faci una revisió de tots aquests motius 
i es presentin força companys per continuar donant 
serveis a tot el nostre col·lectiu, aportant idees noves 
que milloren tot el que es factible millorar i conservar 
el que es consideri apropiat. Que no es tracta d’entrar 
en competició, com si d’una lliga de futbol o altre 
esport es tractés, si no de treballar en conjunt per 
portar a terme una obra social al nostre col·lectiu 

sense caure en l’error de la dedicació parcial a un 
determinat sector individual. Que no ens facin por les 
crítiques que ja sabem a priori que es produiran,  com 
a pecat capital de la nostra pobra societat. El que val i 
té importància es tenir la consciència molt tranquil·la, 
la resta es anecdòtic i no cal donar-li importància.  

Desitgem als nostres successors tota classe d’encerts 
en la seva gestió i que poden comptar amb el nostre 
suport i ajut que puguin precisar en el futur.

Ens acomiadem de tots els nostres companys, lectors 
i amics associats, fent-vos present que ha estat un 
veritable honor treballar i representar a la nostra 
entitat durant aquests anys. 

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

Jesús, 15 de març 2017
La Junta directiva.

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC - JESÚS 
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Per tercer any consecutiu – i ja sembla una tradició- 
el Divendres Sant tornarem a representar dins 
l’església el Retaule de la Passió com a introducció 
i organització de la Processó del Sant Enterrament. 

La representació comença al carrer, a les 9 de la nit, 
els components de la Penya Lo Carrau es passejaran 
pels carrers del poble anunciant la Processó, mentre la 
matraca va sonant al campanar. Després, a les 9’30, 
ja dins l’església, hi ha l’entrada dels actors amb el 
cant “Caminem” acompanyats del timbal.

Dos lectors porten el fil conductor desgranant el 
relat de la Passió i uns actors –Jesús, Judes, Pilat, el 
Sanedrí, Maria, Joan ...- van representant les diferents 
escenes –l’Oració a l’hort de Getsemaní, la Traïció de 
Judes ,el Judici davant Pilat ...-  i, al seu moment, tal 
com va avançant el relat i la representació, surten els 
diferents passos –Jesús portant la Creu i la Verònica, 
el pas del Despullament amb la banda de Tambors i els 
seus confrares, Jesús clavat a la creu amb els xiquets-

tes de comunió  amb els seus fanalets il·luminant el 
Crist, la Dolorosa amb les Magdalenes  i per acabar el 
Sepulcre de Jesús-, tots posant-se al passadís central, 
organitzant d’aquesta manera la Processó. Un repic de 
tambors anuncia el començament de la Processó.  La 
gent surt de l’Església al carrer i es col·loca al seu lloc. 
Dos fileres llargues de persones amb ciris a les mans 
i al mig els diferents passos avancen silenciosament i 
amb molta dignitat pels carrers del poble acompanyant 
a Jesús mort i sepultat, sols els tambors  el so de la 
matraca trenquen el silenci de la nit.

Agraeixo a tots els actors, a la Confraria del Sagrat 
Cor, a la Banda de Tambors, a la penya Lo Carrau, 
als portadors dels passos, a Julio i Sisco per la 
seua megafonia, als xiquets-tes de Comunió, a les 
Magdalenes ..., a tots aquells que d’una manera o 
altra contribueixen a que resulte un acte multitudinari 
i molt participatiu.

Mn. Paco

LA PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT
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SANT JOSEP
Un any més i avançant-se unes hores a l’arribada de 
la Primavera, la Societat Cultural i Ecologista Sant 
Josep, que complirà el proper mes de maig 137 anys 
d’existència, ha convocat als socis per acompanyar el 
Pendó del nostre patró Sant Josep fins l’Esglèsia del 
poble per celebrar la Sant Misa.

Un any més, els fidels han seguit la Santa Misa i han 
esperat, amb certa impaciència, fer el camí de tornada 
i arribar a la seu social per a celebrar-ho plegats.
La nota novedosa és que les borles del Pendó han 
estat portats per la nostra pubilleta Paula Escoda i el 
nostre hereu Andreu Fermin.

Us invita a participar en tots els actes que la Penya “Lo 
Carrau” celebrarà durant la Setmana Santa a Jesús:

Divendres Sant:
A les 9 de la nit: Concentració a la porta de l’Església 
per recorrer els carrers del poble anunciant la Processó 
del Sant Enterrament
A les 9’30: Participació en la representació del Retaule 
de la Passió

Dissabte Sant
A les 12: Concentració a la Pèrgola per a la 4ª 
Carrauada popular
La Penya “Lo Carrau” facilitarà carraus a tots els 
participants que no en tinguin
A continuació: Gran Xocolatada popular 

PENYA “LO CARRAU”
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XXXII ROMERIA A L’ERMITA DE SANT BERNABÉ
REVETLLA DE SANT JOAN 2017

DISSABTE, 10 DE JUNY
Romeria a l’Ermita de Sant Bernabé

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

19:30h MISSA a l’Ermita oficiada per Mossèn Francesc Vives.
GOIGS DE SANT BERNABÉ cantats per xiquets i xiquetes de la catequesis. 

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

DIVENDRES, 23 de JUNY
Revetlla de Sant Joan

A la Pista de l’Escola Daniel Mangrané
  
17.45h Recollida de la Flama del Canigó, a càrrec de Jesús 
per la Independència.
Concentració a la Pèrgola del Pati de la Immaculada.

19.00h Recollida de taules per al sopar.

22.00h Sopar.

24:00h GRAN REVETLLA DE SANT JOAN 
Repartiment de la coca de Sant Joan.
Els qui ho desitgin podran sopar al recinte del ball.

ENTRADA LLIURE ALS POSSEÏDORS DEL BONOFESTA, 
LA RESTA 5€



SEGUIM SUMANT ÈXITS A TWIST JESÚS
L’activitat no s’atura a TWIST. En les darreres tres 
competicions estatals les parelles de competició han 
obtingut uns resultats immillorables.
A Reus, Pau i Carme, tercers en Youth A llatí i primers de 
la seua categoria.
A Amposta, Marc i Vera van quedar 3rs en categoria 
Junior I C Standard, sent els guanyadors de la seva 
categoria i 5 en Junior II B Llatí essent primers de la seua 
categoria.
Vasili i Sara van ser els guanyadors en categoria Adult l 
Territorial Llatí, guanyant a parelles de categoria superior i 
Àlex i Dàmaris van proclamar-se guanyadors en categoria 
Junior II 1a Territorial Llatí.
Pau i Carme van quedar en 3a posició en categoria Youth 
A Llatí, quedant primers de la seva categoria i guanyant 
a parelles de categoria superior. Els entrenadors i 
professors del club Giuseppe i Mercè van proclamar-se 
guanyadors en categoria Adult I A Internacional, tant en 
les modalitats Standard com Llatí.
A Tarragona, Marc i Vera van quedar 6 ens en categoria 
Junior II  Standard, sent tercers de la seua categoria 
i guanyadors en Junior I C Llatí; Àlex i Dàmaris van 
proclamar-se guanyadors en categoria Junior II 1a 
Territorial Llatí
Pau i Carme van quedar en 2a posició en categoria Youth 
A Llatí, quedant primers de la seva categoria i guanyant a 
parelles de categoria superior
Els entrenadors i professors del club Giuseppe i Mercè 
van proclamar-se guanyadors en categoria Adult I A 
Internacional, tant en les modalitats Standard com Llatí.
III setmana de l’activitat física i l’esport
Durant tota la setmana s’ha pogut provar les diferents 
activitats del grups de social tant de xiquets, joves com 
adults. Destacar també l’èxit total a la Màster Class de 
Zumba Fitness per als alumnes de primària de l’Institut-

Escola Daniel Mangranè impartida per la professora del 
club Mercè Llorca.
Lliurament Premis de l’esport Jesusenc
L’agraïment del club a totes les entitats que mitjançant 
el seu vot van possibilitar el nomenament de millors  
Esportistes Jesusencs del 2016 a la parella de TWIST 
Pau Alaixendri i Carme Franch 
Contentíssims amb aquest resultats fruit de l’esforç, 
dedicació i talent de totes les parelles. Enhorabona a 
tots!
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CF JESÚS CATALÒNIA
Del 12 al 18 de març es va celebrar la 3ª edició de 
la Setmana de l’Activitat Física i de l’Esport, al nostre 
poble. El CF Jesús Catalònia també hi va participar 
organitzant diferents esdeveniments. El primer, que va 
tenir lloc al camp de futbol el dia 14 de març, estava 
relacionat amb el Projecte +KESPORT, al qual el club 
des d’aquesta temporada. Aquest esdeveniment con-
sistia en un total d’11 activitats diferents de futbol, 

que tenia l’objectiu de treballar les 11 habilitats per 
la vida de la OMS, mitjançant aquest esport. Els par-
ticipants eren infants del poble i també jugadors del 
futbol base, de les categories inferiors, i en finalitzar 
les activitats, la majoria dels nens/es van poder gau-
dir del futbol d’una forma diferent. Finalment, voldríem 
agrair a Eixam, educació i lleure perquè ens va facilitar 
les “Bubble fun”, per fer una de les 11 activitats.

Lligat al projecte i al primer esdeveniment organitzat 
pel club, Julio Alberto Moreno, exfutbolista professio-
nal, va visitar les instal·lacions de la Santa Creu men-
tre  es portaven a terme les activitats, i després, a 
les 19:30, va fer una xarrada a la Sala Jordi Brull de 
l’edifici de l’EMD de Jesús, on el tema principal va ser 
“El paper de pares i mares envers l’educació i com-

petició dels seus nens”. Els assistents a la xarrada 
van poder veure el punt de vista de l’exjugador del FC 
Barcelona en el tema principal, també van poder es-
coltar algunes de les seves aventures viscudes durant 
la seva vida, i inclús alguns van tenir el privilegi de 
formular-li algunes preguntes.

El dijous dia 16 de març a les 19:00 hores, també 
a la Sala Jordi Brull, va tenir lloc la segona xarrada 
organitzada pel club. Aquesta la va portar a terme 
José juan Marrasé, podòleg especialitzat en podologia 
esportiva, i el títol de la xarrada era: “Uns peus en 
forma per jugar a futbol”. Els assistents van tenir la 
possibilitat d’assabentar-se de la importància que té 

la forma i la posició dels peus, com poden afectar a 
la resta del cos, i com els futbolistes poden prevenir o 
recuperar-se de les lesions generades pels problemes 
aquests.
Per un altre costat, pel que fa als nostres equips ama-
teurs, els dos equips segueixen competint a les res-
pectives lligues. 
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Resultats del primer equip:
Aldeana 1 – 2 Primer equip
Primer equip 2 – 1 Corbera d’Ebre
Santa Barbara 0 – 2 Primer equip
Pinell 1 – 2 Primer equip
Primer equip 4 – 1 Ametlla de marc
Aquesta ratxa de victòries ha fet que el primer equip 
es trobi en segona posició, a la taula de classificació 
del grup I de la 3a Catalana, a 5 punts del líder que es 
la Sénia. Pel que fa als golejadors, el màxim anotador 
és Cristian Arasa amb 12 gols, i el segon, és Javi Asín 
en 10.

Resultats filial:
Filial 1 – 7 Masdenverge
Camarles “B” 2 – 1 Filial
Filial 0 – 0 Amposta “B”
Bot 5 – 1 Filial
Ametlla de Mar 1 – 3 Filial

Des de que va començar la 2a volta del campionat, 
el filial del nostre club només ha tret 5 punts dels 21 
possibles, una dada que demostra que l’equip no ha 
passat per una bona ratxa en la competició, i que els 
ha situat a la sèptima posició del grup 20 de la 4a 
Catalana. Pel que fa als golejadors, el màxim anotador 
és Joel Roig en 17 gols, i el segon, és Josep Reverté 
en 14.

Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat del club mit-
jançant l’Ebando i també a través de les nostres xar-
xes socials:
Facebook: www.facebook.com/jesus.catalonia 
Instagram: @cfjesuscatalonia
Moltes gràcies a tots, VISCA EL FUTBOL I VISCA EL 
CATALÒNIA!

La Junta del C.F. Jesús Catalònia



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

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

SERVEIS QUE OFEREIX CESPA A PARTICULARS

CANVI PARADA BUS

NOTA INFORMATIVA DELS KINTOS
- Servei de recollida gratuïta de mobles, electrodomèstics i 

voluminosos en general (màxim 4/5 peces), els dijous al 
matí.

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

Per tal de concretar dia i hora de recollida, s’ha de trucar al 
tel. 600 927 902.

Amb motiu de la celebració de les Catifes del Sagrat Cor de 
Jesús, el diumenge 25 de juny, hi haurà una única parada a 
les illetes d’entrada al poble, a l’Eix de l’Ebre.
La Recollida d’escombraries, el divendres, 23 de juny (Revet-
lla de Sant Joan), es realitzarà a partir de les 14h.

Us informem que, un any més, encara que no anéssem 
a la mili, venim a donar guerra! 
La festa de Kintos se celebrarà el cap de setmana del 
19 al 21 de Maig. 
El divendres 19 arrancarem amb el tradicional torneig de 
futbol, i dissabte 20 la gran festa fins la matinada del 
diumenge. Aquest any hem optat per innovar. Incloem 
dins del preu de 6€:
- Entrada
- Consumició
- Got de plàstic amb el logotip dels Kintos.

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. Lloc: Solar Ctra. Roquetes.

EL PUNT JOVE - BIBLIOTECA DE JESÚS
Recordem a tots els estudiants que podeu venir a la biblioteca 
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 dema-
nen a l’escola, pot passar per la Biblioteca de Jesús - 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’estiu (a partir de l’1 d’abril):
Dies laborables: de 9.00h a 19.00h.
Dissabtes i festius: de 9.00h a 20.00h.
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
Març: 8 i 22  ·  Abril: 12 i 26
Maig: 10 i 24  ·  Juny 14 i 28

HORARI EDIFICIS MUNICIPALS

• Abril
* XI FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET. Del 5 al 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

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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Diumenge, 25 de juny
«Les Catifes del Sagrat Cor de Jesús han estat catalogades per l’In-
ventari de Patrimoni Cultura Immaterial de les Terres de l’Ebre (IP-
CITE). Podeu veure la informació detallada al web <www.ipcite.cat>.

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

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
DE LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA

Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisio-
nal: 22 de maig 
Termini per presentar reclamacions: del 23 al 25 de maig
Publicació de les llistes d’infants amb la puntuació: 2 de juny.
Període de matriculació: del 6 al 9 de juny

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

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) 

CARTIFES DEL SAGRAT COR DE JESÚS

SERVEI DE LLAR D’INFANTS

HORARIS SETMANA SANTA- JESÚS 2017
Dies Actes Parròquia Teresianes Consolació Hospital Carmelites

Dium. Rams Benedicció Rams. (Consolació) 
Processó i Sta Missa (Parròquia) 11’30h 10h 9h 11’15h 9h

Dim. i Dimecres Confessions 18h-19h

Dijous Sant

Confessions

Missa de la Cena del Senyor
Monument. Pregària

9h-10h I 
18h-20h

20h 17h 19’30h 17h 18h

Divendres Sant

Via Crucis (pels carrers)
Celebració de la Passió
Anunci Processó amb carraus
Retaule de la Passió i
Processó Sant Enterrament

7’30h
18h
21h

21’30h

16h 15’45h

11h

17h

Dissabte Sant
Carrauada popular Pl Immaculada
Vigília Pasqual

12h
20h 20h 21h 21h

Dium. Pasqua Missa de Resurrecció 12h 13h 10h 11’15h 9h
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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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017 – EMD DE JESÚS
CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
Taxa guals Del 01/02/2017 al 01/04/2017
Taxa per ocupació de domini públic Del 01/06/2017 al 01/08/2017
Taxa per serveis al mercat. 1ª fracció Del 01/06/2017 al 01/08/2017
Taxa per serveis al mercat. 2ª fracció Del 01/10/2017 al 01/11/2017
Taxa de manteniment i conservació de cementiris Del 21/09/2017 al 21/11/2017
Taxa llar d’infants – mensualment Del 01 al 14 de cada mes
Taxa escola de música - mensualment Del 15 al 31 de cada mes

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017 – AJUNTAMENT DE TORTOSA
CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
IBI RÚSTICA Del 30/06/2017 al 31/08/2017
IBI URBANA 
(No domiciliats)

Del 29/05/2017 al 29/07/2017

IBI URBANA 
(domiciliats)

1ª. Fracció: Del 27/05/2017 al 29/07/2017

2ª Fracció: Del 29/07/2017 al 30/09/2017
IAE Del 29/07/2017 al 30/09/2017
IMPOST VEHICLES 
TRACCIÓ MECÀNICA

Del 31/03/2017 al 31/05/2017

TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES Del 29/04/2017 al 30/06/2017

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

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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CREMA DE BRANCATGE I RESTES VEGETALS 
PROCEDENTS DE TREBALLS AGRÍCOLES
Fins el 14 de juny es necessari sol·licitar autorització per 
a la crema. La podeu realitzar a les oficines municipals de 
l’EMD de Jesús.
Cal portar:
- Polígon i parcel·la.
- DNI del sol·licitant.
- Número de telèfon mòbil.
El 23 de juny, la Biblioteca de Jesús – Punt Jove romandrà 
tancada.
Disculpeu les molèsties.

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 SITUACIÓ 
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 pediatra) 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 MANGRA-
NÉ

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

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  8

ESPORTS/LLEURE  1

NETEJA/CUIDADOR  2

ADMINISTRATIU  4

PEDAGOGIA  2

EDUCACIÓ INFANTIL  5

FORMACIÓ EN PROMOCIÓ 
TURÍSTICA LOCAL  1

TÈCNIC INFORMÀTIC  1
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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 19 DE GENER DE 2017, DIJOUS, a les 
20:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el 
següent 

ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació de l’acta corresponent a la 
sessió ordinària anterior.

2n Informes de la Presidència.
3r. Aprovació de reconeixement extrajudicial 

de crèdit.
4t. Atorgament d’una subvenció a l’Associació 

de Veïns Jesús Catalònia.
5è. Aprovació de la justificació d’una 

subvenció atorgada a l’esportista Jeremy 
Alcoba Ferrer.

6è. Precs i preguntes.

Jesús, 16 de gener de 2017

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 16 DE FEBRER DE 2017, DIJOUS, a les 
20:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el 
següent 

ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació de l’acta corresponent a la 
sessió ordinària anterior.

2n. Informes de la Presidència.
3r. Aprovació de reconeixement extrajudicial 

de crèdit.
4t. Aprovació de la modificació de tarifes de 

Jesús Activitats i Serveis, S.L.
5è. Atorgament d’una subvenció a Grallers de 

Jesús.
6è. Aprovació de la justificació de la despesa 

corresponent al segon semestre de 2016 
relativa a la subvenció del Conveni de col.
laboració subscrit amb el Club de Futbol 
“Jesús-Catalònia”.

7è. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel 
Referèndum.

8è. Moció d’adhesió al Manifest “Casa 
nostra, casa vostra”.

9è. Moció la seguretat i l’aparcament a 
l’Institut Escola Daniel Mangrané.

10è. Precs i preguntes.

Jesús, 13 de febrer de 2017

EL PRESIDENT

- 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

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. 
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Agenda
abril-maig-juny

2017

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

5 al 8 d’abril
XI Fira Literària Joan Cid i Mulet
(Programa d’actes a l’interior)

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

Diumenge, 9 d’abril
Diumenge de Rams
11,30h Benedicció dels rams, processó i missa

Divendres, 14 d’abril
Divendres Sant
7,30h Viacrucis. Lloc: Església

21,00h Concentració a la porta de l’Església per 
recórrer els carrers del poble anunciant la Processó 
del Sant Enterrament

21,30h Retaule de la Passió i Processó del Sant 
Enterrament

Dissabte, 15 d’abril
12,00h IV Carrauada Popular i xocolatada popular
Pl. Pati de la Immaculada

Dilluns, 17 d’abril
Dilluns de Pasqua Florida

Dimecres, 19 d’abril
17h Taller de Manualitat Sant Jordi
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

Dilluns, 24 d’abril
8h ITV Agrícola. Lloc: Solar Ctra. Roquetes a Jesús

Dilluns, 1 de maig
Festa del Treball
Confirmacions

Dimecres, 3 de maig
17h Taller de Manualitats Dia de la Mare
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

Divendres, 5 de maig
Taller de Nadons
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

Dissabte, 6 de maig
Trobada de Saxos a Tortosa

Del 19 al 21 de maig
Festa dels Quintos (programació a l’interior)

Dimecres, 24 de maig
17h Conte en anglès a càrrec de Clara Curto
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

Diumenge, 28 de maig
12.00h Comunions

Divendres, 2 de juny
Taller de Nadons
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove 

Dissabte, 3 de juny
11.00h Vacunació de gossos (fins les 12.00h)
Lloc: Plaça Pati de la Immaculada
Per la tarda, Trobada de Bandes Juvenils a Amposta

Diumenge, 4 de juny
12.00h Comunions

Dilluns, 5 de juny
Pasqua Granada – Festa Local

Dimecres, 7 de juny
17.00h Llegim en veu alta
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

Divendres, 9 de juny
18h Festa de Fi de Curs de la Llar d’Infants 
l’Espurna. Lloc: Llar d’Infants
Audició de Fi de Curs de l’Escola de Música Manel 
Martines i Solà
Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané

Dissabte, 10 de juny
Romeria de Sant Bernabé (Programa d’actes a l’interior)

Diumenge, 11 de juny
TUBADA JESÚS 2017
18h Concert a càrrec de la Banda de Música 
Manel Martines i Solà i de la Banda de Tubes de 
Catalunya. Lloc: Pérgola

Divendres, 16 de juny
22h Inauguració Espai ImmArt
Concert inaugural a càrrec de Paco Prieto, guitarrista

Dimecres, 21 de juny
17h Taller de Manualitats de Sant Joan
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

Divendres, 23 de juny
Revetlla de Sant Joan (Programa d’actes a l’interior)

Dissabte, 24 de juny
Festivitat de Sant Joan 

Diumenge, 25 de juny
Catifes del Sagrat Cor de Jesús

Divendres 30 de juny
20h Lliurament del premi del Jesusenc de l’any 2016
Lloc: Sala Jordi Brull i Martinez


