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gUanyadoRS dEL III toRnEIg
Ramon LaPEIRa I LEandRo RovIRa

X tRoBada dE tUBES I BomBaRdInS
dE cataLUnya

aScEnS a 2a cataLana. FELIcItatS Fc cataLònIa!

Joan PanISELLo oBRE LES PoRtES
aLS acomPanyantS dE La tUBada

RomERIa dE Sant BERnaBé



Coincidint amb aquest numero de l’Informatiu 
Jesusenc, arribem als dos anys de mandat i, 
igual que vam fer el juny passat, en el full 
adjunt us detallem les principals accions que 
hem dut a terme aquest últim any.  Aquesta 
informació vol ser un resum on hi veureu 
obres realitzades, projectes per a realitzar i 
serveis implementats. Totes les actuacions 
dutes a terme són importants per a nosaltres 
i per al desenvolupament del nostre Poble, 
però voldria destacar la consolidació i el bon 
funcionament del programa d’acompanyament 
a la gent gran NO ESTEU SOLS, la realització 
de les primeres inversions lligades als 
pressupostos participatius i la signatura de 
l’encàrrec del projecte per a la construcció 
d’un Pavelló Poliesportiu al nostre Poble.

El dia a dia d’un Poble de 3800 habitants 
és exigent i requereix del treball i dedicació 
de tot el personal de l’EMD, a qui vull agrair 
el seu compromís i predisposició. La nostra 
faena com  a equip de govern és conjugar 
el dia a dia amb els projectes de futur: 
detectar necessitats, buscar les millors 
opcions, redactar projectes i, finalment si 
es pot, fer-los realitat. En aquesta tasca ha 
estat imprescindible la col·laboració i les 
aportacions de molta gent, d’entitats, de 
comerços, bé mitjançant els #mosparlem 
amb diferents col·lectius, o bé amb propostes 
i suggeriments a qualsevol de les regidores 
o regidors. És per això que volem donar les 
GRÀCIES a totes aquelles persones que 
ens han ajudat i ens ajuden dia a dia. Tots 
plegats entenem que treballar per al Poble 
i FER POBLE és cosa de totes i tots. Ho 
dèiem al nostre lema de campanya ara ja 
fa dos anys i seguim tenint clara aquesta 
idea: #juntssumemperJesús i gràcies a la 
col·laboració de totes i tots estem tirant 
endavant el nostre Poble amb la complicitat 
de totes aquelles persones que volen 
implicar-se en el desenvolupament de Jesús 
a tots els nivells. Gràcies per ajudar-nos a 
fer-ho JUNTS.

El mes de juny també és el de l’arribada del 
bon temps, de Sant Bernabé i la Revetlla de 
Sant Joan i, evidentment, dels preparatius de 
la nostra Festa Major. L’enhorabona a Nerea 
i a Ainhoa i a totes les pubilles i hereus 
que enguany representaran les entitats i 
associacions del nostre Poble. “Les festes” 
ja són aquí i com sempre hem d’agrair el 
treball de tota la Secció de Festes. Un any 
més presentem un programa, “parlat” i 
“consensuat” amb molta gent, amb actes per 
a totes les franges d’edat i, com és habitual, 
amb aquella dosi de prudència a l’hora de 
fer despesa. 

Abans d’acabar és just també fer altres 
agraïments. En primer lloc, a totes les penyes 
del CIRCUIT DE PENYES que s’han tornat 
a implicar en la Festa Major i que estem 
convençuts que ens ajudaran a tots plegats 
per a gaudir de bones estones durant aquests 
dies. En segon lloc, a Roser Panisello, que 
ens ha fet el disseny, alegre i festiu, de la 
coberta del programa. I en darrer lloc, però 
no menys important, al pregoner d’enguany: 
el Club de Futbol Jesús Catalònia pel seu 
ascens de categoria, a qui aprofitem per 
felicitar públicament.

Arriba l’estiu i arriben les vacances, però 
la nostra activitat com a Poble no s’atura. 
Recordeu que estem a la vostra disposició 
per a millorar junts en el dia a dia i en els 
projectes de futur.

JESUSENQUES I JESUSENCS, BONA FESTA 
MAJOR!!!

Per a qualsevol consulta, dubte o suggeri-
ment...

#mosparlem

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President

EMD Jesús 
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Balanç de gestió
del 2n any de l’Equip de Govern

Supressió de barreres arquitectòniques (pressupostos participatius)

2a planta EMD (sala multiusos i sala d’exposicions)

Ampliació camí Terrer Roig

Millora eficiència energètica Edifici Immaculada

Vial de servei C-12

Pavelló Poliesportiu

2a planta EMD (hotel d’entitats)

Pèrgola IE Daniel Mangrané (pressupostos participatius)

Cessió terrenys (Departament de Salut) per al nou CAP

Regidories que hi intervenen:
Presidència, Relacions institucionals, Urbanisme, Obres i camins, Participació ciutadana, Medi Ambient i 
Esports.

WIFI Biblioteca-Punt Jove i camp de futbol
Desplegament del projecte d’acompanyament “No esteu sols”
Continuació dels Pressupostos Participatius
Consolidació projecte #mosparlem de participació ciutadana
Continuïtat Taller de Nadons
Activitats en anglès a la Biblioteca-Punt Jove
Formació: llengua catalana per a nouvinguts, cuina, nutrició i informàtica
Punt d’Informació d’Entitats
Sistema de comunicació AppColes a la Llar d’Infants l’Espurna
ImmArt: espai artístic del Claustre de la Immaculada
Millores cementeri

Regidories que hi intervenen:
Presidència, Participació ciutadana, Gent gran, Noves tecnologies, Xarxes, Formació, Immigració, Medi 
Ambient, Cultura i Enseyament.

Calendari festiu, cultural i esportiu: 

Sant Bernabé, Sant Joan, Festa Major, 11S, Sant Francesc, Cursa 10Km, Pare Noel i 
Caga Tió, Cap d’Any, Sant Antoni, Carnaval, concurs de caretes, concurs de pintura, 
Fira de l’Oli i Fira de la Garrofa, Ruta de Tapes, Setmana Activitat Física i Salut, Fira 
Literària, Setmana Cultural Escola de Música.

Regidories que hi intervenen:
Festes i fires, Esports, Cultura, Promoció econòmica, Participació ciutadana, Joventut. 

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

OBRES

PROJECTES

SERVEIS

ACTIVITATS
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Des de l’equip de govern de l’EMD, tal com ja 
vàrem fer l’any 2016, impulsem el PROCÉS DE   
PARTICIPACIÓ CIUTADANA a través del qual donem  veu 
a la ciutadania i així, entre totes i tots, fem realitat un 
nou PRESSUPOST PARTICIPATIU.
Defensem un model de participació obert a tothom, 
fàcil, útil, amb objectius clars, destinats a la millora 
del  nostre espai públic i a favor de la mostra gent, 
responent a necessitats concretes. Amb aquesta 
intenció  obrim una part del pressupost i destinem 
una dotació econòmica de 20.000€ per ser executat 
durant el  2018, en aquelles propostes pensades i 
escollides per la ciutadania.
Qualsevol ciutadà pot presentar les seues propostes, 
ja siga de manera individual, directament a l’EMD, 

PRESSUPOST PARTICIPATIU
o  vehiculades per mig de qualsevol de les entitats 
del nostre poble. És per això que us animem a 
presentar les vostres propostes abans del 27 de juny 
(EMD o Entitats).
Aquestes es presentaran al CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA  que es durà a terme el proper 4 de juliol.
Les propostes finalistes s’escolliran pel Consell de 
Participació Ciutadana durant   el darrer trimestre 
de  l’any 2017, i seran sotmeses a VOTACIÓ 
POPULAR (majors de 16 anys).
Tu pots prioritzar, tu pots decidir, tu tens molt a dir: 
PARTICIPA-HI!

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana
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PUBLICITAT
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B  A  N

A causa que al terme de Jesús hi ha nombroses cases de camp i habitatges unifamiliars situats entre 
finques i espais erms i amb una vegetació molt alta i molt seca, i tenint en compte que enguany les pluges 
hauran originat un increment de la massa vegetal i de la corresponent càrrega de foc i que l’estiu porta 
aparellat sequera, s’incrementa encara més el perill d’incendi habitual, tant al camp com al bosc.

Tot i que encara queda molt estiu per endavant, cal extremar la precaució pel perill d’incendi. Degut a 
la crescuda i, alhora, seca i contínua vegetació que hi ha a l’estiu, el foc es pot estendre amb una gran 
facilitat i a gran velocitat, afectant no només la finca on s’origina sinó també altres finques termeneres i a 
les edificacions d’una i altres, amb el corresponent risc per a persones i coses.

És per tot això que, més enllà del compliment de les seves obligacions que com a tals la normativa els 
hi imposa, des de la Presidència de l’EMD es fa una crida a la responsabilitat dels propietaris de finques 
(sobretot les properes a cases habitades) per a que adoptin les mesures adients (neteja de la vegetació, 
roturació de la finca, etc.) per evitar que en les seves finques s’hi pugui originar foc (sobretot a la vora de 
camins) o que aquest s’estengui cap a altres indrets.

Jesús, 31 de maig de 2017

EL PRESIDENT
Víctor Ferrando Sabaté

ÚS TARGETA D’APARCAMENT
OBJECTE:
Facilitar la circulació, l’autonomia personal i la 
integració social i professional de les persones amb 
discapacitat i mobilitat reduïda.
MODALITATS DE TARGETA
•	Targeta	per	al	conductor/a
•	Targeta	per	al	no-conductor/a
RECORDEM:
•	Els	estacionaments	delimitats	no	són	d’ús	personal.
•	Cal	col·locar	l’anvers	de	la	targeta	de	manera	visible	

en el vehicle amb què se circula.
•	La	targeta	és	personal	i	intransferible.
•	Cal	utilitzar	la	targeta	original	(no	fotocòpies).
ÉS SANCIONABLE:
•	Emprar	 la	 targeta	d’aparcament	en	absència	de	 la	

persona titular.
•	Emprar-la	amb	dades	manipulades.
Per  a qualsevol consulta us podeu adreçar a l’Oficina 
Municipal de l’EMD.
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Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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LA SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT hOMENATjA LA DIvERSITAT 
I LA fORçA DE L’ESPORT EBRENC DURANT EL LLIURAMENT DELS 
PREMIS ESPORTIUS DE LES TERRES DE L’EBRE 2017
El dijous, 25 de maig, el secretari general de l’Esport, 
Gerard Figueras, ha presidit a Tortosa l’acte del 
lliurament dels Premis Esportius de les Terres de l’Ebre 
2017. Aquests són la millor evidència que som unes 
terres actives a nivell esportiu, dinàmiques i carregades 
d’hàbits saludables. En ells repassem la trajectòria dels 
nostres esportistes, reconeixem els èxits esportius i, 
en definitiva, posem en valor l’activitat esportiva que es 
genera a casa nostra. 
L’acte, celebrat a una Plaça dels Dolors plena a vessar, 
ha comptat amb la presència dels premiats de les 
diferents disciplines, representants d’entitats esportives 
ebrenques, representants de federacions i tota la gent 
del món de l’esport.
Han rebut el reconeixement aquells esportistes –
en proves   individuals o en equip- majors d’edat de 
les Terres de l’Ebre que van aconseguir el primer lloc 
en Campionats de Catalunya o que van fer podi en 
Campionats d’Espanya, d’Europa o Mundials, o bé van 
ser campions absoluts de la seva especialitat l’any 2016. 
En ells van tindre reconeixement Mercè Llorca i Giuseppe 
Sgroi del Club Ball Esportiu Jesús en la modalitat de ball 
esportiu pel seu segon lloc al campionat d’Espanya i la 
twirler Cinta Escoda per formar part de l’equip sènior 
del Club Twirling Tortosa, primer classificat al campionat 
d’Europa. 
La comissió assessora decideix també atorgar uns 
premis especials en reconeixement a aquelles persones 
vinculades totalment a l’àmbit de l’esport amb un 

impacte territorial i que, malauradament, ens han deixat 
recentment. En aquest apartat van recollir el premi els 
familiars de l’estimat Juan Tomás Ballano.
El punt i final a l’acte el va posar el cantant Joan Rovira, 
que amb les seues cançons va fer aixecar de la cadira el 
nombrós públic assistent. Felicitats a tots els premiats.
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jEREMy ALCOBA
Aquest any el nostre jove pilot Jeremy Alcoba ha estat becat per 
poder estudiar i participar al més alt nivell esportivament al Car 
de Sant Cugat Barcelona.
Durant les proves que es realitzen abans del campionat Jeremy 
ha demostrat estar amb un potencial magnífic. La pretemporada 
es va realitzar a Jerez, Alcanyís, Almeria i Albacete. El nostre pilot 
Jesusenc va estar a totes les proves i des de primera hora del 
dia amb una actitud molt bona. Demostrant el canvi que ha fet 
des de el primer moment com a pilot i també com a persona. 
Valorant en tot moment la gent que l’ajuden i els patrocinadors.
Primera carrera 30 d’abril aquí es disputava tan sols una carrera 
tot el cap de setmana va estar plovent però així i tot va ser un 
dels més ràpids. Sortia des de la segona fila i al apagar-se el 
semàfor va fer una sortida perfecta situant-se el primer i liderant 
tota la cursa. 
- Acabar la primera carrera en primera posició et dóna molta 

satisfacció i et fa pensar que ha valgut la pena tot el esforç 
que esta fent tant Jeremy com la meva família.

Dia 20 de maig segona carrera Le Mans (França)  molt il·lusionat 
i  amb moltes ganes arriben a uns dels circuits més importants 
del Mundial. Jeremy sap que no serà gens fàcil anar líder a un 
campionat d’aquesta categoria  on surten els pilots més ben 
preparats i alguns arribaran al Mundial de motoGP. Sortia segon i 
el seu cap de  mecànics li va dir que sobretot a aquesta carrera 
era molt important puntuar i poder sortir altre cop líder. Així ho va 
fer  pugen arriscar una mica més però va pensar que una tercera 
posició no estava gens malament. 

- Ja tindràs més circuits on prendre decisions més fortes i 
arribar més al límit.

Jeremy està molt content del treball que està tenint amb el 
seu  equip Monlau. Com ell diu:
- Tenir una bona base t’ajuda i et dóna molta  confiança a la 

pista.  Ara a preparar-me per a la carrera de Montmeló que 
es realitzarà el dia 18 de juny. Aquí m’hauré de preparar molt 
bé des de els entrenament i cronometratge perquè aquí es 
realitzaran dues curses puntuables individualment.

Estàs aturat i vols treballar?,
vine i Informa’t

Dilluns, 19 de juny, a les 19 h,
sala Jordi Brull de l’EMD
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CURS CUINA
Durant el mes de maig i juny s’ha realitzat el curs de cuina amb 
un total de 15 persones inscrites.
Aquest curs s’ha organitzat des de l’EMD amb la col·laboració 
de l’Institut Català de les Dones.
El dia 1 de juny es va fer entrega als alumnes d’un diploma 
acreditatiu de la seua participació al curs.
Els professors Montse Ferrando i Lluís Aymerich el defineixen 
com a curs de “Cuina de mercat”.
Segons expliquen als alumnes “s’ha de saber tractar el producte 
per tal que conservi el major nombre de propietats naturals i per 
tant és important el moment de l’any en què s’ha de consumir”.
Hi hagi o no consens quant a la definició del terme “cuina de 
mercat” és indubtable que manipular, assaonar, coure o bullir 
productes d’aquesta categoria culinària reuneix tot un seguit 
d’avantatges en molts aspectes.
El fet que el producte de temporada sigui fresc fa que les seues 

propietats nutritives siguin òptimes per a una alimentació sana 
i equilibrada.

Bona cuina, bones receptes i bon profit!!

TALLER DE NUTRICIÓ
I DIETÈTICA
Durant el  mes de maig es va dur a terme el taller de nutrició i 
dietètica.
Les sessions a càrrec de Juan Carlos Ramos van comptar amb 
l’assistència de 8 alumnes. 
La	finalitat	del taller era	la	de	proporcionar	als/les	participants	els	
coneixements essencials, induir els canvis d’actituds apropiats 
i instruir-los en el maneig de les eines que els permetin enfocar 
l’alimentació des d’un punt de vista racional i científic, alhora 
que planificar la seua dieta i la del seu entorn familiar de manera 
saludable.
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BIBLIOTECA I PUNT@JOVE
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taLLER dE  manUaLItatS  Sant JoRdI I dIa dEL PaRE

Joc dE PREgUntES , conta contES  I tELLIng StoRIES

taLLER dIa dE La maRE

vISIta dE La LLaR L’ESPURna  I   La BIBLIotEca PoRta contES a La LLaR
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TALLER DE NADONS
Hem sumat ja dos Tallers de Nadons més durant aquests 
dies: el de l’abril i el del maig. En el marc dels actes 
de la Fira Literària, el primer divendres d’abril  vam dur 
a terme una activitat per a xiquetes i xiquets amb el 
Pallasso Muniatto, que ens va explicar el conte Muniatto i 
la Cucafera acompanyat d’Olga Besolí. 
I el primer divendres de maig vam fer una sessió de Taller 
de Nadons amb la voluntària Manoli Bello, la calaixera 
sonora i el conte Els músics de Bremen.
Aquestes sessions que programem de manera mensual 
serveixen per apropar la literatura als xiquets i xiquetes de 
0 a 3 anys que, acompanyats de les famílies, gaudeixen 
d’una estona lúdica al voltant de les històries que amaguen 
els llibres.
El curs ja acaba i, per tant, també el cicle de tallers. Al juny 
hem dut a terme l’últim en una data ben especial, el 15 de 
juny dia en què la nostra biblioteca bufa la novena espelma. 
Us ensenyem les fotografies en el proper Informatiu. I a 
l’octubre... esperarem de nou el Taller de Nadons!! 

Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura
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De part de tota la kinta del 99, que va organitzar la festa 
el passat mes de maig, voldríem donar les nostres més 
sinceres gràcies a tota la gent que durant el fi de setmana 
del 19 al 21 va apropar-se al recinte de l’escola per 
col·laborar en aquest event tan important i tradicional al 
nostre poble i fer que un any més aquesta festa avanci. 
D’altra banda, volem donar les gràcies a tots els 
patrocinadors i organitzacions que ens van donar un cop 
de mà en tots els preparatoris i material necessari per a 
la barra i en general per al complert desenvolupament del 
torneig 12h i la festa del dia següent. 
Per això i per les ganes que en vau posar, moltes gràcies 
a tots!
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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

El passat 4 de Maig vam tornar a realitzar  després de 
molt de temps unes convivències esportives dels tres 
centres d’educació especial de la Diputació de Tarragona, 
CPEE Alba, Sant Jordi i Sant Rafael. En aquesta ocasió els 
amfitrions van ser el Sant Jordi de Tortosa. Els alumnes 
de  les tres escoles van aprofitar per jugar a futbol, 

relacionar-se i fer noves amistats dins d’un marc festiu 
i  de convivència. Els resultats dels partits van ser el de 
menys però no el resultat dels vincles que es van establir 
entre els  alumnes  i el bon ambient que es va despendre 
de la jornada. Esperem que els pròxims anys puguem 
repetir l’experiència!
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L’I-E AL DIA
Ja	estem	arribant	al	final	del	curs	16/17	però	no	es	baixa	el	ritme	al	nostre	Institut	Escola.	Els	darrers	
mesos ens ha permès compartir a tota la comunitat educativa moments molt emocionants com les funcions 
del projecte Tots Dansen i la final del Certamen Nacional de Lectura en Veu Alta. Però el dia a dia també 
ens ha deixat altres activitats i experiències engrescadores, destacarem les següents:

L’alumne David Garcia, de 4t d’ESO, va ser el guanyador 
del 1r premi en el concurs de narrativa en català Sambori.  
L’acte de lliurament es va celebrar el dissabte 1 d’abril a 
les al Col·legi Miquel Granell d’Amposta. 
Carmen Godall, filla de Pere Godall, supervivent de la lleva 
del biberó, va fer una xerrada a l’alumnat de 6è, una de les 
activitats planificades en el projecte que han dut duent a 
terme aquest curs, precisament dedicat a la lleva.
L’alumnat de 4t d’ESO va participar en la 6a Cursa i Marxa 
per Muntanya dels Instituts que es va celebrar a l’Ermita 
de la Pietat d’Ulldecona.  Anna Vila i Cinta Escoda van 
resultar premiades pels treballs desenvolupats a la matèria 
d’Educació Física.
L’alumnat de 5è, dintre del seu projecte dedicat a “La 
bicicleta i el ciclisme” va fer una sortida a la via verda. 
Acompanyats per la Policia Local de Tortosa, van xalar de 
valent fent esport, gaudint de la natura i aprofundint en tots 
els conceptes que han treballat.
El passat divendres dia 21 d’abril vam celebrar la tradicional 
Diada de Sant Jordi a l’Institut-Escola. Un dia ple d’activitats 
molt engrescadores:  lectura compartida, lliurament dels 
premis del concurs literari de l’AMPA i dels diferents 
concursos organitzats des del centre, rua dels dracs i un 
torneig medieval per als grups d’ESO. 
A més, aprofitant la celebració de Sant Jordi, la comunitat 
educativa de l’Institut Escola Daniel Mangrané  va recollir, 
a la fira solidària de llibres,  418€ per col·laborar amb 
l’associació “Provocant la Pau”.
Hem participat en la XVI trobada de Corals de primària i la 
XIII trobada de Corals de secundària celebrades a l’Auditori 
Felip Pedrell de Tortosa.
L’alumnat  de 4t d’ESO va realitzar el seu viatge de fi 
d’etapa a Praga. Ciutat monument de la UNESCO, en la qual 
els nostres companys van poder gaudir amb l’Ajuntament 
de la Ciutat Vella, el famós Rellotge Astronòmic de Praga, el 
Barri Jueu, un creuer pel riu Moldava, el Pont de Carles, la 
petita Torre Eiffel, el Castell de Praga… 
Idoia Lleixà i Cinta Cabellos guanyen el concurs de dibuix 
dedicat a la higiene de mans, organitzat per l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta (HTVC).
P5 i l’alumnat de l’optativa d’interpretació d’ESO ha 
participat en la 33a Mostra de Teatre del Baix Ebre 
interpretant les obres “El color de les emocions” i “Arthur”. 
La Mostra s’ha celebrat a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa 
entre el 9 i el 23 de maig. 
Èxit rotund a les dues representacions de “Tots Dansen”  
que l’alumnat de 1r i 3r d’ESO va realitzar el passat dijous dia 
11 de maig  a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Recordem 
que  el projecte “Tots Dansen” és una proposta del Mercat 
de les Flors de Barcelona i la Xarxa Transversal per apropar 
la dansa contemporània als estudiants de secundària.
L’Institut Escola Daniel Mangrané ha estat present en la 
II Mostra de Robòtica Educativa de les Terres de l’Ebre 

“RobotEbre 17”. El nostre centre ha participat exposant un 
braç hidràulic preparat pels alumnes de 4t d’ESO. A més, 
David García de 4t d’ESO, va fer la presentació del seu 
treball personal: programació i disseny d’aplicacions de 
mòbil i jocs d’ordinador. 
Júlia Royo de 1r d’ESO, David Garcia de 4t d’ESO i tres 
representants de 5è,  van representar-nos als Serveis 
Territorials d’Educació, en l’acte de lliurament dels premis 
dels IV Jocs Florals Escolars de Catalunya. L’alumnat de 5è 
i el seu conte il·lustrat “Mesela i Naim” va ser el guanyador 
i ara representarà el centre i Terres de l’Ebre en la final que 
es celebrarà a Barcelona. 
L’equip format per Raquel Gracia, Carme Franch i Ahinoa 
Rivas en la categoria de Tropa de Corsaris del XIII del 
Certamen Nacional de Lectura en Veu Alta, ha participat en 
la final nacional que va tindre lloc el dimarts dia 30 de maig 
a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya.
Els diferents cicles han realitzat les seves sortides de fi de 
curs: infantil a Rasquera, cicle inicial a Mon Natura, 3r de 
primària a Bot, 4t a Ulldecona, 5è a Morella i 6è de colònies 
a Salou i Port Aventura.
Podeu ampliar i trobar molta més informació a la web del 
centre i al seu compte de twitter (@IEDMangrane).
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LA COMUNITAT EDUCATIvA DE L’INSTITUT ESCOLA
DANIEL MANGRANé DE jESÚS RECULL 418€
PER COL·LABORAR AMB L’ASSOCIACIÓ PROvOCANT LA PAU.
Aprofitant la celebració de Sant Jordi, s’ha realitzat 
una fira solidària al centre, on s’han venut llibres a 
un preu simbòlic que prèviament havia fet arribar 
al centre el mateix alumnat. La fira s’ha celebrat 
durant les hores de l’esbarjo i a la sortida del 
centre, tant l’alumnat com les famílies i els docents
han participat en la compra dels llibres. 
L’alumnat de l’optativa de dinamització de centre 
ha estat qui ha coordinat la parada, la venda de 
llibres i el recompte total dels diners aconseguits.

Aquest passat dimecres dia 26 d’abril Joan 
Reverter, en representació de l’associació 
Provocant la Pau, va recollir directament els diners 
que seran destinats a col·laborar amb accions per 
millorar les condicions dels refugiats, especialment 
dels més petits i de les dones embarassades.
L’Institut Escola agraeix a totes les persones que 
han col·laborat amb la proposta i que han fet 
possible l’acció solidària.

AMPA DE L’INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANé DE jESÚS
Ctra	de	Jesús	a	Roquetes,	s/n	43590	Jesús

 
L’AMPA de l’Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús us informa de l’obertura d’inscripcions per a la borsa de 
treball	de	cuiner/cuinera,	monitor/monitora	de	menjador	i	netejador/netejadora	per	al	servei	de	menjador	de	l’IE	
Daniel Mangrané.
Es valorarà experiència en col·lectius.
Tenir la formació adequada.
Els interessats podeu enviar el vostre Currículum Vitae per correu electrònic a : piquerol.ampa@gmail.com
Data màxima de recepció de currículums 15 de juliol de 2017.

Jesús, juny de 2017
La Junta de l’AMPA de l’IE Daniel Mangranéoferta de feina
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Ja estem al juny, i com cada any l’AMPA de l’IE 
Daniel Mangrané celebra la seua festa al menjador.
El divendres, 2 de juny es van reunir uns 230 alumnes 
al menjador per a dinar. Gràcies a l’organització 
entre personal del menjador i la Junta de l’AMPA i 
amb l’ajuda del claustre de professors i l’EMD vam 
poder servir el menjar a tots els comensals en un 
sol torn i els xiquets i xiquetes fins i tot van tenir 
temps d’ajudar a recollir i jugar una estona abans 
de que sonés el timbre de la tarda.
Els petits, des de P3 fins a segon de primària 
van dinar dins al menjador i des de tercer fins a 
sisè fora als porxos a unes taules que ens havia 
deixat l’EMD per a tal esdeveniment. Els de la ESO 
que també es van quedar a dinar van menjar dins 
al menjador, aprofitant que els petits ja havien 
marxat, per tenir més tranquil·litat i intimitat entre 
les parets del menjador.
La aventura per als alumnes dels darrers tres 
cursos, va començar quan van haver de baixar al 
menjador amb la seua cadira, però es que per a 
tants no teníem prou cadires. De totes maneres 
ells estaven encantats de fer-ho.
Quan estaven tots asseguts  van poder disfrutar del 
menú preparat per la nostra cuinera Llúcia i ajudada 
per Laura. De primer van menjar uns macarrons 
amb tomata i formatge i tot seguit una variació 
de pizzes. Com es tractava d’un dia de festa van 
beure refrescos o aigua acompanyant el dinar. I van 
acabar amb una terrina de gelat.
Tot seguit van ajudar a recollir i van jugar una 
estona abans de sentir el timbre. Però la festa no 
acabava aquí. Els alumnes es van unir a la resta 
de l’alumnat que acabava d’arribar des de casa 
seua i juntament amb el professorat van marxar 
tots cap al Casal de l’Associació de Veïns que ens 
van deixar acabar de celebrar allí la festa per tal 
de poder mitigar els efectes del sol, no de la calor, 
però al estar a sopluig i no tenir el sol damunt van 
poder gaudir més de la actuació de Jordi Tonietti 
que els va fer cantar, ballar i passar-se-ho bé que 
realment era la nostra darrera finalitat. 
Bon estiu i ens retrobem al setembre amb més 
energies per començar un nou curs escolar.

AMPA IEDM
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TERCER TRIMESTRE A LA LLAR D’INfANTS L’ESPURNA
Ens endinsem en la recta final del curs i aquest 
últim trimestre ha estat ple d’activitats. Després 
de les vacances de Setmana Santa, vam celebrar 
la setmana cultural durant la qual es van realitzar 
diferents activitats en col·laboració amb les famílies, 
tallers de conta contes i una representació teatral 
de la llegenda de Sant Jordi, on un grup de mares 
i pares ens van representar la llegenda de Sant 
Jordi deixant bocabadats als més petits, després 
tots junts vam ballar unes cançons. Els xiquets i les 
xiquetes van quedar fascinats al veure els diferents 
personatges de la llegenda.
Durant aquests mesos també hem iniciat un nou 
projecte de recreació del nostre pati exterior, amb la 
participació i col·laboració de les famílies. El nostre 
pati s’ha omplert de vegetació i s’han creat diferents 
espais de joc  per tal d’afavorir l’experimentació, la 
imaginació i el joc simbòlic entre els infants.              
Aquest mes de juny acomiadarem el curs amb la 
celebració del festival de fi de curs. El 9 de juny 
acomiadarem als xiquets i xiquetes de Llar 2 que el 
proper curs començaran una nova etapa educativa. 
Els desitgem a tots i a totes molta felicitat en 
aquest nou camí que començaran. 
La llar d’Infants l’Espurna continuarà oberta durant 
el mes de juliol i tancarà les seves portes el mes 
d’agost, marxarà de vacances però tornarà el proper 
setembre per començar un nou curs escolar. 

QUE PASSEU UN BON ESTIU !!!
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BANDA I ESCOLA DE MÚSICA
per Agustí Roé

Aquesta primavera ha estat molt productiva 
musicalment per la Banda i Escola Manel Martines 
i Solà. Vam començar les activitats el dissabte 6 
de maig la IX Trobada de Saxos dels Conservatoris 
de la Diputació i VII de les Escola de Música de les 
Terres de l’Ebre, que va organitzar el Conservatori 
de Tortosa. I van haver dues alumnes de la nostra 
escola, la Cinta i la Ainhoa, que van participar. En 
aquesta trobada es van reunir un total de 20 escoles 
de música, amb uns 80 alumnes en total. Va ser un 
dia molt bonic on els alumnes van estar tocant el 
saxo casi tot el dia i coneixent-se. La trobada es va 
acabar amb un magnífic concert  La Plaça de l’Àbsis 
de la Catedral de Tortosa. En el concert van tocar 
el grup d’alumnes d’elemental, del que formaven 
part les nostres alumnes, el grup d’alumnes de 
professional, i finalment els dos grups junts.
El dimecres 31 de maig, els professors de l’escola 
de música vam anar a l’I-E Daniel Mangrané a 
presentar un conte musical per als alumnes del 
col·legi. El conte era Els Músics de Bremen, però 
adaptat a Jesús: ELS MÚSICS DE JESÚS. Vam 
fer un primer passi per als alumnes d’infantil i un 
segon passi per als de primària. Vam poder veure 
als professors fent de gos, de gall, d’ase, de gat, 
etc. Una experiència molt bonica que els alumnes 
van disfrutar.
El dissabte 3 de juny va ser el torn del conjunt 

instrumental, ja que es feia la X Trobada de Bandes 
Juvenil de Catalunya a Amposta, i vam participar. 
Va ser una tarda molt emotiva, ja que enguany 
és el centenari de la banda que ho organitza (La 
Unió Filharmònica d’Amposta) i ho van voler fer 
més especial. Prèviament van venir uns actors a 
gravar un assaig de cadascuna de les bandes 
participants, per a poder passar el vídeo el dia del 
concert, com una presentació. Aquell matí ja va 
ser molt divertit, ja que els nens i nenes van donar 
molt de joc. Al concert vam compartir escenari amb 
bandes com la d’Alcanar, La Sènia, La Lira i La Fila 
d’Amposta, bandes que tenen un llarg vagatge i que 
tenen molts de membres. Però el nostre conjunt 
“va donar el callo” i vam fer una magnífica actuació. 
Des d’aquí donar les gràcies ales mares i els pares 
per la vostra implicació i ajuda.
I per acabar amb les actuacions i amb el curs, el 
divendres 9 de juny, i al gimnàs de   l’I-E Daniel 
Mangrané, va tenir lloc l’audició de final de curs on 
tot l’alumnat de l’escola va participar.
Des d’aquí donar les gràcies als pares i mares per 
confiar una vegada més en la nostra escola, als 
professors i professores perquè sense elles els 
xiquets i xiquetes no farien el que estan fent, a 
l’EMD per seguir apostant per l’escola i la banda 
i a tot el públic en general per seguir-nos sempre, 
Gràcies i fins el curs vinent!!

Conjunt Instrumental de l’EM Martines i Solà a la XIX Trobada de Bandes Juvenils Ciutat d’Amposta

vISITA EN ANGLÈS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE jESÚS
El passat 5 d’abril les entitats locals de l’Escola 
municipal de música de Jesús i  Eixam educació i 
lleure van fer una col·laboració en què els alumnes 
de l’acadèmia d’anglès van poder visitar totes les 
instal·lacions municipals. La directora de l’escola 
de música, Jèssica Garcia, va ser l’encarregada de 

fer la visita i ensenyar els diferents equipaments i 
instruments que utilitzen la Banda Manel Martines 
i Solà de Jesús. Treballant el vocabulari propi de 
l’escola de música en anglès es va poder potenciar 
l’aprenentatge d’aquesta llengua i potenciar-ne l’ús 
entre els més petits del poble. 
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BANDA I ESCOLA DE MÚSICA
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FIRA LITERÀRIA

cLUB dE LEctURa CAP LLÀgRIMA SOBRE
LA TOMBA amB L’aUtoRa SILvIa mayanS

PRESEntacIó dE NEgRE ESTALzí,
dE FRancESca aLIERn

InaUgURacIó dE L’XI FIRa LItERàRIa Joan cId
I mULEt a càRREc dE L’EScRIPtoRa cInta aRaSa

La dRa. núRIa gIL PRESEnta L’EScRIPtoRa maRta 
tEna I EL taLLER COM LLEgIR UNA NOVEL·LA
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La dRa. núRIa gIL PRESEnta L’EScRIPtoRa maRta 
tEna I EL taLLER COM LLEgIR UNA NOVEL·LA

XI fIRA LITERÀRIA jOAN CID I MULET
Del 5 al 8 d’abril, es va dur a terme l’XI Fira Literària 
Joan Cid i Mulet i durant aquests dies ens vam 
convertir en l’escenari literari de les Terres de l’Ebre.
Dimecres 5, a les 19 hores, i amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones, M. Dolors Pascual, mestra, 
va presentar Cafè de París (Cossetània Edicions), la 
darrera novel·la de l’escriptora xertolina Francesca 
Aliern.
Dijous 6, a les 16.30, i amb la col·laboració de l’IE 
Daniel Mangrané, vam assistir al Parlem-ne sobre 
contes per a la igualtat de gènere a càrrec d’Ester 
Baiges Miró. La sessió portava per títol El llibre secret 
de les princeses? i va oferir-nos una nova mirada 
sobre els contes de princeses.
Cinta Arasa Carot va ser l’encarregada d’inaugurar 
l’onzena edició de la fira, en un acte que es va 
celebrar el dijous 6, a les 19.30 hores. L’escriptora 
va protagonitzar una conversa literària amb la 
regidora de cultura, Mònica Sales, que portava per 
títol “Escrivint... o Ebre, llengua i llibertat”. 
Divendres 7, els centres educatius del nostre poble 
van ser l’escenari protagonista de la fira, gràcies a 
la col·laboració de l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané, 
de les biblioteques de Tortosa i Roquetes: Bebeteca, 
La fàbrica de contes de Marc, lectures en veu alta, 
postres literàries, etc.
A la tarda, a les 17h, els més menuts van gaudir 
amb el pallasso Muniatto i la presentació de la 
seua darrera contalla: Muniatto i la Cucafera (Onada 
Edicions), a càrrec de les germanes Besolí.
El mateix divendres, i amb la col·laboració de l’Antena 
Cultural Tortosa de la URV, la professora Marta 
Tena va impartir un taller a les 18 hores amb el títol 
“Com llegir una novel·la”. A més, va presentar la 
seua darrera novel·la: Tots els colors del vent (Onada 
Edicions). 
A les 19 hores, es va fer una nova sessió del Club de 

Lectura de Jesús, amb la col·laboració de l’Associació 
de Dones. Per a l’ocasió, vam llegir Cap llàgrima sobre 
la tomba (Pagès Editors) i vam comptar amb la seua 
autora: Sílvia Mayans, que també ens va presentar 
Cendra (Pagès Editors).
Dissabte 8 d’abril al matí, els llibres van omplir la 
pèrgola del Pati de la Immaculada. De 10 a 14 hores 
hi va haver parades per comprar llibres, inflables per 
passar una bona estona i activitats a fer.
A més, es va lliurar el premi del X Concurs de Treballs 
de Recerca en l’àmbit literari i de l’exili, que enguany 
va guanyar l’alumne Pau Alaixendri Queralt amb el 
treball La història de l’ensenyament al meu poble, 
Jesús. Es van concedir també un accèssit a Marina 
Estorach Moreno amb el treball Ramon Cabrera. 
Una mirada històrica. Durant el matí es va presentar 
també el llibre editat amb el treball guanyador de 
l’edició anterior i a les 11.30 es va fer el lliurament 
del II premi Fem Lletra, de reconeixement a la tasca 
de promoció i suport a la literatura i al món editorial, 
a la Llibreria La Mallén, de Jesús.
Per acabar, i a partir de les 11.45h, es van presentar 
els següents llibres: 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), 
i Flor del desierto, de Lola Salmerón (Van Express).
La Fira Literària va cloure dissabte a les 19.00 
hores amb un concert al Claustre de l’Edifici de la 
Immaculada, a càrrec de la Coral Gymúsic, que va 
interpretar repertori tradicional i literari.
Des de la comissió organitzadora de la Fira Literària, 
encapçalada per la regidoria de cultura, la valoració 
de la fira és molt positiva i tots els actes que s’han 
dut a terme aquests dies han servit per recordar Joan 
Cid i Mulet, un jesusenc il·lustre que enguany hagués 
celebrat els seus 110 anys.
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ACTA DEL LLIURAMENT DE PREMIS DEL X CONCURS DE 
TREBALLS DE RECERCA EN L’ÀMBIT LITERARI I DE L’EXILI

XI FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET

Reunits a la Sala Noble de l’EMD de Jesús el jurat del X Concurs de Treballs de Recerca en l’àmbit literari i 
de l’exili, format per: Emeteri Fabregat (professor de l’Institut Roquetes), Rosa Alegre (professora de l’Institut 
Joaquin Bau), i Manuel Bertomeu (professor del Col·legi Diocesà Sagrada Família), han pres els acords que 
ara es detallen:
Els membres del jurat volen fer constar la qualitat de tots els treballs i la seua originalitat i volen destacar la 
varietat temàtica com un fet positiu del certamen. Així mateix, feliciten tots els alumnes per l’excel·lent recerca 
duta a terme i agraeixen la tasca de suport dels tutors i dels professors dels centres docents.
Després d’una discussió argumentada i d’un debat de qualitat per analitzar les característiques i particularitats 
de cada treball, s’acorda concedir el X premi de treballs de recerca de la Fira Literària Joan Cid i Mulet a l’obra: 
La història de l’ensenyament al meu poble, Jesús, de l’alumne Pau Alaixendri Queralt del Col·legi Diocesà 
Sagrada Família, tutoritzat per la professora Clara Curto Codorniu. 
Aquest treball guanyador serà el desè volum de la col·lecció que edita l’EMD de Jesús amb els treballs 
premiats en cadascuna de les convocatòries del Concurs de Treballs de Recerca en l’àmbit literari i de l’exili.
A més, els membres del jurat creuen oportú concedir també un accèssit per al treball Ramon Cabrera. Una 
mirada històrica i literària, de l’alumna Marina Estorach Moreno, tutoritzat pel professor Marià Blai Lleixà, de 
l’Institut de Roquetes. 
Felicitats a tots els participants i, també, als guanyadores. I un agraïment a totes les persones que fan possible 
aquesta convocatòria: administració, instituts, professors i alumnes.

Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura de Jesús

Jesús, 4 d’abril de 2017
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EL JESUSEnc PaU aLaIXEndRI gUanyadoR
dEL concURS dE REcERca

IREnE LóPEz PRESEnta EL SEU LLIBRE SoBRE
EL PatRImonI dE toRtoSa, tREBaLL

gUanyadoR dE L’any PaSSat

L’ESPaI ImmaRt REP La coRaL gymúSIc PER 
cLoURE La FIRa LItERàRIa Joan cId I mULEt

III PREmI FEm LLEtRa a La LLIBRERIa La maLLén, PEL SUPoRt a La FIRa I a La LItERat URa

FIRA LITERÀRIA
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del 6 al 15 de juliol de 2017

PROGRAMA DE LA fESTA MAjOR

Organitza: Secció de Festes de l’EMD i Jesús Activitats i Serveis, SL

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

 Divendres, 30 de juny 
20.00h Lliurament del guardó del Jesusenc de 
l’any 2016 i Premi a la Trajectòria.
Els jesusencs nominats són:

- Aleix Arrufat Sánchez
- Associació Cultural i Juvenil 7 Cervells
- Jaume Borja Ferrando
- Paco Prieto Ramírez

Organitza: Associació Josep Puig.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez. 
A continuació concert del Cor Tyrichae “Paraula a 
cor: litúrgia, poètica i popular”.
Lloc: Espai ImmArt (Claustre de la Immaculada).

 Dissabte, 1 de juliol
9.30h Desafio de porters.
Organitza: Chema Escuela Porteros i CF Jesús 
Catalònia.
Lloc: Camp de la Santa Creu.

 Dijous, 6 de juliol 
De 20.00h a 21.30h Lliurament del programa i 
el panoli de la Festa Major. Els veïns i les veïnes 
del poble podran passar a buscar el llibre de festes 
i el tradicional panoli. Serà repartit per les pubilles i 
hereus vestits de pagès i pagesa.

El grup de Gralles i Tabals de Jesús portarà la música 
per tots els carrers i places del poble.

Els punts de recollida seran: La Pèrgola, Pl. Creu, Pl. 
22 de Març, C. Sèquia, Pl. de Bous,  Av. Santa Teresa 
en C. Garcia, Mercat Municipal i Av. Molins d’en 
Comte (enfront Casal).

 Divendres, 7 de juliol
19.00h XII Torneig de Futbol 7 Festes de Jesús.  
Categories: Sènior i juvenil.
Organitza: CF Jesús Catalònia.
19.30h Trobada de Penyes i salutació del 
Personatge Revelació 2016.
Lloc: Les Piscines. 
20.00h Correbars per diferents bars del poble. 
Organitza: Penyes participants al Circuit de Penyes.  
Col·labora: La Gela, Bar Restaurant Sant 
Francesc, Taverna JP, Bar Olímpic, Bar Deportes, 
Bar Modern, Bar de les Piscines (Jesussport) i 
Bar del CF Jesús Catalònia.
22.15h Recepció i signatura del Llibre d’Honor.
Lloc: EMD de Jesús.
22.30h Concentració de pubilles, pubilletes, hereus i 
autoritats al Pati de la  
Immaculada, que desfilaran fins l’Institut Escola Daniel 
Mangrané.
23.00h Proclamació de la Pubilla Major de Festes, 
pubilles, pubilletes i hereus de les entitats que 
representaran el poble de Jesús, a càrrec de l’Alcalde 
de l’EMD de Jesús.
Pregó de la Festa Major a càrrec del CF Jesús 
Catalònia, per l’ascens del 1r equip a 2a Catalana 
i per la seva tasca social i esportiva al nostre 
poble.
En acabar s’interpretarà l’Himne de Jesús. 
Presentat per Jaume Borja. 
Actuarà la Banda Manel Martines i Solà, sota la 
direcció d’Agustí Roé. 
Acte amenitzat per Teclats Toni. 
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.
A continuació, inauguració de la zona jove 
instal·lada al recinte del Col·legi, a càrrec de la 
Pubilla Major, Nerea Tomàs Ripollés, acompanyada de 
les pubilles, dels hereus, del Regidor de Joventut, Sr. 
Jordi Brull i Royo, del Regidor de Festes, Sr. Josep Pere 
Puig i Rosales, i de tots els assistents.
00.30h Concert amb música dels 80-90 i més.
Hi haurà Special Barra Gyn.
Organitza: La Gela i Bar Restaurant Sant Francesc.
Lloc: Pèrgola.
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 Dissabte, 8 de juliol
Durant tot el dia, tots els xiquets fins als 16 anys, 
tenen l’entrada gratuïta a la Piscina.  
9.00h Giravolt de campanes anunciant la Festa 
Major.
11.00h Atraccions aquàtiques per a totes les 
edats.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
11.30h Inauguració de l’Exposició de bonsais a 
càrrec de Maria Panisello i Vilaroya, pubilla juvenil 
de l’entitat.
Organitza: Associació Bonsai Terres de l’Ebre.
Lloc: Gimnàs de la planta baixa de l’edifici de la 
Immaculada.
De 12h a 13h Lliurament del programa i el 
panoli de la Festa Major. Els veïns i veïnes del 
poble podran passar a buscar el llibre de festes i 
el tradicional panoli. Serà repartit per les pubilles 
i hereus.
Únic punt de recollida: Pèrgola del Pati de la 
Immaculada.
13.00h Vermut i aperitiu. 
Organitza: Societat Cultural i Ecologista Sant Josep.
Lloc: Pl. Ànimes i C. Nou.
16.00h Finals del XII Torneig Futbol 7 Festes 
de Jesús.
Organitza: CF Jesús Catalònia.
Lloc: Camp de la Santa Creu.
18.00h Taller Casteller a càrrec de la colla 
castellera Castellers de Tortosa.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
19.00h Cervesada popular patrocinada per Bar 
Restaurant La Gela.  
20.15h Sortida de l’Església de la imatge de 
Sant Francesc.
La imatge del sant serà portada per 
l’Abeuradero, per la celebració dels seus 20 
anys. 
20.30h Ofrena de flors i fruits a Sant Francesc, 
patró del poble. 
Demanem la participació dels veïns, penyes i 
entitats.
Hi participaran: 
-	GRALLES I TABALS DE JESÚS 
-	BANDA DE L’ESCOLA DE MÚSICA M. MARTINES 

I SOLÀ
-	GEGANTS PACO I PEPA 

Desfilada de vehicles clàssics.  
Concentració enfront del Camp de Futbol.
Recorregut: Av. Santa Teresa, C. Flix, Pl. Bous, C. 

Benissanet, C. Vinebre,   C. Sèquia, Av. Molins d’en 
Comte i C. Daniel Mangrané.
L’Ofrena és el millor acte de les festes per sortir 
al carrer amb els nostres vestits tradicionals, que 
estan lligats a la nostra manera de ser i als nostres 
orígens, és per això que invitem el veïnat a participar 
a l’Ofrena  lluint els vestits de pagès.
Es recomana que es porten productes de llarga durada.
00.15h Gran ball en honor de les Pubilles i 
Hereus.
Ball amenitzat per l’Orquestra Montesol.
A la mitja part s’efectuarà el sorteig d’un sopar per 
a dues persones entre els posseïdors d’abonament, 
gentilesa del Restaurant Equitor. 
Entrada 15€ / Bonofesta gratuït.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

 Diumenge, 9 de juliol
11.00h Missa Major a l’Església Parroquial, en 
honor de Sant Francesc, Patró del Poble.
Acompanyarà la Missa l’Orquestra de Guitarres 
de l’Escola de Música Manel Martines i Solà. 
11.45h Festa de Benvinguda als nous Jesusencs.  
Es posarà l’escut representatiu del Poble i es lliurarà 
una orla als nascuts l’any 2016.
Actuarà la Banda de Música Manel Martines i 
Solà. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
Tot seguit, Ball de Vermut de l’Associació 
Cultural 7 Cervells de Jesús.  
Durant l’acte ens acompanyarà lo Boti. Allí tots els 
xiquets i xiquetes que vulgueu li podreu donar el 
xumet.
Patrocina: Associació Cultural 7 Cervells de Jesús.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
18.30h Cercavila pels carrers del poble a càrrec de 

la Xaranga Suc d’Anguila.   
19.00h Concentració de carrosses a l’Av. Santa 
Teresa, on es farà públic el veredicte 
del jurat.
20.00h Gran COSSO IRIS pels carrers del poble, 
acompanyats per la Xaranga Suc d’Anguila.
23.00h Nit de Teatre.  Aquí no paga ni Déu. A 
càrrec del grup de teatre Euterpe. 
És una divertida comèdia escrita l’any 1973 en 
plena crisi econòmica, institucional, pujada de 
preus, repressió, desnonaments... 
Quaranta anys després aquesta obra se’ns 
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rebel·la rabiosament actual. Les protagonistes, 
Antònia i Marga, són dos ciutadanes indignades 
que es rebel·len contra el sistema robant en uns 
supermercats quan aquests pugen els preus. 
A partir d’aquí tots els personatges es van inserint 
en una complexa, delirant i divertida situació que 
fa d’aquest vodevil polític una trama que pretén 
treure la rialla del públic.
Entrada 10€ / Bonofesta gratuït.
Col·labora: Grup de Teatre Euterpe.
A la mitja part s’efectuarà el sorteig d’un sopar per 
a dues persones entre els posseïdors d’abonament, 
gentilesa de la Taverna JP.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

 Dilluns, 10 de juliol
 DIADA DE LA GENT GRAN  
 I NIT DE PENYES
Durant tot el dia, tots els jubilats, tenen l’entrada 
gratuïta a la Piscina.   
8.00h Posada de carros i carretes al voltant de 
la plaça de bous, situada a la Ctra. de Roquetes, 
enfront del Col·legi.
Es prega puntualitat perquè si no es perdrà el torn.
A continuació CONCURS DE TRACTORS I 
ESMORZAR POPULAR.
Col·labora: Soldebre, SCCL, Jesussport, Mulet & 
Hidalgo i Forn de Carlos Ripollès.  
12.00h Jocs de carrer i gimcana per als xiquets 
i xiquetes.   
Organitza: Esplai 7C. 
Concentració: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
16.00h Visita a la Llar de l’Hospital de la 
Santa Creu, acompanyats pel cantador de Jotes 
Tortosines Joseret i la seua Rondalla.
Concentració: Casal de Jubilats Sant Francesc.
18.00h Missa en homenatge a la Gent Gran.
Actuació de Joseret i la seua Rondalla.
18.00h Tirada de Birles.  
Lloc: Camp de Birles de l’Edifici de la Immaculada.
19.00h Discoteca infantil per als més jóvens de 
la casa amb Èric P.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.
20.00h Sopar per a la Gent Gran. 
A continuació Festa Homenatge:
- Al avis, de més edat de la festa.
- Al matrimoni més vell del poble.

- A les parelles que celebren les noces d’or aquest 
any.
Durant l’acte, s’efectuarà el sorteig d’un sopar per 
a dues persones entre els posseïdors d’abonament, 
gentilesa del Bar Restaurant Sant Francesc.
A continuació Ball amb el Duo Sherpas.
És imprescindible presentar el tiquet a l’entrada.
Inscripció prèvia de 2€ (la gent gran que no siga de 
Jesús i no tinga el bonofesta i vulga assistir al sopar, 
el preu de tiquet és de 10€).
Lloc: Casal Jesusenc.
22.00h Sopar de Germanor de les Penyes i 
colles d’amics de Jesús. 
A partir de les 19.00h, es facilitaran taules i cadires 
a les penyes, fins que s’esgoten les existències, i 
cada grup es portarà el seu sopar.
Concurs al millor coc. Presenteu el coc que 
porteu per sopar i aconseguiu un premi en forma 
de lot. S’ha de presentar el coc sencer. Aquest serà 
retornat a la penya/colla que l’haja elaborat.
Col·labora: Ous Ferré.
A partir de les 00.00h Gimcana de Penyes. Hi 
poden participar totes les penyes del poble majors 
de 16 anys.
A continuació, Festa Guateque amb música dels 
70, 80 i 90 i els èxits actuals.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

 Dimarts, 11 de juliol
 DIADA DE LA DONA
Durant tot el dia, les dones tenen l’entrada gratuïta 
a les Piscines.  
13.00h Concentració de les dones a la Pèrgola del 
Pati de la Immaculada i Elecció de l’Alcaldessa (la 
més gran assistent a la festa).
Tot seguit Concurs de Pizzes. S’han de portar les 
pizzes ja cuinades. Es premiarà la millor pizza, amb 
una caixa de cava.
Organitza: Associació de Dones de Jesús.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
Abans de dinar, Musclada patrocinada per 
l’Associació de Dones de Jesús. 
Col·labora: Peixateria Juanito.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
14.00h Dinar de Germanor de les Dones. 
L’organització facilitarà les taules i les cadires. 
Al finalitzar el dinar hi haurà ball amenitzat 
pel Dj Sisco Paredes.
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Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada. 
18.30h Desfilada amb mantons de tot tipus per 
assistir a la Festa dels Bous.    
Sortida des de la Pèrgola del Pati de la Immaculada.
18.45h Vaquetes exclusivament per a les dones. 
19.00h Tarda de “Becerres” de la Ramaderia de 
Pere Fumadó (Lo Charnego).
Prova de penyes a la mitja part dels bous. 
00.00h Gran sessió de Ball amenitzat per 
l’Orquestra Enigma.
Ball de mantons de Manila.
A la mitja part també s’efectuarà un sorteig per 
als posseïdors d’abonament, d’un sopar per a dues 
persones, per gentilesa del Bar Olímpic. 
Entrada 10€ / Bonofesta gratuït.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.
00.30h Prova de Penyes “Cúrling Humà”.
Lloc: Camp de Futbol.

 Dimecres, 12 juliol

 Jornada “Jocs Esportius i Tradicionals” 
11.30h Birles, estirada de corda, curses de sacs, 
mocador, proves d’habilitat...
Organitza: Associació Josep Puig. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
13.00h Degustació de cervesa patrocinada pel 
Bar Modern.

XXIX CONCURS POPULAR DE TRUITES
18.30h Inscripcions per al Concurs Popular de 
Truites. S’oferiran oli, ous i patates 
als participants, que s’han de portar el fogó, la 
paella i els ingredients que creguen més idonis per 
a fer la truita.
Només es podrà presentar una truita per 
participant/penya/colla.
El concurs finalitzarà a les 20.30h.

- Premi a la truita de més bon gust.
- Premi a la truita de mes bona presentació.
- Premi a la truita més original (pels ingredients).

Organitza: Secció de Festes. 
Col·labora: Distribucions Sebel i Soldebre, SCCL. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
19.00h Tancament dels carrers Molins d’en Comte 
i Daniel Mangrané, perquè tots els veïns hi puguen 
col·locar les taules.
19.30h Cervesada Popular patrocinada per 
l’Associació d’Empresaris de Jesús i Bar 

Restaurant Sant Francesc. 
Col·labora Muniatto Xou.
Lloc: Pl. 22 de març.
22.00h XXXIV EDICIÓ DE LA GRAN PAELLA 
POPULAR D’ARRÒS.
Col·laboren:
PADESA 
FRIGORÍFICS LLUÍS
SOLDEBRE, SCCL
LOURDES MARTÍNEZ
CAMBRA ARROSSERA D’AMPOSTA–ARRÒS 
MONTSIÀ 
Amenitzarà el sopar la Xaranga Suc d’Anguila. 
23.45h V Bingo CF Jesús Catalònia.  
Organitza: Club de Futbol Jesús Catalònia.
I després ball popular amb Orquestra Màgia Negra.

Lloc: Plaça de la Creu
A partir de les 17.00h i fins les 20h

es llogaran taules i cadires per a la Paella.
Preu: 1,00€ cadira

 5,00€ taula

La recollida de les mateixes serà de les 
00.00h a les 3.00h de la matinada.

Lloc: Pl. de la Verdura.

 Dijous, 13 de juliol
10.00h VI Tirada Intercomarcal de Birles 
“Memorial Ramón Lapeira”.  
Clubs participants de les Terres de l’Ebre i Castelló.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.
10.00h a 12.00h Castells inflables per a xiquets 
de 3 a 16 anys. L’activitat serà gratuïta per a 
aquesta franja d’edat.  
Organitza: Jesussport. 
Lloc: Bar de les piscines Jesussport.
18.15h Concentració a la Pl. Francesc Queralt de 
les pubilles, pubilletes i hereus, i desfilada fins la 
plaça dels bous.
19.00h Tarda de vaques, actuaran Salveta de 
Vilafamés i Quique Otero d’Onda que faran 
treballar tota la tarda les vaques pels obstacles.
Seguidament, descans perquè la gent que ho desitge 
puga sopar a les mateixes carretes de la plaça.
A continuació embolada del bou de la Penya Lo 
Novillo de Jesús.
20.30h Exhibició de patinatge artístic a càrrec 
dels alumnes del Club Patí Jesús.
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Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané. 
23.00h VII Trobada de Clubs de Ball Esportiu. 
Gran exhibició de ball a càrrec de les parelles de 
competició del Twist CBE de Jesús, de parelles 
invitades d’altres clubs de les Terres de l’Ebre i 
Catalunya, i de grups de ball social.
Actuació estel·lar dels professors del club Mercè 
Llorca i Giuseppe Sgroi, segons  d’Espanya 
en Estàndards i segons en 10 balls i finalistes en 
nombroses competicions internacionals. 
Organitza: Club de Ball Esportiu Twist Jesús.
Col·labora: Altadill Electrodomèstics, Masale 
Pinsos ACANA, Salvadó Assessors, VCh 
Arquitectura-consulting i E. Ports.
Entrada 10€ / Bonofesta gratuït.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.
00.00h Cursa de vehicles casolans.
Tothom que hi vulga participar, major de 16 anys, 
s’ha d’inscriure-hi prèviament.
Lloc: C. Sèquia i Ctra. de Jesús a Roquetes.
01.00h Festa Jove amb actuacions de dj’s.
Organitza: CF Jesús Catalònia.
Col·labora: Secció de Festes.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

 Divendres, 14 de juliol
 NIT BLANCA
11.00h Trencada d’olles.
Lloc: Pati de la Immaculada.
12.00h Concursos d’habilitat. Es realitzaran les 
següents proves: plantada de botella d’aigua, 
spinners, patinets, baralluga i yo-yo.
Col·labora: Assesoria Fiscal Dertusa, SL.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
13.30h Cervesada popular.
Col·labora: TOSCA - DAMM.
Organitza: Penya Barcelonista de Jesús.
Lloc: C. Vilanova. 
18.30h Concentració a l’Aube de les pubilles, 
pubilletes i hereus i desfilada fins a la plaça dels 
bous.
19.00h Bous a la plaça, de la Ramaderia de Pere 
Fumadó (Lo Charnego).
Es realitzarà la II Cagada del Manso.
Hi haurà espectacle a càrrec dels retalladors José 
Manuel González (el Poca) de La Vall d’Uixó i José 
Fèlix de Vinaròs.
Col·labora: Penya Taurina lo Novillo de Jesús.

23.30h Ball amenitzat per LOS MARTINES.
Nou grup musical format per músics de l’Escola de 
Música de Jesús i de la Banda de Música Manel 
Martines i Solà, que ens farà gaudir de cançons de 
totes les èpoques. Concert per ballar de la primera 
fins a l’última cançó.
L’Associació de Dones de Jesús organitzarà el 
Ball del fanalet. 
A la mitja part també s’efectuarà el sorteig d’un 
sopar per a dues persones entre els posseïdors 
d’abonament, gentilesa del Restaurant La Gela.
A partir de les 2 de la matinada actuació de 
l’Orquestra La Cruzada.
Entrada (Martines i La Cruzada) 15€ / Bonofesta gratuït.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané. 

 Dissabte, 15 de juliol
11.00h fins les 14.00h la mainada podrà gaudir 
d’un Parc d’atraccions infantils gratuït.
Lloc: Pati de la Immaculada.
13.00h Cervesada popular patrocinada pel Bar 
Olímpic. 
17.00h Obertura del recinte, per reservar taula per 
al Sopar de l’Estofat de bou.
Lloc: Passeig Josep Puig.
18.30h Missa en honor a Sant Cristòfol, patró 
dels automobilistes. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
En acabar la celebració litúrgica, es beneiran els 
vehicles davant l’Església Parroquial.
19.00h Festa Holi. Veniu a gaudir al màxim amb 
aquesta festa acolorida i refrescant mentre balleu i 
canteu les cançons més actuals. Durant el transcurs 
de la festa s’efectuarà un mannequin challenge.
Lloc: Barranc.
20.00h Obertura del recinte per entrar tot el fato 
per al sopar.
22.00h SOPAR DE L’ESTOFAT DE BOU. 
Amenitzarà el sopar la  Xaranga Suc d’Anguila.
Hi haurà tiquets a la venda a 15€, per a tot aquell 
que no tinga abonament.
Serà obligatori el lliurament del tiquet que es dona 
amb l’abonament per a poder recollir l’estofat.
00.00h Els 7 Cervells encendran els Focs d’artifici 
com a cloenda de la Festa Major.
00.00h Gran sessió de ball, amenitzat per 
l’Orquestra Atalaia.
Entrada (sopar i ball) 15€ / Bonofesta gratuït.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.
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NOTES

EXPOSICIONS 
Exposició de bonsais (8 i 9 de juliol)

Lloc: Gimnàs de la planta baixa de l’edifici de 
la Immaculada. 
Horari: de 10.30h a 13.30h i de 17.00h a 
18.00h.

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

A l’Oficina de l’EMD de Jesús es podrà adquirir:
- La bandera oficial de l’EMD de Jesús al preu de 
5€ (els posseïdors d’abonament podran adquirir-
ne una per unitat familiar al preu de 2€).

BOUS
Article 10 de la Llei 34/2010 de Regulació 
de les Festes Tradicionals amb bous: “Es 
prohibeix explícitament l’ús de pals, punxes, 
descàrregues elèctriques innecessàries o 
elements similars contra els animals i també el 
llançament d’objectes o qualsevol altra pràctica 
que els provoqui dany”.
L’incompliment del que estableix l’art. 10 de 
la Llei 34/2010 de Regulació de les Festes 
Tradicionals amb bous i del Reglament de 
Desplegament de la Llei 34/2010 de Regulació 
de les Festes Tradicionals amb bous, eximeix la 
Comissió de Bous de qualsevol responsabilitat 
que per negligències se’n puguin derivar.
QUEDA PROHIBIT BAIXAR A LA PLAÇA 
DELS BOUS, ELS MENORS DE 16 ANYS.
ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ.

CONCURS DE CARROSSES
1r. premi: 500,00€    2n. premi: 350,00€    3r. 
premi: 250,00€
Es gratificarà amb 100,00€ totes aquelles 
carrosses que es presenten 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.

ACTES ZONA JOVE
Dijous, 6 de juliol
19.30h Muntatge Zona Jove.
Divendres, 7 de juliol
Inauguració de la zona jove instal·lada al recinte 
del Col·legi, a càrrec de la Pubilla Major, Nerea 
Tomàs Ripollés acompanyada de les pubilles, 
dels hereus, del Regidor de Joventut, Sr. Jordi 
Brull i Royo, del Regidor de Festes, Sr. Josep 
Pere Puig i Rosales, i de tots els assistents.
Divendres, 14 de juliol
Nit temàtica: “Hippie”.
Diumenge, 16 de juliol
19.00h Desmuntada popular de la Zona Jove.

ATENCIÓ PENYES! CIRCUIT 
- FESTES MAJORS 2017

ESTÀ OBERT A TOTES LES PENYES DEL POBLE 
MAJORS DE 16 ANYS.

El circuit de penyes de la Festa Major, constarà 
de les proves següents:
Cosso Iris (diumenge 9).
Tirada de Birles (dilluns 10)
Gimcana (dilluns 10) 
Prova a la mitja part dels bous (dimarts 11)
Cúrling humà (dimarts 11)
Concurs de truites (dimecres 12)
Cursa de vehicles casolans (dijous 13) 

Els equips estaran formats per tres o més 
persones, amb una edat  mínima de 16 anys, 
i els membres dels equips es poden combinar 
en funció de les proves.
El jurat del Circuit estarà format per membres 
de la comissió de festes i un delegat de cada 
penya.
Hi haurà un trofeu per a la penya guanyadora 
del circuit.
PER TAL DE PODER PARTICIPAR EN EL CIRCUIT 
CAL INCRIURE’S ABANS DEL DIJOUS DIA 6 DE 
JULIOL A L’OFICINA DE L’EMD.

Organitza: 
- Secció de Festes de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús
- Jesús Activitats i Serveis, SL
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ACTA ELECCIÓ DE PUBILLA MAjOR I PUBILLETA
LES PUBILLES JUVENILS PRESENTADES PER LES 
ENTITATS SÓN:

ÀNGELA MARTORELL PELLISÉ
ASSOCIACIÓ DE VETERANS JESÚS CATALÒNIA
ARIADNA BLANCH MONLLAÓ
CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC
CINTA DURAN BLANQUET
ASSOCIACIÓ DE DONES DE JESÚS
EVA BAIGES CARRASCO
AMPA IE DANIEL MANGRANÉ
IVON MAGRIÑÁ MORCILLO
SOCIETAT CULTURAL I ECOLOGISTA SANT JOSEP
LAURA PANISELLO VALLDEPÉREZ
AVV JESÚS CATALÒNIA
MARIA PANISELLO VILARROYA
ASSOCIACIÓ BONSAIS TERRES DE L’EBRE
MERITXELL BAYERRI GARCIA
SECCIÓ DE FESTES
MIRIAM  BARQUERO ROIG
CF JESÚS CATALÒNIA
NATALIA FERRÉ ALEIXENDRI
ASSOCIACIÓ CULTURAL I JUVENIL 7 CERVELLS
NEREA TOMÀS RIPOLLÉS
AMPA DE L’ESCOLA DE MÚSICA
NÚRIA GINOVART MESTRES
PENYA BARCELONISTA DE JESÚS

El dia 12 de maig de 2017, a les 20.00h, a la Sala Jordi 
Brull i Martínez de l’Ajuntament de Jesús, es reuneixen 
per a procedir a l’elecció i sorteig de la Pubilla Major i 
Pubilleta de la Festa Major 2017:
Sr. Víctor Ferrando i Sabaté, alcalde de Jesús
Sr. Josep Pere Puig i Rosales, regidor de Festes de l’EMD 
de Jesús
Sra. Susanna Gómez i Aixendri, regidora de l’EMD de 
Jesús
Sra. Eva Marro i Escoda, regidora de l’EMD de Jesús
Sr. José Sales i Andreu, representant de la Secció de 
Festes 
Representants d’entitats
Familiars de les pubilles i hereus

Després de reunir-se totes les pubilles, acorden per 
elecció, nomenar Pubilla Major de Festes 2017 a:

NEREA TOMÀS I RIPOLLÉS

LES PUBILLES INFANTILS PRESENTADES PER LES 
ENTITATS SÓN:

Després de realitzar-se el sorteig davant de tot el públic 
assistent, la Pubilleta 2017 és:

AINHOA QUERAL I GIL

AINHOA QUERAL GIL
AMPA DE L’ESCOLA DE MÚSICA
CINTA LUNA GUEROLA
SECCIÓ DE FESTES
EMMA COLOMÉ BENET
CLUB DE BALL TWIST
IRENE BLANCH MONLLAÓ
AVV JESÚS CATALÒNIA
JOANA CHAVARRIA FERRERES
AMICS DEL CAVALL EQUITOR
NOELIA GALLEGO MONTERO
ASSOCIACIÓ CULTURAL I JUVENIL 7 CERVELLS
PAULA SOLÉ DOMENECH
SOCIETAT CULTURAL SANT JOSEP
PAULA CORTEGANA LIZARRA
CF JESÚS CATALÒNIA
VALENTINA BORRÀS GÓMEZ
ASSOCIACIÓ DE DONES DE JESÚS
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PUBILLES I HEREUS
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ELS mEStRES dEL moRtER a mEScLa dELtEBRE I La tUBada
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fESTA DE LA PRIMAvERA AEjE
El passat 22 d’abril l’Associació d’Empresaris de Jesús 
(AEJE) va organitzar la primera Festa de la Primavera. 
Aquesta iniciativa, tenia com objectiu dinamitzar el 
poble i donar a conèixer els diferents negocis locals 
que s’hi troben, atraient públic no només local si no 
també d’altres poblacions veïnes.
El cartell de l’acte va incloure les següents activitats:
Un MERCAT DE VINS I CERVESES DE PROXIMITAT, amb 
la participació de diferents cellers de la Terra alta i la 
Ribera d’Ebre on es varen exposar els seus productes 
per tastar o comprar, acompanyats d’algunes de les 
mircrocerveseries més importants de la comarca. 
Castells inflables per als més menuts. Parades de 
comerços del nostre poble que van oferir els seus 
productes com llibres i roses, llaminadures i gelats. Al 
mateix temps, els diferents restauradors de Jesús van 
oferir un complet SERVEI DE TAPES on es varen poder 
degustar durant tota la jornada.
CONCERT en directe a càrrec del grup musical de les 
Terres de l’Ebre “XVersions” i per finalitzar, l’actuació 
del Sergi Roda, DJ de música House, Indie i Pop que 
va amenitzar el final de festa.
Per degustar qualsevol vi o cervesa era necessari 
treure un tiquet al punt d’informació de l’organització, 
que incloïa una copa de tast de regal, una consumició 
de vi o cervesa i un pinxo.
Des de l’Associació, estem molt satisfets de la gran 
participació de públic que va assistir, així com també 
volem agrair a totes les persones i entitats que han 
col·laborat desinteressadament en l’organització i 
muntatges de la festa, i en concret a l’EMD de Jesús 
per facilitar-nos el lloc i els materials, a l’empresa 
Germans Montero per tota la instal·lació elèctrica, al 
forn de Carlos, a la Botigueta de Carme, a Fruites i 
Verdures Lourdes, a Opticalia, a l’Associació cultural i 
juvenil Set Cervells i a l’escola de ball del CBE Jesús 
“Twist”.
La Junta AEJE
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ENTITATS

ASSOCIACIÓ SANT jOSEP: SORTIDA A LA POBLA DE BENIfASSÀ

CONfRARIA DEL SAGRAT COR

AGRAÏMENT DE MN. PACO

Aquest dissabte, 25 de març, fem la nostra sortida 
habitual. Després d’uns quants dies de pluja i fred, 
sembla que el temps es recupera. Llueix el sol i la 
temperatura és agradable.
Sortim a les 8,45 h. en direcció a La Pobla de 
Benifassà. Deixem els cotxes a l’entrada del poble en 
un replà que hi ha. Passem per dins del poble i quan 
arribem als safareigs aprofitem per fer l’esmorzaret. 
Estem preparats i animats per emprendre la marxa. 
Seguim el camí que ens porta a la Font de la Caritat. És 
un lloc bonic però està una mica descuidat. El camí és 
prou ample, i aprofitem per anar xerrant animadament. 
Passem pel pouet del Mas de Riera i arribem al Mas. 
La casa no és molt gran però està molt ben cuidada i 
l’entorn està molt net la qual cosa ens convida a tenir 
ganes de quedar-nos-hi. Quina tranquil·litat! Però... va! 
Continuem! Xerrant i admirant el paisatge ens trobem 
un lloc ple de narcisos petitets que estan florits. No 
dubten ni un moment per fer aromateràpia i gaudir de 
la seva olor. Ja hi som prop del Mas de la Pastora. 
Uns núvols una mica sospitosos estan tapant el cel. 
Una gota aquí, una altra allà... és hora de jugar a les 
disfresses. Deu minuts i prou!
Torna a sortir el sol. Anem seguint i arribem als prats 
que hi ha abans del Mas de Sinfores. Els aranyons 
estan en plena floració. Vaja espectacle més relaxant! 
Més endavant les vaques pasturen alienes a la nostra 

presència. El Mas és bastant gran. Encara que una 
mica abandonat, té una petita part i l’estable que 
estan en bones condicions. El més destacable és la 
seva situació i el lloc privilegiat on es troba, ja que hi 
és al damunt d’una muntanya i a l’altra part té la vall 
al fons. Aprofitem per dinar i descansar una estona.
Com que ens tornen a visitar els núvols i es gira un 
aire humit no fem molta tertúlia i continuem la nostra 
marxa. Anem cap al pla dels Favarets. Poc a poc 
el paisatge va canviant. Estem a dalt de tot de les 
muntanyes i podem gaudir d’unes vistes meravelloses.
Muntanyes i muntanyes per una part, ... La Pobla, el 
Bellestar al fons com dos mosquits, més endavant 
i a l’altra part, en la llunyania, els pobles costaners 
i el mar. El sol torna a acompanyar-nos. Anem pel 
bosc gaudint dels pins ancians, alguns amb formes 
molt capritxoses. Fem un petit descans i controlem la 
nostra marxa de creuer. Avui anem amb molta calma. 
Passem pel Coll dels Xumadors i a partir d’aquí tot és 
costa avall. Al final ens espera La Pobla i ens dirigim 
cap als cotxes. Ha sigut un dia molt bonic i relaxant 
propi de la primavera, amb tot el seu esplendor: temps 
canviant constantment i esclat de flors amb el seus 
aromes i colors. Bona primavera a tots! Fins aviat!

Amparo Monllau
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En data 17 de Febrer de 2017, va tenir lloc el canvi 
de la nova Junta Directiva de la entitat que detallem 
a continuació:

Presidenta: Guadalupe Panisello Vico.

Vice-President: Francisco Garrigós.

Secretària: Cinta Baiges.

Tresorer: Fernando Lara.

Vocals: Manoli Expósito, Xavier Blanch, Antonio Plaza, 

Agraeixo de tot cor la presència d’un grup significatiu 
de feligresos a l’acte de la meua presa de possessió 
com a canonge la Catedral de Tortosa. Penseu que 
aquesta distinció no és sols per a mi, és també per 
a tota la parròquia de Sant Francesc, de Jesús, i 
és per aquest motiu principalment que jo ho vaig 
aceptar, pensant que era un bé per al poble. Com 
també agraeixo el detall que heu tingut de fer-

Primitivo Conesa, Jaume Nolla i Cinta Moreso.

La Confraria ha participat en tots els actes de 
Setmana Santa tan en la processó del diumenge de 
Rams, dijous Sant el Sant enterrament a Jesús, ara us 
animen a participar  en la confecció de les catifes el 
proper dia 25 de Juny.

Tota persona interessada així com per demanar 
informació pot trucar al 653 552 325.

me arribar una quantitat de diners perquè jo els 
puga dedicar a allò que cregui més convenient. He 
pensat que una destinació bona serà fer l’entrega, 
en nom de tots vatros, a la botiga solidària de 
Càritas parroquial de Jesús. Repeteixo: Moltes 
gràcies a tots!

Mn. Paco
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SIgnatURa convEnI avv

gRUP dE zUmBa aL caSaL JESUSEnc PUBILLES I HEREUS EntRantS I SoRtIntS

EStat dEL caSaL JESUSEnc dURant ELS InFLaBLES
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ASSOCIACIÓ DE vEÏNS jESÚS CATALòNIA
El passat dia 22 d’abril, es va celebrar la 33a 
edició dels Premis Literaris Jesús Catalònia. 
Es va celebrar amb un ambient festiu i ple de cultura com 
manen els canons de la festa, acompanyats per grans 
persones.

En tot moment el nostre president va estar custodiat per la 
nostra pubilla major i el nostre hereu menut Arnau Vidiella.

Remarcar que és una data important dintre del calendari 
de l’associació, i que una vegada més es va supera amb 
escreix.

Felicitar al Sr. Sergi Navarro per la presentació de la 
publicació de l’obra que va esser guanyador en la edició 
del 2008, “FVNUS DERTOSANORVUM el món funerari de 
la ciutat de Tortosa”.

Agraïment especial a la Federació Mutua Catalana per la 
implicació sempre incondicional per a que aquests premis 
es puguin celebrar i posteriorment poder editar les seves 
obres.

També agraïment a les diferents estaments públics com 
són la EMD de Jesús, Ajuntament de Tortosa i Diputació 
de Tarragona en la seva secció de Cultura.

I sobretot felicitar als guanyadors.

1r Premi Història Sr. Edmigi Subirats i Sebastià 
per l’obra “L’entramat literari del primer blade”
1r Premi Narrativa Sr. Manuel Roig Abad per l’obra 
“Apocalipsi Zombie”
1r accèsit Narrativa Srta. Teresa Guiluz i Vidal per 
l’obra “La biblioteca”
2n accèsit Narrativa Sr. Jordi Ubach i Vilarnau per 
l’obra “Margarida”

També es va fer lliurament de plaques a els nostres 
membres que tants anys en han fet de jurat, fent una tasca 
molt lloable el SR. Lluis Pegueroles Ariño i fent menció a 
la resta que no van poder assistir els Sr. Salvador Joan 
Rovira Gómez, Sr. Ramon Miravall Dolç i Sr. Josep Maria 
Sanz Travé.
Un acte acompanyat per un grup d’amics de la bona 
música com són Marc, Andrea, Gemma, Nerea i Cora, 
delectant als assistents amb peces adients a l’ocasió.
També el nostre soci Eloy Blanquet ens va cedir els seus 
quadres per fer una petita exposició d’aquest artista 
jesussenc així com la maqueta d’una masia catalana que 
acompanyava als oradors cedida pel Sr. Sergi Andreu.
Gràcies a tots els assistents i us emplacem en properes 
edicions, perquè la cultura és el nostre fonament.

El dia 27 de Maig es va fer cel·lebrar la ja tradicional 
festa del soci, amb inflables al matí i un copiós 
vermut  al migdia.
La afluència de socis va estar com altres anys 
notable i això ens arregla i ens inspira a continuar, ja 
que la festa del mati està feta per als més menuts 
de la casa.
Com tots els anys la empresa Brincapark ens va 
portar uns inflables que van fer gaudir a tots els 
nois/es	que	ens	varen	acompanyar.
Per la tarda es va fer una demostració de Zumba 
a càrrec de Iris Pérez, que va estar creiem molt 
novadora i “garbosa”. Gràcies Iris.
Per la nit es va cel·lebrar el ball amb l’actuació de 
Sisco Paredes on des de aquí li agraïm la sempre 
inestimable col·laboració.
Durant la mitja part del ball es va fer la presentació 
de les pubilles i hereus que ens representaran 
durant un any a la nostra -vostra entitat que són:

Pubilla gran; Laura Panisello Valldeperez

Hereu gran; Ivan Pujol Calvo

Pubilla infantil; Irene Blach Monllao

Hereu infantil; Josep Martínez Panisello

Com no agrair a les pubilles i hereus que ens van 
representar l’any passat.

Nomes agrair a tots els socis que ens vareu poder 
acompanyar i donar la satisfacció que la feina que 
hi fa la junta directiva sigui recompensada en la 
vostra presència en el vostre dia.

Dir que en breu rebreu a casa la nota emplaçant-
vos per a l’assamblea general de socis i animar 
a que hi participeu, així mateix rebreu una carta 
on es pot fer actualització de dades de socis 
o be convidar a algun amic o familiar a que es 
faci soci de la entitat. La junta treballa per a 
que la utilització del paper sigui testimonial, i 
ens poguesem comunicar tots per via les xarxes 
socials o bé al correu de la entitat, tant sigui per 
fer suggerències com per enviar notificacions. Cal 
ser acurat en lo medi ambient.

Des de aquí també desitjar-vos unes bones festes 
majors.

 Francesc Subirats Hierro
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El dia 22 de Març es va fer entrada a l’EMD de l’escrit comunicant després d’una inspecció visual in situ de les diferents 
deficiències al nostre poble, tal com son:

n  C/Molins	d’en	Compte,	nº	24,	tros	de	vorera	enfonsada.
n  C/Caritat	nº	41,	paviment	en	mal	estat.
n  Problemàtica sortida Avinguda Santa Teresa, enfront Col-legi Sant Jordi.
n  Crta. Jesús-Tortosa, forat enfront domicili Germans Benet.
n  Clots als carrers Aldover i  Saragossa i al carrer enfront al Tanatori.
n  Repintar tots els passos de vianants.
n  Fer recollir els excrements dels gossos o aplicació de la normativa vigent.

n  Tema repartiment de correu als “canalets” i disseminats.

Francesc Subirats Hierro

CONDICIONAMENT DEL SòL DEL GIMNÀS
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Centre LES MILLS    616 484 843

AQUEST ESTIU 2017…
HORARI DE LA PISCINA: de 10 a 19’30h de dilluns a diumenge.
AQUAGIM, AQUAZUMBA I AQUACOMBAT (incloses en la quota del gimnàs).
CURSETS DE NATACIÓ PER A TOTS ELS NIVELLS I EDATS.
NATACIÓ PER LLIURE I AMB CARRIL. De dilluns a divendres de 10 a 12h, de 13 a 15’30h I de 18’30 a 19’30h.

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

10-11h Curset +9a Curset +9a Curset +9a Curset +9a Curset +9a
11-12h CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS

12-13h CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS

14-15h Aquagim Aquagim Aquagim Aquagim Aquagim
15’30-16’30 Curset +6a Curset +6a Curset +6a Curset +6a Curset +6a
16’30-17’30 Curset +3a Curset +3a Curset +3a Curset +3a Curset +3a
17’30-18’30 Curset +3a Curset +3a Curset +3a Curset +3a Curset +3a

ESTIU I PÀDEL:
CAMPUS DE PÀDEL I ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES AMB PISCINA del 26 de Juny fins el 31 d’Agost.
1 JULIOL 1r NOCTURN de PÀDEL
22 JULIOL Torneig PÀDEL KIDS.
5 i 6 d’AGOST Torneig PER EQUIPS.
12 d’AGOST 2n NOCTURN.
Del 21 al 27 d’AGOST Torneig ALTADILL PÀDEL TOUR.
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NOTA INfORMATIvA ASSOCIACIÓ DE DONES.
El passat dia 13 de maig vam anar d’excursió a 
Girona Temps de Flors. Molt bona acollida per part 
de les sòcies i ho vam passar genial.

El dia 29 de juny a les 18 hores els Mossos 
d’Esquadra faran una xerrada a la Sala Jordi Brull 
sota el títol “Prevenció d’estafes”.

Agraïm al forn de Carlos Ripollés i a Carme Martorell 
la seua col·laboració per poder fer el sorteig de la 
mona i les botelles de cava. El número premiat 
va ser el 1731, i l’afortunada va ser la sòcia Sefa 
Vicient.

Aquest any no hi haurà sopar de fi de curs per 
motius de calendari.

Les pubilles i els hereus que ens representaran a la 
propera Festa Major són CINTA DURAN BLANQUET 
i FRANCESC BLANQUET LLOBET pubilla juvenil i 
hereu juvenil i VALENTINA BORRÀS GÓMEZ i PAU 

FERRÉ LLEIXÀ pubilla infantil i hereu infantil. A tots 
quatre els agraïm la seua representació.

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

Durant les vacances podeu començar a llegir el 
llibre Negre estalzí  de Francesca Aliern. Serà el 
proper Club de Lectura per al mes de setembre.

Us desitgem a totes molt bones vacances d’estiu i 
molt bona Festa Major. Fem extensiu aquest desig, 
també, a totes les entitats i persones del poble.

L’Assossiació Cultural Bonsais Terres de l’Ebre,
ha participat a l’exposició de bonsais d’alumnes de Xavi Redon
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“ELS 7C ESCALfEN MOTORS”
Encara que no ens trobem en plena temporada de 
correfocs, l’activitat dels 7C és frenètica.

El passat mes d’abril Hydracus va realitzar 2 
sortides. Primer no es va voler perdre l’èxit de la 
Festa de la Primavera organitzada per l’AEJE. Un 
plaer participar d’aquesta nova iniciativa. I el 29 
abril mos vam desplaçar fins a Ascó per a participar 
de la VII Trobada de Bestiari. L’aigua va fer acte 
de presència, però no va poder apagar el foc de la 
cultura. 

El 2 juny els 7C mos vam adherir a la Diada de 
l’associacionisme cultural 2017 i vam obrir la casa 
d’Hydracus per als més menuts. Nombrosos xiquets 
i xiquetes van escoltar atentament el conte dels 
orígens dels correfocs, així com les explicacions 
referents als coets, a la vestimenta i a Hydracus i 
altres dracs. Per acabar, van poder sentir-se diables 
per un dia, fent un correfoc sense foc!

De cara a l’estiu que ja s’apropa, els 7C oferim 
una temporada més, com no podia ser d’una altra 
manera, el Casal Estiu. Los xiquets del poble podran 
gaudir del Casal d’Estiu per excel·lència, barrejant 
cultura, esport i valors. 

I ja en clau Festes Majors, els 7C tornarem a ser 
una entitat molt activa, participant de la presentació 
de les Pubilles i Hereus, de l’Ofrena, organitzant el 
Ball de Vermut i la donació del xumet al Boti, la 
gimcama infantil i el castell de Fi de festes. I com a 
representants de l’entitat, enguany tenim a:

Pubilla: Natàlia Ferré Aleixendri

Pubilleta: Noelia Gallego Montero

Hereu: Ot Raich Panisello

Hereuet: Arnau Brunet Pinto

De ben segur que representaran molt bé a l’entitat.

Seguirem informant per què aquesta temporada 
donarà molt a parlar ;)

Salut i Foc
- La Junta 7C - 

El primer dissabte de maig es va realitzar una 
Jornada de treball i de cohesió social entre tots els 
socis. Va ser una diada profitosa on es va preparar 
tot el material de cara la temporada de correfocs 
(forques, tabals, carro), es va ordenar el material de 
la Masia, es va netejar...i després de tant treballar, 
es va realitzar un dinar de germanor on l’armonia i 
el bon ambient van ser les notes predominants.
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SEGUIM SUMANT ÈXITS A TWIST jESÚS
Aquest mes de maig les parelles de competició de 
TWIST han obtingut magnífics resultats: A l’Hospitalet 
de l’Infant, Vasili i Sara van obtenir la primera posició 
al Trofeu Nacional en categoria Adult I 2a Territorial 
Llatí. Alex i Dàmaris van obtenir la segona posició al 
Trofeu Nacional en categoria Junior ll 1a Territorial Llatí. 
Pau i Carme van proclamar-se Campions d’Espanya 
Youth B Llatí aconseguint així passar a la categoria A, 
la màxima categoria en ball esportiu de competició.I 
els professors i entrenadors Giuseppe i Mercè van 
proclamar-se Subcampions d’Espanya Adult 10 balls, 
sent guanyadors absoluts de tots els 5 balls Standard.
Al Campionat de Catalunya celebrat a Reus Marc i Vera 
van obtenir la quarta posició en categoria Junior l tant 
en la modalitat Standard com Llatí, Alex i Dàmaris van 
classificar-se per a la final i obtenir una sisena posició 
en categoria Junior ll Llatí i Pau i Carme van obtenir la 
tercera posició en categoria Youth Llatí.
A la competició nacional celebrada a Esplugues de 
Llobregat , Vasili i Sara van proclamar-se campions de 
la Copa Promoció en categoria Adult I, de manera que 
han pujat a categoria 1a Territorial, Marc i Vera van ser 
els guanyadors Junior l C Llatí i 4ts en Standard, quedant 
3rs de la seva categoria i Pau i Carme van obtenir la 
primera posició en la recent nova categoria Youth A Llatí 

Enhorabona a totes les parelles!!!! AMUNT TWIST 
JESÚS!!! 
D’altra banda en la modalitat de ball social, TWIST 
també va realitzar una fantàstica actuació de  Zumba® 
a la Fira Expoebre de Tortosa
Acomiadem el curs escolar convidant-vos al Festival 
de fi de curs el proper divendres 16 de juny on podreu 
gaudir de els actuacions de tot l’alumnat de l’escola 
en les diferents modalitat. Us hi esperem!!!
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CASAL DE jUBILATS SANT fRANCESC  - jESÚS
Un cop més, ens dirigim a tots vosaltres per posar-vos 
al dia de les novetats del nostre Casal.
En primer lloc com tots sabeu, el passat 26 de 
març es va celebrar l’Assemblea General d’aquesta 
associació. Us detallem el 6è punt del ordre del dia de 
dita assemblea:

“Eleccions nova Junta directiva per cessament actual. 
Va prendre la paraula el president Sr. Juan Antoni 
Queral, per tractar el següent punt dient el següent. 
Bé pràcticament ens trobem igual que l’any passat 
després de renúncies, buscant gent i preguntar, ningú 
s’ha fet endavant, per tant estem sense cap candidat, 
arribat a aquest extrem que hem de dir a l’assemblea  
general, que és el que volem que es faci, us demano a 
algú dels presents, vol presentar la seva candidatura  
com a president de l’Associació?.  No respon ningú? Bé, 
que hem de fer pregunto  jo, perquè en aquest cas té 
la assemblea general la potestat de fer una proposta.

Algunes veus suposo que diran o diuen de dissoldre. 
La veritat és que per a mi dissoldre una associació 
com la nostra després del sacrifici que han fet tots, és 
molt fort, jo no voldria, per que aquí hi ha molta gent 
que està preparada  tant o millor que nosaltres, perquè 
aquí sembla que tinguem por, de quedar malament ho 
sabem tots i cada un fa el que pot i no està obligat a 
fer més.  Jo he consultat a grups de joves més joves que 
nosaltres  i cap es vol fer cap endavant i seria bo que es 
fessen cap endavant  ja  que per tenir una continuïtat 
ha d’haver gent, no podem estar sempre els mateixos, 
ens fem grans i hem estat 5 anys, però bé ja n’hi ha 
prou, ara han d’entrar altres de nous 4 anys més que 
passen volant.  Per tant teniu la paraula vosaltres, que 
us sembla que es pot fer.

El Sr. Ricardo vol dir unes paraules. Pren la paraula el 
Sr. Ricardo Domingo, el qual exposa: Senyors, davant la 
situació actual en que estem, que no trobem sortida i 
amb el mateix problema que l’any  anterior, sense que 
ningú vulgui assumir la presidència i encara que com 
a solució momentània continuï la Junta actual durant 
en cert temps, ens trobem novament sense resoldre la 
problemàtica.

I així mateix, i no es partidari d’arribar a la dissolució del 
Casal, que seria molt lamentable, és per que proposo a 
votació de l’Assemblea General i si ho troben correcte, 
que està disposat a exercir el càrrec de President  de 
l’Associació. Que no havia contemplat aquesta solució, 
ja que si aixi hagues estat, hauria presentat la seva 
candidatura, dins el termini establert per reglament, que 
era fins divendres 24 d’abril. Que confiava sincerament 
que a dia d’avui es presentaria algú per a president.

Aquesta proposta va ser aprovada per la Assemblea 
General per unanimitat. Seguidament el Sr. President 
Sr. Juan Antoni Queral, dóna constància que a partir 
d’avui el nou president serà el Sr. Ricardo Domingo”

Posteriorment mitjançant una circular informativa, que 
suposem haureu rebut tots, es dóna la composició 

total de la nova Junta Directiva així com els Actes i 
viatges programats per aquest any.
Els dies 5, 6 i 7 de maig, vàrem fer el viatge a la Costa 
Llevantina, que la veritat fou tot un èxit, la gent s’ho 
va passar molt bé.
El 17 de juny, tenim l’excursió d’un dia a Terol, import 
38.-€, amb esmorzar i dinar inclosos  i de regal 1 
botella de vi, 1 sobrassada  i una llonganissa. Ja som 
90 inscrits, per la qual cosa haurem de fer 2 autocars.
El diumenge 18 de juny, al descans del Ball 7:30 
tarde, es farà la presentació de la Pubilla Senyoreta 
Ariadna Blanch Monllaó.
Els dies 4 al 10 Setembre, (7 dies, 6 nits) tenim 
previst el viatge a Galícia-Ries Altes. Ja està oberta la 
preinscripció, animeu-vos.
El dia 4 octubre, Festa del Patró Sant Francesc, Missa 
i dinar amb ball.
Dia 21 octubre, visita vaixell Sovering a Barcelona
Dies 15, 16 i 17 de desembre, Viatge pre-nadal 
(pendent confirma destinació).
Dia 31 desembre, Sopar- ball de Cap d’Any al Casal 
Jesusenc.
Per qualsevol dubte o aclariment, així com reserves, al 
telefon 977502763 de dilluns  a divendres en horari 
de 10 a 12 o bé al wwwjubilats@emdjesus.cat
Tan mateix aprofitem aquest espai que ens brinda la 
present  edició per desitjar-vos, tant al nostre col·lectiu 
com a la resta de lectors i veïns que passeu unes 
BONES FESTES MAJORS.

LA JUNTA DIRECTIVA  
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L’hORA DE LA DEMOCRÀCIA! 
Des de 2012, institucions 
catalanes, partits i entitats 
sobiranistes estem demanant 
un acord per fer possible el 
referèndum,  però cap dels 
diferents governs de l’Estat 
ni la majoria de partits 
polítics espanyols han volgut 
atendre aquesta demanada, 
ni dialogar;  ans al contrari, 
només hem rebut querelles, 
multes i inhabilitacions 
traslladant a la justícia un 
problema que s’ha de resoldre 
des de la política.

Entre els drets essencials 
i inalienables de les societats democràtiques, es 
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest 
dret el que sustenta la demanda cívica, pacífica 
i democràtica que han expressat les ciutadanes 
i ciutadans de Catalunya en les multitudinàries 
mobilitzacions, que volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum.

L’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat 
experts en dret constitucional, permet la realització 
d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si 
aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per 
manca de voluntat política dels Governs d’Espanya. 

El 23 de desembre de 2016 es constituí El Pacte 
Nacional pel Referèndum que aplega milers d’entitats 
socials, culturals i polítiques i l’1 de febrer va aprovar 
un manifest que insta  els Governs de Catalunya i de 
l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i  a 
assolir finalment l’acord que estableixi les condicions 
i les garanties justes i necessàries per a la celebració 
d’un Referèndum, al qual tothom se sent cridat a 
participar-hi, reconegut per la comunitat internacional, 
i amb un resultat que haurà de ser políticament 
vinculant i efectiu. 

Per a fer-ne difusió, el Pacte Nacional pel Referèndum 
ha engegat una campanya d’adhesions per recollir el 
suport d’institucions, entitats i particulars de dintre i 
de fora de Catalunya. Aquest 18 de maig, Joan Ignasi 
Elena el va presentar a Tortosa i el van signar  unes 
quaranta entitats, partits, sindicats i institucions de 
les Terres de l’Ebre.  S’han recollit en total més de 
500.000 adhesions, i en el marc d’aquest mateix  
Pacte, més de 600 juristes han deixat ben clar que 
no cal tocar ni una sola coma de la Constitució per 
poder fer el referèndum. És una qüestió que depèn 
únicament de la voluntat política. 

El 22 de maig Puigdemont, Junqueras i Romeva van 
fer una conferència titulada “Un referèndum per 
a Catalunya. Invitació a un acord democràtic”, a 

l’Ajuntament de Madrid,  davant la negativa de poder 
fer-ho al Senat. És l’últim intent de Carles Puigdemont 
d’arribar a un acord amb Mariano Rajoy per poder fer un 
referèndum pactat amb l’Estat. La resposta ha estat 
una nova negativa, la 18ena, i  reflecteix tristament la 
manca de voluntat de les altes institucions de l’Estat 
per cercar una via de diàleg honest i fructífer.

Per això, aquest darrer 27 de maig de 2017, 
l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural 
i l’Associació de Municipis per la Independència, 
reunits en sessió extraordinària i conjunta, vam 
demanar  als partits polítics democràtics i favorables al 
referèndum que assumeixin d’una manera immediata 
l’impuls definitiu i els acords necessaris per a la 
seua celebració, reclamat per més d’un 80% de la 
població de Catalunya,  d’acord amb el mandat del 
mateix Parlament de Catalunya. Interpel·lem totes les 
formacions polítiques partidàries del dret democràtic 
a decidir a posar-se al costat de la majoria del poble 
de Catalunya  i a contribuir a l’èxit participatiu del 
referèndum. Instem el Govern de la Generalitat a 
anunciar la data i a formular-ne la pregunta i declarem 
el nostre suport a les institucions democràtiques del 
nostre país.

També us volem informar que  Terres de l’Ebre per la 
Independència, des del  21 d’abril, realitza un programa 
de TV quinzenal en la graella d’emissió del  Canal TE, 
titulat EbreSÍ, en el qual s’aborden  temes d’actualitat 
relacionats amb el procés d’independència i que ens 
afecten directament: les pensions, les infraestructures, 
la pagesia, el benestar, el referèndum, l’economia, els 
esports, el reconeixement internacional, etc..

Amb la força que tenim anant tots junts podrem 
superar totes les dificultats. Ha arribat l’hora certa de 
la democràcia!

Cap a la REPÚBLICA!
Jesús per la Independència (JxI)
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BIRLES. EL CATALòNIA ALTADILL PUjA A PRIMERA
Gran temporada del Catalònia Altadill que ha acabat 
líder destacat de la 2a divisió de la Lliga de les 
Terres de l’Ebre. Amb aquest magnífic resultat l’equip 
acompanyarà la propera temporada al Catalònia 
Dermisa a la 1a divisió.
L’equip ha estat format per: Jaume, Agustí, Àngel, 
Florentí i Francesc. Enhorabona campions.
En general podem parlar d’una bona campanya dels 
3 equips del nostre club. A banda de l’ascens del 
Catalònia Altadill hem de destacar també la bona 
actuació del Catalònia Dermisa que ha acabat en 6a 
posició de la Lliga de 1a divisió en la seva primera 
temporada a aquesta categoria. I que fins a falta de 
dues jornades ha lluitat amb els primers, fins i tot amb 
possibilitats d’haver guanyat la lliga.
El tercer equip, el Catalònia Jesussport ha acabat 
també en una meritòria 5a posició a la 2a divisió.
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jUDO

MIC 17

Els judoques jesusencs Adrià Roche i Marcel Roigé 
aconsegueixen la segona i quarta posició a la Lliga 
del Mediterrani de Judo en la categoria de Benjamí 
organitzada pel Nucli de Tecnificació de Judo 
Tortosa-Priorat, celebrada al llarg de quatre jornades 
a les localitats de Tortosa, Reus, Falset i Lloret de 
Mar, on s’han enfrontat al llarg de les mateixes amb 
judoques de clubs  de tota Catalunya i País Valencià.

“L’organització del MIC17, el millor torneig de futbol 
base celebrat durant la Setmana Santa, va tenir 
representació	dels	 jesusencs/ques	que	apareixen	a	
la fotografia. Aquesta va ser feta a l’Estadi Municipal 
de Montilivi, Girona, el dia de que es van celebrar les 
finals del torneig.”

Cf jESÚS CATALòNIA

RESUM FUTBOL BASE
La temporada 2016-2017 està arribant a les 
acaballes. Els nostres equips de futbol base i escola 
ja han finalitzat les respectives lligues i es per això 
que participen als tornejos organitzats pels club de 
la zona.
Ha estat una temporada en la qual s’ha mantingut 
el mateix nombre d’equips inscrits. A nivell esportiu 
tots els equips han tingut les respectives evolucions, 
alguns aconseguint els objectius marcats a l’inici de 
temporada, i d’altres fent un progrés considerable. 
També han hagut possibles conflictes que sempre 
s’han intentat solucionar de la millor forma, i us 
avancem que és un aspecte que tenim en compte per 
a millorar-lo de cara la pròxima temporada.
A continuació, us mostrem els enllaços que us 
permetran seguir els resultats dels partits i veure la 
classificació final dels equips del futbol base.
Per a seguir els equips benjamins, prebenjamins i 
patufets: 
http://www.cebaixebre.cat/	
Per a seguir els equips alevins, infantil, cadet i juvenil:
http://fcf.cat/competicio	

RESUM EQUIPS AMATEURS
El primer equip ja ha finalitzat la lliga a la categoria de 
3a catalana. Els darrers resultats obtinguts han estat 
els següents:

Olímpic Móra d’Ebre 1-3 Primer equip
Primer equip 1-2 Remolins Bítem
Sant Jaume d’Enveja 2-4 Primer equip
Primer equip 3-1 Alcanar
Ampolla 5-2 Primer equip
Roquetenc 1-2 Primer equip
Flix 0-1 Primer equip
Primer equip 4-3 Godall
La Sénia 1-2 Primer Equip
Primer equip 1-0 Perelló

Com bé es pot veure, els resultats de les 10 últimes 
jornades han estat bons, ja que de 10 partits, el primer 
equip va ser capaç de guanyar-ne 8, destacant les 
victòries al camp del Roquetenc i també la del camp 
de La Sénia, el campió del grup 1 de la 3a Catalana. 
Aquest gran final de temporada, finalitzant-la amb 
una victòria molt justa a la darrera jornada contra el 
Perelló ha permès a l’equip fer la fase d’ascens a la 
2a Catalana. Aquesta la disputaran contra el Falset, 
jugant primer al camp d’ells i disputant el 2n partit a 
casa davant de l’afició del Catalònia.

Pel que fa al filial de nostre club, els resultats d’aquest 
durant la fase final de la temporada han estat els 
següents:
Filial 2-0 Ebre Escola Esportiva
Xerta 1-3 Filial
Filial 1-1 Móra la Nova
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Alcanar “B” 0-1 Filial
Filial 4-2 La Fatarella
Ascó “B” 4-2 Filial
Filial 0-1 Ginestar
Benissanet 0-3 Filial
Filial 6-1 Batea “B”
Deltebre 1-2 Filial
Centrant l’atenció en los resultats, el filial ha sumat un 
total de 7 victòries en les 10 darreres jornades de la 
competició, que l’han col·locat a la 5a posició del grup 
20 de la 4a Catalana. Cal afegir que, des de la Junta 
del club es vol agrair la gran tasca que ha fet Dani 
Fernàndez en la seva faceta com a entrenador. També 
es vol destacar un fet peculiar que es va produir en 
el darrer partit del filial com a local, en el qual Dani 
Fernàndez es va marcar un “ Ryan Giggs” entrant al 
camp com a jugador per disputar els darrers minuts 
del partit. 
També es vol desitjar molta sort a Oscar Oliver i agrair-
li tot el què ha fet pel club del nostre poble, ja que 
aquesta temporada ha decidit penjar les botes com 
a futbolista.

L’altre torneig celebrat el dia 28 de maig va ser el I 
Torneig Femení Santa Creu de Jesús. Aquest es va 
organitzar per promoure el futbol femení al nostre club 
i també per la il·lusió de poder organitzar el primer 
torneig femení a les nostres instal·lacions. Vam tenir 
la participació dels equips femenins de l’Aldeana, 
l’Ulldecona, el Tortosa-Ebre i el Cambrils, i també la 
participació del futur equip femení del club. L’equip 
guanyador va ser el CF Cambrils, però el què s’ha de 
destacar és que tots els equips i el públic assistent 
van poder gaudir molt del futbol femení i nosaltres 
també ho vam fer.

TORNEJOS ORGANITZATS PEL CLUB
El dia 27 de maig va tenir lloc el V Memorial Agustí 
Salvadó en el qual van participar 8 equips de la 
categoria aleví. La fase final la van disputar els dos 
alevins del club, que van jugar entre ells, i la Rapitenca 
i el Jesús i Maria. L’aleví blanc va ser el guanyador de 
la semifinal, superant a l’aleví verd als penals després 
d’un empat 0-0, i la Rapitenca va superar clarament 
al Jesús i Maria. La final no es va quedar a casa, i la 
Rapitenca va ser la guanyadora merescudament del 
V Memorial Agustí Salvador després de superar al 
nostre aleví blanc per un clar 5-1.
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ALTRES INFORMACIONS
Propers esdeveniments:
El proper 10 de juny es celebrarà el III Torneig Ramón 
Lapeira i Leandro Rovira, torneig que el formaran 
equips de la categoría Prebenjamí i Benjamí.
El proper 17 de juny es celebrarà la Festa del futbol 
base.
El proper 29 de juny tindrà lloc la Junta general a la Sala 
Jordi Brull a les 21:30 hores la primera convocatoria, 
i a les 22:00 hores la segona.
Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat de club 
mitjançant l’Ebando i també a través de les xarxes 
socials:
Facebook:	www.facebook.com/jesus.catalonia
Instagram: @cfjesuscatalonia
Moltes gràcies a tots, VISCA EL FUTBOL I VISCA EL 
CATALÒNIA!
La Junta del CF Jesús Catalònia
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hORARI EDIfICIS MUNICIPALS
hORARI DE L’OfICINA MUNICIPAL

Del 17 de juliol al 8 de setembre,

l’horari d’atenció al públic de l’Oficina Municipal

serà de 9h a 14h.

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
Juny:	14	i	28	•	Juliol:	28
Setembre: 14 i 28 

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

- 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.

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

•	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

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) 

CATIfES DEL SAGRAT COR DE jESÚS

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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EL PUNT jOvE - BIBLIOTECA DE jESÚSRecordem 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.

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.

CINEMA A LA fRESCA 2017
Tos els dijous del mes d’agost

GIMNÀSTICA DE LA GENT GRAN
Durant els mesos de juliol, agost i primera quinzena 
de setembre NO hi haurà Gimnàstica de la Gent Gran.

La gimnàstica s’iniciarà a partir del 19 de setembre 
de 2017.

Els usuaris que vulguin continuar al mes de setembre 
no fa falta que formalitzin la baixa.

BIBLIOPISCINA
Aquest estiu, gaudiu del servei de Bibliopiscina a les 

instal·lacions de Jesússport
Juliol: dies 4, 6, 25 i 27
Agost: dies 1, 3, 29 i 31
Horari: de 16:30h a 19h

BIBLIOTECA DE jESÚS - PUNT jOvE
La Biblioteca de Jesús-Punt Jove

romandrà tancada els següents dies:

23 de juny per la tarda

Del 10 al 21 de juliol

Del 7 al 25 d’agost

Horari: de 16:30h a 19h

CANvI PARADA BUS fESTES MAjORS
Durant la setmana de Festes Majors, del 7 al 15 de 
juliol, les parades d’autobús estaran ubicades al lloc 
habitual, excepte els següents dies, que la parada 
estarà ubicada a les illetes d’entrada al Poble:

- Dissabte 8 a partir de les 19.00h.

- Diumenge 9 a partir de les 19.00h.

- Dimecres 12 a partir de les 18.30h.

Disculpeu les molèsties

OBRES I MILLORES
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017 – EMD DE JESÚS
CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
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

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

INfORMACIÓ SUBvENCIÓ PER LA REhABILITACIÓ D’hABITATGES
L’Agència de l’habitatge de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya convoca per a aquest any 2017 una línia d’ajuts destinats al foment de la rehabilitació 
edificatòria d’edificis de tipologia residencials.
Aquests ajuts van destinats a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, 
per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria 
d’accessibilitat.
Els beneficiaris d’aquests ajuts són les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris 
únics d’edificis d’habitatges. També les administracions públiques i altres entitats de dret públic, així com les 
empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les Administracions de 
propietàries dels edificis d’habitatges.
Podeu consultar el text complet de les bases, així com els terminis i requisits tècnics necessaris per sol·licitar 
aquests ajuts al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7359 de 28.04.2017 o bé al següent enllaç:
http://web.gencat .cat/ca/t ramits/t ramits - temes/Ajuts -per -a - la - rehabi l i tac io -dedi f ic is -dus -
residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&tipusNom=Ajuts%2C%20beques%20i%20
subvencions
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TAULER EMD



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 Mpal. de Serveis Públics)
AVARIES CLAVEGUERAM
AVARIES FECSA
AVARIES ENLLUMENAT PÚBLIC

977 446 538
977 446 538
902 536 536
900 131 326

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

977 497 060
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 MANGRANÉ

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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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 JESÚS
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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 16 DE MARÇ 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 la justificació de la despesa 
corresponent a la subvenció del Conveni 
de col·laboració 2016, subscrit amb 
l’Associació de Veïns Jesús-Catalònia.

4t Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a la Societat Cultural i Ecologista 
Sant Josep.

5è Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a la Parròquia Sant Francesc 
d’Assís.

6è Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’Associació de Veïns Jesús 
Catalònia.

7è Aprovació del Conveni de col·laboració 
amb l’Associació de Veïns Jesús-Catalònia 
per a l’exercici 2017. 

8è Aprovació del Conveni de col·laboració 
amb el Club de Futbol Jesús-Catalònia per 
a l’exercici 2017. 

9è Precs i preguntes.

Jesús, 13 de març 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 20 D’ABRIL 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 del Codi de conducta dels alts 
càrrecs de l’EMD de Jesús.

4t Aprovació de l’establiment del preu públic 
P-19, per la venda d’adhesius institucionals 
d’aquesta EMD.

5è Atorgament d’una subvenció a l’Associació 
Cultural Bonsais Terres de l’Ebre.

6è Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a Grallers de Jesús.

7è Moció “La justícia no és política”.

8è Precs i preguntes.

Jesús, 13 d’abril 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
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COMUNIONS I CONFIRMACIONS
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Agenda
Juny-setembre

2017

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

Dilluns, 19 de juny
19h Reunió informativa Dispositiu d’Inserció 
Sociolaboral. Sala Jordi Brull de l’EMD.

Dimecres, 21 de juny
17h Taller de Pintura
“Pinta la Foguera de Sant Joan”.
Lloc: Biblioteca de Jesús–Punt Jove.

Divendres, 23 de juny
Revetlla de Sant Joan.
Es pot consultar la programació a l’interior.

Dissabte, 24 de juny
Festivitat de Sant Joan.

Diumenge, 25 de juny
Catifes del Sagrat Cor de Jesús.

Dijous, 29 de juny
18.00h Xarrada dels Mossos d’Esquadra
“Prevenció estafes”.
Organitza: Associació de Dones de Jesús.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez de l’Edifici 
de la Immaculada.

19.30h Xarrada Informativa amb els pares 
de la Llar d’Infants. Curs 2017-18.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez de l’Edifici 
de la Immaculada.

20.30h Assemblea General Ordinària de 
l’Associació Josep Puig.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez de l’Edifici 
de la Immaculada

22.00h Assemblea General Ordinària del 
CF Jesús Catalònia.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez de l’Edifici 
de la Immaculada.

Divendres, 30 de juny
20.00h Lliurament del guardó del Jesusenc 
de l’any 2016 i Premi a la Trajectòria.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez de l’Edifici 
de la Immaculada.

A continuació concert del Cor Tyrichae 
“Paraula a cor: litúrgia, poètica i popular”

Lloc: Espai ImmArt (Claustre Immaculada)

4, 6, 25 i 27 de juliol
De 16.30h a 19h Bibliopiscina.
Lloc: Jesussport.

Dimecres, 5 de juliol
11.30h Contacontes “La Festa Major”.
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

Del  6 al 15 de juliol
Festa Major Jesús 2017.
Es pot consultar la programació a l’interior.

Dissabte, 15 de juliol
18.30h Missa en honor a Sant Cristòfol, 
patró dels automobilistes.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
En acabar la celebració litúrgica, es beneiran 
els vehicles davant l’Església Parroquial.

1, 3, 29 i 31 d’agost
De 16.30h a 19h Bibliopiscina.
Lloc: Jesussport.

Els dijous d’agost
22.00h Cinema a la Pèrgola.

Dilluns, 11 de setembre
Diada de Catalunya.

Del 4 al 8 d’octubre
Festes Patronals de Sant Francesc.

Dimecres, 4 d’octubre
Sant Francesc.
Festa Local.


