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EDITORIALEDITORIAL

Un any més, un cop passada les Festa Major 
i les vacances, reprenem l’activitat a la nostra 
administració, una activitat que no s’atura 
mai, però que és cert que durant un període 
s’alenteix i disminueix un ritme de vegades 
quasi esgotador. Ara un cop hem tornat tots 
a les rutines habituals, és moment de fer un 
balanç de coses passades i planificar-ne de 
futures.

El primer balanç evidentment ha de ser de 
la nostra Festa Major. Enguany però, si em 
permeteu, no us parlaré d’actes,  pressupostos,  
concursos, ni menjars popular, us parlaré de 
gent. De tota la gent, des de la que participa, 
aporta idees, col·labora, i especialment de la 
gent de la Secció de Festes. Per a tota la gent 
que formem la Secció de Festes, aquest ha 
estat un mal any perquè com tot sabeu ens ha 
deixat el senyor Juanito Chavarria “lo fuster”. 
Les festes són i les fan la gent, i sens dubte, 
Juanito ha estat un exemple clar de participació, 
col·laboració i voluntariat altruista, i no només 
en la Secció de Festes, també organitzant 
festes en èpoques anteriors, des de “sempre”,  
també en el Pessebre Vivent des del seu 
inici, Fira de l’Oli, Grup cicloturista, Catifes 
del Sagrat Cor,  i en tants llocs on se li havia 
demanat col·laboració. Voldria que aquestes 
paraules fossin un petit record i reconeixement 
a la gran tasca que Juanito “lo fuster” ha fet 
pel nostre Poble. Gràcies pel teu mestratge, 
treball  i compromís. DEP.

En referència a les obres i actuacions 
realitzades des de  l’últim Informatiu Jesusenc, 
voldria destacar la finalització de les obres de 
la segona planta de l’edifici de la Immaculada, 
el manteniment dels camins municipals, 
l’arranjament de la vorera del passeig Cid i 
Mulet, la modificació de l’estació de bombeig 
d’aigües residuals de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, i la construcció de la pèrgola al 
mateix centre educatiu, fruit dels primers 
pressupostos participatius. Una estructura 
que s’ajusta a la proposta presentada per 
l’AMPA i que ha estat verificada pels tècnics 
dels  Serveis Territorials d’Ensenyament a les 
Terres de l’Ebre, i que amb les modificacions 

aportades permetrà ampliar-se per oferir més 
protecció si es considera convenient.

Pensant en el futur, estem treballant, amb 
l’arquitecte jesusenc Marc Ferrando, en 
la redacció d’un projecte per construir un 
pavelló poliesportiu al nostre Poble, i que 
esperem poder presentar abans que finalitze 
aquest any. També properament presentarem, 
conjuntament amb el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, el projecte d’un nou vial de 
servei entre el Camí de la Casella i el Camí de 
Pla d’Illes que permetrà millorar la seguretat 
en l’accés als diferents camins en tot el tram 
comprès entre els anomenats. 

Com totes i tots sabeu, estem vivint uns 
moments especials, per a molts, crec que una 
gran majoria, moments que haurien de ser 
d’alegria, d’il·lusió, d’expectació...

Però per contra hi ha qui s’ha proposat canviar 
aquests sentiments per la foscor, la mentida, 
l’opressió i la temor.  Jo mateix us estic 
escrivint aquest text recordant a molta gent 
que explicava que en èpoques anteriors, i que 
semblava que ja oblidades, la gent deia coses 
sense dir-les, buscant metàfores, posant-hi 
imaginació. Malauradament sembla que estem 
més a prop d’aquelles èpoques en blanc i 
negre que a les que entendríem normals d’una 
societat amb molts colors del segle XXI. 

També sabeu que ara molts alcaldes som el 
blanc d’aquesta negror per fer allò que ens 
pertoca. Volem estar al costat de la nostra 
gent i no perquè siguen majoria o no, que ho 
són, sinó perquè entenem que deixar parlar la 
gent no és cap cosa mal feta ni objecte de 
persecució. 

Així és que al nostre Poble, quan ja sabeu, 
farem “allò” i ho farem “allí”.

En nom de totes les regidores i regidors, us 
desitgem una bona festa en honor al nostre 
Patró Sant Francesc!!!

I per a qualsevol consulta, dubte, suggeriment... 
#mosparlem

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President de l’EMD de Jesús
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OBRES I MILLORES

miLLora estació de bombeig

Francesc bLanquet LLovet i marina Jaime ariño 
reben La beca institut roquetes signatura de conveni amb eLs 7c

acabada La saLa de La 2a pLanta de La immacuLada

arranJament vorera cid i muLet conservació de camins
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OBRES I MILLORES

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 
Implicar la ciutadania, tenint en compte la 

vostra opinió, és un dels objectius d’aquest equip 
de govern per donar resposta a les prioritats i 
demandes expressades. Cada cop sou més els que 
per mig del projecte #mosparlem ens feu arribar 
les vostres propostes, queixes i també solucions 
per a la convivència del dia a dia.

Els pressupostos participatius són una altra 
eina per apropar l’administració al ciutadà, oferint 
la possibilitat d’escollir com destinar part dels 
recursos per millorar el nostre poble, amb tres 
senzills passos:
•	 Proposar:	per	mig	de	les	Associacions/Entitats	

o a nivell individual directament a les oficines 
municipals.

•	 Prioritzar:	per	votació	al	Consell	de	Participació	
Ciutadana.

•	 Decidir:	per	VOTACIO	POPULAR.
El passat 4 juliol es van proposar, en el marc 

del	 CONSELL	 DE	 PARTICIPACIÓ	 CIUTADANA,	 	 les	
opcions que podran ser escollides per ser incloses 
i	 executades	dins	del	 PRESSUPOST	PARTICIPATIU	
2018.

Serà el mateix Consell de Participació Ciutadana 

el que decidirà quines seran les propostes que 
passaran	 a	 la	 fase	 final	 de	 VOTACIÓ	 POPULAR.	
Aquestes seran validades seguint un mínim de 
criteris definits: han de ser inversions amb visió 
col·lectiva, destinades al nostre poble, viables i 
amb un cost màxim de 20.000€.

Precisament aquest estiu hem finalitzat la 
construcció de la proposta guanyadora en l’edició 
anterior: la pèrgola d’accés als patis d’Educació 
Infantil i Primària de l’IEDM, que  junt a la supressió 
de barreres arquitectòniques i la instal·lació de  
quatre porteries abatibles al camp de futbol de la 
Santa Creu, donen per acabada la prova pilot del 
pressupost participatiu 2017.

Entre totes i tots decidirem quina (o quines) 
serà la proposta guanyadora per executar durant 
el 2018. Esperem de nou la vostra implicació per 
mig	de	la	VOTACIÓ	POPULAR	que	es	durà	a	terme	
del 17 al 27 d’octubre. Hi podran votar tots els 
empadronats a Jesús majors de 16 anys.

Tu pots prioritzar, tu pots decidir, tu tens molt a 
dir:	PARTICIPA-HI!

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana

del 17 al 27 d’octubre
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DISPOSITIU D’InSERCIó SOCIOLABORAL
El dispositiu d’inserció sociolaboral del Consell 
Comarcal del Baix Ebre és un servei que amb el 
suport dels ajuntaments de la comarca, millora 
l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones 
en situació de desocupació amb l’objectiu de 
fomentar i desenvolupar el talent al territori. 
Prestem serveis tan a persones com a empreses 
amb una triple funció:
- T’acompanyem en el teu camí cap a la inserció 

al mercat de treball.
- Treballem amb empreses per detectar les seves 

necessitats oferint un servei d’intermediació 
laboral.

- Gestionem un ventall de recursos per connectar 
ofertes de treball amb persones que busquen feina.

Horari i localització
El nostre horari és divendres de 9 a 14
(amb freqüència quinzenal i cita prèvia)

EMD Jesús 
Pl. de la Inmaculada, 1 

43590	RAVAL	DE	JESÚS,	Tarragona 
Telèfon: 977 500 735 
emd.jesus@altanet.org

h t t p s : / / d i s - j e s u s . b a i x e b r e . c a t

CASTANYADA 2017
•	18h Concentració a la pèrgola de xiquets i xiquetes.
 Disfressa’t i participa als tallerets i la gimcana pels carrer del poble 

i els diferents comerços. “Truco o trato?”, pinta’t la cara i busca  la 
nostra	castanyera!

•	A partir de les 20h sopar de germanor.
Feu-ne la reserva a les oficines municipals abans del 20 d’octubre 

indicant quants adults i infants.

Organitza: EMD     Col·labora: AEJE, AMPA IEDM

Sancionss fins a 750€
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COnFERÈnCIA InSTITUCIOnAL 11 DE SETEMBRE
El dia 8 de setembre, a les 20 hores, es va dur a 
terme la commemoració de la Diada de Catalunya al 
nostre poble. Seguint la línia traçada en els darrers 
anys, vam encomanar a Joan Josep Chavarria 
Panisello la realització de la xarrada.
Joan Josep, llicenciat en filologia catalana, és 
assessor de llengua, interculturalitat i cohesió 
social al Departament d’Ensenyament i ens va 
oferir la conferència “Llengua i llengües. Com ser 
lingüísticament sostenible als Països Catalans”. 
Ens va fer reflexions molt interessants al voltant 

dels usos lingüístics fent-nos ser conscients que 
gent de tot color i tota llengua circula per casa 
nostra, i el català n’ha de ser l’eina d’integració 
particular. Davant d’un futur que ha de respectar 
els drets lingüístics, Joan Josep ens va fer prendre 
consciència dels prejudicis que de vegades ens 
fan canviar de llengua per raons de cortesia o per 
tòpics diversos.
Per cloure l’acte, la Banda de Música Manel 
Martines i Solà va interpretar Els segadors, himne 
nacional de Catalunya.
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CURS CUInA PER A JóVEnS
Com diu Josep Pla “la cuina d’un país és la dels 

productes presents en els seus mercats posats a la 
cassola”.

El curs de cuina per a jóvens de 15 a 18  
anys es va dur a terme al juliol a càrrec dels profes-
sors Montse Ferrando i Lluís Aymerich.

L’objectiu era que els alumnes poguessen  
aprendre nocions bàsiques de cuina i nutrició, 
conèixer els nostres productes de proximitat les 
seues característiques i preparació i adquirir hà- 
bits saludables a l’hora de menjar i cuinar.

Va	 ser	 el	 moment	 de	 donar-se-les	 de	 xef!	 
cuinar plats tradicionals, pastissos i les postres més 
dolces.

Davantal	i	als	fogons!

grup de teatre euterpe a aLcanar ens muLLem per L’escLerosi múLtipLe



X TROBADA DE TUBES I BOMBARDInS DE CATALUnYA
El passat diumenge 11 de juny, Jesús va ser el 

lloc escollit per dur a terme la 10a Trobada de Tubes i 
Bombardins de Catalunya, una activitat que va nàixer 
l’any 2008 i que enguany ha comptat amb la par-
ticipació rècord de 108 músics, molts d’ells profes-
sionals. Després d’haver passat per diferents locali-
tats catalanes com Ulldecona, Tarragona, Barcelona, 
Reus,	Amposta	o	Cardona,		entre	altres,	 la	trobada	
ha tornat enguany a les Terres de l’Ebre i per primera 
vegada s’ha celebrat en una localitat del Baix Ebre.

Organitzada per ACATUB (Associació Catalana de 
Tubes i Bombardins) i amb la col·laboració de l’EMD 
de Jesús, la jornada va començar al matí amb assa-
jos, parades amb instruments i complements i una 
exposició dels deu anys de la trobada. 

Mentre, més de quaranta acompanyants dels 
músics van conèixer Jesús i van poder gaudir de 
dues interessants visites: el taller del ceramista 
Joan Panisello i el convent de les Teresianes.

A migdia, es va dur a terme un dinar de germanor 
per emprendre la darrera part del dia: tallers i con-
cert. A les 18h, i a la pèrgola, acte final amb un con-
cert previ de la Banda de Música Manel Martines i 
Solà per donar pas al moment més esperat: el con-
cert de cloenda de la Trobada de Tubes i Bombardins 
de Catalunya.

Amb un repertori variat, dirigit per cinc directors 
diferents	entre	els	quals	hi	havia	Agustí	Roé,	el	di-
rector de la nostra banda, els tubes i els bombardins 
van oferir-nos un magnífic concert que va agradar 
molt a tots els assistents a l’acte.

Jesús va tenir el privilegi de ser l’escenari per a 
l’edició d’aquest 2017 i d’acollir músics d’arreu dels 
Països Catalans: Abrera, Alcanar, Altafulla, Amposta, 
Barcelona, Benicarló, Callús, Capdepera, Cardona, 
Cubelles, El Bruc, El Masnou, Esparreguera, Felanitx, 
Godall, L’Hospitalet de l’Infant, Jesús, La Galera, La 
Sénia, L’Aldea, L’Ametlla de Mar, Manresa, Masden-
verge,	Molins	de	Rei,	Mont-roig	del	Camp,	Perafort,	
Reus,	 Rossell,	 Sabadell,	 Sant	 Carles	 de	 la	 Ràpita,	
Sant Cugat del Vallès, Santa Bàrbara, Tarragona, 
Tivenys, Torrent, Tortosa, Ulldecona, Valls, Vandellòs 
i Vinaròs; i també de Calatayud, Saragossa i Aarhus 
(Dinamarca).

Felicitem ACATUB pels seus deu anys, per la ini-
ciativa que van tenir i els encoratgem a continuar 
recorrent localitats del nostre país per poder oferir 
aquest concert tan singular i especial.

Jesús, 13 de juny de 2017
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9È AnIVERSARI PUnT JOVE – BIBLIOTECA DE JESÚS
El dijous 15 de juny vam celebrar el 9è 

aniversari del Punt Jove – Biblioteca de 
Jesús amb una programació d’actes per 
als més menuts. Com en tot aniversari, 
vam fer un berenar amb els assistents i 
vam bufar tots junts l’espelma del pastís. 
A més, el personal de la Biblioteca 
Marcel·lí Domingo de Tortosa ens va 
regalar un exemplar de “Lo Joc de les 
Terres de l’Ebre”. A continuació, Cinta, 
Rosa	i	 Irene	de	la	Biblioteca	de	Tortosa,	
ens van explicar un conte, que va servir 
per acabar la segona temporada del Taller 
de Nadons, l’espai literari per a xiquetes i 
xiquets de 0 a 3 anys. 

A més, amb el suport d’Òmnium 
Cultural Terres de l’Ebre i de la seua 
presidenta	 Dolors	 Róo,	 que	 ens	 va	 fer	
alguns regals, vam conèixer una mica 
més la Festa de Sant Joan i vam elaborar 
i pintar un quinqué.

Esperant el proper aniversari i amb 
ganes de fer-la grossa perquè ja farem 
10	 anys!!!!	 I	 mentre,	 continuarem	
programant activitats diverses per a 
totes i per a tots.

Jordi Brull Royo               Mònica Sales de la Cruz
		Regidor	de	Joventut														Regidora	de	Cultura

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

bibLiopiscina
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AqUEST AnY SÍ!!! 
Després de fer una sèrie classificatòria increïble, molt 
ajustada,  amb una diferència només de 2 segons entre 
les embarcacions que van passar a la final, l’equip de 
remers 100% jesusencs es va tornar a superar. Fent 
una excel·lent regata va aconseguir guanyar la desena 
edició de la Regata Senyera de Tortosa. 

11

Moltes gràcies a la gent de Jesús que els van vindre 
a animar i sobretot a Nil, Ramon, Gerard, Josep, 
David, Sergi, Adrià i Iris. Il·lusió, esforç, implicació, 
compromís... us fa ser els millors. 
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InICI DE CURS 2017-18
Comencem el curs amb molta força, l’alumnat 

de 6è ja treballa en la producció professional del 
conte il·lustrat “Mesela i Naim”, guanyador dels 
Jocs Florals 2017. Un projecte liderat per TV3 i el 
programa “Una mà de contes”, en el qual els nostres 
alumnes estaran presents en totes les fases de la 
creació audiovisual, que inclourà visites als estudis 
de TV3.

El nostre centre continua immers en l’aposta per 
la innovació educativa, el plurilingüisme, l’impuls 
de la lectura i l’escriptura, les noves tecnologies, 
l’educació artística, el treball per projectes, en 
ser una escola oberta a la comunitat i molts més 
il·lusionants projectes que vam engegar els cursos 
passats. Així, el passat dimarts 12 de setembre 
l’alumnat de primària, i el 14 de setembre els de 
secundària, es va engegar el curs 17-18 amb el 
següent calendari escolar:

•	 Inici	de	curs:	12	i	14	de	setembre	de	2017

•	 Vacances	de	Nadal:	del	23	de	desembre	de	
2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos)

•	 Vacances	de	Setmana	Santa:	del	24	de	març	
al 2 d’abril del 2018 (ambdós inclosos)

•	 Fi	de	curs:	22	de	juny	de	2018

El Consell Escolar Municipal de Tortosa, a partir 
del	calendari	per	al	curs	2017/18,	va		aprovar	les	
festes de lliure disposició pels centres d’educació 
primària i secundària del municipi. Seran les 
següents:

•	 7 de desembre del 2017

•	 12 de febrer del 2018

•	 30 d’abril de 2018

L’alumnat d’ESO continuarà amb la jornada 
intensiva, l’horari serà de 8.00 h fins a les 14.30 
h. Amb aquest horari, l’I-E Daniel Mangrané oferirà 
la possibilitat de fer activitats extraescolars per les 
tardes. Com a novetat, la biblioteca romandrà oberta 
les tardes de dilluns i dijous fins a les 17.15 h. A 
més, l’AMPA, oferirà altres activitats extraescolars.

L’horari d’infantil i primària continuarà sent el 
mateix dels cursos anteriors. De dilluns a divendres, 
entrada a les 9.00 h i sortida a les 12.30 h en horari 
matinal; entrada a les 15.00 h i sortida a les 16.30 
h en horari de tarda.
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nOU InICI DE CURS A LA LLAR D’InFAnTS L’ESPURnA
Comencem un nou curs escolar a la llar d’Infants 

l’Espurna carregat d’emocions i noves experiències. 
Com tots els anys, l’inici de curs requereix una 

atenció especial, ja que té lloc el període d’adaptació 
i hem de donar-li a la transició de casa a l’escola, la 
delicadesa que necessita.

Aquest període d’adaptació és un procés que 
requereix el seu temps, el temps que cada infant 
necessiti. 

Hem	de	viure	la	incorporació	del	nen/a	a	l’escola	
amb la major normalitat i optimisme possibles. I, 
ja veureu com a mesura que van passant els dies, 
els xiquets i xiquetes es van adonant que a la llar 
troben moments de joc i també de protecció, afecte 
i seguretat,... 

El període d’adaptació acabarà quan els infants 
se sentin lliures i feliços.  Aquests es mostraran tal 
com són quan s’hagi generat la confiança necessària 

entre ells i l’educador. Aquest moment és complicat 
i delicat ja que hi ha infants que se sentiran lliures, 
segurs i feliços durant el primer mes i a d’altres els 
costarà uns mesos més.

De totes maneres, no ens hem de preocupar ni 
posar temps a l’adaptació.

Cada xiquet i xiqueta, i també, cada família 
necessita el seu temps. Aquest procés d’adaptació 
no és cap carrera de velocitat, és una marató en la 
que els guanyadors seran aquells als qui se’ls hagi 
respectat la velocitat a la que volen anar.

Durant el curs anirem realitzant diferents activitats 
que podreu anar coneixent a través del blog de la llar 
d’Infants l’Espurna.

BON COMENÇAMENT DE CURS!!!

EQUIP EDUCATIU LLAR D’INFANTS L’ESPURNA

nOVA APLICACIó MÒBIL A LA LLAR D’InFAnTS L’ESPURnA
Aquest curs escolar hem establert una nova via de comunicació amb les famílies de la llar, es tracta d’una 
aplicació mòbil, l’APPCOLES, que totes les famílies del centre es poden descarregar i complementa els 
canals de comunicació que teníem establerts fins ara a la llar. Aquesta nova aplicació mòbil ha tingut molt 
bona acceptació per part dels pares i mares de la llar, ja que els permet tenir sempre a mà la informació 
més important del centre, recordant a través de missatges al mòbil les activitats més destacades que 
tenim al calendari, i també els permet tenir accés a tota la documentació informativa que el centre consideri 
d’interès, així com demanar tutories i establir un contacte telefònic directe a través d’aquest aplicatiu. 

Una nova via d’informació que complementa i amplia la tan necessària relació i comunicació entre les 
famílies i la Llar d’Infants.



ESCOLA I BAnDA DE MÚSICA

CALEnDARI ESCOLAR CURS 2017-2018

Aquest estiu ha estat 
com sempre ple de música 
per a la Escola i Banda 
Manel Martines i Solà. Al 
mes de juliol van arribar les 
Festes Majors i, com no, 
vam posar el nostre granet 
d’arena musical. Vam 
començar el divendres 7 
de juliol a la presentació de 
les pubilles. Enguany amb 
molta alegria ja que les dues 
pubilles majors, la gran i 
la infantil, representaven 
a la nostra escola: Nerea 
Tomas i Ainhoa Queral. 
Moltes felicitats a les dues 
per representar tan bé a 
l’escola i al poble de Jesús. 
La banda va posar punt i 
final al pregó i presentació 
interpretant dues peces.

L’endemà, dissabte 
dia 8 de juliol, participava 
també a l’ofrena en honor 
del patró. Una ofrena una 
mica especial, ja que va 
ploure i es va portar a cap dins a l’església.

El diumenge dia 9, i a la celebració de la missa 
de festes, l’orquestra de guitarres va posar el seu 
toc musical durant la cerimònia. Després va ser el 
torn de la banda al final de l’acte de benvinguda 
dels nous jesusencs.

*Inici curs
Dimarts 12 de setembre

*Final curs
Divendres 22 de juny (entrega d’informes)

*Vacances
Nadal, del 23 de desembre al 7 de gener
Setmana Santa, del 24 de març al 2 d’abril 

*Festes nacionals i locals
4 d’octubre, Sant Francesc
12 d’octubre, El Pilar
1 de novembre, Tots Sants
6 de desembre, Constitució
8 de desembre, Immaculada
1 de maig, Festa del Treball
21 de maig, Segona Pasqua

*Festes de lliure disposició
7 de desembre

12 de febrer
30 d’abril

*Audicions i Concerts
18 de novembre, SANTA CECÍLIA 
22	de	desembre,	AUDICIÓ	NADAL	
23	de	desembre,	CONCERT	NADAL
24 de desembre CANTADA DE NADALES 
Del	24	al	25	de	febrer,	FIRA	DE	L’OLI
8	de	juny,	AUDICIÓ	FI	CURS

*21a  Setmana Cultural
Del 16 al 20 d’abril

*Exàmens
Del 22 al 26 de gener
Del 18 al 21 de juny

*7è  Stage Musical
Del 29 de juny al 1 de juliol.

Els dies de festa anaven 
passant i el divendres dia 
14 de juliol va tenir lloc, 
per segon any consecutiu, 
l’actuació de l’Orquestra 
“Los Martines”, que ens va 
deleitar amb un repertori 
de cançons per ballar i per 
gaudir de la nit. Gràcies 
també des d’aquí a l’EMD 
per confiar en aquest 
projecte de “Los Martines”, 
ja que es una altra manera 
de poder veure a la banda.

Passat gairebé l’estiu 
ens arriben les festes de La 
Cinta de Tortosa i la banda, 
com els altres anys, participa 
a la multitudinària ofrena de 
Tortosa, acompanyant a les 
entitats de l’EMD de Jesús.

El divendres dia 8 de 
setembre, i en motiu de 
la Diada de Catalunya, 
la banda tanca els actes 
amb la interpretació de 
Els Segadors al pati de la 

Immaculada davant de totes les autoritats i dels 
públic assistent.

I per acabar aquest estiu musical, el dissabte 
16 de setembre, la banda acompanya a les entitats 
de l’EMD de Jesús a l’ofrena en motiu de les Festes 
Majors de Bítem.

14
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11s a barceLona

Festes deL camí pou de La conxa
FinaL deL torneig chaLLenger marisc

mediterrani deL circuit aLtadiLL padeL tour

amb Jeremy aLcoba
aL circuit de cataLunya

inauguració espai immart amb paco prieto
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AMPA IEDM: MOLTES gRàCIES A TOTS PEL VOSTRE SUPORT
Ja feia temps que a la Junta de l’AMPA ens 

arribaven queixes mig en broma, mig de debò de 
la calor que passaven els pares i avis que portaven 
als seus fills a l’edifici nou de l’IE Daniel Mangrané, 
conegut popularment com el xalet.  No hi havia cap 
ombra per refugiar-se mentre esperaven l’entrada 
i sortida dels alumnes. I els dies de pluja també 
era una mica caòtic i els alumnes acabaven tots 
molls malgrat que les professores deixaven entrar 
als alumnes sense fer les cues per a entrar.

La Junta escoltava, però no sabia com es podia 
solucionar. Fins que un dia, des de l’EMD de 
Jesús van arribar les bases dels I Pressupostos 
Participatius. La Junta no va discutir gens alhora de 
decidir quin seria el nostre projecte, ho teníem clar, 
era la nostra oportunitat per intentar buscar una 
bona solució a la petició que ens havia arribat per 
part dels pares i avis. Vam parlar en l’Equip Directiu 
del Centre que ens va dir que endavant.

Vam demanar pressupostos i vam redactar un 
projecte que el nostre vocal Josep Chavarria va 
presentar al Consell de Participació Ciutadana, on 
es va sotmetre a votació. I va superar la primera 
fase. 

Es va presentar davant de la gent del poble 
juntament amb els projectes de la resta d’entitats. 
Ja estava en bon camí, però ara faltava el més 
difícil, la acceptació del votants.

I el dia del recompte vam poder descobrir en 
gran satisfacció que els nostres passos estaven 
ben encaminats, que realment era una petició 
general i vam obtenir el suport de la majoria 
dels votants. Finalment podíem oferir una bona 
solució.

El projecte inicial va haver de passar per les mans 
de l’arquitecte i del Departament d’Ensenyament 
per poder-se portar a terme segons la normativa 
i va tenir unes petites variacions en benefici de 
la seguretat i normativa d’Ensenyament. Però 
finalment els alumnes i els seus familiars han 
pogut disfrutar des del primer dia de classes 
d’una agradable ombreta que tampoc restarà llum 
natural a les aules i els alumnes podran entrar i 
sortir sense banyar-se els dies de pluja. El projecte 
està complementat amb uns banquets que també 
ajudaran a fer més agradable l’espera.

La Junta de l’AMPA vol donar les seues més 
sinceres gràcies a l’EMD de Jesús per donar-nos 
aquesta oportunitat i també mil gràcies a tots els 
que van votar el nostre projecte, ja que sense el 
seu suport no hauria estat possible. Aquest any 
també hem presentat un altre ambiciós projecte de 
millores per al centre i en cas necessari, també 
agrairíem el vostre suport. De moment mil gràcies 
pel I Pressupost Participatiu.

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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mestres de morter
a Les Festes de vinaLLop

oFrena de FLors i Fruits
a La mare de dÉu de La cinta

L’associació de dones engaLana 
L’escenari de Festes

oFrena de FLors i Fruits
a La mare de dÉu de L’oLiva

La targeta sanitària individual
és el document que us identifica i us 
facilita l’acés als centres i serveis sanitaris 
públics.
Porteu-la sempre que vingueu al centre 
de salut o us adreceu a qualsevol altre 
equipament sanitari.

Us recordem la importancia d’annul·lar la 
visita, ja sigui per internet i trucant al vostre 
centre, si no podeu acudir-hi.
Així, podeu beneficiar altres persones.

La vostra opinió ens interessa.
Feu-nos saber els vostres suggeriments, 
propostes de millora o qualsevol dubte:
gerencia.ebre.ics@gencat.cat

						@icscat														facebook.com/icscat
      @icsebre

       061CatSalut
Respon
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REVETLLA DE SAnT JOAn
A l’igual que els darrers anys, és tradició trobar-

nos la nit del 23 de juny per celebrar entre colles 
d’amics la revetlla de Sant Joan a la pista de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané. A la tarda, acompanyats 
dels membres de Jesús per la Independència es 
va dur a terme la recollida de la Flama del Canigó. 
Va ser al barri de Ferreries, en el marc de la seua 
Festa Major, en un acte ple de força, parlaments 
reivindicatius a favor de la cultura i tradicions del 
nostre país i molt de foc i soroll. Ja a la nit, sopar 
i repartiment de la tradicional coca entre tots 
els assistents. Encesa de la foguera i música en 
directe amb el grup Harmònics. Els actes van estar 
organitzats per l’EMD de Jesús, la Secció de Festes 
i les entitats del poble. 

CLASSIFICACIó CIRCUIT DE PEnYES 2016-2017
PENYA TOTAL PROVES CLASSIFICACIÓ
DALTON 78 1r
TIBURONS	 75	 2n
LLÈPOLS 68 3r
LA	COSA	NOSTRA	 62	 4t
AIXÒ	RAI	 50	 5è
IO BÉ I TU? 46 6è
CEDA EL JAMBO 45 7è
ARRANS	DE	SEGLE	 43	 8è
22 DEL 3 36 9è
ANEM	TIRANT	 25	 10è
MASSA POC 23 11è
ARISTIDINS	 9	 12è
ABEURADERO	 9	 12è
SI CAIC 5 13è
GAMBUSINS 4 14è

Els agraciats amb els pernils van ser:
- Número 1432: Societat de Caçadors Sant Bernabé
- Número 1435: Societat de Caçadors Sant Bernabé
- Número 1491: Associació de Dones de Jesús
- Número 734: Club de Ball Twist Jesús
- Número 788: Associació Esportiva Veterans Jesús 
  Catalònia

FLama deL canigó a Jesús

Molins	d’en	compte,	31	-	Tel.	977	500	792	-	JESÚS	-	TORTOSA	

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

Av.	Catalunya,	29	-	TORTOSA	-	FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei

Los daLton es procLamen guanyadors
deL circuit de penyes
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EL PERIODISTA JAUME BORJA  VA  REBRE EL PREMI  JESUSEnC  DE 
L’AnY 2016 I MOSSÈn  PACO  VIVES EL PREMI A LA TRAJECTÒRIA 

El periodista i comunicador Jaume Borja Ferrando va 
rebre  el premi Jesusenc de l’Any 2016  al guanyar 
la votació popular d›un esdeveniment que organitza 
l’Associació Josep Puig i que enguany complia el seu 
vintè aniversari. Borja és periodista, comunicador 
i presentador de TV al Canal Terres de l’Ebre, la 
Xarxa	 de	 Comunicació	 Local	 i	 Ràdio  Flaixbac,	 i	
per la seva nominació es va valorar que setmana 
rere setmana es pot seguir per diversos mitjans 
aquest jesusenc, orgullós de ser de les Terres de 
l’Ebre i sobretot del seu poble, com així demostra 
cada vegada que pot. Habitual col·laborador, 
sempre que l’agenda li permet, d’actes organitzats 
per associacions i entitats de Jesús. Els altres 
tres finalistes al premi Jesusenc de l‘Any van ser el 
músic Paco Prieto, l’Associació Cultural i Juvenil 7 

Cervells i el runner Aleix Arrufat. Al mateix temps 
va lliurar-se el Premi a la Trajectòria, guardó que 
en aquesta ocasió va recollir Mossèn Paco Vives, 
més d’una dècada  dedicat  a la comunitat i al 
poble de Jesús. Pere  Panisello, president de 
l’Associació Josep Puig va destacar un any més 
la diversitat dels nominats i el valor del teixit 
social i humà del poble de Jesús, “fa  vint anys 
que organitzem els premis i suposa una gran 
satisfacció  comprovar  com la gent de Jesús 
i les diferents entitats destaquen en molts 
de  camps“. Víctor  Ferrando, alcalde de Jesús, i 
Ferran Bel, alcalde de Tortosa, van tenir paraules 
molt entranyables cap al guanyador, Jaume Borja, i 
en especial per tots els que fan possible un poble 
amb tanta implicació personal i col·lectiva.
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Del 6 al 15 de juliol vam gaudir de la Festa Major del 
nostre poble. Un programa replet d’actes, pensats tots ells 
per fer gaudir i implicar grans i menuts. A l’igual que l’any 
passat, per confeccionar-lo vam dur a terme reunions amb 
grups de gent, per edats i diferents àmbits de la societat 
civil jesusenca. També al Consell de Participació Ciutadana 
on totes les entitats del poble hi sou representades, un 
dels molts assumptes que tractem són les festes majors. 
Mantenint els actes més potents i consolidats, la Secció de 
Festes és l’encarregada de fer encaixar aquestes aportacions 
al programa. Des d’aquí aprofito per agrair la gran tasca de la 
Secció de Festes i els seus col·laboradors, faena molts cops 
invisible als ulls de la gent però imprescindible per poder 
dur a terme no sols aquests deu dies de festes sinó també 
moltíssimes activitats que s’organitzen al poble durant l’any. 
Aquí us fem un breu resum dels actes realitzats:

El dijous, 29 de juny, a la Pèrgola inscripció i sorteig 
dels llocs de la plaça de bous.

El divendres, 30 de juny, l’Associació Josep Puig 
realitzava l’acte de lliurament del guardó “Jesusenc de 
l’Any”. El guanyador va ser Jaume Borja Ferrando. També 
Mossèn Paco Vives rebia el premi a la trajectòria. El mateix 
divendres, a l’Espai Immart, el cor Tyrichae ens oferia el 
concert “Paraula a cor: litúrgia, poètica i popular”.

El dijous, 6 de juliol, lliurament del programa i el panoli 
de la Festa Major. Els veïns i veïnes del poble van poder 
passar a buscar el llibre de festes i el tradicional panoli. 
Mantenint el format de l’any passat va ser repartit per 
pubilles i hereus per diferents punts de recollida escampats 
pel poble.

El divendres, 7 de juliol, a la tarda les penyes i colles 
del poble es van congregar a les piscines del poble per 
escoltar les paraules del personatge revelació de l’any 2016, 
la Sra. Maria Inés Alaixendri. Tot seguit inici del correbars. 
Ja a la nit a l’ajuntament, acompanyats per moltes autoritats 
i representants d’entitats del poble, rebuda dels pregoners 
de la Festa Major d’enguany: el CF Jesús Catalònia per 
l’ascens del 1r equip a 2a Catalana i per la seua tasca 
social i esportiva dintre el nostre poble. Desfilada cap a la 
pista de l’IE Daniel Mangrané, on un escenari guarnit per 
l’ocasió a càrrec de l’Associació de Dones de Jesús, rebia 
un a un els 12 hereus i 21 pubilles a punt per ser proclamats 
de manera oficial. Comiat i fort aplaudiment als hereus i 
pubilles del 2016 per la tasca feta. Per finalitzar l’acte 
actuació de la Banda Manel Martines i Solà i mascletada 
per anunciar, ara sí, l’esperat inici de festes. Sense pausa, 
al mateix recinte de festes, inauguració de la Zona Jove. 
De fons ja s’escoltaven les primeres cançons del concert 
“Tribut a Sopa de Cabra”, on jóvens i grans vam gaudir d’un 
bon espectacle a la Pèrgola.

El dissabte, 8 de juliol, al matí els xiquets i xiquetes del 
poble van poder xalar amb diferents atraccions aquàtiques. 
Bon moment per apropar-nos a la magnífica exposició de 
bonsais a càrrec de l’Associació Bonsai Terres de l’Ebre i 
admirar aquestes obres d’art vives. Al migdia tradicional 
ball de vermut de l’Associació Cultural i Ecologista Sant 
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Josep. Ja a la tarda previ a l’ofrena, un parell d’actes, “Taller 
Casteller” per a tothom a càrrec dels Castellers de Tortosa 
i inauguració de l’exposició de diferents anys de “Pessebre 
Vivent” a càrrec de Legna Fotògrafs. Arriba l’hora de l’ofrena 
i la “Penya l’Abeuradero”, encarregada pels seus vint anys 
com a penya de portar la imatge de Sant Francesc, no pot 
sortir de l’església per l’aiguat que en aquell moment va 
caure. Aquest fet va provocar que l’ofrena es realitzés dintre 
de l’església, davant l’altar major. Agrair des de la Secció 
de Festes la col·laboració, paciència i comprensió de totes i 
cadascuna de les colles i entitats que malgrat la mala hora 
que feia en aquell moment van participar de la mateixa i 
van aconseguir tirar endavant molt dignament un acte tan 
important com aquest. Ja a la nit, i després de l’aiguat, gran 
ball en honor de pubilles i hereus a la pista de l’IE Daniel 
Mangrané amb l’Orquestra Montesol.

El diumenge, 9 de juliol, al matí Missa Major en honor 
al nostre patró seguida de la Festa de Benvinguda als Nous 
Jesusencs, on donem la benvinguda als nascuts i nascudes 
l’any 2016. A la mateixa pèrgola els 7 Cervells van preparar 
el ball de vermut, on els més menuts de la casa van poder 
penjar a la bèstia més dolça i estimada del poble, lo Boti, 
el seu xumet com a mostra que ja s’estan fent grans i no el 
necessiten. Ja a la tarda la Xaranga Suc d’Anguila passejava 
pels carrers del poble anunciant el Cosso Iris, on hi van 
desfilar catorze carrosses. A la nit a la pista de l’Institut-
Escola, teatre amb l’obra “Aquí no paga ni Déu”” a càrrec 
del grup local “Euterpe”.

El dilluns, 10 de juliol, a primera hora posada de carros 
i carretes a la plaça de bous. Com a novetat enguany allí 
mateix vam realitzar un concurs de tractors i el tradicional 
esmorzar popular. Al migdia els 7 Cervells a la pèrgola ja 
tenien preparada la gimcana i els jocs de carrer per als més 
menuts. A la tarda, prèvia a la missa homenatge a la gent 
gran, visita a l’Hospital de la Santa Creu als jesusencs i 
jesusenques que es troben allí. A la nit dos sopars, un al 
casal jesusenc per a la gent gran i l’altre amb les penyes 
i colles d’amics a la pista d’estiu, amb l’esperada nit de 
proves de penyes amb molta xalera i festa.

El dimarts, 11 de juliol, dinar exclusivament per a dones 
organitzat per l’Associació de Dones. Elecció d’alcaldessa, 
concurs de pizzes, música, musclada i molt bon ambient. Ja 
a la tarda,  desfilada amb mantons de manila cap a la plaça 
de bous on tothom va poder gaudir d’una “becerrada” de la 
Ramaderia	del	Charnego.	Ja	a	la	nit	gran	sessió	de	ball,	amb	
ball de mantons de manila inclòs, amb l’Orquestra Enigma.

El dimecres, 12 de juliol, al matí l’Associació Josep 
Puig organitzava la matinal de Jocs Esportius i Tradicionals. 
A la tarda “XXIX Concurs Popular de Truites”, cervesada i 
inflables patrocinats per l’Associació d’Empresaris de Jesús 
i, com no, per a sopar la “XXXIV Paella Popular”. Bingo i inici 
de la magnífica actuació de l’Orquestra Magia Negra.

El dijous, 13 de juliol, el Club de Bitlles Catalònia 
de Jesús organitzava la “VI Tirada Intercomarcal de Birles 
Memorial	 Ramon	 Lapeira”	 al	 recinte	 de	 l’Institut-Escola.	
També al matí a la piscina podíem gaudir d’inflables aquàtics. 
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Ja a la tarda,  desfilada cap a la plaça de bous on vam gaudir 
d’una	tarda	de	vaques	de	la	Ramaderia	d’Hilari	Príncep,	amb	
demostració de dos retalladors fent treballar els animals 
pels obstacles. Tancava la tarda de bous l’embolada del bou 
de la Penya lo Novillo de Jesús. La mateixa tarda exhibició a 
la pista d’estiu de patinatge artístic a càrrec dels alumnes 
del Club Patí Jesús. A la nit, espectacular VII Trobada de 
Clubs de Ball Esportiu organitzada pel Club de Ball Esportiu 
Twist Jesús i festa jove amb Dj’s. Entre aquests dos actes, 
i com a novetat d’enguany, vam realitzar una espectacular 
cursa de vehicles casolans.

El divendres, 14 de juliol, al patí de la Immaculada es 
van realitzar la trencada d’olles i el concurs d’habilitat amb 
estris de moda entre els més jóvens. Al migdia cervesada 
de la Penya Barcelonista de Jesús. A la tarda,  desfilada cap 
a la plaça de bous on vam gaudir d’una tarda de vaques 
de	 la	 Ramaderia	 del	 Charnego	 amb	 demostració	 de	 dos	
retalladors fent treballar els animals pels obstacles. Aquella 
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tarda també vam realitzar la II Cagada del Manso. A la nit, a 
la pista d’estiu, i després de l’èxit de l’any passat, actuació 
de	LOS	MARTINES.	Uns	moments	de	descans	i	per	allargar	
la nit fins la matinada, actuació del grup La Cruzada. 

El dissabte, 15 de juliol, tot el matí els més menuts van 
gaudir d’un parc d’atraccions infantils. A la tarda preparatius 
de l’estofat, missa en honor a Sant Cristòfol i seguidament 
Festa Holi al barranc. Ja a la nit sopar de l’estofat de bou i 
magnífics focs d’artifici a càrrec dels 7 Cervells. Per acabar 
les festes, meravellosa sessió de ball amb l’orquestra 
Atalaia.

No voldria acomiadar-me sense agrair als comerços i 
entitats que col·laboren amb nosaltres d’alguna manera per 
poder tirar avant aquests dies de Festa Major. També als 
posseïdors de l’abonament i taules del recinte del ball per la 
confiança dipositada en nosaltres. 

Res	més!	Emplaçar-vos	a	les	festes	patronals	del	mes	
d’octubre	i	a	continuar	la	festa!	

Josep	Pere	Puig	Rosales
Regidor	de	Festes

També voldria fer una menció especial per al Sr. Joan Chavarria Panisello, lo Sr. Juanito. Persona 
de referència a la Secció de Festes on el seu consell sempre era escoltat i tingut en compte. 
Exemple per a tots els que aquests anys ens hem anat sumant a la gran família de “festes” i 
compartíem amb ell reunions, anècdotes i hores de treball amb la preparació d’algun que altre 
escenari, actes de festes, caseta de la Fira de l’Oli, Sant Bernabé, Sant Cristòfol i un llarg etc. 
Pèrdua no sols sentida a la Secció de Festes sinó també a tot el teixit associatiu del poble. 
El Sr. Juanito s’estimava el seu poble. Així ho mostrava dia rere dia als seus 82 anys vinculat 
encara directament a molts col·lectius i col·laborant de manera clau dintre de l’organització 
d’actes que porten el nom del nostre poble arreu del territori. Amic Juanito, allí on sigues, en 
nom no sols de la Secció de Festes sinó del poble de Jesús, gràcies i fins sempre.

sempre entre nosaLtres
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DILLUNS, 10 JULIOL
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PROGRAMA D’ACTES

DEL 3 AL 8 D’OCTUBRE

Divendres, 6 d’octubre
18.00h Cercavila pels carrers del Poble a càrrec de 
Grallers de Jesús.

19.00h III Encierro infantil pels carrers del poble.

Acte per totes les edats, amb bous de cartó. Animeu-
vos i porteu a córrer “l’encierro” caps de bou fets per 
vosaltres mateixos. Hi haurà premis per a les millors 
creacions. Us invitem a venir vestits adequadament 
per a l’ocasió i córrer davant dels bous.  Recorregut:	
C/	Vilàs,	C/	Caritat,	Plaça	Gandesa,	C/	Fortuna,	C/	
Vilanova,	C/	Caritat	i	C/	Vilàs.	 Organitza: EMD Jesús 
i Penya lo Novillo de Jesús. Col·labora: Agrupació 
Penyes Taurines Terres de l’Ebre.

20.00h Bous al carrer i bou embolat de la Penya lo 
Novillo de Jesús de la ramaderia d’Hilari Príncep.

Recorregut:	 C/	 Séquia,	 C/	 Vilàs,	 C/	 Caritat,	 Plaça	
Gandesa,	 C/	 Fortuna,	 C/	 Vilanova,	 C/	 Caritat. 
Organitza: EMD Jesús i Penya lo Novillo de Jesús.

00.00h Ball – Moments de Ball amb Sisco Paredes. 

Gaudirem amb les millors versions musicals de tots 
els temps. Nit per deixar-nos transportar anys enrere 
i recordar l’envelat.

2.00h Revival “SAGRANTANA”. L’Equip de Sagrantana 
ens farà gaudir fins la matinada del seu espectacle 
amb èxits musicals dels anys 70, 80 i 90. Col·labora: 
Ball de Saló Twist Jesús.  Preu entrada: 10€ Lloc: 
Casal Jesusenc.

Dissabte, 7 d’octubre
10.30h Presentació de la Guia de Jesús, elaborada per 
Agustí Agramunt, Laia González, Aitor Pérez i Jaume 
Borja. Llibre editat per la Diputació de Tarragona, dins 
la col·lecció “Els llibres de La Medusa”. Lloc: Sala 
Jordi Brull de l’EMD Jesús. Organitza: Diputació de 
Tarragona i EMD Jesús.

11.00h - 13.00h Parc d’atraccions infantil. Lloc: Pati 
Immaculada.

12.30h. XIII Concurs Popular de Paelles. Obert a 
tothom.

A l’acabar el dinar, bingo a benefici del Club de Futbol 
Jesús Catalònia. 

15.30h Sessió de Ball de Festa Major. Lloc: Pati 
Immaculada.

16.00h Final del Concurs de Guinyot.Lloc: Pati 
Immaculada.

Festes Patronals de Sant Francesc 2017

Dimarts, 3 d’octubre
20.00h Inauguració de l’exposició de manualitats 
realitzades durant el curs per l’Associació de Dones de 
Jesús.  Organitza: Associació de Dones de Jesús. Lloc: 
Espai d’Exposició Claustre de la Immaculada.

Dimecres, 4 d’octubre
DIA DEL PATRÓ
10.00h Campanades al vol en honor al nostre patró 
Sant Francesc. 

10.00h a 13.00h Capta solidària de les Terres de l’Ebre 
en benefici de la Lliga contra el Càncer. 

11.00h. Missa solemne celebrada en honor del nostre 
patró Sant Francesc d’Assís. A continuació, processó 
pels carrers del poble, acompanyats per la Banda de 
Música Manel Martines i Solà.

14.00h. Dinar de Germanor per als associats del Casal 
de Jubilats Sant Francesc, al qual hi assistiran autoritats 
i entitats invitades pel Casal.

Preu tiquet: 10€ socis i 20€ no socis (preu de cost del 
dinar). Organitza: Associació de Jubilats Sant Francesc. 
Lloc: Pèrgola Pati Immaculada. A continuació sessió de 
ball social a càrrec de Sisco Paredes. Obert a tothom. 
Lloc: Plaça Pati Immaculada.

Dijous, 5 d’octubre
18.00h Concurs de pintura ràpida. L’Organització 
facilitarà els fulls. La resta d’estris per participar 
al concurs se’ls haurà de portar cada participant. 
Col·labora: La Galeria Cugat i Opticalia Jesús. Lloc: 
Pèrgola Pati Immaculada.

     
20.00h Cinema amb la projecció de la pel·lícula “Jesús 
en el temps. Any 1991-1994», que ens farà recordar 
o conèixer activitats, actes i persones del poble en 
temps passats. A càrrec del Sr. Sisco Paredes,  Sr. Paco 
Fuentes i Mossèn Paco Vives. Lloc: Sala polivalent de 
l’EMD Jesús.
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Festes Patronals de Sant Francesc 2017 19.30h Bous al carrer de la ramaderia d’Hilari 
Príncep. Recorregut:	C/	Séquia,	C/	Vilàs,	C/	Caritat,	
Plaça	Gandesa,	C/	Fortuna,	C/	Vilanova,	C/	Caritat. 
Organitza: EMD Jesús i Penya lo Novillo de Jesús.

00.00h Gran sessió de ball amenitzat per l’Orquestra 
Moncayo Band. L’Associació de Dones de Jesús 
realitzarà el sorteig d’un pernil. Preu entrada: 10€ 
Lloc: Casal Jesusenc.

Diumenge, 8 d’octubre
11.00h X Milla Urbana de Jesús.

Cursa	oberta	a	tothom.	Recorregut:	Avinguda	Molins	
d’En Comte. Organitza: EMD Jesús, Consell Esportiu 
Baix Ebre, Associació Josep Puig i Club Atletisme 
Terres Ebre.

16.00h Presentació oficial dels equips de 2a i 4a 
Catalana del CF Jesús Catalònia.

18.00h Partit de Futbol de 4a Catalana. 

CF	JESÚS	CATALÒNIA	–	UE	DELTEBRE Lloc: Camp de 
la Santa Creu  

20.30h. Sortida de la masia d’Hydracus, diables, 
tabalers i la seua cort fins l’església per iniciar el 
correfoc.

20.45h. Inici correfoc del Ball de Diables 7 Cervells 
de Jesús Recorregut:	 C/Daniel	 Mangrané,	 Pl.	 de	 la	
Creu,	Av.	Molins	d’en	Comte,	C/Séquia,	C/Vinebre	 i	
Pl. Bous. A càrrec de l’Associació Cultural 7 Cervells.

Es recorda als participants del correfoc l’obligatorietat 
de l’ús de roba i materials adients per aquest tipus 
d’espectacle. Es demana que tots els veïns del 
recorregut protegeixin els vidres i portes de les 
façanes i també es recomana desconnectar les 
alarmes durant el correfoc.

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 AL RECORREGUT DELS 
BOUS, ELS MENORS DE 16 ANYS.

ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ.

Venda de Taules
per a les Festes de Sant Francesc

Preu: 15€ Lloc: Oficina Municipal de Jesús.

Dies de Venda: Del dilluns 18 al dijous 21 de 
setembre en horari d’atenció al públic. Els matins 
de 9h a 14h i els dijous la tarda de 16.30h a 19.00h

Horari de l’Exposició
de l’Associació de Dones:

Dimecres, divendres i dissabte de 12h a 13h i de 
18h a 20h i diumenge de 12h a 13h.

CANVIS PARADA BUS DURANT LES 
FESTES DE SANT FRANCESC

El dimecres, 4 d’octubre d’11.00h a 13.00h amb 
motiu de la processó de Sant Francesc.

El diumenge, 8 d’octubre a partir de les 10.30h Milla 
Urbana i a partir de les 20.30h Correfoc.

Aquests dies i durant aquestes franges horàries, la 
parada d’autobús estarà ubicada únicament a les 
illetes d’entrada al Poble.

Disculpin les molèsties.

XIII Concurs Popular de Paelles
Data límit d’inscripció: divendres 29 de setembre, 
fins les 14h, a les Oficina Municipal de l’EMD de 
Jesús.

Al moment de realitzar la inscripció s’ha de dir per a 
quantes persones serà la paella que es realitzarà.

La Secció de Festes repartirà taules i cadires.

Cada participant haurà de portar l’arròs, ingredients 
i utensilis necessaris per confeccionar la paella.

Està prohibit fer foc al terra, s’ha de portar paellero 
de butà.

Hi haurà 3 premis.

El jurat estarà presidit pel nostre cuiner Jordi Curto.

Lloc: Pati Immaculada.

- Prova puntuable per al Circuit de Penyes –

Aquest programa d’actes es pot consultar a 
la web de Jesús: 
 http://www.emdjesus.cat   

Pel fet d’assistir als actes de les Festes de Sant 
Francesc, doneu el vostre consentiment perquè les 
imatges en les quals sortiu siguin publicades al 
web de l’EMD o altres mitjans gràfics que consideri 
l’EMD de Jesús.
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DIMARTS, 11 JULIOL
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CAMPAMEnTS VALLIBOnA 17
L’Esplai Sant Francesc de la Parròquia ha organitzat 
un any més, del 29 de juliol al 4 d’agost de 2017, els 
campaments d’estiu, per a xiquets i xiquetes de 8 a 13 
anys,  com a complement de la  catequesi parroquial. 
Els campaments són un espai educatiu i lúdic, on es 
conjuga la convivencia, la fe, el contacte amb la natura, 
la relació amb els habitants d’un poble, el respecte amb 
l’entorn i les ganes de pasar-ho bé. Hem escollit el poble 
de Vallibona, a la zona esportiva “El Parralet”, propietat 
de l’Ajuntament, per tot un conjunt d’avantatges: el lloc 
(Vallibona està a 70 kms de Jesús), la facilitat de relació 
amb la gent del poble, les instal·lacions esportives 
(Polisportiu, piscina, lloc d’acampada) fora del poble, a 
la part alta,  però molt a prop del poble, d’on es veu un 
esplèndid panorama de la vall del riu Cervol i la facilitat 
del contacte amb la natura.
El fil conductor fou: Els quatre elements dels savis grecs 
(Aire, aigua, terra i foc).	Representaven	les	quatre	formes	
congudes de la materia i eren utilitzades per explicar els 
diferents comportament de la natura. 
Conta la llegenda que: “Aquests quatre elements eren 
molt amics entre tots ells. La unió d’aquests elements, 
en distinta proporció, donava lloc a la inmensa varietat 

de substàncies diferents que es presenten a la natura. 
Cadascú tenia uns poders beneficiosos per els altres, 
no era superior l’un a l’altre, tots eren iguals de bons, i 
entre ells es comunicaven tot lo bo que tenien: la terra 
guardava en el seu interior una gran quantitat de llavors 
de vida, que, quan era regada i assaonada per l’aigua i 
escalfada pel foc-sol, brotaven una gran quatitat d’arbres, 
herbes i flors per tota la superficie formasnt un immens 
jardí. Però, quan trencaven l’amistat, tot eren contratemps 
i desgràcies: Hi havia grans sequeres i els arbres no 
produïen fruits i havia una gran fam per tota la terra; per 
tot arreu hi havia incendis; les aigues del mar i dels rius 
s’esvalotaven i hi havia inundacions per tot arreu que ho 
destrossaven tot”.  
Després els científics van afegir un altre element: l’Éter.
Cada dia estaba dedicat a un element: Dia de l’agua, dia 
del foc … I entre vídeos, jocs, experiments i curiositats, 
el nens-es anavem descobrint el valor de cada element 
i com les persones hem de contribuir a que el nostre 
planeta sigui més bo.
Tot va anar molt bé, sense cap incidència remarcable. La 
gent del poble molt contenta, i els monitors i xiquets-tes 
molt satisfets.

CATEQUESI	DE	1ª	COMUNIÓ	2017-2018.	1r	CURS

Els pares de 

Lloc i data de naixement 

desitgem inscriure al nostre fill-lla a la Catequesi de preparació a la 1ª Comunió

Vivim	al	C/																																																																																																													Nº

Telèfon                                              Correu electrònic

Fou batejat-da a la Parròquia de                                                                        el dia

i	està	inscrit/ta	al	Tomo																	Foli			

Va al Col·legi
Signatura

CATEQUESI	DE	CONFIRMACIÓ	2017-2018.	1r	Curs

En-Na

desitja inscriure’s a la Catequesi de preparació a la Confirmació

Adreça:	C/																																																																	Nº																			Telèfon

Correu electrònic

Fou batejat-da a la Parròquia de                                                                       el dia

i està inscrit-ta al Tomo                    Foli

Asisteix al Col·legi
Signatura



FOTOS CAMPAMENT VALLIBONA 17

gaudint de L’aigua
a La piscina

Jocs d’aigua

preparats per La cercaviLa invitant aL cinema

excursió creu deL
prigó-prigonet-mirador

L’hora deL bon dia

desprÉs de dinar:
Jocs de tauLa

per La tarda:
temps de pau

eucaristia
amb La gent deL pobLe

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ oLÉ !!!!!!!!!!!!!
L’aueLa miLoka

tambÉ voL Jugarrevisant Les tendes



32 AnYS SEgUITS FEnT EL PESSEBRE
32	 anys	 fent	 el	 Pessebre!	 amb	 una	 gran	 novetat:	 Un	
canvi susbtancial en el recorregut, més curt i més 
adaptat a tota classe de gent, menuts i grans, sense 
espais perduts, guanyant temps, però amb les mateixes 
escenes i, com cada any, amb unes novetats. Com 
podeu veure en la foto adjunta, tot transcorrerà al voltant 
de	 l’edifici	 de	 la	 Residència	 de	 les	 Gnes	 Teresianes,	
aprofitant més tots els jardins.
Ja és el moment de les inscripcions: la d’aquells 
que puguin i vulguin treballar en els preparatius que 
començaran passat Sant Francesc i la dels actors, que 
com que hi canvi de recorregut, també hi haurà adaptació 

de les escenes. Per això ens agradaria que la inscripció 
fos com més aviat millor. 
Al Pessebre tot hi cap, tots podem aportar les nostres 
qualitats: Com a guies, per atendre millor al públic 
assistent; com  actors, dels que parlen i dels que no 
parlen; aportant idees per a noves escenes; donant a 
conèixer oficis antics per recordar la nostra història; 
treballant com a cosidores, preparant el vestuari; 
preparant escenaris; com a tècnis de so i d’il·luminació; 
deixant animalets ... És per això que des d’aquestes 
ratlles fem una crida general: Jesusencs, Visca el nostre 
Pessebre!	Fem-lo	més	gran!

PARTICIPA En EL PESSEBRE VIVEnT DE JESÚS
 LLOC:  Jardins de la Residència de les Gnes. Teresianes
 DIES:  25, 26 i 30 de desembre de 2017 i 6 de gener de 2018 
 SESSIONS: Tres cada dia: A les 18, 19 i 20 hores

InSCRIPCIó AL PESSEBRE VIVEnT DE JESÚS
   

25, 26 i 30  de desembre de 2017 i 6 de gener de 2018
Estem ja en els preparatius del Pessebre Vivent d’enguany. Si estàs interessat-da en participar fent d’actor, de guia..., 
o bé preparant escenaris, vestuari..., si saps fer algun ofici antic..., és el moment d’inscriure’t. Com que hi han moltes 
novetats en el recorregut, convindria que la inscripció és fes com més aviat millor. Posat en contacte amb nosaltres:

Passant per les oficines de la Parròquia
Trucant per telèfon al 977 50 09 95

Avisant a qualsevol dels organitzadors que coneguis
Fent arribar aquest full d’inscripció
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“EL VOLUnTARI MAI nO ES JUBILA”
Això contestava “Juanito” quan li deien: Encara no et 
jubiles? Ser voluntari és dedicar una part del teu temps 
lliure a realizar accions d’acord amb les teues qualitats 
al servei dels altres o de la comunitat en general “sense 
esperar res a canvi”.

Sant Francecs d’Assís, patró del nostre poble, i Sant 
Enric d’Ossó, fundador de les Gnes. Teresianes, dos 
homes separats en el temps, però units en la missió. 
De la unió de tots dos –Francesc, primer pessebrista i 
Enric, catequista i patró dels catequistes- i del que tots 
dos signifiquen, va néixer l’any 1986 el Pessebre Vivent 
de Jesús.

Així ho contava Mn. Vicent Mestre, rector de la Parròquia: 
El	Papa	Pius	XIIè	visità	una	parròquia	de	Roma	i	demanà	
al seu rector que es fes una celebració especial amb 
motiu del sant titular de la Parròquia. El capellà, sorprés 
per la proposta, li contestà: “Santedat, aquesta festa 
no més tradició”. I amb un gran somriure el Papa digué: 
“M’agraden tant les tradicions que m’agradaria crear-
ne	una	de	nova!”.	Exactament	això	és	el	que	s’ha	fet	a	
Jesús: Crear una nova tradició: El Pessebre Vivent de 
Jesús! 

La cosa va anar més o menys així: La Gna. Teresiana 
Carmen Gaya va anar a Ulldecona a veure els Pastorets i 
quan va tornar i digué a Mn. Vivent: Mossèn, prodríem fer 
aquí a Jesús, a la nostra finca, si vol,  un Pessebre Vivent. 

D’això en fa 32 anys. I allí,  l’any 1986, ja hi era “Juanito” 
com a voluntari. I lo més important és que han estat 31 
anys seguits, sense interrupció. Sempre s’ha dit que fer 
una cosa una vegada és relativament fàcil, la continuitat és 
més difícil, i Juanito ha estat constant durant els 31 anys. 

En el Pessebre, tot i que ho fem tot entre tots, hi ha 
especialitzacions: Juanito s’encarregava de la fusteria –
ja ho diu la dita: “los de la fusta a la fusta”- encara que 
feia de tot, si venia el cas. Durant els 31 anys són tantes 
les	 coses	 que	 va	 fer!:	 La	 pallissa,	 el	 palau	 d’Herodes,	
el poble, la cova, la caseta d’Isabel, la casa de fusta, la 
casa dels pastors, el forn de pa, el torn ... Lo més graciós 
era que on els altres veiem problemes ell veia solucions. 
El	trobarem	tant	a	faltar!	Amb	el	 llegat	 i	mestratge	que	
ens ha deixat intentarem tirar endavant, encara que ens 
agradaria que hi hagués un relleu. Algú s’anima? 

No sols al Pessebre, crec que no hi institució al poble en 
que ell d’una manera o d’altra hi hagi posat la ma: L’EMD 
en pot parlar, la parròquia en pot parlar, la comissió de 
festes en pot parlar ... per això va rebre el premi a la 
trajectòria de vida treballant a favor del poble.

Juanito, sabem que des del cel gaudiràs molt més del 
nostre Pessebre, sense que et faci mal la cadera. Molt 
gràcies	per	tot!	Et	recordarem	sempre!

El Grup organitzador del Pessebre
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Un ESTIU InTEnS PER ALS 7C
Finalitzem un estiu ple d’actuacions i d’emocions.

Des del 2 de juliol fins a l’1 de setembre hem tingut 
7 actuacions entre correfocs i Trobades de bestiari. 
Cervera	del	Maestre,	Camarles,	Ribera	d’Ondara,	Salou,	
Vinaròs, Freginals i Tortosa, han pogut gaudir d’Hydracus 
i dels 7Cervells. A més, hem de sumar la setmana llarga 
de Festes, com sempre molt intensa per a l’entitat: 
Presentació de les Pubilles (acompanyament i castell de 
focs), Ofrena (passada per aigua. Hydracus i el Boti se 
van pegar una bona remullada), Ball de Vermut amb la 
donació dels xumets per part dels més menuts al Boti, 
Gimcana infantil i Castell Fi de Festes. 

A destacar també una pre-estrena de la colla infantil a 
l’Ebrecorrefoc (Tortosa) amb 4 valents «diablets» i 10 
incansables «tabalerets». L’any vinent hi haurà novetats 
al respecte. Segur que se’n sentirà a parlar. 

En definitiva, de 10 caps de setmana hem estat 9 
treballant per a l’entitat i per la cultura catalana. Un 
agraïment molt sentit a totes aquelles i aquells que amb 
el	seu	esforç	ho	han	fet	possible!!	Moltes	gràcies.

Ah!	 i	 queden	 pendents	 a	 l’octubre,	 el	 correfoc	 amb	
Hydracus i muntatge pirotècnic de Sant Francesc i la 
Trobada de Bestiari a Constantí.

A més, vam estar nominats com a Jesusencs de l’any 
2016, tot i que finalment no vam aconseguir guanyar 
el premi. Volem felicitar una vegada més als nominats 
i sobretot al guanyador Jaume Borja, un professional 
espectacular	que	no	sabem	a	on	arribarà!!	Bé,	a	on	ell	
vulgui, per que amb els seus dots, treball i perseverança 
res l’aturarà. 

I com quasi sempre a la vida no tot ha estat bonic. 
Malauradament no vam poder guanyar el concurs 
d’enceses	que	es	va	celebrar	a	Ribera	d’Ondara	(Cervera)	
tot i que Hydracus i els 7C vam rendir a un nivell altíssim. 
I la nota més tràgica van ser les cremades que van patir 
Oscar i Xavi al correfoc de Tortosa. Aquest cop vam tindre 
un bon ensurt i des d’aquestes línies aprofitem també 
per animar-los i encoratjar-los per a futures actuacions.

I	 un	 estiu	 sense	 Casal	 d’Estiu	 7C	 no	 seria	 un	 estiu!!	
Enguany 91 xiquetes i xiquets entre 3 i 12 anys han 
pogut xalar, aprendre, conviure i passar un bon estiu 
amb natros. Agrair a tot l’equip de monitores i monitors 
la seva gran tasca i a les famílies per confiar en natros 
un any més.

Aquest ha estat el resum d’un estiu molt atapeït.

Molt bones Festes de Sant Francesc i vos esperem a 
tots al correfoc i a l’espectacle a la Plaça de Bous del 

diumenge 8 d’octubre.

Salut	i	Foc!!

http://www.7cervells.org
https://www.facebook.com/balldediables7cervells 
http://instagram.com/7cervells/
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En data de 5 de juliol i per donar per tancat l’any, es 
va cel·lebrar l’Assemblea General de Socis de la A.V.V. 
Jesús Catalònia, ens plau i ens alegra que va estar una 
junta molt concorreguda tant per socis com per algun veí 
que tot no ser soci esperem que passi a formar part de 
la entitat donat el seu interès.

Gràcies per vindre a tots i animar a tota la resta a que 
hi participi en properes trobades, ja que el que dona que 
una entitat estigui viva i més la “vostra entitat”, es la 
participació i compromís de tota la massa social.

Sabeu que les tasques que es desenvolupen en la 
entitat són de forma totalment desinteressada per part 
de la junta que hi represento i que durant tot l’any es 
rasga les vestidures com col·loquialment es diu, per fer 
que el Casal Jesusenc, estigui ple de vida i activitat.

Tot fent un resum de l’acta del dia es comentà que 
la festa del soci en el nou format que es presentat ha 
suposat una revitalització notable.

Que es va comunicar que es farà un carnet de soci per 
tots els abonats a la entitat, per poder disfrutar i donat a 
procurar una mena sondeig intern de l’afluència de socis 
en el dia sobretot de la festa, i més en particular en el 
ball de la nit.

Informar i posat a disposició dels socis una secció 
que en breu es posarà en funcionament com es la 
secció que anys enrere ja es disposava, com es la de 
tenis taula. Ampliant així si escau les seccions que baix 
en nom de la entitat us representen.

En la mateixa junta es va dialogar amb l’aportació de 
diferents socis inquietuds sobre les diferents festes que 
es fan a títol particular en les instal·lacions del Casal 
Jesusenc.

Es va acordar que com ja es fa habitualment, només 
es deixa disposar del casal als socis.

Després d’intercanviar un profitós diàleg, i juntament 
amb tots es disposa a la solució de deixar de fer events 
tipus bodes i comunions ja que aquestes festes es 
prolonguen en temps i que tot i ser restringit l’horari 
de tancament, i que en dates en el que el temps es 
més benèvol, les portes romanen obertes i el soroll es 
propaga a l’exterior.

La junta hi pren nota.
“Comentar que la entitat cada vegada rep menys 

subvencions per a un correcte funcionament, i es diu 
en junta que estaria bé que per nucli familiar estigues 
un membre soci i convidar als membres que hagin 
abandonat el nucli fent ells un de propi que es facin 
socis per disfrutar del Casal Jesusenc, així com de les 
diferents propostes que la junta i gestiona. Es comenta 

en junta amb els socis i es creu que es viable ja que la 
quota (12€) no representa una agravi important.”  

Es comenta amb un soci de caràcter molt participatiu 
la problemàtica en el carrer Benissanet, sobre la 
desmesurada dimensió d’uns arbres al solar -vivenda 
que hi ha al front del seu domicili de que va aportar 
una documentació a les oficines municipals. La junta de 
A.V.V. Jesús Catalònia pel seu costat li comunica que hi 
està a sobre del tema, ja que les arrels dels mateixos 
arbres hi poden afectar la xarxa de sanejament.

Comentar i comunicació que es va participar a la 
trobada de entitats del poble, essent durant molt de 
temps absents i que es tornar a estar per així donar veu 
als socis que hi forment part així com de les activitats 
que s’hi desenvolupen al vostre casal.  

Al final de la mateixa junta es va fer un petit refrigeri i 
dona un grat intercanvi d’opinions.

Gràcies per vindre.
En	 la	 propera	 carta	 als	 socis/es	 us	 adjuntarem	un	

document per així poder emplenar o bé instruccions 
com	fer	via	telemàtica	de	les	dades	del	soci/a	del	nucli	
familiar per així tenir una base de dades acort als temps 
que ens movem, així com fer una major gestió del paper i 
no afectar amb deixalles que hi afecten al nostre entorn. 
(dir que els que no disposen de adreça electrònica per 
comunicar les diferents activitats com informació, la via 
seguirà sent la mateixa que fins ara).

Aquesta nova forma de comunicació es per poder fer 
un diàleg fluït amb dos parts.

NOTA	 IMPORTANT:	 Comentar	 que	 als	 socis/es	 que	
tinguen la domiciliació al BBVA en breu rebreu una carta 
per actualització de dades, donat a que la entitat al fer 
el canvi de l’antiga Catalunya caixa a la nova entitat, no 
ens pot fer l’habitual remença, ja que ells diuen que no 
ho poden fer, hi ho hem de fer nosaltres.

Com podeu veure el treball que tot l’any hi fa la junta 
a la qual hi represento es excel·lent, i crec que tots junts 
és més alleuridor el camí i la tasca que es fa any rere 
any.  

 “Participar ens uneix i ens fa créixer com a membres 
d’una societat”.

Correu electrònic: aavvjesuscat@gmail.com 

Bloc:	https://aavvjesuscat.wordpress.com/

Es important per la cohesió d’un poble un caràcter 
participatiu. Si encara no ho ets, fes-te soci.

Jesús, setembre 2017

La Junta Directiva de l’A.VV. JESUS CATALÒNIA casal 
jesusenc.

Recollida d’Aliments: 21 d’octubre.
Organitza: Voluntaris La Caixa, Cáritas i AVV Jesús Catalònia.

Col·labora: EMD, AMPA IEDM, IE Daniel Mangrane, FC Jesús Catalònia, CEE Sant Jordi.



 AA VV POU DE LA COnXA

AAVV POU
LA COnXA

Més d’un centenar de persones van assistir a la 
festa que la AA VV POU DE LA CONXA va cel·lebrar el 
passat dia 29 de juliol, recuperada després de set anys 
d’absència  i on es van organitzar diversos  actes, entre 
ells un sopar de germanor, jocs tant per grans com per 
infants, rifes, sortejos i una agradable vetllada de ball.

Ens van honrar amb la seva presència el Sr. Víctor 
Ferrando i la Sra. Mònica Sales representants de la 
E.M.D. de Jesús, els quals van el·logiar l’acte i van 
mostrar la seva satisfacció per la recuperació de 
l’esdeveniment que ja es considerava tradicional per la 
seva antiguitat de cel·lebració en anys anteriors.

La nova Junta de l’AA VV vol agraïr l’assistència de 
tots els participants tant socis com simpatitzants i 
especialmente la col·laboració dels Srs. Jaume Carme i 
Antonio Homedes, gràcies a les quals s’ha pogut portar 
a terme amb la finalitat i bona intenció desitjada.

Des de l’Associació volem encoratjar a la resta de 
veïns que no van poder assistir a que ho facin la propera 
edició i, d’aquesta manera, tots plegats la féssim més 
gran i brillant compartint la relació de germanor i bon 
veïnat.

Salutacions i gràcies.

LA JUNTA

60 AnIVERSARI
Es convoca a tots els que aquest any compleixen 

60 anys, el dijous 19 d’octubre a les 20h a la Pèrgola, 
volem organitzar una trobada de la quinta del 1957.

Interessats contactar amb Cinta Caubet

667 007 402
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EnDAVAnT REPÚBLICA
El 6 de setembre es va aprovar al Parlament la Llei 

de	Referèndum	 d’Autodeterminació,	 i	 posteriorment	 el	
govern de la Generalitat va signar la convocatòria d’aquest 
per a l’1 d’octubre.  A pesar dels intents de l’oposició 
de bloquejar-ho, que durant hores van posar entrebancs 
utilitzant el filibusterisme més descarat sense entrar al 
debat polític, i mostrant un gran menysteniment vers 
la cambra, la mesa, la presidenta i tots els ciutadans i 
ciutadanes que en les eleccions del 27 de setembre de 
2015 els vam encomanar la independència del nostre 
país.

El dia 8 de setembre es va aprovar, seguint la 
mateixa tònica per part de l’oposició unionista, la Llei 
de	Transitorietat	Jurídica	 i	Fundacional	de	 la	República	
Catalana, que ha de blindar legalment la transició cap a 
la	República	Catalana,	mitjançant	un	procés	constituent	
que ens permetrà decidir com volem el nostre país. 
Aquesta llei garanteix que no es produiran buits legals, 
assegurant que des de l’inici el nou Estat estarà sotmès 
al Dret. Aquestes lleis es basen en el fet que la sobirania 
radica en el poble català i en el seu parlament.

Per suposat no s’han fet esperar les reaccions 
del govern del PP, que ha portat les lleis al Tribunal 
Constitucional, que en molta rapidesa les ha anul·lat,  
processant els membres de la mesa del parlament que 
van fer possible que es puguessen discutir les lleis, la 
presidenta del Parlament i el president de la Generalitat,  
judicialitzant un problema polític. L’única resposta que 
hem tingut i tenim són prohibicions, mentides, amenaces, 
manipulacions, provocacions a través dels mitjans de 
comunicació, fiscals i tot l’engranatge de l’estat.

Però les amenaces no han impedit que l’11 de 
setembre, dia en què recordem la  caiguda de Barcelona 
en mans de les tropes borbòniques que va comportar 
la pèrdua de les nostres llibertats, com ja és habitual 
en els últims anys, vam omplir els carrers de Barcelona, 
desbordant	les	previsions	de	l’ANC	i	OMNIUM	CULTURAL,	
organitzadors de la concentració.

La diada va ser un exemple de compromís, alegria 
compartida per tothom i amb  un missatge molt clar: 
VOTAREM,	 emparats	 per	 la	 legalitat	 catalana.	 En	 els	
discursos es va recordar que “la democràcia ha estat 
sempre al costar de les urnes” i que “ningú no pot robar 

als catalans i catalanes el dret de votar, perquè votar 
mai ha estat un delicte”.

Els premis Nobel, Ahmed Galai i Adolfo Pérez 
Esquivel han intervingut en els parlaments. El primer 
ha posat de relleu que el referèndum és legítim i legal. 
Legítim perquè hi ha la força d’un poble que vol decidir 
“lliurement i democràticament”. I legal perquè ho farà 
sota el paraigua del dret internacional. Per Esquivel, tot 
poble té dret a l’autodeterminació i a la seua cultura 
i ha recordat a l’estat espanyol que el millor camí per 
resoldre els conflictes polítics sempre és el diàleg.

La	 proclamació	 de	 la	 República	 Catalana	 és	 la	
primera pedra d’un projecte social i democràtic que 
cerca el progrés, la dignitat i el benestar de totes les 
persones que vivim en aquest país, per més diversos 
que siguin els nostres orígens.

Des de “Jesús per la Independència” donem ple su-
port als alcaldes i alcaldesses de Catalunya, investigats 
ara, i alguns citats ja a declarar, per haver signat el 
decret de suport al referèndum. La força dels pobles i 
de les ciutats no l’atura ningú.

ANIMEM	A	TOTHOM	A	EXERCIR	ELS	NOSTRES	DRETS	
COM	ÉS	EL	DECIDIR	EL	NOSTRE	FUTUR.

ENDAVANT REPÚBLICA CATALANA!
JESÚS x la INDEPENDÈNCIA
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ENTITATS

XX PREMI RAMOn FERRAnDO ADELL DE POESIA
Convoca: Societat Cultural i Ecologista Sant Josep

Lliurament dels treballs:
EMD Jesús
Pati de la Immaculada.
Tel. 977500735
43590 Jesús-Tortosa (Baix Ebre)

Bases:
Poden optar-hi obres de poesia escrites en català, 

originals i inèdites, no premiades en altres concursos.  
Només s’admetrà una obra per cada participant.

S’estableixen les categories següents:
a)  Nascuts o residents a Jesús fins 16 anys d’edat
b)  Obert a tothom i sense límits d’edat

Extensió: de 25 a 50 versos.

Els treballs es presentaran per triplicat, meca-
nografiats a doble espai i per una sola cara, sense 

XX PREMI RAMOn FERRAnDO ADELL DE COnTES CURTS

signar, amb un títol o lema. S’acompanyaran d’un sobre 
tancat a l’exterior del qual figurarà el títol o lema, i la 
categoria  en què participen i, a l’interior, una nota on hi 
figuraran: DNI, nom i cognoms, l’edat, l’adreça, el telèfon 
i	el	correu	electrònic	de	contacte	de	l’autor/a.

Jurat:
Bendi Suàrez, Miquel Accensi Subirats i Joan Josep 

Chavarria.

Termini de presentació dels treballs:
11/12/2017.

Lliurament de premis:
Dissabte,	13/01/2018	a	les	19	hores,	a	la	sala	Jordi	

Brull de l’EMD de Jesús.

Dotació: Categoria “a”: 50 € i diploma.
Categoria “b”: 250 € i diploma.

Les obres no es retornaran als autors i les no 
premiades seran destruïdes als 15 dies.

Convoca: Societat Cultural i Ecologista Sant Josep

Lliurament dels treballs:
EMD Jesús
Pati de la Immaculada.  Tel. 977500735
43590 Jesús-Tortosa (Baix Ebre)

Bases:
Poden optar-hi contes, escrits en català, de tema 

lliure. Les obres seran originals, inèdites i no premiades 
en altres concursos. Només s’admetrà un obra per cada 
participant.

S’estableixen les categories següents:
a) Nascuts o residents a Jesús que cursen fins a 4t de 

primària.
b) Nascuts o residents a Jesús que cursen 5è de 

primària.
c) Nascuts o residents a Jesús que cursen 6è de 

primària.
d) Nascuts o residents a Jesús que cursen ESO
e) Oberta a tots els joves de fins als 18 anys.

Extensió màxima:
categories a) b) i c) 2 DIN A-4 
categoria d)             3 DIN A-4 
categoria e)             6 DIN A-4.

Els treballs es presentaran per triplicat, 
mecanografiats a doble espai i per una sola cara, sense 
signar, amb un títol o lema. S’acompanyaran d’un sobre 
tancat a l’exterior del qual figurarà el títol o lema, i la 
categoria  en què participen i, a l’interior, una nota on hi 
figuraran DNI, nom i cognoms, l’edat, l’adreça, el telèfon 
i	el	correu	electrònic	de	contacte	de	l’autor/a.

Jurat: Artur Bel, Cinta Llasat, i Pascual Pérez.

Termini de presentació dels treballs: fins el  
11/12/2017

Lliurament	de	premis:		Dissabte	13/01/2018		a	les	
19 hores a la sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús.

Dotació: Categoria “a”: 50 € i diploma.

Categoria “b”:    50 € i  diploma

Categoria “c”:    50 € i  diploma

Categoria “d”   100 € i diploma

Categoria “e”   100 € i  diploma

Les obres no es retornaran als autors i les no 
premiades seran destruïdes als 15 dies.
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ESTADA AL BOIXAR
Aquest cap de setmana és especial per a l’Associació. 

Fem l’última sortida del curs que inclou els dos dies 
encara que alguns només podran gaudir-la un dia. Som 
un grup bastant nombrós. 

Primer dia:

Marxem aviat perquè ens hem de desplaçar fins 
a Coratxà, un encantador poble petitet de la comarca 
del Maestrat. Deixem els cotxes a la plaça i iniciem la 
nostra aventura. El dia es presenta força calorós, de bon 
matí la temperatura és prou alta. El paisatge és bonic, 
l’aroma de farigola ens acompanya durant la majoria 
del trajecte. El camí és ample, el que ens permet anar 
xerrant animadament. Arribem al Mas d’en Segures. 
Aquest està format per varies edificacions. A un costat 
està el paller i després hi han quatre o cinc cases 
totes juntes formant com una espècie de petit poblat. 
Mentre esmorzem arriba uns dels propietaris del Mas. 
Xerrem una estona amb ell i molt gustosament ens obre 
les portes del paller i de la seua vivenda, i ens dóna 
a conèixer una mica més d’aprop com era la vida allí 
dalt temps enrera. Amb els ànims renovats continuem 
el camí fins a Castell de Cabres. El calor és més intens 

i aprofitem el bar per refrescar-nos i hidratar-nos una 
mica. Fem una mica de tertúlia amb el cambrer i ens 
ensenya com es fa un “trequelet” i un “ambientador” 
amb l’espígol. A més a més, com té les claus del centre 
cívic (antiga escola – petit museu) i de l’església, ens 
permet visitar-ho molt amablement. Seguim... ara la 
vegetació és més boscosa i trobem un pi molt curiós, 
mort,	el	Pi	de	les	Rodanxes,	per	la	seva	forma	del	tronc	
tant capritxosa. Fem quatre fotos i continuem fins al Mas 
de Vilalta. Busquem una mica d’ombra i ens disposem 
a dinar. Després pugem el que ens queda de muntanya 
fins arribar al cim. Gaudim de les espectaculars vistes 
que tenim al davant i anem a veure la ermita de Sant 
Cristòfol. El Joan ens deleita amb unes breus poesies 
referents	al	 lloc	on	ens	trobem.	Relaxats	 i	descansats	
ens dirigim cap a Coratxar. Quan hi arribem fem un mini 
berenar fins que hi som tots. Cansats (més que res, 
degut a la calor) ens dirigim uns cap a casa i els altres 
a continuar la festa al refugi del Boixar. Ha estat un dia 
molt divertit, cultural i relaxant...

Amparo Monllao

nOTA InFORMATIVA DE L’ASSOCIACIó DE DOnES
Una vegada passat l’estiu tornem a emprendre les 

activitats de l’Associació.

Recordem	a	les	sòcies	que	feu	manualitats	que	per	
a l’exposició que farem a les Festes de Sant Francesc 
a l’EMD necessitem que ens porteu tots el treballs que 
heu fet durant el passat curs.

Com tots els anys l’Associació també participarà al 
concurs de guinyot. A més, com és tradició, farem una 
rifa la nit de dissabte al ball.

Les activitats de l’Associació començaran l’última 
setmana de setembre, no n’hi haurà la setmana de 
festes, i se reprendran a la setmana següent. Si voleu 

fer alguna de les activitats que fa l’Associació podeu 
venir a apuntar-vos al local en dimarts o dimecres a la 
tarda, durant les hores de classe.

El dia 22 de setembre a les 6 de la tarda i al Punt Jove 
es farà el Club de Lectura de Negre estalzí, de Francesca 
Aliern. Comptarem amb la presència de l’escriptora.

Per poder fer una actualització de les dades de les 
sòcies us demanem que ens feu arribar a l’Associació, 
bé a través del telèfon 650 483 433 o bé personalment 
a qualsevol dels membres de la junta, els números de 
compte actualitzats i l’IBAN corresponent així com si heu 
tingut algun canvi en la vostra adreça.
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ADÉU JUAnITO, ADÉU AMIC.
LOS COMPAnYS DEL CLUB CICLISTA JESÚS MAI nO T’OBLIDAREM

El proppassat  21 d’agost, mentre 
l’estiu s’esmunyia del calendari, 
ens va deixar de manera sobtada 
Joan Chavarria Panisello, Juanito “lo 
fuster”, a l’edat de 82 anys.

Home vital, obert, desprès i 
solidari com pocs i, per sobre de tot, 
amb una gran estima pel seu poble. 
Així ho acredita el fet incontestable 
del seu ampli bagatge en activitats 
populars i formant part de moltes 
entitats i col·lectius de Jesús com 
ara la Parròquia de Sant Francesc, 
la Secció de Festes, el C.F. Jesús 
Catalònia o el Club Ciclista Jesús. 

En l’àmbit del ciclisme, una de les 
seves grans passions, i on nosaltres 
millor el vam conèixer, recordarem 
per sempre el seu inestimable ajut i 
suport en totes les activitats que el club realitza: Marxa 
per la Marató de TV3, Memorial Espinós, Festa de la 
Bicicleta, Ofrena de festes, etc. A més, va fomentar 
sempre la unió i l’estima entre els membres del grup 
i els seus familiars organitzant les jornades socials 
anuals amb visites a Morella, Vallibona, Benasal, etc. i 
també els viatges per participar en marxes cicloturistes 
com la Quebrantahuesos, Bilbao, Logronyo o Palma de 
Mallorca, entre moltes altres.

Precisament per a la Marxa de Palma de Mallorca, 
com a bon professional i gran mestre artesà de la fusta 
que era, va elaborar una caixa protectora per a la seva 
bicicleta, pintada amb els colors i l’escut del club, amb 
la que va traslladar la mateixa fins a la illa, i que després 

vam poder lluir en diversos actes del 
nostre poble.

La seva il·lusió per aquest esport 
era tan gran que ens la transmetia 
constantment a la resta de membres 
i això ens feia mantenir a tots aquell 
esperit de superació que és necessari 
per a mantenir viu qualsevol col·lectiu.

Precisament el millor tribut que li 
ha pogut retre el ciclisme a Juanito, 
en justa  correspondència a aquesta 
passió que ell li tenia, és que en va 
poder gaudir fins els seus darrers 
dies. Just uns dies abans del seu 
traspàs, va realitzar encara una 
sortida per la via verda amb els 
companys d’equip, com immillorable 
comiat al seu esport i als membres 
del Club Ciclista Jesús que mai 

t’oblidarem.

En definitiva, Juanito acollia qualsevol proposta del 
nostre club amb un somriure i oferint-se sempre per a 
tirar-la endavant, fent molt fàcils les coses als altres. 
Això ho trobarem a faltar tots els teus companys i amics, 
i sobretot, els teus estimats familiars. En realitat, tot 
Jesús et trobarà a faltar perquè, pocs com tu, han sabut 
fer poble tan bé i d’una manera tan discreta i humil, 
però amb tanta estima per tot el que has fet. Gràcies 
per deixar-nos compartir molts moments de la teva vida 
Juanito. Com deia el poeta Gerard Vergès “l’home és 
la memòria” i nosaltres afegim, el teu record no morirà 
mai.

CLUB	CICLISTA	JESÚS

ENTITATS
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El passat diumenge 11 de juny, va tenir lloc la 
manifestació ciclista per eradicar els accidents en el 
ciclisme. La sortida consistia en complir un recorregut 
reivindicatiu entre les ciutats de Tortosa i Amposta.

La concentració es va realitzar, a les 10 hores, a la 
plaça de l’Ajuntament de Tortosa, des d’on es donaria 
el tret de sortida fins la plaça de mercat d’Amposta, un 
cop allí, sobre les 11:30h del matí, és llegí el manifest 

ENTITATS

a	 càrrec	 de	 la	 Representant	
Territorial de l’Esport a les 
Terres de l’Ebre, la senyora 
Cinta Espuny i Vidal, tanmateix 
van haver-hi paraules de suport 
a càrrec del excel·lentíssim 
alcalde d’Amposta, el senyor 
Adam	Tomàs	 i	  Roiget,	així	com	
també dels representants de la 
Federació Catalana de ciclisme a 
les Terres de l’Ebre.

L’assistència a la concentració va ser notable i es 
van reunir uns 500 ciclistes d’arreu de les Terres de 
l’Ebre i d’altres demarcacions del territori, com no, el 
Club Ciclista Jesús, no hi podia falta a la cita i va acudir 
amb la majoria dels seus representants per tal de donar 
suport a l’acte de gran importància.

Des d’aquí, el Club Ciclista Jesús, també volem 
reivindicar l’acte, i conscienciar a tothom de l’important 
que és la seguretat i el respecte a la carretera, ja que 
no només va una vida damunt d’una bicicleta, sinó que 
la vida de tots els que l’envolten, per tant, si us plau, 
quan vegin circular ciclistes per la carretera respecteu la 
distància de seguretat, no volem més víctimes ciclistes 
a les carreteres, amb el respecte mutu tot es pot 
aconseguir.
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CASAL DE JUBILATS SAnT FRAnCESC
Un cop més, arribem a les vostres mans per posar-nos 

en contacte tant amb els socis com amb els lectors en 
general.

Bé, hem passat i seguim passant un estiu molt calorós.
Ham passat les festes jesusenques amb entusiasme 

i el Casal va participar el dia 8 de juliol a la Ofrena de 
Flors i fruits a Sant Francesc, patró del poble amb un grup 
nombrós de socis vestits com els pagesos d’abans, la 
veritat és que fou molt vistós, encara que malauradament 
la pluja va obligar a fer dita ofrena dins l’església parroquial. 

Aquest mes de setembre hem fet un viatge a Galícia 
–	Ries	Altes,	que	tingué	molt	èxit,	es	van	omplir	totes	les	
places de l’autocar.

Ens vam allotjar a La Corunya i vam visitar, entre 
d’altres:

EZARO	(on	es	troba	el	riu	XALLAS,	únic	a	Europa	que	
desemboca en cascada al mar).

PONTEDEUME (amb visita al Parque Natural de las 
Fragas del EUME).

CEDEIRA	–	MONDOÑEDO	–	RIBADEO	–	PLAYA	DE	LAS	
CATEDRALES	 (que	quant	baixa	 la	marea	es	pot	caminar	
descalç i per sota de les coves de gran altura).

FERROL.
SANTIAGO de COMPOSTELA.
Recordem	les	altres	activitats	que	vam	comunicar	a	la 	

circular	2/17	del	mes	de	Agost:
El 4 de Octubre es realitzarà el dinar del dia del Patró, 

missa  a les 11h seguit de processó, a les 14h dinar a 
la Pèrgola o bé al Casal Jesusenc, segons ho permeti 

el temps, acte seguit de ball patrocinat per l’EMD amb 
SISCO	PAREDES,	obert	a	 tothom,	preu	10€	socis	 i	20€	
els no socis.

Tenim pendents per realitzar, els següents viatges:
Dia 21 de Octubre, visita al Creue Pullmantur.
Del 7 al 9 de Desembre, Pre-Nadal a la Cerdanya – La 

Molina.
També tenim previstos aquests altres actes:
31 de Octubre , Festa de la Castanyada.
31 de Desembre, sopar Cap D’any.
Una salutació molt cordial per a tothom de part de tota 

la Junta Directiva i fins la propera.

50



51

TWIST nO S’ATURA...!!! 
Aquest estiu alguns ballarins de TWIST han realitzat 

diverses EXHIBICIONS de ball. Van iniciar la ruta amb 
la magnífica participació a la Festa Major de Jesús, per 
seguir al Barri del Temple-13 de Gener, Els Muntells,..., 
acabant amb les esperades festes de la Cinta de 
Tortosa, el divendres en el marc de la Diada de la gent 
Gran i el diumenge de la Cinta al màgic entorn de la  
Plaça de l’Absis de la Catedral de Tortosa. 

Al juliol vam organitzar cursos d’estius d’allò més 
divertits i a l’agost vam gaudir d’una tarda de marxa i 
diversió participant un cop més a  Aeròbic sol i platja 
2017	a	La	Ràpita.

I	 la	 competició	 tampoc	 s’atura...TWIST	 JESÚS	
reafirma els seus èxits més allà de la frontera. Dues 

parelles de competició van participar al Styrian Open, 
celebrat	 a	 Graz,	 Àustria	 obtenint	 un	 èxit	 total.	 Pau	 i	
Carme van aconseguir la 7a posició, a només una 
creu	 de	 la	 final,	 al	 WDSF	 Open	 International	 Youth	
Llatí. Els professors i entrenadors del club Giuseppe i 
Mercè van obtenir la 2a posició, sent els guanyadors 
de Tango, al WDSF International Open Standard 
Un cop més es manifesta el bon treball i l’èxit de les 
nostres	parelles!	AMUNT	TWIST.

I el professors Mercè i Giuseppe han estat 
seleccionats per representar la federació Espanyola de 
ball esportiu a la Copa del Món de balls Estàndard a 
Malàsia obtenint la novena posició, el millor resultat mai 
obtingut per una parella espanyola, i al Campionat del 
Món	de	balls	estàndard	a	Chengdu.	Moltes	felicitats!!!!	



TWIRLING

 cinta escoda
campiona d’europa
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CRÒnICA DEL CFJC
L’estiu ja ens està deixant i una nova temporada 

tenim per davant, la qual afrontem amb les mateixes 
ganes que la darrera. Fent una ullada a aquest estiu 
passat, durant les últimes festes majors del poble el 
club es va fer càrrec de la barra que es trobava al ball, 
també es va organitzar una de les proves del circuit de 
penyes, el cúrling humà, que es va celebrar el dimarts 
11 de juliol. A més a més, des del club també es va 
organitzar el ja tradicional bingo, la nit de la paella, el 
qual va tenir un gran èxit. Un altre esdeveniment va ser 
l’organització, juntament amb la Comissió de Festes i 
EMD de Jesús, de la Nit Jove que es va celebrar el dijous 
dia 13 de juliol. Fent un breu resum de tots aquests 
esdeveniments, des del club estem molt contents 
de com han anat els resultats, analitzant-los des de 
diferents perspectives, agraïm la confiança dipositada 
per part de la EMD de Jesús per deixar-nos participar 
i  fer la nostra aportació al programa de les festes del 
nostre poble i volem remarcar que voldríem continuar 
sent partícips d’aquestes. Cal afegir que també es vol 
agrair l’ajuda  que la Junta va rebre per poder realitzar 
tots aquests actes, a totes aquelles persones que van 
dedicar part del seu temps per al bé del club.

Abans de les festes majors, concretament el 29 de 
juny	es	va	celebrar	la	Junta	General	amb	els	socis/es	del	
club. L’assistència en aquesta va ser de 18 persones i 
com a aspecte a destacar, pel que fa a la composició 
de la Junta directiva, és la baixa de David Sánchez i les 
altes	de	“Mele”	Garcia	i	Xavi	Haro.	Agrair	als	socis/es	
assistents i encoratjar a la resta de socis a què vinguin 
a aquest tipus de reunions, ja que són de molt interès si 
es vol estar al corrent de com es troba el club.

Anteriorment, concretament el dissabte 17 de juny es 
va celebrar la festa de final de temporada. Aquesta es va 
portar a terme a les instal·lacions de la Sta. Creu i a la 
Pergola,	organitzat	pel	club	i	pel	Forn	de	Carlos	Ripollès.	
Els presents a la jornada, que van ser jugadors del 
futbol base, els respectius pares i mares, entrenadors i 
Junta direcriva van poder gaudir d’una jornada plena de 
rialles, de bon ambient i també d’acomiadaments fins la 
temporada següent.

PRIMER EQUIP
La temporada 2016-2017 va acabar amb un bon 

sabor de boca pel que fa al nostre primer equip, ja que 
va aconseguir superar al CF Falset en la fase d’ascens, 
fet que li va servir per a què aquesta temporada que ve 
estigui a la 2a Catalana de nou.

Pel que fa a la plantilla, respecte a la temporada 
passada hi ha algunes baixes i algunes altes. A 
continuació trobareu els noms dels jugadors, i entre 
parèntesis els nous clubs i els clubs de procedència:

Baixes:	Cristian	Arasa	 (Masdenverge),	 Juanjo	Rovira	
(Ulldecona), Xavi Gisbert (retirat), Javi Asín (retirat), Marc 
Prades (Jesús i Maria), 

Altes: Sergi Otero (Santa Barbarà), Lluis Espinach 
(Pinell),	Lotfi	de	Hachimi	(-),	Aleix	Robert	(-),		Pau	Monclús	
(Jesús	 i	 Maria),	 Àngel	 Hernández	 (La	 Cava),	 Anass	
Zarour (Juvenil de l’Ebre Escola Esportiva) i Marc Garcia 
(Aldeana).

Des del club, desitgem molta sort a tots els que ens 
han deixat, tant en la seva etapa esportiva com personal, 
i als que arriben els donem molts d’ànims i molta força 
per a què defensin els colors del nostre club tal com cal.

Pel que fa a la temporada, un cop ja passada una 
pretemporada amb diferents partits preparatoris, el 
primer equip ja ha disputat dos partits oficials de la lliga 
del grup 6è de la 2a Catalana.

/1a	Jornada/	Primer	equip	0	–	1	Torreforta
/2a	Jornada/	Camarles	2	–	0	Primer	equip
Els dos resultats no han estat positius per a l’equip, 

tot i què en tots dos partits l’equip va ser capaç de 
competir, de combinar i de crear bones jugades, però va 
fer falta efectivitat de cara la porteria rival.

Propers partits:

/3a	Jornada/	Primer	Equip	–	La	Cava

/4a	Jornada/	Ulldecona	–	Primer	Equip

/5a	Jornada/	Primer	Equip	–	Pobla	Mafumet	B

/6a	Jornada/	Vendrell	–	Primer	Equip

/7a	Jornada/	Primer	Equip	–	Canonja

Homenatge a Juan Tomás Ballano
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FILIAL
Una nova temporada comença per al nostre filial, 

un equip que té la finalitat de donar pas a jugadors del 
planter, per a què en un futur puguin formar part del 
primer equip. Pel que fa a la temporada que afrontem, 
es poden contemplar alguns canvis notables. El cos 
tècnic aquest any estarà format per Sisco Paredes com 
a entrenador, acompanyat pel tàndem Lluis Panisello i 
Xavi Pedrola com a delegats.

Pel que fa a l’equip, les baixes i les altes han estat 
les següents:

Baixes: Dani Fernàndez, com a entrenador i jugador 
per motius laborals, Jordi Llovet com a entrenador per 
decisió tècnica, Gustavo Lapeira com a delegat per 
motius	desconeguts,	Josep	Reverté	com	a	 jugador	per	
retirada del futbol i Oscar Oliver per retirada del futbol.

Pel que fa a la baixa de Gustavo, des del club es vol 
agrair la tasca que va fer com a membre de Junta quan 
va ser-ho, però sobretot la gran dedicació al Filial com a 
delegat d’aquest.

Altes: Damià Forés Garcia i Alex Calle, que tornen 
a iniciar la seva etapa futbolística i Guillem Pedrola i 
Aleix Navarro procedents del juvenil. A més a més, Dani 
Fernàndez jr anirà combinant els dos equips amateurs, 
depenent de les necessitats de cadascun.

Pel que fa a la pretemporada del nostre filial, a l’equip 
li ha costat arrancar per falta d’efectius, però un cop va 
poder tenir un bon nombre de jugadors sumant alguns 
del juvenil, ha estat capaç de competir en tots els partits 
de la pretemporada. La competició oficial comença el 
dia 16 de Setembre.

Propers Partits

/1a	Jornada/	Benissanet	-	Filial

/2a	Jornada/	Descansa

/3a	Jornada/	Camarles	-	Filial

/4a	Jornada/	Jesús	Catalònia	-	Deltebre

/5a	Jornada/	Amposta	–	Filial

/6a	Jornada/	Filial	-	Rapitenca

/7a	Jornada/	Ginestar	-	Filial

FUTBOL BASE
Una nova temporada obre el nostre futbol base, i 

amb la mateixa il·lusió i ganes que l’anterior. L’objectiu 
principal en totes les categories és que els nens seu 
passin bé, que aprenguin, que es formin com a persones 
i també com a esportistes.

Pel que fa al nombre de jugadors, encara no segur 
el nombre perquè encara hi ha inscripcions, aquest any 
serà de 150 jugadors o més aproximadament.

Pel que fa a l’equip humà, aquest any hi ha algunes 
novetats tant en la coordinació com en els entrenadors. 
A continuació podeu veure la composició d’aquest:

Coordinador del futbol base: Pau Alegria

Juvenil: Alex Curto.

Cadet: Manel Bartolomé.

Infantil: Edgar Ferreres i Jordi Moreno com a ajudant 
Aleví A: Gerard Martí.

Aleví B: Víctor Panisello i Alex Garrigos com a ajudant 
Benjamí Verd: Carlos Martí.

Benjamí Blanc: Ximo Barberà.

Prebenjamí Verd: Sergi Martinez i guillem Pedrola com a 
ajudant.

Prebenjamí Blanc: Dani Fernandez i Jordi Ejarque com a 
ajudant.

Patufets: Pau Albiol.

Entrenador de Porters: Carlos Panisello.

Fisio del Futbol Base: Jordi Castellano.

A totes aquestes persones els hi desitgem molta sort 
en aquesta nova temporada, i des del club es confia 
completament amb elles per a què formin i eduquin als 
jugadors del nostre club seguint els valors d’aquest, i 
per a què els nens seu passin bé fent allò que més els 
hi agrada, jugar al futbol.

Pel que fa als resultats i classificacions dels nostres 
equips del futbol base, dels equips federats els podreu 
seguir a través del web de la Federació, i per a seguir els 
dels equips que juguen pel consell haureu d’entrar al 
web del consell del Baix Ebre.

http://fcf.cat/competició

http://www.cebaixebre.cat

Finalment, cal afegir que finalment no s’ha creat 
l’equip femení, ja que després de nombroses reunions, 
no es van trobar suficients jugadores per a poder-lo fer.

PROPERS ACTES
Durant les properes festes d’Octubre del poble, 

el club també organitzarà dos actes en els quals tots 
esteu invitats. El primer serà el bingo, que es celebrarà 
el dia 7 d’octubre després de la paella popular, i tindrà 
lloc a la Pèrgola. L’altre acte, no confirmat al 100%, és 
la presentació dels nostres equips amateurs el dia 8 
d’octubre, que tindrà lloc a la tarda, i posteriorment, el 
filial jugarà el seu 4t partit de lliga contra el Deltebre.

ALTRES	INFORMACIONS

Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat del Club 
mitjançant l’Ebando i també a través de les xarxes 
socials, les quals hem ampliat, ja que el club té la seva 
pròpia pàgina web. Tot i que està en muntatge, al web 
podreu anar seguint els resultats i partits dels diferents 
equips del club, els actes organitzats per l’entitat i fins i 
tot comprar la roba del vostre club.

Facebook:	www.facebook.com/jesus.catalonia

Instagram: @ cfjesuscatalonia

www.jesuscatalonia.cat 

La Junta del CF Jesús Catalònia



HORARI EDIFICIS MUnICIPALSOFICINA MUNICIPAL 
Matins: de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h
Tardes: els dijous de 16.30h a 19.00h
MERCAT	MUNICIPAL:
De dilluns a dissabte: 8.30h a 13.00h.
Dimecres i divendres: de 18.00h a 20.00h 
CEMENTERI	MUNICIPAL	
-Horari d’hivern (a partir del 30 d’octubre):
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
Novembre 8 i 22
Octubre: 11 i 25 

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.

COMMEMORACIó DEL DIA 
InTERnACIOnAL PER LA ELIMInACIó DE 

LA VIOLÈnCIA COnTRA LES DOnES
Divendres, 24 de novembre
A les 20.00h
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez

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
- 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.

•	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) 

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.

TAULER EMD
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FESTES DE SAnT FRAnCESC
Del 4 al 8 d’octubre

COnCURS DE PESSEBRES CASOLAnS
Inscripció a les Oficines de La Parròquia

EL PUnT JOVE - BIBLIOTECA DE JESÚSPUnT JOVE

Recordem	a	tots	els	estudiants	que	podeu	venir	a	la	biblioteca	
a	 fer	els	deures,	 ja	sigui	 individual	o	en	grup.	Recordeu	que	
tenim wifi gratuïta.
Si algú està interessat en obtenir llibres de lectura que dema-
nen a l’escola, pot passar per la Biblioteca de Jesús - Punt@
Jove per tal de fer-ne la reserva.
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017 – EMD DE JESÚS
CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT

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	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 Pediatria (09:00-11:00 h) Dr. Juan

Dijous Dr. Juan Dra. Favà Pediatria (17:45-20:30 h)

Divendres Rotatori Rotatori Alterns (15:00-19:00 h)

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

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

InFORMATIU JESUSEnC
Jesús / Tirada 1.250 exemplars
DIRECTOR: Víctor Ferrando i Sabaté
COORDINADORA: Eva Marro i Colomé
IMPRESSIÓ: Impremta Querol, SL

Publicació editada amb el suport del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Dipu-
tació Provincial de Tarragona.
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EDICIÓ: EMD de Jesús
PREU DE L’EXEMPLAR: 0,60 euros
REDACCIÓ: Plaça Pati Immaculada, 1 JESÚS
Telèfon 977 500 735 - Fax 977 503 352
Dipòsit Legal: T. 314/89

CAnVIS PARADA BUS DURAnT LES FESTES DE SAnT FRAnCESC
El dimecres, 4 d’octubre d’11.00h a 13.00h amb motiu de la processó de Sant Francesc.
El diumenge, 8 d’octubre a partir de les 10.30h Milla Urbana i a partir de les 20.30h Correfoc.
Aquests dies i durant aquestes franges horàries, la parada d’autobús estarà ubicada únicament a les illetes d’entrada al Poble.
Disculpin les molèsties.
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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: 

 w w w. e m d j e s u s . c a t / n i v 2 .
php?id=27.

PLENS EMD

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 18 DE MAIG 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	inicial	de	l’expedient	de	modificació	pressupostària	2/2017.
4t.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Veïns Jesús Catalònia.
5è.- Atorgament d’una subvenció a l’AMPA de l’Institut Escola Daniel Mangrané.
6è.- Aprovar la justificació d’una subvenció atorgada a la Parròquia Sant Francesc.
7è.-	Ratificació	de	l’Acord	de	convivència	i	unitat	a	favor	de	la	festa	dels	bous.
8è.- Moció per a la defensa i l’efectivitat dels drets de les persones LGTBI.
9è.- Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals.
10è.- Precs i preguntes.

Jesús, 15 de maig 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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Agenda
octubre-novembre

2017

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

Del 4 al 8 d’octubre Festes Patronals de Sant Francesc
    Programació a l’interior

4 d’octubre  Sant Francesc. Festa local

12 d’octubre  Festivitat del Pilar

18 d’octubre  17.00h Conta contes “Contes de Tardor”
    Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

21 d’octubre		 	 Recollida	d’Aliments	AVV,	Càritas,	Voluntaris	La	Caixa

27 d’octubre   20.00h Presentació del llibre Camins d’aigua i foc
    d’Elena Solé a càrrec de Jaume Borja
    Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez

30 d’octubre  17.00h Taller de Manualitats “La Castanyada”
    Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

31 d’octubre  Castanyada 
    18.00h Gimcana, tallers i activitats
    Lloc: Pèrgola 
    20.00h Sopar i festa de la castanyada 
    Lloc: Casal Jesusenc

1 de novembre  Tot Sants

2 de novembre  10.00h Missa de Difunts
     Lloc: Cementiri municipal

5 de novembre  10.30h Cursa 5 i 10 km

8 de novembre  17.00h Practiquem la lectura
    Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

18 de novembre  Santa Cecília

22 de novembre  17.00h Conta contes amb anglès “Telling Stories”
    Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

24 de novembre  20.00h Commemoració del Dia Internacional
    per la Eliminació de la Violència contra les dones
    Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez 


