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En els darrers mesos i des del darrer Informatiu, 
són molts els esdeveniments  que hem tingut al 
nostre Poble: l’inici del curs escolar a tots els 
centres educatius, les Festes en honor a Sant 
Francesc, cursa dels 10 km, etc. però evidentment 
no vivim aïllats de la resta de país, i han estat 
moltes les mobilitzacions que han tingut lloc al 
nostre Poble, i crec que coincidirem en una data 
que recordarem per sempre: el passat 1 d’octubre. 
I és que aquell dia no anava d’independència, o 
de les voluntats d’uns o altres, anava de drets 
fonamentals, i entenem que això són drets de 
tothom. Malauradament el que va començar com 
una jornada reivindicativa, d’expressió democràtica 
i com sempre amb el tarannà festiu que ha 
caracteritzat les diferents mobilitzacions, va acabar 
sent una jornada que recordarem per les imatges de 
violència injustificada que per sort no es van viure 
al nostre Poble, però que sí que es van reproduir 
en molts de pobles de Catalunya i en poblacions 
molt properes a nosaltres, amb l’exemple més 
clar a la veïna Roquetes. Des de llavors i fins 
ara s’han anat succeint diferents esdeveniments 
impensables per a una societat europea del segle 
XXI: dirigents d’entitats socials i consellers del 
Govern de la Generalitat empresonats, el President 
i altres consellers a l’exili, mesures que es poden 
interpretar com d’autèntic estat d’excepció. A 
causa d’aquesta situació, i per tal de no incomodar 
ningú, hem decidit no publicar fotos del dia 1 
d’octubre, malgrat som conscients que tot i no 
fer-les públiques sempre perduraran en el nostre 
record.
Ara però, i a causa de l’aplicació de l’article 155, 
ens trobem davant d’unes eleccions al parlament 
de Catalunya, i que més enllà de la legitimitat 
que puguen tindre, cal recordar que el President 
i Consellers elegits democràticament han estat 
destituïts no pels que els van elegir, sinó per 
un altre govern. Són una oportunitat de poder 
mesurar la veritable voluntat del Poble Català. Són 
una oportunitat per saber qui ha de ser el nostre 
President, qui els nostres Consellers i com ha 
de ser el futur de Catalunya: si ha de continuar 
com ara, una autonomia de l’estat espanyol que 
últimament ens ha mostrat com tracta el Poble 
Català, o si pot esdevenir en un futur un nou estat 
on el respecte a la diversitat, les oportunitats i 
sobretot la justícia siguen igual per a tothom. El 
proper dia 21 no ens podem quedar a casa. Hem 
d’anar a votar, cadascú l’opció que considere, però 
ho hem de fer sense temor, amb el caràcter festiu 
i pacífic que ens caracteritza, i sobretot pensant en 
quin país viuran els nostres fills el dia de demà.
Un any més i com és habitual, en el Ple del mes de 
novembre vam aprovar inicialment el pressupost 
corresponent a l’exercici del 2018

En línies generals podem dir que en valor absolut 
és el pressupost més elevat que aprovem 
aquest equip de govern. Això però no impedeix 
que continuem intentant aconseguir el major 
nombre possible de recursos econòmics d’altres 
administracions, perquè com a servidors públics 
no ens hem de conformar mai amb allò que tenim 
i hem d’aspirar a aconseguir sempre quelcom més 
en benefici dels nostres conciutadans.
El pressupost general ascendeix a 1.900.000€ i el 
general consolidat a 1.995.000€
Igual que en els anys anteriors podem dir que 
és un pressupost tècnic, i vull aprofitar  aquest 
moment per agrair públicament el treball del nostre 
secretari-interventor i del personal d’administració 
que ha participat en la redacció del mateix.
Però també és cert que a diferència dels altres 
pressupostos, hi ha hagut una voluntat de l’equip 
de govern de generar un estalvi addicional per 
tal de poder encarregar la redacció d’un projecte 
i posterior execució de l’obra consistent en la 
construcció d’una pista poliesportiva coberta al 
nostre poble.  
La necessitat d’aquesta instal·lació, amb un cost 
considerable per a una administració com la nostra, 
sorgeix no només per la demanda detectada 
durant els primers mesos de mandat, sinó pel 
compromís electoral manifestat, que a la vegada 
era fruit de les demandes fetes a l’anterior equip 
de govern. Cal recordar que tot i ser un equip de 
govern renovat i formar part d’una formació política 
de nova creació, som hereus de l’experiència i el 
treball d’equips anteriors, on jo mateix en formava 
part com a regidor.
Aquesta voluntat d’estalvi, per altra part sempre 
present en aquesta administració, tot i tindre un 
objectiu clar, no ha impedit que durant aquest 
exercici s’haja pogut continuar treballant en 
diferents obres i millores per al nostre Poble.
Ha estat durant aquest 2017 que s’han realitzat 
obres com la primera fase de la reforma de la 
segona planta de l’Edifici de la Immaculada, 
s’han executat les obres compreses dins dels 
pressupostos participatius, s’han fet millores en 
voreres i carrers i evidentment tot el manteniment 
necessari dels diferents edificis i serveis que 
gestionem. També com tots els anys hi ha una 
part destinada a l’eficiència energètica, que en 
aquest cas amb els pressupostos ja acceptats 
aquest mateix mes començaran les millores en 
l’enllumenat de la pèrgola, pista poliesportiva de 
l’Institut-Escola i en els tancaments de les Escoles 
Velles.
També s’han destinat recursos a la redacció dels 
projectes, “2a fase de condicionament de la segona 
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planta de l’Edifici de la Immaculada”, ampliació i 
millora d’un tram del camí de la casella i millora 
d’un tram del camí del calvari.
Evidentment a més a més  de tota la part 
corresponent a obres, hem mantingut tots 
els serveis que es venen oferint, potenciant 
principalment activitats culturals, com és la creació 
de l’Espai ImmArt, i organitzant de forma puntual la 
trobada de Tubes dels Països Catalans.
Un pressupost que ens ha de permetre sens 
dubte, poder iniciar l’obra abans esmentada de 
la pista poliesportiva coberta, a més d’estudiar 
la possibilitat de licitar la 2a fase de l’obra de 
consolidació de l’Edifici de la Immaculada si 
arriba alguna subvenció d’altres administracions, 
continuar amb l’execució de les obres sorgides 
mitjançant la segona convocatòria de pressupostos 
participatius, afrontar el dia amb garanties i 
implantar durant l’any una nova línia d’ajuts per 
a la rehabilitació de cases en la zona antiga del 
nostre Poble amb la intenció de frenar l’estat 
d’abandonament que hi ha en algunes zones.
Entenem que poder presentar aquest pressupost 
és gràcies a la implicació de moltes parts, 
a les quals vull aprofitar ara per mostrar el 
nostre agraïment. Evidentment a tot el personal 
d’aquesta administració per l’optimització dels 
recursos disponibles i, com he dit abans, al 
secretari-interventor, i no només per la redacció del 
pressupost, sinó per la laboriosa tasca de control 
al llarg de tot l’any. Cal també donar les gràcies 

a les diferents administracions que ens ajuden 
amb els seu suport i especialment a l’Ajuntament 
de Tortosa, personalitzat evidentment en el seu 
Alcalde Ferran Bel i el seu regidor d’hisenda Marià 
Martinez, que mostren un cop més la sensibilitat 
cap a les EMD del municipi.
I també l’agraïment a tots els regidors pel seu vot 
favorable, cosa que va contribuir a l’aprovació per 
unanimitat del pressupost presentat.
Ara però, ens trobem a les portes de les Festes 
de Nadal i Cap d’any, i és per això que totes les 
regidores i regidors us convidem a participar de 
les diferents activitats programades, com sempre 
amb la col·laboració de diferents entitats, i a més 
desitjar-vos que passeu unes bones festes i que 
tingueu un bon inici d’any. 
I per a qualsevol consulta, dubte o suggeriment... 
#mosparlem

Si em permeteu, i abans d’acomiadar-me, us voldria 
adreçar unes paraules des de la vessant més 
personal. Tot i que sóc conscient que de vegades 
es fa difícil deslligar la part pública de la personal, 
voldria, en aquest cas com a fill de “Víctor lo de la 
Farmàcia”, i en nom de tota la família, expressar el 
nostre més sincer agraïment a totes les mostres 
de condol rebudes pel seu recent traspàs. 

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde
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Molins d’en compte, 31 - Tel. 977 500 792 - JESÚS - TORTOSA 

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei
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El passat dijous 16 de novembre vam dur a terme el 
tercer ple de pressupostos des que vam entrar com a 
equip de govern a l’EMD. Exposar i debatre com volem 
invertir els nostres diners durant l’any 2018 és un 
exercici de gran responsabilitat, però com a gestors 
que som del dia a dia del nostre poble sabem que les 
xifres que presentem ens permetran seguir treballant 
per Jesús i desenvolupant el nostre poble. 

Sabeu bé que com a equip de govern, la nostra prioritat, 
des de sempre, ha estat la nostra gent i és per això que 
les actuacions previstes als pressupostos reflecteixen 
la voluntat que tenim de realitzar millores que beneficien 
el nostre poble i els diversos col·lectius que hi viuen.

Som conscients que novament hem presentat unes 
xifres molt realistes, tal com hem fet cada vegada que 
presentem el pressupost d’aquesta EMD, però som 
conscients també que aquestes xifres ens permetran 
continuar desenvolupant aquelles accions que ens 
vam plantejar al nostre programa electoral, però també 
noves propostes que han anat sorgint durant el dia a 
dia i que hem intentat fer realitat en la mesura de les 
possibilitats econòmiques. 

Enguany hem posat sobre la taula el pressupost més 
elevat dels que hem elaborat fins ara, tenint en compte 
els dos anteriors fets per aquest equip de govern. Però 
també som conscients que és el segon pressupost més 
elevat de la història d’aquesta administració. Vam posar 
a exposició i debat la xifra d’1.900.000€, que inclou 
els 300.000€ al capítol d’inversions que provenen del 
capítol VII de l’Ajuntament de Tortosa.

Satisfets d’aquesta xifra total, i també satisfets de 
l’aportació per conveni que ens fa l’Ajuntament de 
Tortosa amb el compromís descentralitzador de l’alcalde 
Bel, pensem que podrem afrontar la nostra primera 
prioritat: cobrir les necessitats de la gent del nostre 
poble i donar continuïtat als serveis que oferim com a 
administració. Són temps difícils per a la ciutadania i 
som conscients de les dificultats econòmiques que hi 
ha i és per aquest motiu que els nostres pressupostos 
tenen com a principal objectiu la nostra gent.

Durant aquest 2017 hem fet realitat una de les primeres 
obres del nostre projecte de poble: la primera fase de 
condicionament de la segona planta de la Immaculada. 
Com bé sabeu, hem ampliat els espais d’aquest edifici 
amb una sala multiusos de grans dimensions, una 
sala d’exposició permanent que ha d’acollir l’obra del 
ceramista Joan Panisello, uns lavabos i un magatzem 
menut. En relació a aquesta obra, vam encarregar també 
la redacció de la segona fase d’actuació, que ens ha 
de permetre consolidar l’Edifici de la Immaculada com 
a espai de trobada de la nostra gent i de les nostres 
entitats, que representen tot el nostre poble.

Per al 2018, apostem per una obra de grans dimensions 
que ens ha de cobrir aspectes esportius i socials del 
nostre poble: un pavelló multifuncional ubicat a la zona 

de les piscines i encarregat a l’arquitecte jesusenc Marc 
Ferrando, amb qui estem treballant colze a colze per tirar 
endavant aquest projecte. Som conscients que és una 
obra ambiciosa, però sabem que amb responsabilitat i 
mentalitat d’estalvi podem fer front a aquesta inversió que 
suposarà una millora molt significativa per a Jesús. Pel 
volum d’activitat esportiva i també pel volum d’activitat 
social i festiva, el pavelló ens oferirà la possibilitat de 
donar cabuda a molts dels actes programats durant el 
cicle de l’any al nostre poble, ja siguen de caire més 
esportiu, com de caire més ludicosocial.

Malgrat sabem que aquesta és una gran inversió, amb 
esforç i amb criteri serem capaços de continuar duent a 
terme obra menor i totes les millores i el manteniment 
dels nostres equipaments i infraestructures.

Per segon any, i amb una valoració molt positiva de la 
primera edició, el pressupost de l’EMD de Jesús té en 
compte una partida per vehicular les propostes votades 
a través dels pressupostos participatius. Satisfets 
de com es va dur a terme l’edició anterior i acabades 
les actuacions proposades amb una bona valoració 
ciutadana (pèrgola a l’IE Daniel Mangrané, millores a 
les instal·lacions esportives del CF Jesús Catalònia 
i supressió de barreres arquitectòniques diverses), 
reservem novament 20.000€ del pressupost del 2018 
per fer realitat les noves propostes votades per les 
jesusenques i els jesusencs. Recordem que aquestes 
propostes, per ordre de votació obtinguda, han estat: 
tancar la plaça 22 de març, millorar les carrosses de la 
cavalcada de reis, proveir el poble de nou mobiliari urbà 
i millorar estèticament les entrades del nostre poble.

L’aprovació d’aquests pressupostos, elaborats amb 
esforç i rigor per diferents persones a qui agraeixo 
públicament la seua faena, és indispensable per seguir 
fent de gestors del dia a dia del nostre poble i és per això 
que voldríem aprovar-lo amb l’acord unànime d’aquest 
ple. Nosaltres, com a equip de govern i encapçalats 
per l’alcalde, tenim el ferm compromís de treballar per 
Jesús com hem fet fins ara, atenent les peticions de la 
nostra gent i donant solució, en la mesura de les nostres 
possibilitats, a aquelles necessitats que puguem tenir 
com a poble. Deixant de banda sigles, posicionaments 
polítics i estratègies diverses, el nostre objectiu de 
fer poble segueix intacte i és per això que agraïm la 
confiança dels dos grups polítics que, amb nosaltres, 
conformen la junta veïnal. L’aprovació per unanimitat del 
pressupost és una mostra més del tarannà de diàleg 
que tenim com a equip de govern i ens satisfà treballar 
d’aquesta manera, amb la mà estesa, per fe poble de la 
millor manera possible.

Com a portaveu de l’equip de govern, i en nom del Partit 
Demòcrata de Jesús, us desitjo que tingueu un Bon 
Nadal i que el 2017 arribe carregat de prosperitat per al 
nostre poble i per al nostre país.

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del PDeCAT a l’EMD de Jesús
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Aquest any ha estat un any difícil, molt complicat a nivell de país, hem viscut situacions amb les 
emocions a flor de pell, hem presenciat fets mai haguéssim pensat que podrien succeir, hem vist i 
hem sentit la valentia de  tot lo poble de Jesús el dia del referèndum de l’1 d’octubre.  Han estat 
uns moments inoblidables de coratge, força i emoció que hem compartit plegats.
Aprofitem aquest informatiu per agrair-vos el vostre suport i fer-vos saber que natros seguim 
endavant, amb més força i ganes de seguir treballant per a tots i totes. Alhora també volem 
transmetre un missatge de força als presos polítics i als que estan a l’exili.
Pel que fa als assumptes del nostre poble, concretament en el tema econòmic, veiem que s’estan 
fent les coses com correspon, ja que hem superat la xifra donada l’any passat. En els pressupostos 
del 2018  estan inclosos els 300.000 euros que ens pertoquen del  Pla d’Inversió que tenim amb 
l’ajuntament de Tortosa, per aquest motiu el nostre grup ha votat en favor de l’aprovació dels 
pressupostos del 2018.
Per finalitzar, en nom del grup d’Esquerra de Jesús us desitgem a totes i tots unes bones festes 
nadalenques i un pròsper 2018 tot i esperant que aquest sigui l’any on puguem començar a 
construir un nou país més lliure, més democràtic i sobre tot  més just per a tots el catalans i 
catalanes. 
Bon Nadal i que l’any que vindrà ens porti canvis i força per afrontar-los!

JUANJO SUBIRATS I JOSEP LLUIS CERVERA
REGIDORS D’ERC DE L’EMD JESUS.

ERC
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Després de molt de temps de no escriure al 
nostre informatiu, tres punts de l’actualitat 
m’han animat a dirigir-me a tots vostés:

El primer punt es l´aprovació dels pressupostos 
de l´EMD per a l’any 2018 que es van aprovar 
aquest mes de novembre. No entraré en 
percentatges, però les ràtios de la despesa 
són correctes i estem dintre de la legalitat. Ens 
han incrementat els diners per al pressupost 
ordinari i aquest any l’Ajuntament de Tortosa 
ens ha atorgat 300 mil euros per a inversions.

L’any passat al mateix ple dels pressupostos 
vaig demanar al President, tres coses: una que 
s’instalés un parc infantil a la plaça dels Bous 
i que ara farà ja un any que es va instal·lar, 
una altra que es posi una tanca de protecció 
a les voreres que van de Jesús als Quatre 
Camins en els dos sentits per la perillositat 
que comporta als vianants pel tràfic existent. 
Aquest obra l’ha de pagar carreteres de la 
Generalitat i se que ja s’están fent les gestions 
perquè prompte es pugui realitzar,  i la última 
i molt important el cobriment del sostre del 
cementiri, bé exactament la resta que falta 
per cobrir perquè el deteriorament del sostre 
actual és evident. 

Aquest any he recordat al ple que es tingui 
en compte el que la presidenta del Futbol 
Jesús Catalonia ens va demanar públicament 
a nosaltres i a l’Alcalde de Tortosa a la 
presentació del futbol base,  que és que la 
gespa del camp s’està quedant obsoleta i es 
s’hauria de  reposar. Jo no tinc cap ducte que 
el President ho tindrà present i en compte. Per 
tot l’exposat, el meu vot va ser favorable als 
pressupostos del 2018.

El segon punt vull fer referència a l’actualitat 
política que estem vivint a Catalunya,   però 
no es pensen que vull demanar el vot per a 
ningú, doncs mai faria servir una eina com 
l’Informatiu Jesusenc per tal menester, però sí 
que els demano que tots fem un esforç i anem 
tots a votar aquest 21 de desembre perquè 
aquestes eleccions són importantíssimes per 
al nostre país.

I el tercer i últim punt del meu escrit va derigit 
a tots vosaltres, que tingueu unes Bones 
Festes Nadalenques, un bon acabament de 
l’any 2017 i un bon començament d’any  2018 
amb molta salut, pau i treball.

Fins aviat.

Ramon Pujol i Forés 
Regidor de Movem Jesús a l’EMD de Jesús

MOVEM JESÚS · PRESSUPOSTOS 2018

QUINTOS 2018
Des de l’EMD de Jesús es convoca als tots els nois i noies nascuts/des l’any 2000, el proper 
divendres, 26 de gener de 2018 a les 20h a la Sala Jordi Brull i Martínez.
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Els pressupostos participatius són una eina 
per apropar l’administració al ciutadà, oferint la 
possibilitat d’escollir com destinar part dels recursos 
per millorar el nostre poble. Després de l’experiència 
del 2017, amb una prova pilot, s´han presentat ara 
unes noves propostes per sotmetre a votació popular. 
Tal com ja s’havia fet l’any anterior, va ser el mateix 
Consell de Participació Ciutadana (punt de trobada 
de les entitats i associacions del poble) el que va 
decidir les propostes que han passat a la fase final de 
votació, validades tenint en compte que havien de ser 
inversions amb visió col·lectiva, destinades al nostre 
poble, viables i amb un cost màxim de 20.000€.

Se’n van presentar 8 de diferents i després del 
procés d’elecció, en el marc del mateix CPC, van ser 
escollides 4  opcions finalistes.

Les veïnes i veïns de Jesús, nascuts fins al 2001, han 
votat aquestes propostes des del 17 al 27 d’octubre, 
mitjançant unes butlletes repartides a les seues 
bústies, als comerços, als establiments i a l’oficina 
de l’EMD. 

Una vegada fet el recompte dels pressupostos 
participatius amb el president dels Set Cervells, 
membres de la cavalcada de reis i membres de 
l’Associació Puig, la votació ha quedat en aquest 
ordre:

• 1a opció: tancament plaça 22 de març (80 vots)

• 2a opció: millora carrosses cavalcada de reis (65 
vots)

• 3a opció: mobiliari urbà (bancs, fonts esbarjo caní, 
jardineres...) (35 vots)

• 4a opció: imatge poble (13 vots)

Gràcies a tots per participar-hi!! 

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana

NOVA EDICIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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Bases del Concurs de Caretes de Carnaval - 
Jesús 2018

Fa vint-i-set anys consecutius que se celebra a 
Jesús la Festa de Carnaval. Per aquest motiu 
i perquè tots els xiquets/es hi puguen participar 
d’una forma activa i creativa, es convoca un 
concurs de caretes amb les següents bases:

1. El tema serà lliure.
2. S’estableixen dues modalitats per confeccionar 

les caretes:
- Categoria A: Sobre cartolina amb qualsevol 

mitjà: llapis, aquarel·la, pintura al tremp, 
pastel, etc.

- Categoria B: Amb materials i tècnica lliure 
(excepte cartolina), per a alumnes de 
Primària i Secundària.

3. Cadascuna de les obres haurà de portar darrere 
nom, cognoms, curs escolar i edat de l’autor/a.

4. Premis: 
- Categoria A: 
§	Un premi de grup per a cada classe 

d’Educació Infantil, patrocinat per GASCÓ 
JOGUINES.
§	Un 1r premi individual per a cada classe 

d’Educació Primària i ESO.
- Categoria B: (Premis patrocinats per OFI 

COMPLET)
§	Un premi entre els participants de 1r, 2n i 3r d’Educació Primària.
§	Un premi entre els participants de 4t, 5è i 6è d’Educació Primària.
§	Un premi entre els participants d’ESO.

5. Les caretes concursants es lliuraran a les oficines municipals de l’EMD fins dilluns 2 de febrer de 
2018.

6. El resultat del concurs es farà públic el dijous 8 de febrer de 2018.
7. El lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 10 de febrer de 2018, a la Pèrgola del Pati de 

la Immaculada, prèviament a la rua de disfresses. Les caretes quedaran exposades a l’Espai 
Immart de l’Edifici de la Immaculada.

Recordem que és necessari adequar-se a aquestes bases per poder accedir als premis.

ORGANITZA:
EMD de Jesús

COL·LABORA:
Claustre IE Daniel Mangrané; AMPA de l’IE Daniel Mangrané; Claustre CPEE Sant Jordi;

Associació de Dones de Jesús; Gascó Joguines; Ofi Complet

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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Aquest mes de novembre hem posat en 
funcionament Línia Verda al nostre poble, una 
aplicació gratuïta per a mòbil que permet comunicar 
de manera directa els desperfectes que es detecten 
en l’equipament urbà. 

Després de la implantació d’eBando i d’AppColes 
(aquesta a la llar d’infants), hem cregut convenient 
posar a la vostra disposició una nova eina perquè 
entre totes i tots contribuïm a fer un poble millor.

Gràcies a aquesta aplicació de participació 
ciutadana, pretenem conèixer les necessitats de 

Jesús i així poder donar 
solució a les qüestions 
comunicades.

Per poder utilitzar el 
nou servei és necessari 
procedir a la descàrrega 
de l’APP Línia Verda: s’accedeix a Google Play o 
APP Store en funció de la tecnologia emprada en 
l’Smartphone (Android / iOS). Un cop localitzada, 
es porta a terme la descàrrega de forma gratuïta. A 
partir d’aquest moment, se selecciona el municipi 
sobre el qual es vol actuar amb un procediment 
molt ràpid i senzill.

Per comunicar una incidència, només  s’ha de 
clicar sobre el botó “Notifica la teva incidència”. Un 
desplegable amb les diferents tipologies apareix 
en pantalla i l’usuari selecciona aquella sobre la 
qual vol trametre notificació. De forma automàtica, 
l’APP detecta les coordenades exactes en què 
s’ubica el desperfecte i a continuació es permet 
adjuntar una foto de la incidència i una observació 
sobre la mateixa. Ja només queda prémer el botó 
d’enviar. Un cop enviada, personal de l’Ajuntament 
rep notificació del desperfecte comunicat. A partir 
d’aquest moment, s’inicien els tràmits per donar 
solució a la incidència detectada. El ciutadà al seu 
torn, rep notificació en el seu telèfon mòbil sempre 
que es produeixi un canvi en l’estat de la mateixa.

Us animem a descarregar i a utilitzar Línia Verda. A 
través de la implantació d’aquest servei, i gràcies 
a una important participació ciutadana, pretenem 
aconseguir un poble que compleixi amb les 
expectatives de benestar social dels veïns i veïnes.

Mònica Sales
Regidora de Mitjans i Xarxes

LÍNIA VERDA
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Maquinària agrícola, forestal,
de jardineria i remolcs

Antiga Ctra. Xerta, s/n – 43590 Jesús-Tortosa – Tel. 977 50 26 64 – www.primitivoconesa.com – info@primitivoconesa.com

OBRES I MILLORES

1A FASE ARRANJAMENT VORERES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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El dia 24 de novembre a la Sala Jordi Brull 
es van dur a terme actes en commemoració 
del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones. 
Amb l’objectiu de sensibilitzar  la població 
que amb l’ajut de tothom es pot contribuir 
a eradicar aquests tipus de conductes de 
violència, l’alumnat de Filosofia de 4t d’ESO 
de l’IE Daniel Mangrané ens van oferir una 
petita representació teatral i la xarrada 
#junt@sdiemno.
Posteriorment i a càrrec dels professors 
del centre es va llegir el manifest en 
commemoració d’aquest dia.

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
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NOVA ORDENACIÓ DEL SENTIT DEL TRÀNSIT RODAT
AL C/ TERRA ALTA
En breu el C/ Terra Alta passarà de tenir doble sentit 
de circulació a tenir sentit únic: només es podrà 
circular des de l’Avinguda Santa Teresa de Jesús en 
direcció a l’Avinguda Molins del Comte.
Aquesta decisió ha estat fruit de vàries peticions que 
ens han fet arribar veïns i veïnes de la zona afectada, i 
que vam considerar oportú tractar en un #mosparlem.
En un primer moment la petició sorgeix per la 
problemàtica que van ocasionar els talls dels carrers, 
com a conseqüència de les obres de connexió amb 
la xarxa de clavegueram dels Reguers. Aquesta 

problemàtica, lligada amb altres peticions relacionades 
amb la circulació del trànsit rodat a la part alta del 
poble, ens van fer valorar una reordenació del sentit 
de circulació d’aquesta zona. Es va demanar un 
informe a la Policia Local i, després d’analitzar-lo 
juntament amb veïns als quals els afecta directament 
l’actuació, s’ha considerat que, de moment, aquesta 
és l’actuació que cal fer amb més urgència, tenint 
en compte que no té cap impacte sobre la quantitat 
d’aparcaments existents i que comporta una menor 
problemàtica pels veïns de la zona en qüestió.

PUNT@JOVE I BIBLIOTECA DE JESÚS

VISITA DE LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
CONTA CONTES AMB LA

COL·LABORACIÓ DE CLARA CURTO

TALLER DE MANUALITATS “LA CASTANYADA” VISITA A LA LLAR PER FER PRÈSTEC

TELLING



Organitzades per la Secció de Festes i Jesús 
Activitats i Serveis SL, del 4 al 8 d’octubre el 
nostre poble va celebrar les festes en honor al 
seu patró Sant Francesc.

El dimecres, 4 d’octubre, al matí campanades 
al vol en honor al nostre patró. A les 11h missa 
solemne i processó acompanyats de les nostres 
pubiles i hereus. Abans del dinar, inauguració 
de l’exposició de manualitats realitzades per 
membres de l’Associació de Dones. Tot seguit, 
ja en una pèrgola guarnida de bon matí per a 
l’ocasió, dinar i música en viu organitzat per 
l’Associació de Jubilats Sant Francesc per a tos 
els seus associats i associades.

El dijous, 5 d’octubre, es va realitzar el concurs 
de pintura ràpida, on xiquets i xiquetes van 
dibuixar elements relacionats amb el nostre 
poble. Al tarda, en una sala Jordi Brull de l’EMD 
plena de gom a gom, Sisco Paredes, Paco Fuentes 
i Mossèn Paco Vives ens va fer gaudir amb la 
pel·lícula/documental “Jesús en el temps. Anys 
1991-1994”.

El divendres, 6 d’octubre, els Grallers de 
Jesús, amb la seua música, van passejar tota 
la tarda pels carrers i places del poble per 
pregonar la festa. A les 19h el III Encierro infantil 
pels carrers del poble. Amunt i avall amb els 
bous al darrere, conduïts pels membres de la 
Penya El Novillo de Jesús, grans i menuts vam 
gaudir d’aquesta festa. Els bous de cartó van 
ser el preludi dels bous de debò. Bous i bou 
embolat de la Ramaderia d’Hilari Príncep. Ja 
a la nit l’espectacle “Moments de Ball” amb 
Sisco Paredes, per continuar amb el Revival 
“Sagrantana”.

El dissabte, 7 d’octubre, al matí la sala 
Jordi Brull acollia la presentació de la Guia de 
Jesús, editada per la Diputació de Tarragona. 
Mentrestant per tot el patí de la Immaculada ja 
es preparaven per al concurs les 39 paelles per 
a 800 comensals. La guanyadora va ser la de la 
Penya “Menjant i Bevent”. En acabar de dinar, el 
típic bingo, final del concurs de guinyot i sessió 
de ball de festa major fins l’hora dels bous. La 
parella guanyadora del concurs de guinyot van 

FESTES SANT FRANCESC 2017

Inauguració exposició Associació de dones

Concurs de pintura

Encierro infantil
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ser Mariano Botella i Felipe Zaragoza, també 
representants de la Penya “Menjant i Bevent”. 
Pel que fa al concurs de guinyot vam continuar 
apostant pel format de l’any passat, una fase 
prèvia d’on surten les 4 parelles semifinalistes. 
A partir de les 19.30h bous pels carrers de la 
Ramaderia d’Hilari Príncep. Ja a la nit, sessió de 
ball amenitzada per l’Orquestra Moncayo Band.

El diumenge, 8 d’octubre, durant el matí es va 
dur a terme pel C/ Daniel Mangrané i l’Av. Molins 
d’en Comte la X Milla Urbana de Jesús amb una 
participació de prop de 300 atletes.
Continuàvem el diumenge amb més actes 
esportius, a la tarda presentació oficial dels 
equips de 2a i 4a Catalana del CF Jesús 
Catalònia i partit de futbol a la Santa Creu. Al fer-
se fosc i per tancar les festes, inici del correfoc 
per conduir-nos a la Plaça de Bous per veure el 
magnífic espectacle de so, llum i colors preparat 
pels Diables i Tabalers dels 7 Cervells.

Molta participació i bon ambient en aquests dies 
de festa en honor al nostre patró.
Visca Sant Francesc!

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes

Processó

Missa en honor a Sant Francesc

Prèvies concurs de guinyot

Bous al carrer. Foto Mariano Botella

Projecció de Jesús en el temps

Dinar Casal de jubilats
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FESTES SANT FRANCESC
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FESTES SANT FRANCESC CORREFOC
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18è CONCURS DE PINTURA DE JESÚS – ANY 2018
BASES

L’EMD de Jesús convoca el 18è Concurs de Pintura de 
Jesús obert a totes les pintores i pintors que hi vulguin 
participar.
S’hi convoquen quatre categories amb una temàtica 
única: el món del camp, de l’oli i de la garrofa.
Categoria Infantil
Reservada exclusivament per als alumnes de 1r fins a 
4t de Primària.
La tècnica i les dimensions de les obres presentades 
són lliures.
PREMIS:

- 1r premi: Obsequi i diploma.
- 2n premi: Obsequi.
- 3r premi: Obsequi.
- Premi especial Fira de l’Oli: Obra de temàtica rela-

cionada amb qualsevol aspecte de la Fira. Obsequi 
patrocinat per Muniatto Xou.

Totes les obres presentades, incloses les premiades, 
seran retornades.
Categoria Jove
Reservada exclusivament per als alumnes de 5è de 
Primària fins a 1r Cicle d’ESO, en les modalitats de 
dibuix i pintura.
La tècnica és lliure.
PREMIS:
Dibuix

- 1r Premi: Lot de material de dibuix i diploma.
- 2n Premi: Obsequi.
- 3r Premi: Obsequi.

Pintura
- 1r Premi: Lot de material de pintura i diploma.
- 2n Premi: Obsequi.
- 3r Premi: Obsequi.

Totes les obres presentades, incloses les premiades, 
seran retornades.
Els premis de les categories Infantil i Jove seran 
patrocinats per: Electrodomèstics Altadill, Gascó 
Joguines, GIS, La Galeria, Merceria la Mallén, Nati dolços 
& festa, Offi Complet, Primitivo Conesa i Sports Fevi.
Categoria Sènior
Reservada exclusivament per als alumnes de 2n Cicle 
d’ESO, en les modalitats de dibuix i pintura.
La tècnica és lliure.
PREMIS:
Dibuix

- 1r Premi: Diploma i obsequi patrocionat per Opticalia 
Jesús.

Pintura
- 1r Premi: Diploma i obsequi patrocionat per Opticalia 

Jesús.
Totes les obres presentades, incloses les premiades, 
seran retornades.
El jurat d’aquestes tres categories estarà format per 
artistes de la nostra població.
Categoria General
Reservada per als participants majors de 16 anys (que 
ja els hagin complit en el moment del lliurament dels 

premis), tant de Jesús com d’altres poblacions.
PREMI:

1r Premi – Concurs de pintura de Jesús 2018.
Diploma i 500€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
2n Premi – Concurs de pintura de Jesús 2018.
Diploma i 150€ patrocinats per Royes.

PREMI ARTISTA LOCAL:
1r Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2018.
Diploma i 300€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
2n Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2018.
Diploma i 150€ patrocinats per Materials Gisbert.

Les dues obres guanyadores del primer premi passaran 
a formar part del fons d’art de l’EMD.

Condicions Generals de participació:
§	S’admetran dues obres per artista com a màxim. En el cas 

de la pintura, les obres estaran muntades sobre suport 
sòlid i emmarcades amb motllura senzilla o llistó de fusta. 
En el cas del dibuix, sobre paper protegit amb vidre.

Atenció! Tots els quadres han de portar les femelles –ja 
clavades– per poder-los penjar.

§	El tema ha de tractar específicament el món del camp, de 
l’oli i de la garrofa. La tècnica és lliure.

§	Les obres es presentaran signades, i s’hi adherirà la 
butlleta “C” que hi ha al  tríptic de les bases, amb totes les 
dades que s’hi demanen. A més, serà necessari presentar 
còpia del DNI.

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

§	S’acompanyarà una fotografia de cada obra presentada, 
així com un breu currículum de l’autor/a.

§	Un cop realitzada la valoració de la Categoria General, 
amb tots els artistes locals que s’hagin presentat i que 
així ho hagin fet constar a la butlleta de participació, es 
realitzarà una segona valoració per tal d’establir el Premi 
Artista Local.

§	Els premis no seran divisibles.
§	El termini d’admissió de les obres serà fins a les 13.00h 

del dimarts 6 de febrer de 2018. Caldrà lliurar-les a nom 
de l’EMD de Jesús i a l’adreça Plaça pati de la Immaculada, 
1 - 43590, Jesús.

§	Amb el conjunt de les obres rebudes es farà una exposició 
durant la celebració de la Fira de l’Oli.

§	El lliurament del premis s’efectuarà el dissabte 24 de 
febrer, dintre dels actes de celebració de la XXIII Fira de 
l’Oli de les Terres de l’Ebre i II Fira de la Garrofa.

§	El jurat estarà format per artistes de vàlua reconeguda i la 
seua decisió serà inapel·lable.

§	L’EMD de Jesús tindrà cura de la conservació i vigilància 
de les obres rebudes, però no es farà responsable de les 
possibles pèrdues o desperfectes que es puguin produir 
durant el transport.

§	Les obres no premiades es podran recollir en finalitzar 
l’exposició, que durarà fins al 18 de març de 2018. A partir 
dels 3 mesos de la cloenda, si les obres no s’han passat 
a recollir formaran part del patrimoni de l’EMD de Jesús.

§	El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases, 
la conformitat amb la decisió del jurat i la renúncia a 
qualsevol reclamació legal.

§	Per a més informació, podeu dirigir-vos a l’EMD de Jesús 
(977 500 735 / emd.jesus@altanet.org).

Jesús, novembre de 2017
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JESÚS RECUPERA LA CASTANYADA
Després d’uns anys, hem recuperat la festa de la 
Castanyada la tarda-nit del 31 d’octubre amb un seguit 
d’activitats pensades per a un públic familiar.
Sense perdre l’esperit de la festa més tradicional 
catalana, amb castanyera i castanyes, vam proposar 
un format combinat també amb l’exitós Halloween i 
fruit de diverses reunions amb membres de colles i 
altres persones, es va trobar una fórmula atractiva 
que implicava la participació de veïnes i veïns, 
dels comerços del poble, a través de l’Associació 
d’Empresaris (AEJE), i de l’AMPA de l’Institut Escola.
Una tarda ben plena d’activitat va entretenir grans i 
menuts: pintacares, disfresses, ruta pels comerços 
per fer ‘truco o trato’ amb plànol i indicacions i gimcana 
per trobar la castanyera van ser algunes de les coses 
previstes per a aquesta represa festiva amb canvi de 
format.
El poble es va omplir de vida: un total de 190 xiquets 
i xiquetes van participar en les diferents activitats 
programades, amb premi final per a tothom i sorteig 
d’un fantàstic regal per part de l’AMPA de l’Institut 
Escola.
A la nit, es va fer sopar de germanor al Casal Jesusenc 
amb música per als més menuts de casa on les colles 
d’amics van compartir espai per viure la nit del 31 
d’octubre d’una manera ben diferent. Els assistents a 
l’acte es van portar el sopar i tot el necessari per a la 
vetllada i des de l’EMD de Jesús vam facilitar taules, 
cadires i música per ballar fins tard.
Aquesta activitat nocturna, oberta al públic en general i 
amb inscripció prèvia, va aplegar més de 370 persones 
entre adults i infants i, per tant, la valoració que en fem 
és més que satisfactòria.
Aprofitem per agrair, un cop més, l’ajuda de tots aquells 
que de manera desinteressada van contribuir a fer de 
la festa un èxit col·laborant en la seua organització i, 
sobretot , un èxit de participació tant dels grans com 
dels més menuts de casa nostra.

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana
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AEJE COL·LABORA AMB LA CASTANYADA
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CURSA 5 i 10 Km DE JESÚS

ALEJANDRO GALARZA
FINISHER CIRCUIT RUNNING SERIES 2017 24



La desena i darrera prova del “Circuit Running Sèries 
de les Terres de l’Ebre” va reunir a Jesús
aquest diumenge, 5 de novembre, 160 participants 
per disputar la cursa que tanca el circuit de
curses d’asfalt de les Terres de l’Ebre. Aquest 2017 
el circuit de curses d’asfalt ha constat de 10 proves 
que ens han portat per pobles del Baix Ebre i Montsià. 
S’iniciava el passat mes de febrer a Amposta fins 
arribar a Jesús a disputar la última. El circuit constava 
d’una volta de 5 km de distància i transcorria per 
carrers i camins urbans del poble que portaven als 
participants a la carretera entre Jesús i Roquetes, lloc 
on es trobava la sortida i l’arribada. Com a novetat 
enguany i per fomentar l’esport entre els més petits, 
es van organitzar curses infantils prèvies al lliurament 
de premis. La prova organitzada per l’EMD de Jesús 
va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Tortosa, Policia Local de Tortosa, Circuit Running 
Sèries TE, Diputació de
Tarragona, Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Esportiu del Baix 
Ebre. Destacar la col·laboració en forma de productes, 
material i regals per als participants de les empreses 
col·laboradores i com no als 50 voluntaris/àries que 
van vetllar en tot moment pel bon desenvolupament 
d’aquesta.

Classificacions 5 km: Absolut Femení: 1r. Ruth Martí 
Solé (CA Ascó) 23m 36s, 2n. Aina Ribes
Montaña (CA Ascó) 25m 00s, 3r. Marta Mas Ferrus 
(CA Ascó) 25m 00s. Absolut Masculí: 1r Aitor Tomàs 
Buitrago (Unió Runners Santa Bàrbara) 17m 47s, 2n 
Josep Ramon Sanahuja Barranco (AA Xafatolls de 
Mollerussa) 17m 53s, 3r. Joan Josep Panisello Sabaté 
(CE Vinaròs) 19m 29s. Màster femení: 1r. Mercè Roca 
Martorell (Independent) 32m 5s0. Màster masculí: 
1r Josep Martí Jove (CA Ascó) 25m 12s. Sub23 
femení: 1r Ruth Martí Solé (CA Ascó) 23m 36s. Sub23 
masculí: 1r Aleix Bajador Batalla (Atletisme Terres de 
l’Ebre) 23m 41s. Sènior femení: 1r. Ariana Reverter 
Villan (Independent) 27m 59s. Sènior masculí: 1r. 
Aitor Tomàs Buitrago (Unió Runners Santa Bàrbara) 
17m 47s. Veterà 1 femení: Mònica Pellejero Gacia (CN 

Mataró) 26m 20s. Veterà 1 masculí: David Martí Guari 
(Atletisme Terres de l’Ebre) 23m 51s. Veterà 2 femení: 
Teresa Valls Gas (Independent) 32m 52s. Veterà 2 
masculí: Josep Ramon Sanahuja Blanco (AA Xafatolls 
Mollerussa) 17m 53s. 

Classificacions 10 km: Absolut femení: 1r Eva Roig 
Castell (Ultra-Runners Team) 45m 20s, 2n Geni Batiste 
Beltran (Club Triatló Davima) 45m 34s, 3r Olga Villar 
Saldaña (Ultra Runers Team). Màster masculí: 1r Felip 
Fucho Pascual (Unió Runners Santa Bàrbara) 42m 51s. 
Sub23 femení 1r. Maria Rufi Castell (Independent) 51m 
26s. Sub23 masculí: 1r Jordi Cid Martí (Unió Runners 
Santa Bàrbara) 41m 45s. Sènior femení: 1r. Olga 
Villar Saldaña (Ultra-Runners Team) 47m 04s. Señor 
masculí: 1r Lluisma Mas Caceres (Club BTT Montabike 
Amposta) 34m 11s. Veterà 1 femení: 1r Geni Batiste 
Beltran (Club Triatló Davima) 45m 34s. Veterà 1 
masculí: 1r Azziz El Jihaoui (Independent) 34m 34s. 
Veterà 2 femení: 1r Eva Roig Castell (Ultra-Runners 
Team) 45m 20s. Veterà 2 masculí: 1r Xavier Ortin 
Font (Unió Runners Santa Bàrbara) 36m 21s. Absolut 
masculí: Lluisma Mas Caceres (Club BTT Montabike 
Amposta) 34m 11s, 2n Azziz El Jihaoui (Independent) 
34m 34s, 3r Xavier Ortin Font (Unió Runners Santa 
Bàrbara) 36m 21s.

CURSA “5 I 10 KM DE JESÚS” – RUNNING SÈRIES TERRES DE L’EBRE
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Ja hem començat el nou curs i les primeres 
activitats que tenim a l’Escola de Música és la 
festivitat de Santa Cecília, dia 22 de novembre. 
És per això que el cap de setmana abans ho vam 
celebrar amb moltes activitats. 
El dissabte 18 de novembre vam tenir un dia replè 
d’activitats, començant a les 12:00 del migdia amb 
un vermut electrònic. Bona música elegida pels djs. 
Paco Prieto i Agustí Roé , i un piscolabis preparat 
pels membres de l’AMPA de l’escola de música, 
vam fer la delícia de grans i petits de l’escola
Per la tarda, i a partir de les 18:30. la banda de 
música va fer la tradicional cercavila pels carrers 
del poble, anunciant així la gran festa dels músics. 
A les 19:30 es va oferir la missa en honor a la 
patrona, oferta com sempre per mossèn Paco. 
Durant la cerimònia vam poder escoltar l’orquestra 
de guitarres amb un repertori adequat per a 
l’ocasió, i també vam poder escoltar a Paco Prieto 
i la cantant Verònica Zúñiga, convidada per a 
l’ocasió.

Després de la missa, vam poder escoltar el concert 
de la banda de música. Amb peces per a tots els 
gustos, vam escoltar sardanes, peces originals per 
a banda de música i bandes sonores, per acabar 
amb l´himne del poble de Jesús.
Després de concert, i al menjador de l’Institut-
Escola Daniel Mangrané, membres de l’escola, 
de la banda i acompanyats van poder gaudir d’un 
magnífic sopar de germanor, amb sorpreses, 
karaoke i ball per a acabat la nit.
La festa va continuar el dimecres 22 de novembre, 
ja que des de l’escola de música es va fer un 
berenar musical per als alumnes de l’escola, per 
celebrar Santa Cecília.
Des d’aquí voldria donar les gràcies a l’EMD per 
la implicació i ajuda en les activitats de l’escola, a 
l’AMPA per la col·laboració en totes les activitats, 
als professors, als pares i mares per confiar amb 
l’escola de música i també, com no, als i les 
alumnes de l’escola i la banda, ja que sense ells 
no es faria la festa.

BANDA I ESCOLA DE MÚSICA
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BALLEM!!!!!
CUMBIES

PASS-DOBLES
BAXATES
BOLEROS

VALS
SWINGS

MERNEGUES
TXA,TXA,TXA

“CONTINUEM LA PRIMERA NIT DE L’ANY”,
“DISCOSISCO” I LA SAGRANTANA ET PORTEN ELS MILLORS TEMES DELS 

70’S,80’S,90’S, REMEMBER I ELS ÈXITS ACTUALS”
!!PLUJA DE CONFETTI, POLSERES LLUMINOSES!!!!

“T’HO PERDRÀS?”
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Programa d’actes:

Dissabte, 16 de desembre del 2017
19:30 h Actuació de Muniatto Xou.

A continuació, recollida de cartes pels 
Patges Reials al gimnàs del col·legi Daniel 
Mangrané.
Al finalitzar l’acte es farà l’entrega de 
premiats de les postals de Nadal de l’institut 
escola Daniel Mangrané i del CEE Sant Jordi 
a càrrec de l’AAVV Jesús Catalònia 

Dijous, 4 de gener de 2018 (ÚNIC DIA)
Entre les 17:30 i les 20:30 h

recollida de paquets al Casal Jesusenc.

Divendres, 5 de gener de 2018
18:30 h Visita dels Reis Mags als noviciats de 

Jesús.

19:00 h Cercavila a càrrec de la Banda de 
Música Manel Martines i Solà.

19:45 h Baixada de la CAVALCADA DELS REIS 
MAGS des de les Teresianes fins a l’Església 
Parroquial, a través del carrer de la Sèquia. 
Després es farà l’adoració al nen Jesús i la 
salutació dels Mags als xiquets i xiquetes. 
En acabar es començarà el repartiment de 
paquets a domicili.
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DIMECRES, 13 DE DESEMBRE
10.00h Venda de manualitats nadalenques per a 

La Marató de TV3.
 Organitza: CPEE Sant Jordi.
 Lloc: Pl. de la Creu.

DISSABTE, 16 DE DESEMBRE
12.00h Imauguració de l’Exposició Els nostres 

tresors, aquarel·les de la jesusenca Mercedes 
Solé Mallén.

 Lloc: Espai ImmArt de l’Edifici de la Immaculada.
17.00h Festival de Nadal de la Llar d’Infants. 
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.
19.30h Actuació de Muniatto Xou. 
 Organitza: Comissió Organitzadora Cavalcada 

Reis Mags Jesús.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

 A continuació Recollida de Cartes pels 
Patges Reials.

 Organitza: Comissió Organitzadora Cavalcada 
Reis Mags Jesús.

 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

 Al finalitzar l’acte es farà el lliurament de 
premis de les postals de Nadal de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané i del CPEE Sant 
Jordi.

 Organitza: Associació de Veïns Jesús Catalònia.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

DIUMENGE, 17 DE DESEMBRE
08.45h XIV Trobada Cicloturista de Jesús per a 

La Marató de TV3. Malalties infeccioses 
greus.  XII Memorial Miquel Espinós.

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

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

 Organitza: Club Ciclista Primitivo Conesa.
 Lloc de sortida i d’arribada: Pèrgola.
18.00h Festival de l’Escola de Ball Twist Jesús.
 Organitza: Club de Ball Twist Jesús.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.
DEL 18 AL 20 DE DESEMBRE
 Recollida solidària de joguines per a 

xiquetes i xiquets del poble.
 Del 18 al 20 de desembre porta joguines 

NOVES als següents punts de recollida:
- Llar d’Infants l’Espurna.
- Oficina de l’EMD de Jesús.

Col·labora: Gascó Joguines i Assistenta Social.

DIMARTS, 19 DE DESEMBRE
 Durant el matí, el Pare Noel visitarà els 

xiquets i xiquetes de la Llar d’Infants 
l’Espurna, de l’IE Daniel Mangrané i del 
CPEE Sant Jordi.

20.00h Audició de piano.
 Lloc: Aula Polivalent de l’Escola de Música.

DIMECRES, 20 DE DESEMBRE
11.00h Cantada de nadales a l’Hospital de la 

Santa Creu i al Centre ICÀRIA, pels xiquets 
de l’IE Daniel Mangrané. 

DIJOUS, 21 DE DESEMBRE
18.30h Visita del Pare Noel al Camp de la Santa 

Creu i xocolatada. 
 Organitza: CF Jesús Catalònia.

DIVENDRES, 22 DE DESEMBRE
Durant el matí Festival de Nadal de l’IE Daniel 

Mangrané.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.
20.00h Audició de Nadal a càrrec de tots els 

alumnes de l’Escola de Música M. Martines 
i Solà.

 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

DISSABTE, 23 DE DESEMBRE
9.00h VIII Torneig Terra Rubra. Categoria Benjamí 

i Prebenjamí.
 Organitza: CF Jesús Catalònia.
 Lloc: Camp de Futbol de la Santa Creu.
10.00h Cantada de Nadales pels carrers i 

establiments del poble a càrrec dels 
alumnes   de la Coral i del Conjunt de 
guitarres de l’Escola de Música i els 
alumnes de guitarra. 

13.00h Inauguració del Pessebre artesanal 
confeccionat per Ricard Príncep.

 Lloc: Claustre de l’Edifici de la Immaculada.
19.00h Festival de Nadal del Club Patí Jesús.
Celebració del 5è Aniversari del Club.
 Organitza: Club Patí Jesús.
 Lloc: Pavelló de Ferreries.
20.00h Concert de Nadal a càrrec de la Banda de 

Música Manel Martines i Solà.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

DIUMENGE, 24 DE DESEMBRE
16.00h – 18.00h Diverteix-te i aprèn amb l’innovador 

mètode Gordon a Eixam Academy. Un 
mètode que té la música, l’anglès i la diversió 
com a protagonistes. Aquesta activitat es 
totalment gratuïta. Només hauràs de portar 
una joguina que anirà destinada a la campanya 
de joguines de la Creu Roja. 

 Dirigit a nens i nenes d’1 a 5 anys i als seus 
pares i mares.

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
NADALENQUES 2017-2018
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 Cal reservar plaça enviant un correu a eixam.
info@gmail.com o bé adreçant-se a les oficines 
d’Eixam.

 Organitza: Creu Roja.
 Col·labora: Eixam English Academy
 Lloc: Eixam English Academy.
17.00h Recollida de paquets per al Pare Noel fins 

les 18.00h.
 Organitza: AMPA IE Daniel Mangrané.
 Lloc: Pèrgola.
18.00h Festa del Caga Tió, amb lliurament de 

llaminadures.
 Lloc: Pèrgola.
18.45h Cantada de nadales en anglès a càrrec 

dels alumnes de l’acadèmia Eixam English 
Academy.

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

Associació de Dones de Jesús, Escola de 
Música Manel Martines i Solà i Gascó Joguines.

 Lloc: Pèrgola.
20.00h Missa del Gall.
 Lloc: Parròquia Sant Francesc.
00.00h Festa Jove
 Organitza: CF Jesús Catalònia.
 Lloc: Camp de la Santa Creu 

DILLUNS, 25 DE DESEMBRE
12.00h Missa de Nadal.
 Lloc: Parròquia Sant Francesc.
18.00h Pessebre Vivent de Jesús .
 3 sessions: a les 18.00h, 19.00h i 20.00h.
 Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

DIMARTS, 26 DE DESEMBRE
10.00h Missa de Sant Esteve.
 Lloc: Parròquia Sant Francesc.
18.00h Pessebre Vivent de Jesús .
 3 sessions: a les 18.00h, 19.00h i 20.00h.
 Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

DISSABTE, 30 DE DESEMBRE
18.00h Pessebre Vivent de Jesús .
 3 sessions: a les 18.00h, 19.00h i 20.00h.
 Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

DIUMENGE, 31 DE DESEMBRE
Sopar de Fi d’Any. Obert a tothom.
Preu sense bonofesta: 55€ (sopar + ball).
Preu amb bonofesta: 45€ (sopar + ball).
Menú infantil: 12€.
Lloc: Casal Jesusenc.

23.45h Concentració al Campanar.
00.00h Campanades. 
00.15h Gran revetlla de Cap d’Any.  “Moments de 

Ball”.
 Vine després de les campanades al Casal 

Jesusenc. Festa de l’envelat per començar 
l’any amb la millor música. Gran vetllada per a 
la primera nit de l’any.

 Continuem la nit amb “Siscodisco” amb els 
millors temes de Sagrantana Club dels anys 
70, 80, 90 i 00. Espectacle i diversió amb so, 
llums LED, efectes, pluja de confeti i polseres 
lluminoses.

 Entrada 10€ i Bonofesta gratuït.
 Lloc: Casal jesusenc.
 Feliç Any Nou!

DIJOUS, 4 DE GENER
Entre les 17.30h i les 20.30h Recollida de paquets 
al Casal Jesusenc (Dia Únic).
 Organitza: Comissió Organitzadora Cavalcada 

Reis Mags Jesús.

DIVENDRES, 5 DE GENER   
ARRIBADA DELS REIS MAGS
18.30h Visita dels Reis Mags als Noviciats de 

Jesús.
19.00h Cercavila a càrrec de la Banda de Música 

Manel Martínes i Solà de Jesús.
19.45h Sortida de la Cavalcada dels Reis Mags.
 Baixada de la Cavalcada dels Reis des de les 

Teresianes fins a l’Església Parroquial, a través 
del C/Séquia. Després es farà l’adoració al 
nen Jesús i la salutació dels Mags als xiquets 
i xiquetes.

 A continuació es lliuraran els Premis del 
Concurs de Pessebres Casolans, organitzat 
per la Parròquia Sant Francesc de Jesús. 

 En acabar es començarà el repartiment dels 
paquets a domicili. 

 Organitza: Comissió Organitzadora Cavalcada 
Reis Mags Jesús.

DISSABTE, 6 DE GENER
18.00h Pessebre Vivent de Jesús.
 3 sessions: a les 18.00h, 19.00h i 20.00h.
 Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

DIUMENGE, 7 DE GENER
16.30h Partit de Futbol del primer equip CF Jesús 

Catalònia contra el CF Amposta.
 A la mitja part en col·laboració amb La 

Marató de TV3: Un euro, un penal! 
 Lloc: Camp de la Santa Creu.

DISSABTE, 13 DE GENER
19.00h Lliurament de premis als guanyadors del 

XX Premi Ramon Ferrando Adell de Contes 
Curts i Poesia. 

 Organitza: Societat Cultural i Ecologista Sant 
Josep.

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

NOTES:
 • Pessebre artesanal confeccionat per Ricard 

Príncep.
 Inauguració: dissabte 23 de desembre, a les 13.00h.
 El Pessebre es podrà visitar des del 23 de desembre 
fins al 7 de gener i estarà en funcionament tots els dies, 
de 10.00h a 12.00h i de 18.00h a 20.00h.
 Lloc: Claustre de la planta baixa de l’Edifici de la 
Immaculada.
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Arribem al final del primer trimestre molt il·lusionats 
per l’engrescadora rebuda per part de la comunitat 
educativa, principalment del nostre alumnat,  dels 
projectes i activitats que estem duent a terme. El 
dia a dia continua molt viu i actiu en l’Institut Escola 
Daniel  Mangrané tal com podeu seguir al bloc del 
centre o al nostre compte de Twitter (@IEDMangrane).  
Destaquem les següents:

 • El dissabte 25 de novembre, va tindre lloc l’acte de 
lliurament dels distintius d’Escola Verda del 2017 
al Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat. A 
l’acte, el representant del nostre centre va recollir 
el reconeixement com a Escola Verda, després 
de la bona feina en favor de la sostenibilitat que 
s’està fent al centre, especialment promoguda 
des de la comissió de sostenibilitat.

 • El divendres dia 24, una part de l’alumnat de 
4t d’ESO del centre, va realitzar la conferència 
institucional que cada any s’organitza des de 
l’EMD de Jesús, dins dels actes del Dia per a 
l’eliminació de la violència envers les dones.

 • L’alumnat de 6è, ha tornat a les instal·lacions de 
TV3 a Sant Joan Despí per gravar l’àudio del conte 
“Mesela i Naím” que estem produint de forma 
professional amb l’equip del programa “Una mà 
de contes”.

 • Vam participar en la 2a jornada d’Instituts Escola, 
on vam ser convidats juntament amb l’IE Jacint 
Verdaguer i l’IE Costa i LLobera, a exposar el 
nostre model organitzatiu, com a referent per 
altres centres que pròximament seran convertits 
en instituts escola. L’acte ha estat organitzat des 
de la FMRPC i l’AM Rosa Sensat i es va dur a la 
Sala d’actes de l’AM Rosa Sensat de Barcelona.

 • Per tercer any consecutiu, hem celebrat al centre 
la festivitat de Santa Cecília (patrona de la 
música). L’alumnat que és estudiant de música, 
o que practica amb algun instrument, va participar 
en les audicions, de les quals van poder gaudir 
tots els seus companys.

 • Hem celebrat la “I Setmana de la Ciència”. Aquesta 
va consistir en una sèrie d’activitats adreçades a 
l’alumnat d’ESO: experiments científics a l’hora 
del pati amb l’objectiu d’apropar-nos a la ciència 
emprant materials senzills i la xerrada “El riu 
Ebre i el seu futur en un context de canvi global i 
climàtic” a càrrec del físic Pere Quintana.

 • L’alumnat de tercer de primària va visitar la 
biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes per conèixer 
el seu origen i la història de la biblioteca, així com 
les diferents parts que la formen i les diferents 
activitats que s’hi porten a terme.

 • L’alumnat de P4, amb motiu del projecte que 
estan duent a terme aquest primer trimestre, 
van realitzar una sortida al Parc de Bombers de 
Tortosa.

 • Els companys de 3r d’ESO han tornat a participar 
al programa de televisió “Picalletres”. Una forma 
lúdica i divertida de treballar el català per fomentar 
i promoure la lectura i el seu ús.

 • S’han iniciat els tallers de famílies dintre del 
programa “Créixer en família” de la Fundació 
Gentis. Aquests tallers oferiran suport a la 
parentalitat, amb l’objectiu d’orientar, reforçar i 
donar eines als pares i a les mares en l’educació 
dels seus fills i filles de 0 a 18 anys.

 • Cinta Vidiella, Sofia Ortega, Nazeem Beltran, Laia 
Queral, Júlia Cosme i Elisabet Lainez van resultar 
premiats en el concurs de dibuix dedicat a la vida 
de Felip Pedrell. Una activitat proposada des de 
l’Ajuntament de Tortosa per donar a conèixer la 
seva trajectòria.

 • Continuem apostant per l’apadrinament digital, 
per això, amb motiu de la CodeWeek, l’alumnat de 
la matèria optativa “Robòtica i programació” de 
2n i 3r d’ESO va realitzar una sèrie d’activitats en 
les quals utilitzaren el robot Bluebot per fer una 
recerca del tresor amb els companys de P5 i 1r 
de Primària.

 • Com és tradicional, el passat dimarts 31 vam 
celebrar el festival de la Castanyada. L’alumnat 
d’infantil i primària va realitzar les seves actuacions 
i l’alumnat de l’extraescolar “Mira qui parla” d’ESO 
va ser l’encarregat de presentar l’acte. També, 
companys de 2n d’ESO, van realitzar actuacions 
de ball que havien preparat en la matèria de 
música. En acabar, l’alumnat d’ESO va gaudir dels 
diferents tallers que s’havien organitzat des de 
l’optativa de “Dinamització de centre”. 

L’I-E AL DIA
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LA TARDOR A LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA 
Aquest primer trimestre ha estat ple de descobertes 
pels més petits, no només han descobert que s’ho 
passen bé a un nou espai i amb nous companys/es 
sinó que, també s’han apropat al coneixement de la 
tardor a través de la manipulació i experimentació 
d’elements propers al seu entorn, gaudint de cada 
activitat.
Durant aquest trimestre vam celebrar una de les 
primeres festes amb les famílies: La Castanyada. 
Una tarda especial on els més petits i petites 
es van quedar bocabadats amb la visita de la 
castanyera i on van gaudir ballant i cantant les 
cançons relacionades amb aquesta festa i amb la 
tardor. 
Tot un trimestre ple de noves experiències i 
sensacions a través d’activitats com les taules 
de llum, les safates d’experimentació, el joc 
heurístic,... 
També, hem iniciat les sessions de música aplicant 
el model d’aprenentatge musical d’Edwin Gordon, 
on l’aprenentatge musical té lloc d’una manera 
natural per als xiquets i xiquetes. Unes sessions 
on gaudeixen escoltant i participant.
Ara s’aproxima el Nadal i des de la Llar d’Infants 
l’Espurna us volem desitjar que passeu un BON 
NADAL ple de salut, pau i felicitat!!!
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PRESENTACIÓ FUTBOL BASE

FIRA DE LA CLEMENTINA BÍTEM

SIGNATURA DE CONVENI AMB JEREMY ALCOBA

FIRA DEL ROVELLÓ DELS REGUERS

CASTANYADA A LA LLAR

FOTOS
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EXPOSICIÓ DE JESUSENCS A EXPOCLICK AMPOSTA

36A TROBADA DE BANDES A AMPOSTA

MISSA DE DIFUNTS TOTS SANTS

INAUGURACIÓ HEFAME

FOTOS
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Punt 1r de l’Ordre del Dia: LECTURA I APROVACIÓ 
DE L’ACTA ANTERIOR.
El Sr. Secretari llegeix l’acta anterior.
S’aprova per unanimitat.

Punt 2n de l’Ordre del Dia: MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
CURS 2016-2017.
La Sra. Gràcia explica totes les actuacions que es 
van realitzar durant el curs anterior.

Punt 3r de l’Ordre del Dia: BALANÇ ECONÒMIC 
CURS 2014-2015. 
El Sr. Garcia, tresorer explica l’estat de comptes del 
curs 2016-2017.

Punt 4t de l’Ordre del Dia: RENOVACIÓ DE 
CÀRRECS.
Per començar donen les gràcies als membres que han 
format part de la Junta de l’AMPA i que se ho deixen, 
Neus Cortiella, Eva Chavarria, Francesc Povedano i 
Ricardo Tejedor i que ens han ajudat a tirar aquesta 
empresa endavant. Moltes gràcies a tots per la vostra 
ajuda i dedicació.
Com cada any a l’Assemblea és el moment en què es 
dóna l’entrada a les persones sòcies que volen entrar 
a formar part de la Junta. Si hi ha algú interessat en 
donar la seva ajuda el rebrem amablement.
Al final de l’Assemblea es pendrà nota de les  dades 
dels nous integrants de la junta.

Punt 5è de l’Ordre del Dia: PROGRAMACIÓ 
D’ACTIVITATS
Aquest curs es seguirà oferint el Servei de Menjador 
a 6,00 euros el tiquet que es podrà adquirir en 
talonaris de 10 a un preu de 60 euros. La  monitora  
Vero Zumaquero els continuarà venent solts per a un 
dia determinat al preu de 7,00 euros. Es continua 
oferint la possibilitat de pagar tots els dinars del 
mes entrant a les famílies que necessiten quedar-se 
tots els dies i no disposen de beca. El preu del mes 
sencer i pagat per endavant és de 100 euros.
Es contínua oferint el Servei Matinal al preu d’un euro 
el tiquet i es ven en talonaris de 10 al preu de deu 
euros. I aquest any com a novetat oferim la possibilitat 
de pagar el servei de tot el mes  per endavant a 15 
euros.
Els pagaments es fan mitjançant transferència 
bancaria o amb la tarja de crèdit al propi menjador 
des de les 9.15 a les 9.30 hores tots els matins. 
Les nostres monitores per a aquest curs són Veronica 
Zumaquero, Imma Martí i Montse Carreres, la cuinera 
Llúcia Curto i la netejadora Lupe Panisello. I des d’ahir 
i degut al volum d’alumnes del servei del menjador 
també tenim a Carmen Gimenez
Respecte a les activitats extraescolars, aquest any 

les continuem dividint  en dos blocs, les pròpies de 
l’AMPA, que serien Calaix de Sastre i Ball Esportiu. I 
un altre bloc que serien les ofertades per l’Empresa 
Eixam, que comprenen: anglès d’infantil. Aquest 
any com a novetat tenim l’acompanyament escolar 
impartida pel Centre Croera.
Aquest any, s’ha tornat a oferir el servei de venda de 
llibres a les famílies membres de l’AMPA, amb molt 
bons resultats, aquest any hem aconseguit no tenir 
gaires retards en l’entrega dels llibres ressagats.
L’AMPA durant aquest curs seguirà en la mateixa línia 
d’actuació participant en les activitats que organitza 
l’EMD.
Així com també continuarem en tots els projectes que 
teníem en mans el curs passat.
Al igual que estudiarem els possibles nous projectes 
per part de la nova direcció del centre.
I sobretot escoltarem i estudiarem les demandes i 
problemes dels pares

Punt 6è de l’Ordre del Dia: INFORMACIONS 
GENERALS.
Us informem que aquest any el menú de cada mes i 
les possibles circulars les podreu trobar a la web de 
l’escola, a la cartellera de l’AMPA i també a l’app dels 
mòbils ebando de l’EMD de Jesús. 
Recordem que els tiquets del menjador s’han d’omplir 
correctament i entregar a les 9 del matí.

També us recordem que els tiquets de beca són 
personals i no es poden passar d’un alumne a un 
alter, ja què això pot donar  motiu al Consell Comarcal 
per retirar la beca.
La policia local tornarà a portar a terme dos accions 
encaminades a la seguretat dels nostres fills. 
Començaran fent unes actuacions d’informació sobre 
les mesures de protecció dels nostres infants, ja que 
han detectat que n’hi ha molts que venen a l’escola 
sense els cinturons de seguretat cordats, asseguts 
abans d’hora al seient de davant, van sense les 
cadiretes de cotxe, no porten els cascos de moto…
També informaran als conductors que estacionen els 
cotxes malament i passat un temps també passaran 
a sancionar als infractors.
Si algú té algun suggeriment, aportació, queixa, 
comentari, us recordem que disposem d’un correu 
electrònic piquerol.ampa@gmail.com on us podeu 
adreçar o també ens el podeu dir a  qualsevol membre 
de la Junta.

Punt 7è de l’Ordre del Dia: PRECS I PREGUNTES  
Es pregunta si algú té alguna cosa a dir.
Sense res més a tractar, sent les 22,40h s’aixeca la 
sessió.

ASSEMBLEA AMPA IE DANIEL MANGRANÉ
DIVENDRES 3 DE NOVEMBRE DE 2017

INAUGURACIÓ HEFAME

35



Repassant la nota de l’últim Informatiu, d’ara fa dos 
mesos, ningú ens hagués pogut dir la situació que ens 
trobaríem en aquest moments.
El govern de l’estat espanyol manifestava per activa 
i per passiva que el Referèndum convocat pel Govern 
de la Generalitat en conseqüència  del resultat de 
les eleccions del 27S, no es duria a terme posant 
en marxa tota la maquinària  per poder-lo impedir 
(registres, tancament de webs, detencions, intervenció 
dels comptes de la Generalitat, trasllat a Catalunya 
de nombrosos efectius de la guàrdia civil i policia 
nacional, etc.). Cada dia ens recordaven que el 
referèndum no es faria, que no hi hauria urnes, ni 
paperetes... Recordem que el  13 de setembre, 712 
batlles  van ser encausats pel fiscal general de l’estat 
espanyol, José Manuel Maza,  ordenant  investigar els 
712 batlles que havien signat el decret de suport al 
referèndum de l’1 d’octubre.
 
El REFERNDUM l’1 d’octubre es va fer, a les 5.30 
del matí les seus dels col·legis electorals estaven 
ocupades per la gent per impedir que pugessen 
clausurar els centres de votació. Les forces de l’estat 
no van poder impedir que  estiguessen les urnes, 
el cens virtual (malgrat tots els atacs a les pàgines 
webs), etc.
Cal assenyalar l’actuació de la policia per tal d’impedir 
la votació,  duent a terme una violència que les 
persones que no havien viscut els anys de la dictadura 
no coneixien. Cinquanta-dues càrregues policials 
en col·legis electorals i un total de 1.066  ferits, un 
dels quals va acabar perdent un ull. Les  gravacions 
que hem pogut veure,  posen de manifest la cruesa i 
violència d’aquestes actuacions: a les nostres terres 
es van acarnissar amb la gent de la Ràpita, Móra la 
Nova i Roquetes. 
Malgrat tots els impediments, i gràcies a la defensa 
dels col·legis electorals per part de la ciutadania,  vam 
exercir el nostre dret a votar sí o no perquè Catalunya 
esdevingués en un estat independent en forma de 
Republica. Vam votar 2,2 milions de persones  amb un 
90% de SÍ. I per això el govern i la majoria parlamentària 
van assumir, com ja estava aprovat per la Llei de 
Transitorietat Jurídica i fundacional de la República, dur 
a terme aquest mandat sorgit de les urnes. Per part 
del govern de la  Generalitat es va oferir  diàleg per fer 
transitables aquestes etapes cap a la República, però 
la resposta i la reacció antidemocràtica del govern 
espanyol amb el suport de Ciutadants i el PSOE, es 
ben coneguda: 
 
- 16 d’octubre ingrés a presó sense fiança de Jordi 

Sanchez i Jordi Cuixart, presidents de les entitats 
sobiranistes de l’ANC i ÒMNIUM respectivament, 
decretada per la jutgessa de l’Audiència Nacional, 
Carmen Lamela, a instàncies del fiscal per un 

delicte de sedició amb penes que poden anar fins a 
15 any de presó. 

- A la mateixa querella esmentada també estaven 
inclosos com a imputats el Major Trapero i la 
Intendent Laplana, a qui la jutgessa imposa mesures 
cautelars.

- Aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola 
que permet a l’estat intervindre la Generalitat, 
suspendre el govern legítim de Catalunya i dissoldre 
el parlament. Més de 100  professionals del Dret 
Penal de tot l’estat espanyol, van signar un manifest 
en el qual es mostraven molts crítics amb la fiscalia 
i amb la magistrada de l’Audiència Nacional,  en 
relació a  les mesures adoptades que han comportat 
per una banda que la jutgessa Lamela de  l’audiència 
nacional  decretés presó incondicional sense fiança 
a Oriol Junqueras, Jordi Torull, Raül Romeva, Josep 
Rull, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Joaquim Forn i 
Carles Mundó per un delicte de rebel·lió.

- A la mesa del parlament el Tribunal Suprem ha 
dictat presó eludible amb fiança, a excepció de 
la presidenta Forcadell que va passar una nit a 
presó. Els delictes dels quals se’ls acusa són el 
de rebel·lió, sedició i malversació. Molts juristes 
dubten si els fets ocorreguts es poden tipificar com 
aquest delictes.

- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
amb els consellers Toni Comin, Lluís Puig i les 
conselleres Meritxell  Serret i Clara Ponsatí romanen 
exiliats a Brussel·les amb ordre de detenció.

- A data de 26 de novembre, segon Vilaweb, hi ha 
795 encausats, 24 detencions i 10 presos polítics.

Davant de tots aquest fets la reacció ciutadana 
ha estat constant. Podem anomenar la vaga del 3 
d’octubre, nombroses cassolades per tot el territori, 
concentracions, vaga general del 8 de novembre, les 
tallades de les vies de comunicació, la gran manifestació 
de l’11 de novembre a Barcelona demanant la llibertat 
de les preses i dels presos polítics, la tornada dels 
exiliats i les exiliades i la derogació del 155.
Una altra qüestió que comporta el 155 és la 
convocatòria d’eleccions per part del president del 
govern central. Aquestes eleccions no són normals, 
però hem de participar i obtenir una victòria clara de 
les forces independentistes. Si aconseguim que es 
reprodueixi un mandat electoral inequívoc en favor 
de la República, l’estat espanyol haurà perdut tota 
autoritat i no tindrà arguments per tornar a utilitzar la 
força.
 Per a la restauració del govern legítim i la consolidació 
de la República catalana anem a votar el 21 de 
desembre.
TORNAREM A VOTAR!

Jesús per la Independència 

ENDAVANT REPÚBLICA CATALANA
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Finalitza la temporada amb més actuacions i 
activitats dels darrers anys.
Tal i com es va resumir a l’Assemblea General 
de socis del passat 10 de novembre, el 2017 
en la història dels 7C serà recordat per l’activitat 
frenètica de l’entitat. Des d’abril fins al desembre 
les activitats s’han anat succeint sense parar una 
darrera l’altra.
A les 11 actuacions (entre trobades i correfocs) 
en diferents pobles de les províncies de Castelló 
(Cervera del Maestre i Vinaròs), Lleida (Ribera 
d’Ondara-cervera) i Tarragona (Ascó, Camarles, 
Salou, Freginals, Tortosa, Jesús, Constantí i Xerta), 
s’ha de compatibilitzar, la jornada de treball i de 
cohesió social per als socis, la col·laboració en 
la Festa de la Primavera organitzada per l’AEJE, 
els diferents actes de les Festes Majors d’Estiu 
(de principi a fi actius com pocs), durant el mesos 
d’estiu el casal un any més ha estat un èxit, a més, 
els membres infantils cada cop estan prenent més 
importància en els actes de l’entitat, hem mostrat 
que són els 7C i la cultura del Foc als col·legis 
de les Teresianes i al Daniel Mangrané, vam obrir 
la Masia per a que els més menuts poguessin 
visitar la Casa d’Hydracus en la Jornada de 
l’Associacionisme cultural de Catalunya, hem estat 
nominats a Jesusencs de l’any, Hydracus surt al 
llibre «50 dracs volum 2. Petita guia dels dracs de 
Catalunya», la nostra proposta de pressupostos 
participatius, consistent en augmentar la 
seguretat del futur del nostre poble a la plaça 22 

de març, ha estat la més votada, hem portat a 
reparar-restaurar a Hydracus per a que l’any vinent 
encara face més goig, per tot això i més....vam 
celebrar molt satisfets i contents la Diada del soci 
el passat dissabte 2 de desembre. 

La jornada va estar marcada per un fred gèlid que 
no va impedir que hi hagués molta participació en 
tots els actes organitzats. Pel matí va ser el torn 
de les birles i dels jocs tradicionals per als més 
menuts a la pèrgola. Després, dinar de germanor 
de grans i menuts amb un total de 100 persones, 
seguit de la festa musical per acabar de xalar i 
viure-ho en un ambient distés i ple de companyonia.

La nota negativa de la temporada han estat les 
lesions per cremades de Xavi i, sobretot Òscar. 
Malgrat tot i després de quasi 3 mesos, les ferides 
ja comencen a superar-se. Ànims i avant! que els 
entrebancs no ens aturen! 

De cara a la temporada vinent esteu ben atents 
per què hi hauran novetats importants.

Només falta desitjar a totes les jesusenques 
i jesusencs....BON NADAL i FELIÇ ANY NOU 
2018!!!

Salut i Foc!

http://www.7cervells.org

https://www.facebook.com/
balldediables7cervells

http://instagram.com/7cervells/

S’ACABA UNA TEMPORADA 7C MOLT INTENSA

Els dies 27, 28 i 29 de desembre i els dies 2, 3, 4 i 5 de gener realitzarem
per a tots els nens i nenes el casal de Nadal. 
Les activitats les durem a terme com cada any al Punt@Jove de Jesús.
El preu de les inscripcions és:

· 40€ socis
· 45€ no socis

- Inscripcions: Del dia 11 al 20 de desembre a l’EMD de Jesús (horari de 10:30 a 13:30 h)

- Horari del casal: de 10:00h a 13:00h.

- Edat: de 3 a 12 anys (entre P3 i 6è de primària).

- Documentació a portar: Fotocòpia DNI pare/mare/tutor i TISS del nen o nena.

- Per poder realitzar-se l’activitat ha d’haver un mínim d’inscrits.

Durant aquests dies els xiquets i xiquetes es divertiran realitzant diferents manualitats nadalenques com ara: El 
pare Noel, arbres de Nadal, entre altres…
També escriurem la carta als Reis Mags d’Orient que un patge reial recollirà, preparem el tortell de Reis per a 
després menjar-lo a casa i moltes més activitats variades i divertides.
Equip de Monitors del Casal de Nadal 7C

CASAL DE NADAL 7C 2017
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9:30 h Concentració de Cavalls i a continuació, 
DESFILADA pels carrers de Jesús i 
Roquetes.

10.45 h MISSA en honor a SANT ANTONI.
 La Missa serà concelebrada pels
 Srs. RECTORS de JESÚS i ROQUETES.
 BENEDICCIÓ d’animals i coquetes
 Degustació de COQUETES i 

BALDANADA.
 OBSEQUIS per als propietaris de petits 

animals

FESTA DE SANT ANTONI
1993-2018

Diumenge 21 de gener de 2018
A LA CARRETERA DE ROQUETES A JESÚS

Organitza:

Notes: 

 - Tots els GOSSOS han de portar boç. 
Gràcies

 - L’Organització no es fa responsable del 
mal que puguen ocasionar els animals.

Tal com us comunicàvem en l’anterior 
Informatiu us tornem a demanar que 
per poder fer una actualització de les 
dades de les sòcies ens feu arribar a 
l’Associació, bé a través del telèfon 
650 483 433 o bé personalment a 
qualsevol de les membres de la junta, 
els números de compte actualitzats i 
l’IBAN corresponent, així com si heu 
tingut algun canvi en la vostra adreça. 
El proper mes de gener hem de 
passar els rebuts i enviar la carta 
per a la festa de Santa Àgueda i la 
convocatòria de la junta general. Es 
per això que precisem disposar de 
les dades correctes al més prompte 
possible. Ara per ara són molt poques 
les sòcies que ens ho han fet arribar.
La junta de l’Associació de Dones us 
desitja a totes i a tots un Bon Nadal i 
un Feliç Any 2018.

NOTA INFORMATIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES
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Novament ens tornem a posar en contacte amb 
tots vosaltres i sembla que el fred ja està aquí.

Breument descriurem les activitats dutes a terme 
per aquest Casal.

El dia 4 d’octubre vam celebrar la festa del nostre 
patró Sant Francesc, la qual va començar amb la 
missa, després la processó i a migdia el dinar que 
es va poder celebrar al recinte de la Pèrgola, ja 
que va fer un bon temps. En total vam ser 335 els 
assistents i després del dinar, que va ser molt bo, 
una estoneta de ball per finalitzar el dia.

El 21 d’octubre excursió a Barcelona per visitar el 
creuer SOVERING, dinar inclòs a bord i després ens 
traslladarem al Centre Comercial Gran Via 2, que, 
es clar, fou la delícia de les dones, rematant el dia 
i tornada a la nostra terra.

El 31 d’octubre es va celebrar el sopar/ball de la 
Castanyada. Es va fer al restaurant del Casal Sant 
Francesc. En total 50 socis vam gaudir de la festa, 
tant al sopar com després al ball i que com si 
fóssim encara joves vam fer tard a l’hora de retirar-
nos.

I ara sols ens resta el viatge del Pre Nadal a la 
Cerdanya en què hem fet el complert un mes 

abans. Per sort, seguim tenint un bon seguiment 
per part dels socis als viatges programats, gràcies 
a tots ells, la qual cosa ens fa seguir treballant 
amb entusiasme, tant a tota la Junta com als 
encarregats dels viatges, Sr. Javier Navarro i Sr. 
José Maria Mestre.

A veure si hi ha sort a la Loteria de Nadal. Encara 
ens queden uns quants dècims.

I per rematar l’any i posar fi al calendari d’activitats 
ens queda un dels més carismàtics: FI D’ANY. Està 
programat fer-ho al Casal Jesusenc amb un bon 
àpat i preu molt assequible (45€ als que tinguin 
Bonofesta  i 55€ als no posseïdors; hi ha també 
un menú infantil a 12€). Està obert a tothom i 
hi haurà ball amb SISCO PAREDES. Animeu-vos, 
places limitades. Servit pel restaurant Casal Sant 
Francesc. Data límit 15 de desembre.

Res més, és tot el que resta, això si, com si Deu 
vol no ens posarem en contacte fins el proper 
Informatiu que serà al 2018, TOTA LA JUNTA 
DIRECTIVA desitja a tots els socis i lectors uns 
BONS NADALS I ANY NOU.

Una forta abraçada.
Salut.

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS
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JOAN PANISELLO
El ceramista jesusenc Joan Panisello va obtenir el Premi d’escultura Agustí 
Vizcarro La Pin, que es van atorgar el dissabte 4 de novembre en el transcurs 
d’un sopar cultural a l’Auditori Sixto Mir de la Ràpita. L’obra es podrà veure 
aviat al Museu de la Mar de l’Ebre.

Autor: Joan Panisello Chavarria
Títol de l’obra: Olivera mil·lenària ARION (Finca Arion. Ulldecona)
Escultura amb fang refractari. Alta temperatura. 1280ºC. Forn de gas.
Mesures de l’obra: 58 x 24 x 77 cm.

El passat 14 d’octubre Àlex ens va deixar.
Aquesta mort ha estat un veritable sotrac per a tota la família, amics i tots 
aquells que el coneixíeu.
Són moments durs en què hi ha una barreja de sentiments de dolor, 
impotència, ràbia i també d’emocions, imatges i records.
Cada cop que perdem una persona que estimem se’ns en va una part de la 
nostra pròpia vida. A poc a poc haurem d’acostumar-nos a la seua absència 
i som conscients que la buidor serà dura de superar.
La mort atura també la vida dels que continuem vius. 
Estem convençuts que Àlex seguirà present en les nostres vides d’una 
manera o altra. 
Se’ns ha fos un far de llum, però Àlex fins al darrer alè de vida deia que era 
una “estrellita” i per tant la seua llum no deixarà de brillar. 
Tota la família us volem agrair les mostres de condol, suport i afecte que 
hem rebut en moments tan difícils  per part de tots els amics, companys i 
del poble.
Gràcies.

ÀLEX GAUXACHS DEL CASTILLO

SEMPRE AMB NOSALTRES, TIBURÓN
Adéu amic...
És l’adéu més trist, amarg i ple de ràbia per a tota la colla dels Tiburons.
Un adéu amb el cor trencat, però tenint present que sempre formaràs part de tots nosaltres.
Et recordem i et volem recordar amb el teu somriure, el teu caràcter divertit, carinyós, amable i sempre amb 
ganes de tot.
Tenim molts records divertits amb tants anys junts! Sopars, nadals, bodes, festes, bous, rostides..., i d’altres 
no tant divertits on sempre ens feiem i ens fem costat els uns als altres... sempre estaràs molt present en tots 
els actes on hi participi la colla. 
El nostre buit s’omplirà amb el teu record, allà on estiguis brillaràs amb tota la llum que tenies.
No t’oblidarem mai, perque com bé diu el nostre cor:
Més que una penya una forma de viure.
Hi ha persones que es transformen en records i no moriràn mai. I aquest, amic, ets tú.
Descansa amb pau amic.

Les famílies Quesada Panisello i Panisello Callau, volem donar les gràcies a familiars, amics, veïns i 
companys de feina per les mostres de condol rebudes pel traspàs de la nostra estimada Carmen.
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NOTA D’AGRAÏMENT DES DE CÀRITAS
El dissabte 21 d’octubre l’Associació de Veïns 
Jesús Catalònia i l’Associació de Voluntaris de “La 
Caixa” de les Terres de l’Ebre van organitzar una 
recollida d’aliments i productes bàsics de neteja, 
van col·laborar també amb la recollida el Club Fútbol 
Jesús Catalònia, l’AMPA de l’Escola Daniel Mangrané, 
el CPEE Sant Jordi, Càritas i l’EMD de Jesús.
Es va aconseguir 1.350 Kg de productes (entre 
aliments i varis de neteja), i els membres de la 
junta de Càritas Parroquial de Jesús i tot l’equip 
de voluntaris que hi col·laboren agraeixen molt la 
iniciativa, el treball i la dedicació que aquest acte 
implica, per part dels organitzadors, de les diferents 

entitats participants, i de totes les persones i famílies 
que si han sumat amb els seus donatius.
Tot i que som nosaltres els qui farem arribar els 
productes a les persones i famílies que ara per 
circumstàncies necessiten un ajut, és la seva 
generositat portada a l’acció la que ho fa possible. 
També aprofitem per a comunicar-los que la recollida 
de roba usada a partir d’ara serà mitjançant dos 
contenidors col·locats un enfront del camp de futbol 
i l’altre a la vorera de l’església. El lliurament de la 
roba serà igual els primers dilluns i dimarts de mes, 
de 16 a 18 hores, al rober ubicat al Noviciat de les 
Teresines.

2 nous contenidors de recollida de roba usada aporten 
més color al municipi de Jesús. La incorporació 
d’aquests nous contenidors vermells neix de 
l’acord signat entre Càritas Diocesana de Tortosa 
i Fundació Formació i Treball (membre del projecte 
Roba Amiga) que es va signar al maig d’aquest any. 
En aquest marc, l’Ajuntament de Jesús vol promoure 
la instal·lació i servei de tractament de roba usada 
al seu municipi, apostant d’aquesta manera per un 
servei amb vessant social.
Convençuts que el treball conjunt té beneficis per 
a tots, Càritas ha començat a instal·lar aquests 
contenidors arreu de l’estat espanyol, mitjançant els 
quals contribueix a la creació de llocs de treball per a 
persones en situació o risc d’exclusió social, a més 
de la notable contribució en la cura del medi ambient.
En total, ja són 19 els contenidors instal·lats a 
poblacions com L’Aldea, Deltebre, Xerta, Els Guiamets, 
Tortosa i l’Ampolla, a més a més, dels col·locats a 
Jesús. Càritas segueix treballant per poder instal·lar 
nous contenidors en els propers mesos a altres 
poblacions del bisbat de Tortosa.
L’objectiu és facilitar als ciutadans i ciutadanes del 
municipi l’accés als contenidors per dipositar-hi la 
roba de vestir, de la llar i sabates que ja no es fan 
servir, a fi que aquesta pugui tenir una nova vida ja 
sigui a través de la reutilització o del reciclatge.
La roba i sabates recollides als contenidors es 
portaran a la planta de tractament tèxtil del projecte 
Roba Amiga ubicada a Sant Esteve Sesrovires, per 
a la seva classificació i la seva posterior distribució 
en programes de lliurament social dirigits a famílies 
en risc d’exclusió social, la venda a través de la 
xarxa d’establiments Botiga Amiga o bé per al seu 
reciclatge.
Cal destacar que el desenvolupament d’aquest 
programa permet donar feina a més de 110 persones 

en risc o situació d’exclusió social a Catalunya, les 
quals, a més de gestionar el procés de recuperació 
durant la seva contractació, realitzen també itineraris 
de formació i acompanyament a la inserció laboral.
Fruit del seu compromís amb les persones més 
vulnerables, Càritas Diocesana de Tortosa impulsa 
aquesta iniciativa a tot el territori de la diòcesi, 
una aposta institucional per una economia social i 
solidària, respectuosa amb el medi ambient i també, 
perquè té garanties del procés transparent i del destí 
ètic de la roba recollida.
Amb la instal·lació d’aquests 2 nous contenidors el 
passat mes d’octubre, Jesús, és una de les poblacions 
pioneres en la posada en marxa d’aquest projecte.

CÀRITAS INSTAL·LA A JESÚS 2 CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE ROBA USADA
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Ja hi som, a la tardor! Encara que hi som, a finals 
d’octubre, la temperatura és força agradable i el 
sol ens acompanya. Ens reunim a l’hora de costum, 
ens distribuïm en els cotxes i marxem. Arribem a 
Casetes Velles, punt d’inici de la nostra excursió. 
Després de fer un petit esmorzaret emprenem 
la ruta. Passem pel Mas d’Andresito i seguim el 
caminet que hi ha fins que arribem a un sortint de 
la muntanya, al mirador de Faixes Tancades, on hi 
ha una vista espectacular de la vall. Ja comencem 
a deleitar-nos en les primeres pinzellades de canvi 
de colors que ens ofereixen els arbres. Hi podríem 
passar hores però hem de seguir endavant. Al 
Mas de Pataques ens trobem a un altre grup que 
també ha vingut d’excursió. Anem en direcció a la 
fageda del Retaule. A mesura que ens apropem 
el paisatge va canviant contínuament. És tot un 
espectacle de llum i de colors! Tenim tota una 
gamma que va des del verd, passant pel groc, roig, 
taronja... fins arribar al marró. Ens traslladem a 
un bosc encantat! Gaudim i admirem els arbres. 
Observem els diferents tipus de fulles, la seva 
forma, el seu color, a quin arbre pertanyen... Tenim 
la dels avellaners, la dels aurons, la dels fajos... 
El punt més acolorit és l’entorn que envolta el Faig 

Pare. Impressionant! És un arbre d’una bellesa 
única, és difícil descriure’l per la gran quantitat de 
sensacions que et transmet. Malgrat la quantitat 
de gent que hi vàrem trobar, és un lloc idíl·lic que 
invita a la relaxació i es respira tranquil·litat. Ja que 
estem al costat ens apropem a la Font del Retaule 
i al Pi Gros, monumental pel seu diàmetre i la seva 
alçada. Al seu costat som simples formiguetes. 
Com que ja tenim gana busquem un lloc per dinar. 
I ens relaxem un mica... amb un te “nit oriental” 
(he, he, he!).

Amb les forces renovades continuem fins a la 
Carrasca Grossa. Un altre arbre monumental. I ens 
dirigim cap a la Font de l’Onso. Anem gaudint del 
paisatge: dels cirers i de l’arç blanc... A l’arribar 
al Mas del Socarrat descansem una estona. 
Hi passem pel pou del Mas, pel pouet del Mas 
de l’Amat, pel refugi del Mas del Frare, fins que 
arribem a Casetes Velles on tenim els cotxes. I 
com a colofó, una companya ens obsequia amb un 
tall de coc i moscatell. Ha estat un dia magnífic i 
amb molt bona companyia. Fins la propera!

Amparo Monllau

SORTIDA A LA FAGEDA
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L’activitat s’ha reprès aquest nou curs a TWIST amb gran èxit de la nova modalitat 
de ball social: dansa en anglès adreçada a nois i noies d’entre tres i 18 anys.
Les parelles de competició estan obtenint molts bons resultats en les diferents 
competicions nacionals.
A Alcorisa i Alcañiz, Marc i Vera van aconseguir la 3a posició en Standard (2a 
posició en la seva categoria Junior II C) i 2a posició en llatins a Alcorissa, i a 
Alcañiz van obtenir la 2a posició en Junior II C standard i van ser els guanyadors 
en Junior l C llatí Vasili i Sara van obtenir la 3a posició en Adult l 2T Standard i 
la 1a posició en Adult I 1T Llatí al Trofeu d’Alcorisa, diumenge van obtenir la 4a 
posició en Adult l 2T Standard i la 3a en Adult l 1T Llatí a Alcañiz Carlos i Elena 
van estrenar-se com a parella i van obtenir dos 3es posicions en Adult ll 2T 
Standard i Llatí al Trofeu d’Alcañiz Pau i Marta que també van estrenar-se com a 
nova parella van aconseguir la 1a posició en Junior ll B Standard i la 5a en Junior 
ll B Llatí a la ciutat d’Alcorisa, i diumenge van quedar en la 3a posició en Standard 
i la 4a posició en Llatí al Trofeu d’Alcañiz.
Pau i Carme van ser els guanyadors els dos dies en categoria Youth A Llatí i 
també van proclamar-se guanyadors de l’Open Youth Llatí diumenge a Alcañiz.
Els entrenadors del club Giuseppe Sgroi i Mercè Llorca van obtenir les dos 
primeres posicions en categoria Adult A Internacional Standard i Llatí a Alcorisa, i 
la 1a posició en Adult AI Standard i 2a posició en Adult AI Llatí a Alcañiz.
Al trofeu nacional celebrat a Manresa: Carlos i Elena van quedar segons classificats 
en Adult ll 1a i 2a Territorial tant en modalitat Standard com Llatí. Vasili i Sara van 
ser els guanyadors en Adult I 1a Territorial tan en modalitat Standard com Llatí i 
Pau i Marta van obtenir la quarta posició en Junior ll B Standard.
A les competicions celebrades a Bilbao: Pau i Carme 
van quedar primers i tercers classificats als dos trofeus 
nacionals i van ser finalistes a l’internacional WDSF Open 
Youth Llatí.
Des de TWIST JESÚS donem l’enhorabona a Vasili i a Sara 
per la seva promoció a la categoria C a la Copa Promoció 
celebrada a Guadalajara.
Els professors Mercè i Giuseppe estan també excel.
lents resultats en les seves competicions internacionals, 
destacant el seu primer lloc a la celebrada a Vescara 
(Itàlia)
Enhorabona a totes les parelles!!!!! AMUNT TWIST!!!

A TWIST L’ACTIVITAT ARRENCA AMB FORÇA!!!!

TWIST present a les Competicions Nacionals a Alcañiz i Alcorissa

Pau &Carme finalistes WDSF youth 
llatí a Bilbao.
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Gran temporada de la jesusenca Iris Ferrer Monteverde, 
patinadora benjamina del Club Patí l’Aldea.
La temporada 2015-2016 apart de diversos podiums 
obtinguts a nivell territorial, passa diferents fases 
per a disfrutar la final i quedar en segona possició 
dels Jocs Esportiu Escolar Provincial de Tarragona, 
aconseguir passar els nivells C i B amb puntuacions 
elevades, també va rebre el reconeixement del Consell 
Esportiu del Baix Ebre otorgant-li la medalla del XIII 
premi Esportiu del Baix Ebre.
La actual temporada 2016-2017 els exits han sigut 
encara millor, passant els dos nivells restants el A i el 
Certificat, sent actualment patinadora de categories 
(nivell A i Certificat superats amb puntuacions molt 
bones), també ha obtingut tres podiums: un primer 
lloc al nivell A i dos segons a nivell Certificat. En 
conclució ha superat els quatre nivells en un any i 
poc. Tots aquests reptes superats en un curt periode 
de temps s’obre un futur esperançador.

Volem felicitar a Iris Ferrer Monteverde pel seu esforç 
i constancia en desarrollar l’esport que ella adora 
i disfrutar practicant-lo. També felicitar als seus 
entrenadors Laura Armenteros i Manel Villarroya.
Tot esforç té la seva recompença, i ara a seguir 
treballant per obtindre uns objectius més ambiciosos.
Enhorabona a Iris Ferrer Monteverde

IRIS FERRER

JEREMY ALCOBA FERRER · MOTOCICLISME
Temporada 2017 – Calendari de proves.
La temporada comença al mes d’abril i finalitza al 
mes de novembre. Ha disputat 12 proves: Albacete, 
Le Mans (França), Barcelona*, València*, Estoril 
(Portugal), Jeréz*, Motorland Aragón, València*.
*Realitzen dues curses.
Líder del mundial després de les 4 primeres curses, 
acaba el campionat en un meritori 5è lloc a la general, 
aconseguint victòries i podis a la general que el fan 
arribar a l’últim circuit (es disputaven dues curses), 
aquest mes de novembre, defensant el subcampionat.
A la primera cursa amb uns entrenaments genials, 
era candidat a fer una molt bona posició després del 
treball del cap de setmana. Una vegada més, la poca 

sort del pilot jesusenc el fa trobar amb un accident a 
pista sense poder-lo evitar. La moto va quedar molt 
tocada, però l’equip de mecànics de Jeremy, la van 
deixar llesta per a la pròxima cursa. A la segona 
cursa, i per mantenir el subcampionat del mundial, 
només podia quedar primer. No es va trobar còmode 
i va passar per meta en 4t lloc.  Això fa que acabi el 
mundial en una meritòria 5a posició a la general. 
Per al 2018 Jeremy repetirà campionat però amb el 
debut com a wilcar, invitat al mundial de moto GP en la 
categoria moto3, on disputarà les quatre proves que 
passen pel nostre país: Jerez, Montmeló, Motorland i 
València.
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CF JESÚS CATALÒNIA
Benvolguts/des socis, sòcies i simpatitzants del CF Jesús 
Catalònia, ja estem arribant a les vacances de Nadal. Com 
és tradició tenim a la vostra disposició loteria de Nadal. 
Aquest any el nombre és el 36533 i volem compartir la 
sort amb tots vosaltres! També us informem que , com 
tots els anys, els nostres jugadors del futbol base venen 
tiquets del sorteig d’una cistella de Nadal i també us 
invitem a que hi participéssiu. A més a més, des de fa 
varies temporades, la nostra entitat organitza diferents 
actes per tal de participar en el programa nadalenc i donar 
vida al poble i als infants del nostre club. Aquests actes 
són els següents:

- La visita del Pare Noel a les instal·lacions del club 
tindrà lloc el dia 21 de desembre que també coincidirà 
amb una xocolatada per als nens i nenes del poble.

- El VIII Torneig Terra Rubra que tindrà lloc el dia 23 
de desembre i en el qual participaran un total de 16 
equips de les categories prebenjamí i benjamí.

- La nit del 24 de desembre a la Sta. Creu es celebrarà 
l’arribada del Nadal a partir de les 00:00.

- El dia 7 de gener es realitzarà la tanda de penals 
solidària per la Marató de TV3 a les nostres 
instal·lacions.

D’altra banda, cal destacar les presentacions del futbol 
base i dels equips amateurs que van tenir lloc el 29 
d’octubre i 8 d’octubre, respectivament. Pel que fa a la 
del futbol base, a l’hora dels parlaments el coordinador 
del club va destacar que actualment un 48% de la plantilla 
del primer equip són jugadors procedents del futbol base, 
i que per tant un dels objectius del club s’està complint. 

També va destacar el nombre total de jugadors que té el 
nostre futbol base, que és de 142 aproximadament.

PRIMER EQUIP
Actualment l’equip de 2a Catalana ocupa la 15a posició 
després d’haver disputat ja més de 12 partits.  Durant 
les primeres 8 jornades, l’equip tot i fer un bon joc no 
va poder aconseguir puntuar en molts dels enfrontaments 
disputats. En canvi, de la jornada 9 fins la 12 va ser 
capaç d’aconseguir 9 punts dels 12 possibles, clau per 
a mantenir les possibilitats de salvació de la categoria i 
també per pujar els ànims i la confiança de l’equip. A base 
de treball i constància els resultats comencen a sorgir.

FILIAL
El nostre segon equip que competeix a la 4a Catalana 
grup 20, es troba a la 10a posició després d’haver 
disputat 9 partits. En aquests s’han aconseguit un total 
de 3 victòries i 6 derrotes. Tot i haver perdut tants de 
partits, l’equip té la suficient capacitat per poder capgirar 
aquests resultats negatius en resultats més positius per 
tal de pujar uns quants llocs de la classificació.
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. 
Facebook: www.facebook.com/jesus.catalonia 
Instagram: @ cfjesuscatalonia  
Pàgina web: www.jesuscatalonia.cat 

La Junta del CF Jesús Catalònia
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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.
Divendres: de 18.00h a 20.00h 
CEMENTERI MUNICIPAL 
-Horari d’hivern (a partir del 30 d’octubre):
Dies laborables: de 8.00h a 18.00h.
Dissabtes i festius: de 10.00h a 18.00h.
PUNT JOVE
De dilluns a divendres, de 16.30h a 19.00h
Els dimecres de la segona i quarta setmana de cada mes, de 
10.00h a 12.30h
Desembre: 20; Gener: 10 i 24
Febrer: 7 i 21 

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.

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.

CALENDARI OFICIAL DE FESTES 
LABORALS PER AL 2018

1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
30 de març (Divendres Sant).
2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
21 de maig (Pasqua Granada).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
4 d’octubre (Sant Francesc).
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.

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.

ACTIVITATS FESTIVES I FIRALS 2018
Gener:

•  FESTA DE SANT ANTONI. Diumenge 21.

Febrer:
• CARNESTOLTES. Dissabte 10.
• XXIII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE 

i II FIRA DE LA GARROFA. Del divendres 23 al 
diumenge 25.

Març:
• SETMANA DE L’ESPORT I LA SALUT: Del diumenge 

11 al dissabte 17.

Abril:
• XII FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET. Divendres 

13 i dissabte 14.

Juny:
• FESTA DE SANT BERNABÉ. Dissabte 9. 
• CATIFES DEL SAGRAT COR DE JESÚS. Diumenge 

10. 
• REVETLLA DE SANT JOAN. Dissabte 23.

Juliol:
• FESTES MAJORS. Del dijous 5 al dissabte 14.

Octubre: 
• FESTES DE SANT FRANCESC. Del dijous 4 al 

diumenge 7.
• FESTA DE LA CASTANYADA. Dimecres 31.

Novembre: 
• CURSA 10 KM DE JESÚS “Circuit Running Series 

TE”. Diumenge 11.
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HORARI DE NADAL DEL CONSULTORI MÈDIC
Del 27 de desembre al 5 de gener:

De 8h a 15h.

XXIII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE 
L’EBRE I II FIRA DE LA GARROFA

23, 24 i 25 de febrer de 2017

HORARI DE NADAL DE L’EMD DE JESÚS 
Del 18 de desembre al 5 de gener, l’horari d’atenció al 
públic de l’Oficina de l’EMD de Jesús serà de dilluns a 
divendres de 9.00h a 14.00h.

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

LLIURAMENT DE PREMIS ALS GUANYADORS 
DEL XX PREMI RAMON FERRANDO ADELL DE 

CONTES CURTS I POESIA
Dissabte, 13 de gener de 2018
19.00h.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
Organitza: Societat Cultural i Ecologista Sant Josep.
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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

El període per poder sol·licitar l’exempció de la taxa 
d’escombraries és de l’1 de desembre de 2017 fins al 
31 de gener 2018.

Documentació que cal portar:
•	Certificat dels ingressos.
•	DNI de totes les persones majors de 16 anys 

empadronades al domicili.
•	Rebut de la contribució urbana (IBI) o rebut de 

lloguer.

EXEMPCIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES IV RUTA DE TAPES DE JESÚS 2018
Durant el cap de setmana de la XXIII Fira de l’Oli de les 
Terres de l’Ebre i II Fira de la Garrofa (del 23 al 25 de 
febrer) i el primer cap de setmana del mes de març (del 
2 al 4 de març).

CONCURS DE PESSEBRES CASOLANS
Inscripcions a les Oficines de la Parròquia. 

PARADA BUS - JESÚS
El divendres 5 de gener, a partir de les 18.30h, amb motiu 
de la Cavalcada dels Reis Mags, la parada d’autobús 
estarà ubicada a les Illetes de l’Eix de l’Ebre.

El Punt Jove – Biblioteca de Jesús
Divendres 5 de gener TANCAT 
Disculpeu les molèsties.
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DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
8 de març

AJUTS GENERALITAT DE CATALUNYA
Ajut Destinataris Objecte Termini Sol·licitud Enllaç bases subv

Ajuts per 
a famílies 
amb infants

A famílies que 
tinguin infants 
nascuts, adoptats, 
tutelats o acollits 
entre l’1 de juliol 
de 2017 i el 31 de 
desembre de 2017 
i entre l’1 de gener 
de 2018 i el 30 de 
juny de 2018.

Ajudar les famílies 
en què hagi tingut 
lloc el naixement, 
adopció, tutela 
o acolliment 
d’infants i que 
no superin un 
determinat nivell 
d’ingressos.

Un mes, a comptar 
des de l’endemà 
de la data de 
naixement de 
l’infant

https://web.gencat.cat/ca/tramits/
tramits-temes/Ajuts-per-a-families-amb-
infants?category=76531384-a82c-11e3-
a972-000c29052e2c

LLIBRE SOBRE LA GUERRA CIVIL
L’historiador i periodista jesusenc Daniel Arasa està 
preparant un llibre sobre la Guerra Civil a Jesús (1936-
1939) a partir de documents d’arxiu. Si tens testimonis 
familiars de morts a la guerra, fotografies, documents 
de l’època, objectes... i els vols compartir amb ell, 
telefona’ns al 977500735 (telèfon oficina) o escriu-
nos a l’adreça emd.jesus@altanet.org i us posarem en 
contacte. Gràcies! #somdeJesús 

DISPOSITIU D’INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL

És un servei del Consell Comarcal del BE 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. Presten serveis tant 
a persones com a empreses.

Horari:
Divendres de 9h a 14h
Tel 977500735
LLoc: EMD de Jesús
https://dis-jesus.baixebre.cat

Si la vostra empresa necessita personal, podeu adreçar-vos a emd.
jesus@altanet.org i us facilitarem la nostra base de dades de 

demandes de treball

DEMANDES
PEÓ/OPERARI 22
ESPORTS/LLEURE 2
NETEJA/CUIDADOR 4
ADMINISTRATIU 11
PEDAGOGIA 2

EDUCACIÓ INFANTIL 5
FORMACIÓ EN PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL 1
TÈCNIC INFORMÀTIC 1
DELINEANT 1
HISTÒRIA 1
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EMD DE JESÚS:
OFICINA MUNICIPAL
AGENT SOCIAL
ESCOLA DE MÚSICA
M. MARTINES I SOLÀ
LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
PISCINA I PÀDEL
PUNT@JOVE

977 500 735
670 333 833

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

AJUNTAMENT DE TORTOSA 977 585 800

AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES 061

AMBULATORI CAP BAIX EBRE 977 500 333

AVARIES:
AVARIES AIGUA
(Empresa 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

Sancionss fins a 750€
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C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va  celebrar 
el dia 15 DE JUNY DE 2017, DIJOUS, a les 
20:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el 
següent 
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta corresponent a la 
sessió ordinària anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació del programa de Festes Majors 
2017 i de la realització dels actes taurins que 
inclou.
4t.- Aprovació del Conveni de col.laboració amb 
l’Institut Roquetes amb destinació a la dotació 
del Premi-Beca Institut Roquetes, curs 2016-
2017.
5è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’Associació Cultural de Bonsáis de 
les Terres de l’Ebre.
6è.- Moció per la creació dels Jutjats provincials 
per resoldre els procediments sobre les 
clàusules sòl de les hipoteques.
7è.- Moció per al desmantellament de les 
instal·lacions del projecte Castor.
8è.- Precs i preguntes.
Jesús, 12 de juny de 2017
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària i 
urgent de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD 
d’aquesta EMD que es va  celebrar el dia 19 
DE JULIOL DE 2017, DIMECRES, a les 19:00 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent 
ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del carácter urgent de la 
convocatòria.
2n.- Aprovació de la proposició de les dues 
festes locals per a l’any 2018.
Jesús, 18 de juliol de 2017
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària de 
la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD que es va 
celebrar el DIA 27 DE JULIOL 2017, DIJOUS, 
a les 19:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, 
sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Informes de la Presidència.
2n.- Aprovació del Pla Local de Joventut de 
l’EMD de Jesús 2017-2020.
3r.- Aprovació de la distribució del superávit 
resultant de la liquidació del Pressupost de 
l’exercici 2016.
4t.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb 
l’Associació Set Cervells per a la realització de 
l’activitat “Casal d’Estiu 7C”.
5è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació 
de Veïns Jesús-Catalònia.
6è.- Atorgament d’una subvenció a la Parròquia 
Sant Francesc.
7è.- Aprovació de la justificació de la despesa 
corresponent al primer semestre de 2017 
relativa a la subvenció del Conveni de 
col·laboració subscrit amb el Club de Futbol 
Jesús Catalónia.
Jesús, 21 d’agost de 2017
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària de 
la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD que es 
va celebrar el DIA 24 D’AGOST DE 2017, 
DIJOUS, a les 20:00 HORES, a la Sala “Jordi 
Brull”, sota el següent 
ORDRE DEL DIA
1r.- Informes de la Presidència.
2n.- Aprovació del Compte General de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús 
corresponent a l’exercici pressupostari 2016.
3r.- Aprovació provisional de modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de la 
Taxa per la prestació de serveis de llar d’infants 
i d’escola de música.
4t.- Aprovació inicial de les Bases reguladores 
de l’atorgament d’ajuts per l’assistència a 
l’Escola de Música “Manel Martínes i Solà”, 
curs 2017-2018.
5è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació 
de Veïns Pou de la Conxa.
6è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’Institut Roquetes.
7è.- Aprovació de la justificació d’una 
subvenció atorgada a l’Associació de Veïns 
Jesús Catalònia.
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Per poder consultar l’acta íntegra podeu fer-ho:

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

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

Jesús, 21 d’agost de 2017
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària i 
urgent de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD 
que es va celebrar el DIA 24 D’AGOST DE 
2017, DIJOUS, a les 20:30 HORES, a la Sala 
“Jordi Brull”, sota el següent 
ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la 
convocatòria.
2n.- Moció de rebuig als atemptats terroristes 
de Barcelona i Cambrils i de reconeixement 
a la tasca realitzada pels cossos policials i 
d’emergències.
Jesús, 23 d’agost de 2017
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el 
DIA 21 DE SETEMBRE DE 2017, DIJOUS, a 
les 20:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota 
el següent 
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària 
i extraordinàries anteriors.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació inicial de l’expedient de 
modificació pressupostària 4/2017.
4t.- Aprovació provisional de la modificació 
d’Ordenançes Fiscals per a 2018.
5è.- Aprovació de l’esmena de l’aprovació 
provisional de la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 1, Taxa per la prestació de serveis 
de llar d’infants.
6è.- Aprovació del programa de les Festes de 
Sant Francesc 2017 i de la realització dels 
actes taurins que inclou.
7è.- Aprovació del Conveni de col.laboració 

amb l’esportista Jeremy Alcoba Ferrer.
8è.- Aprovació de la justificació d’una 
subvenció atorgada a l’Associació de Veïns 
Jesús Catalònia.
9è.- Precs i preguntes.
Jesús, 18 de setembre de 2017
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el 
DIA 19 D’OCTUBRE DE 2017, DIJOUS, a les 
20:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el 
següent 
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació inicial del projecte tècnic de 
l’obra “Reforma interior parcial de la segona 
planta de l’edifici Immaculada”.
4t.- Moció sobre els fets que han tingut lloc a 
Catalunya l’1 d’octubre de 2017.
5è.- Precs i preguntes.
Jesús, 16 d’octubre de 2017
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària i 
urgent de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD 
que es va celebrar el DIA 25 D’OCTUBRE DE 
2017, DIMECRES, a les 20:00 HORES, a la 
Sala “Jordi Brull”, sota el següent 
ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la 
convocatòria.
2n.- Moció per aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya.
Jesús, 23 d’octubre de 2017
EL PRESIDENT
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Agenda
desembre-febrer

2017-2018

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

13 de desembre
17.00h Taller “Adornem la Biblio per Nadal” a la Biblioteca de 

Jesús – Punt Jove.
10.00h Venda de manualitats nadalenques del CPEE Sant 

Jordi per a La Marató de TV3. Lloc: Pl. de la Creu.

16 de desembre
12.00h Inauguració de l’Exposició Els nostres tresors, 

aquarel·les de la jesusenca Mercedes Solé Mallén. 
Lloc: Espai ImmArt de l’Edifici de la Immaculada.

17.00h Festival de Nadal de la Llar d’Infants. 
19.30h Actuació de Muniatto Xou.
 A continuació Recollida de Cartes pels Patges Reials. 
 Al finalitzar l’acte, lliurament de premis de les postals 

de Nadal. Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

17 de desembre
08.45h XIV Trobada Cicloturista de Jesús per a La Marató de 

TV3. Malalties infeccioses greus. XII Memorial Miquel 
Espinós. Sortida des de la Pèrgola.

18.00h Festival de l’Escola de Ball Twist Jesús al Gimnàs de l’IE 
Daniel Mangrané.

Del 18 al 20 de desembre
Recollida solidària de joguines per a xiquetes i xiquets del poble.

19 de desembre
Durant el matí, el Pare Noel visitarà els xiquets i xiquetes de la 

Llar d’Infants l’Espurna, de l’IE Daniel Mangrané i del 
CPEE Sant Jordi.

20.00h Audició de piano a l’Aula Polivalent de l’Escola de Música.

20 de desembre
11.00h Cantada de nadales a l’Hospital de la Santa Creu i al 

Centre ICÀRIA, pels xiquets de l’IE Daniel Mangrané. 
17.00h Taller “Nadal” a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

21 de desembre
Eleccions al Parlament de Catalunya.
18.30h Visita del Pare Noel al Camp de la Santa Creu i xocolatada. 

22 de desembre
Durant el matí Festival de Nadal de l’IE Daniel Mangrané.
20.00h Audició de Nadal a càrrec de tots els alumnes de 

l’Escola de Música M. Martines i Solà al Gimnàs de l’IE 
Daniel Mangrané.

23 de desembre
09.00h VIII Torneig Terra Rubra. 
10.00h Cantada de Nadales pels carrers i establiments del 

poble a càrrec dels alumnes de la Coral i del Conjunt de 
guitarres de l’Escola de Música i els alumnes de guitarra. 

13.00h Inauguració del Pessebre artesanal confeccionat per 
Ricard Príncep.

19.00h Festival de Nadal del Club Patí Jesús al Pavelló de 
Ferreries.

20.00h Concert de Nadal a càrrec de la Banda de Música Manel 
Martines i Solà al Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

24 de desembre
16h - 18h Diverteix-te i aprèn amb l’innovador mètode Gordon a 

Eixam Academy. Només hauràs de portar una joguina 
que anirà destinada a la campanya de joguines de la 
Creu Roja. Lloc: Eixam English Academy.

17.00h Recollida de paquets per al Pare Noel fins les 18.00h.
18.00h Festa del Caga Tió, amb lliurament de llaminadures.
18.45h Cantada de nadales en anglès. 
 A continuació, arribada del Pare Noel.
 Lloc: Pèrgola.

20.00h Missa del Gall.
00.00h Festa Jove al Camp de la Santa Creu 

25 de desembre
12.00h Missa de Nadal.
Pessebre Vivent de Jesús. Tres sessions 18h, 19h i 20h.

26 de desembre
10.00h Missa de Sant Esteve.
Pessebre Vivent de Jesús. Tres sessions 18h, 19h i 20h.

30 de desembre
Pessebre Vivent de Jesús. Tres sessions 18h, 19h i 20h.

31 de desembre
Sopar de Fi d’Any. 
23.45h Concentració al Campanar.
00.00h Campanades. 
00.15h Gran revetlla de Cap d’Any. Lloc: Casal Jesusenc.

4 de gener
Entre les 17.30h i les 20.30h Recollida de paquets al Casal 

Jesusenc (Dia Únic).

5 de gener
ARRIBADA DELS REIS MAGS
18.30h Visita dels Reis Mags als Noviciats de Jesús.
19.00h Cercavila a càrrec de la Banda de Música Manel 

Martines i Solà de Jesús.
19.45h Sortida de la Cavalcada dels Reis Mags.
 Lliurament dels Premis del Concurs de Pessebres 

Casolans. Repartiment dels paquets a domicili. 

6 de gener
Pessebre Vivent de Jesús. Tres sessions 18h, 19h i 20h.

7 de gener
16.30h Partit de Futbol del primer equip CF Jesús Catalònia 

contra el CF Amposta. A la mitja part en col·laboració 
amb La Marató de TV3: Un euro, un penal! 

10 de gener
17.00h Taller Joc de Preguntes de 7 a 12 anys “Avivament”  a 

la Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

13 de gener
19.00h Lliurament dels premis als guanyadors del XX Premi 

Ramon Ferrando Adell de contes curts i poesia.
 LLoc: Sala Jordi Brull i Martínez

21 de gener
Festa de Sant Antoni. (consultar programació a l’interior)

24 de gener
17.00h Conta contes càrrec de Clara Curto a la Biblioteca de 

Jesús - Punt Jove.

7 de febrer
17.00h Taller “Carnestoltes” a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

10 de febrer
Carnestoltes. (consultar programació a l’interior)

21 de febrer
17.00h Conta contes en anglès “telling stories” a la Biblioteca 

de Jesús – Punt Jove.

Del 23 al 25 de febrer
XXIII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i II Fira de la Garrofa. 
IV Ruta de Tapes de Jesús.

Del 2 al 4 de març
IV Ruta de Tapes de Jesús.


