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Aquest primer Informatiu de l’any normalment el 
començava amb un petit resum de tota l’activitat 
de les passades festes nadalenques, però en 
aquesta ocasió voldria fer-ho recordant un amic i 
company a l’EMD. Com tots sabeu, el passat 3 de 
febrer va traspassar Antoni Sabaté, ex-regidor 
d’aquesta casa. Toni, flixanco de naixement, 
va passar els últims anys de la seua dilatada 
carrera política i personal al nostre Poble, on es 
va retrobar, casualitats de la vida, amb l’Edifici 
de la Immaculada on havia estudiat en la seua 
infantesa. Sovint recordava les paradoxes del 
destí, i que l’havien fet tornar a aquell edifici 
i a un Poble on va passar aquells anys que et 
marquen per a tota la vida. No va passar molt 
de temps i ja s’havia convertit en un jesusenc 
més, no només administrativament, també amb 
fets. La seua implicació amb els problemes 
quotidians anava més enllà de la seua condició 
de regidor i, tot i que des de partits diferents i en 
ocasions opinions diferents, en la seua persona 
sempre vam trobar el suport necessari amb 
temes importants per al nostre Poble. Els anys 
que vaig poder coincidir amb ell a l’Ajuntament 
van servir per adonar-me de les seues qualitats 
com a polític (16 anys com a Alcalde de Flix, 
Diputat al Parlament, Director de diferents 
Serveis Territorials, etc.) i també de la seua 
qualitat humana i d’una forta espiritualitat que 
l’ha acompanyat fins a l’últim moment. Antonio, 
tal com et cridaven al teu Poble, ens has deixat, 
però en el nostre “rebost dels records” et 
recordarem com un jesusenc més, implicat en el 
Poble de Jesús, i en la seua gent: també el teu 
poble i també la teua gent.

En nom de totes les regidores i regidors, el 
nostre condol a la família Sabaté Ibarz, i molt 
especialment al seu fill Pedro.

Com tots sabeu el passat 21 de desembre es 
van celebrar les eleccions al Parlament de 
Catalunya. Unes eleccions no exemptes de 
controvèrsia i expectació. No faré cap valoració 
dels resultats al nostre poble (en aquestes 
pàgines podreu trobar els resultats obtinguts i 
extreure’n les vostres conclusions), però el que 
sí que vull destacar és l’alta participació, un 
76,63%, en la línia de tot el país, i evidentment 
un motiu de felicitació per a tots els demòcrates. 
El dret al vot i a l’expressió és un dret 
fonamental que mai hauria d’ésser perseguit 

ni prohibit. També vull destacar un fet insòlit al 
nostre Poble, i és que per primera vegada una 
jesusenca ha estat escollida Diputada per a 
representar el nostre territori al Parlament de 
Catalunya, l’enhorabona més sincera a Mònica 
Sales, que a més com tots sabeu és companya 
regidora al nostre Ajuntament. Els que tenim la 
sort de compartir amb ella treball, maldecaps i 
satisfaccions sabem, a més del l’orgull de tindre 
una jesusenca desenvolupant tasques polítiques 
de primer nivell, que treballarà incansablement 
pel bé del seu País i evidentment del seu Poble. 
Molta sort i encerts en aquesta nova etapa.

Ara fa just un any, també en aquest Informatiu, 
anunciàvem l’inici dels treballs per a la redacció 
d’un projecte per a la construcció d’una pista 
poliesportiva coberta al nostre Poble. Avui, just 
un any després ja tenim el projecte redactat per 
a la construcció d’un pavelló poliesportiu. 
Aquest projecte, redactat per l’arquitecte 
jesusenc Marc Ferrando i del qual podeu veure 
unes imatges a la portada i a l’interior, és una 
obra ambiciosa però a la vegada econòmicament 
sostenible i que es finançarà amb un 77% de 
recursos propis, obtinguts principalment de les 
aportacions de l’Ajuntament de Tortosa per a 
inversions i l’estalvi que hem pogut generar, i 
un 23% d’aportacions d’altres administracions. 
En els propers mesos us anirem informant dels 
diferents tràmits, licitació, adjudicació i execució 
d’obra, que en un principi està prevista en 12 
mesos. 

En l’apartat d’activitats deixeu-me agrair el treball 
de l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané i l’Associació 
de Dones de Jesús, així com de la Secció de 
Festes, el Casal de Jubilats Sant Francesc i el 
Ball de Diables 7 Cervells en la realització dels 
diferents actes de la programació de Nadal i Cap 
d’Any, i també al jesusenc Ricard Príncep pel 
magnífic Pessebre Monumental que una vegada 
més ha presidit l’Espai ImmArt de l’Edifici de la 
Immaculada.

Ara, però, és moment d’un dels esdeveniments 
més importants al nostre Poble: la XXIII Fira de 
l’Oli i II Fira de la Garrofa. En aquest Informatiu 
trobareu l’atapeït programa d’actes, com sempre 
amb una especial rellevància del món de la 
pagesia, les tradicions, la cultura, la gastronomia 
i evidentment amb uns clars protagonistes: l’Oli 
i la Garrofa.
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Hem volgut continuar apostant per la gastronomia, 
i en aquesta ocasió l’inaugurador serà el senyor 
Jeroni Castells, estrella Michelin del restaurant 
Les Moles d’Ulldecona. Com a novetats principals 
volem destacar la gratuïtat de la línia L-1 del bus 
interurbà, el concurs de rebosteria amb farina de 
garrofa, i la internacionalització del XXXIV Concurs 
al Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre, obrint-
lo a la participació d’olis de qualsevol país, i 
incorporant noves categories dins les bases de 
participació. A més, i com ja és una tradició, la 
fira repeteix actes consolidats com la Trobada de 
Grallers i Gralleres, el concurs de pintura, la ruta 
de tapes, xarrades, degustacions...

Res seria possible sense una gran quantitat 
de gent que vetlla perquè aquesta fira siga una 
realitat: membres de la comissió, de la Secció 
de Festes, personal de l’EMD, Associació 
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE), 
Empreses Innovadores de la Garrofa (EIG), 
Soldebre i resta de cooperatives, productors, 
concursants, estands, firaires, músics, artistes... 
A tots vosaltres, moltes gràcies per fer de la fira 

una trobada que va més enllà del nostre poble i 
que és referent a les Terres de l’Ebre.

Abans d’acabar l’editorial, permeteu-me unes 
paraules de reconeixement a Ferran Bel, que ha 
estat alcalde de Tortosa els darrers 11 anys. 
Més enllà de la transformació de la ciutat, que 
també li agraïm, Ferran ha estat un alcalde que 
ha cregut en els pobles del municipi i en la 
descentralització i amb ell Jesús se n’ha vist 
altament beneficiat. A més, voldria també donar 
la més sincera enhorabona a Meritxell Roigé, des 
d’ara alcaldessa de Tortosa. Sabem que amb ella, 
igual que amb el seu predecessor, continuarem 
treballant conjuntament en benefici del nostre 
poble i de tot el municipi. Moltes gràcies, Ferran! 
I molta sort i encerts, Meritxell!

I, com sempre, per a qualsevol dubte o 
suggeriment... #mosparlem

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President de L’EMD de Jesús
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21-D 2017

Encetem any i donem forma a diferents iniciatives que us 
anirem desvetllant durant el mateix 2018.
L’Informatiu és una eina de difusió d’informació del dia 
a dia del nostre poble però, sobretot, és una eina per 
donar veu a les entitats i al teixit associatiu que tant ens 
caracteritza, per fer visible la nostra gent.
Volem iniciar etapa incorporant una nova secció perquè, 
més enllà de les entitats,  hi ha les persones que des de 
moltes vessants diferents fan de Jesús un poble viu, un 
poble que ens omple d’orgull.
Són molts els camps que defineixen el nostre tarannà: la 
nostra cultura, el nostre treball, les nostres passions... 
de vegades conegudes i d’altres dutes a terme de 
manera més anònima. És per això que volem dedicar un 
raconet de l’Informatiu obert a un #mosparlem diferent, 
més íntim i personal, més profund si cal.
Segurament ho hauríem de fer per cadascun dels lectors 
que teniu aquesta revista a les mans, ja que en aquestes 
pàgines hi trobeu una part de la vostra vida i, per tant,  
també contribuïu de manera essencial a fer de Jesús un 
poble viu.

En els propers exemplars, desvetllarem quines són 
algunes de les passions que destaquen en cadascun dels 
entrevistats, i com aquestes passions fan de Jesús un 
poble amb una identitat especial. També els demanarem, 
com en qualsevol #mosparlem, que ens confessen, des 
de l’opinió més personal i real, què li manca encara a 
Jesús per ser un Poble amb majúscula.
La situació política actual ha volgut fer coincidir aquest 
nou format amb un esdeveniment important per al nostre 
poble. Per primera vegada una jesusenca durà amb 
orgull el nom de Jesús al Parlament: màxima institució 
del país on fer valer els nostres drets. Així que és un 
honor, també com companya però sobretot com a amiga, 
encetar aquesta nova etapa descobrint secrets amb 
Mònica Sales de la Cruz.
Esperem que la secció siga del vostre interès i, si teniu 
cap suggeriment ja ho sabeu, quan vatros vulgueu ens 
trobem i #mosparlem.

Eva Marro Colomé
Coordinadora de l’Informatiu 

#mosparlem AMB...
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#mosparlem

#mosparlem
Ser/fer de DIPUTADA és una circumstància o una 
passió?
Diria que fer de diputada és una barreja de totes 
dues coses. Ser política és, per a mi, vocacional, 
i ser regidora a Jesús també. Ara faig de diputada 
per les circumstàncies de país i és un gran honor i 
una gran responsabilitat. Em fa especial il·lusió ser 
la primera jesusenca al Parlament del meu país.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
La data d’inici com a política és el 13 de juny de 
2015, dia en què vaig prendre possessió com a 
regidora del nostre poble. La data d’inici com 
a diputada és el 17 de gener de 2018. Però 
evidentment tot això ve de molt abans. He viscut 
la política de manera molt intensa a casa i jo diria 
que això ‘es porta a la sang’.

Qui o què et desperta aquest neguit?
El neguit me’l desperta mon pare, el meu gran 
referent. Però a nivell local, els noms de Pere 
Panisello o Víctor Ferrando també tenen part de 
culpa de la meua vocació política. Pere era l’alcalde 
quan jo vaig començar a formar part del comitè de 
CDC a Jesús, i Víctor n’era el cap local. Tots tres 
han estat models a seguir i grans mestres.

I actualment què et motiva?
La situació que viu el país és una motivació 
constant. Lluito per la llibertat de Catalunya des de 
fa molts anys i poder-ho fer ara des del Parlament 
és un autèntic honor. L’anormalitat del dia a dia 
fa que la motivació estiga viva i les ganes de 

treballar siguen molt grans: presos, exili, citacions 
judicials, opressió, ofec... Hem de combatre-ho tot 
fermament.

Què t’aporta com a persona?
Relacions humanes. La part social de la política 
és molt rellevant per a mi. Conèixer gent nova, 
treballar plegats, fer equip, compartir lideratges, 
proposar i assolir objectius...

Quina és la part negativa?
El temps de dedicació, que és complet. La política 
no sap què són les vacances, què són els caps de 
setmana, que són els dies i les nits... però hi ha 
moltes coses que compensen.

Li has descobert alguna vessant inesperada? 
Sí, la crítica impune. Des que va ser públic que 
formava part de Junts per Catalunya vaig veure 
incrementat el nombre d’insults a les xarxes 
socials, que ignoro però no tolero. Ah! I que avui 
dia, ser política és una professió de risc perquè per 
defensar els teus ideals pots anar a la presó sense 
esperar-t’ho.

Quins són els teus objectius?
Donar veu a les Terres de l’Ebre i fer-les ben visibles 
al Parlament, així com assolir la plena llibertat de 
Catalunya i ser ciutadana de la república catalana.

Com et veus d’aquí a 10 anys?
Suposo que com ara: combinant els aspectes 
professionals, sóc professora de llengua i literatura 
catalanes, amb les tasques polítiques. M’agrada el 
que faig, m’hi sento a gust i, de moment, em ve de 
gust dedicar una part del meu temps i de la meua 
vida a la política, municipal i ara també de país.

Què hi trobarem al teu perfil digital?
El meu dia a dia, la meua activitat social, 
professional i política. I també una part de la meua 
vida més íntima, que comparteixo amb la família i 
el meu fill Guerau.

amb...
MÒNICA SALES

DE LA CRUZ
“

“

Nascuda a l’agost de 1983, 
Mònica és filla de Sales 
(José) i de Margarita, i 

germana de Marta i de Cinta. Des 
del passat 17 de gener és diputada 
al Parlament de Catalunya i des del 
juny de 2015, com sabeu, regidora 
de l’EMD, lloc on va començar la 
seua trajectòria política que l’ha 
dut fins al Parlament.
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#mosparlem

Una #etiqueta que et defineixi?
No en puc escollir una, i ara veureu per què. 
Com a jesusenca: #somdeJesús. Com a mare: 
#alamamalicaulabava. Com a professional: 
#carreteraimanta. I ara ric molt com a diputada amb 
#unaSalesalParlament. Sóc una apassionada de 
les xarxes socials i, per tant, no puc escollir només 
una única etiqueta perquè totes em defineixen.

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
La meua vida no es pot entendre sense Jesús. Per 
tant el meu dia a dia és sempre una reivindicació de 
qui sóc i d’on sóc. Portar el nom de Jesús per tots 
els racons és una gran satisfacció.

Així ser jesusenc/a per tu significa...?
Com us podeu imaginar, és una manera d’entendre 
la vida. Em sento molt orgullosa de ser de Jesús. 
I tu, Mònica, d’on ets? De Jesús. I si volen, ja em 
preguntaran on està ubicat aquest preciós poble 
(no?).

Com projectes el nom de Jesús amb la teua 
activitat?
El projecto reivindicant sempre d’on sóc i explicant 
arreu on està situat Jesús. Fer visible el nostre 
poble, ni que siga anomenant-lo, ja és projectar-
lo. Els meus companys i les meues companyes, a 
tots els nivells, ja saben on està Jesús, que és una 
EMD, quines festes hi fem... i que ‘som molt bona 
gent!’, com diria en Quim Masferrer.

Què destacaries del teu poble?
La gent. Certament és el millor secret que guarda el 
nostre poble. El tarannà i les ganes d’implicar-se en 
totes les activitats del nostre poble fa de la nostra 
gent el millor valor de Jesús.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Per a mi, li manca projecció cultural. No som un 
poble de gran patrimoni cultural, però tenim coses 
a destacar que valen la pena. I actius culturals 
(persones, esdeveniments, actes...) que mereixen 
ser rellevants. La gent de Jesús s’hauria d’implicar 
més en tota la programació cultural que fem al 
poble i que, per sort, conec bé: presentacions de 
llibres, activitats a la biblioteca, club de lectura, 
exposicions, actuacions a ImmArt...

Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble que 
vius més intensament (festes, fires, actes...)?
Actualment, com a regidora visc el cicle festiu de 
Jesús, que és molt intens, d’una manera molt 
plena. Tinc el goig i el privilegi d’assistir a tots els 
actes del nostre poble i de viure’ls des de dins, a la 
comissió de festes, a la comissió de la Fira de l’Oli, 
organitzant la Fira Literària... Si he d’escollir, em 
quedo amb la Festa Major i tot el que representa 
per a un poble i una gent que viu intensament deu 
dies de germanor i xalera.
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JESÚS TINDRÀ UN NOU EQUIPAMENT
El mes de febrer d’aquest any es va entregar el projecte 
que permetrà començar amb els tràmits de licitació de 
les obres del nou pavelló poliesportiu del nostre poble. 
La necessitat d’aquest equipament correspon 
principalment a cobrir les mancances sorgides de les 
activitats esportives, lúdiques i culturals que es realitzen 
a Jesús. A aquestes, s’afegeix la de disposar d’un espai 
per a usos socials, com ara campus, esplais, trobades... 
és a dir, un espai polivalent que a causa de la singularitat 
de la nostra administració ens permeta encabir les 
diferents activitats que realitzem. 
L’edifici se situarà al costat de les actuals piscines i 
pistes de pàdel, de manera que servirà per consolidar la 
zona esportiva del poble i, amb aquesta posició, a prop 
de l’Institut-Escola, farà que el centre educatiu també 
se’n puga beneficiar. La seua implantació permetrà 
aprofitar l’espai lliure de la parcel·la, que quedarà recollit 
entre el nou equipament i els ja existents, generant un 
nou espai a l’entrada per col·locar-hi, en un futur, altres 
pistes exteriors.
Pel que fa a l’edifici, el nou “Pavelló poliesportiu de Jesús” 
tindrà una superfície construïda total de 1967,71m2 
i s’ha concebut seguint les indicacions i directrius 
del Consell Català de l’Esport, de la Generalitat de 
Catalunya. El seu ús previst és per activitats esportives, 
però també se’n podran realitzar de socioculturals amb 
aforaments elevats. Formalment estarà compost per dos 
cossos. El cos principal encabirà la pista poliesportiva 
pròpiament dita, amb zona d’espectadors i pista de 
joc per a diversos esports. El cos secundari tindrà els 
vestidors,  se situarà adjunt al cos principal i serà de 
menys altura. Aquesta part de l’edifici tindrà l’accés des 

de l’exterior i es trobarà, per tant, més a prop del carrer.
La construcció quedarà definida en la seua totalitat 
amb la realització de dues fases. En la fase primera 
comptarà amb l’espai esportiu homologat, el vestíbul, 
dos vestidors per a grups i un vestidor per a àrbitres. 
En una fase posterior, es muntarà el paviment esportiu 
i s’executaran dos vestidors més, tant per a grups com 
per a àrbitres, que faran falta per poder tenir activitat 
simultàniament a les dues meitats de pista.
Amb aquest nou edifici millorarem amb molta diferència 
les condicions en què es desenvolupen actualment 
algunes de les activitats i esdeveniments de la nostra 
població i disposarem d’un espai de gran capacitat 
de titularitat pública, del qual fins ara no era possible 
gaudir-ne.

Marc Ferrando Torrubiano
Arquitecte
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Diputació de Tarragona
Activitats Culturals 2.128,59 €
Protecció de la Salut Pública (socorristes) 6.822,19 €
XXII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre 5.102,40 €
Inversions en equipaments municipals i adquisició de béns mobles 4.485,50 €
Manteniment Punt Jove 2.168,10 €
PAM 2017 (despesa corrent) 79.394,14 €
PAM 2017 (inversions) 139.998,86 €
Interessos dels préstecs 58,28 €
Consultori mèdic 3.749,40 €
Escola de Música, curs 2016-2017 19.335,00 €
Llar d’Infants, curs 2016-2017 36.925,00 €
Protecció de la Salut Pública (control de plagues) 2.787,18 €
Programa PEXI (equipament informàtic) 27.597,00 €
E-cataleg DT (Actuacions, 2017) 5.622,10 €
Activitats esportives 330,00 €
Canvi parquet gimnàs instal·lacions esportives 1.999,47 €
Edició llibre Treballs de Recerca en l’àmbit literari i de l’exili 702,38 €
Trobada de Tubes 397,01 €
Total Subvencions Diputació de Tarragona 339.602,60 €

Consell Comarcal del Baix Ebre
Ensenyaments musicals, curs 16-17, anualitat 2017. 4.186,83 €
Total subvencions Consell Comarcal del Baix Ebre 4.186,83 €

Generalitat de Catalunya
Institut de les lletres Catalanes: XI Fira Literària Joan Cid i Mulet 1.000,00 €
PUOSC anualitat 2017 (despesa corrent) 20.000,00 €
Escola de Música, curs 2015-2016 9.831,26 €
Activitats joves i punt jove (contracte-programa) 3.850,00 €
CAT Salut (Consultori mèdic) 16.944,83 €
Total Subvencions Generalitat de Catalunya 51.626,09 €

TOTAL SUBVENCIONS REBUDES 395.415,52 €

SUBVENCIONS ATORGADES A L’EMD DE JESÚS 2017

OBRES I MILLORES

CANVI ENLLUMENAT IEDM ARRANJAMENT TANCAMENTS ESCOLES VELLESARRANJAMENT DE VORERES
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Entitat Activitats subvencionada Import atorgat
Associació de Veïns Jesús 
Catalònia

Conveni de col·laboració: Casal Jesusenc i activitats 
adreçades als veïns de Jesús

3.100,00 €

Cavalcada Reis 17-18 1.100,00 €
Catifes Sagrat Cor 1.260,00 €
Premis Literaris 2017 700,00 €
Total 6.160,00 €

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

6.900,00 €

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

Parròquia Sant Francesc Ajudes famílies necessitades 1.300,00 €
Pessebre Vivent 17-18 1.100,00 €
Campaments Vallibona 400,00 €
Total 2.800,00 €

Jeremy Alcoba Conveni de col·laboració: Participació en competicions 
oficials.

1.350,00 €

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

260,00 €

AMPA IE Daniel Mangrané Festa cloenda menjador 175,00 €
Concurs literari Sant Jordi 300,00 €
Adquisició orles 925,00 €
Total 1.400,00 €

Associació Esportiva Veterans 
Jesús Catalònia

Participació campionat de veterans futbol Tarragona Sud 
2016-2017

400,00 €

Associació Cultural Bonsais Terres 
de l’Ebre

Taller de Bonsais 350,00 €

Associació de Veïns Pou de la 
Conxa

Realització festa anual de l’associació 300,00 €

IES Roquetes Conveni de col·laboració: Beques millors alumnes curs 16-17 300,00 €
Total Subvencions atorgades 22.420,00 € 

SUBVENCIONS LLIURADES PER L’EMD DE JESÚS A ENTITATS DEL POBLE

CANVI ENLLUMENAT IEDM ARRANJAMENT TANCAMENTS ESCOLES VELLES
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Durant els mesos de desembre i de gener, l’Espai 
d’Exposicions ImmArt de la primera planta de 
l’edifici de l’EMD, ha estat ben guarnit amb 
l’exposició ‘Els nostres tresors’. L’autora és la 
jesusenca Mercedes Solé, una dona compromesa 
amb el seu territori, que mostra a les seues 
aquarel·les els racons que l’envolten i ens 
envolten, amb tota mena de detalls. El dia de 
la inauguració, que va comptar amb un nombrós 
públic, Mercedes va lliurar-nos un preciós quadre 
de l’eucaliptus i l’Edifici de la Immaculada i volem 
donar-li les gràcies pel detall que ha tingut amb 
nosaltres. L’encoratgem a seguir pintant i a 
preparar una nova exposició!

Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura

ELS NOSTRES TRESORS

AQUALIA
OBRA CONNEXIÓ COL·LECTOR REGUERS – JESÚS
Un cop solucionats els problemes que van aturar l’obra de connexió del col·lector, aquest mes de febrer 
es reprendran els treballs previstos. Les afectacions s’aniran comunicant a mesura que l’obra vaja 
avançant, i el termini de finalització previst és el 31 de maig de 2018.

Disculpeu les molèsties.

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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El nostre poble ha acollit un any més el pessebre 
monumental de l’artista local Ricard Príncep. Vist l’èxit 
de les dues darreres edicions, Príncep ha tornat a fer 
lluir novament la seua obra al claustre de l’Edifici de la 
Immaculada.

Després d’anys treballant de manera artesanal tots 
els elements que formen part del seu pessebre, 
l’espectador hi ha trobat casetes de pedra amb teules 
perfectament arrenglerades, rodes de molí en moviment, 
escarradors, pagesos... i totes les escenes pròpies del 
pessebre, que giren al voltant del naixement. A més, 
la combinació dels elements de pedra i dels elements 
naturals, plantes, arbres, aigua en moviment... donen 
el caràcter singular a aquesta obra monumental.

Gràcies, Ricard, per ‘regalar-nos’ aquesta magnífica 
obra durant els dies de Nadal. Esperem comptar amb 
tu en properes ocasions.

Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura

PESSEBRE MONUMENTAL

REVETLLA CAP D’ANY 
Diumenge, 31 de desembre, entre música, cava i molt 
bon ambient ens vam trobar al campanar de Jesús 
per acomiadar l’any 2017 i donar la benvinguda al 
2018. Punt de trobada que any rere any agafa més 
força i aconsegueix aixecar més gent de les taules per 
escoltar en directe les campanades. Per continuar la 
festa, ball al casal jesusenc amb Sisco Paredes fins a 
la matinada, que amb música de tots els temps i estils 
va fer ballar tothom.

CAGA TIÓ I REBUDA DEL PARE NOEL 
La tarda de diumenge, 24 de desembre, menuts i grans 
ens vam reunir a la pèrgola per rebre el Pare Noel. 
Mentre l’esperàvem tots vam poder fer cagar el tió i 
aconseguir llaminadures. Això si cantant-li la cançó i 
donant-li un fort cop de bastó. Gresca, música i nervis, 
que vam fer passar escoltant les nadales dels alumnes 
d’Eixam English Academy, i per fi al fons ja es podien 
observar els llums i les sirenes que ens anunciaven 
que ja teníem el Pare Noel al nostre poble. Regals per 
a tothom i molta il·lusió repartida entre tots els xiquets 
i xiquetes presents. Agrair la col·laboració a l’AMPA de 
l’IE Daniel Mangrané i l’Associació de Dones de Jesús 
que van ser els encarregats de guarnir la carrossa.

13



Comencem el 2018 amb les mateixes dinàmiques i 
energia que vam arribar a les vacances de Nadal. A més, a 
banda del bloc del centre i al nostre compte de Twitter (@
IEDMangrane), ara comptem amb un canal a l’App eBando, 
una nova via per millorar la informació que arriba a tota la 
comunitat educativa sobre el dia a dia del nostre centre. 
Destaquem les següents informacions:
* Ja hem seleccionat els nostres finalistes del XIV Certamen 

de Lectura en Veu Alta. Ens representaran Júlia Cosme 
(Grumets Vermells), Andreu Granollers (Grumets Verds), 
Irune Chavarría (Corsaris) i l’equip format per Ahinoa 
Rivas, Jonathan Uceda i Manu Álvarez (Tropa de Corsaris).

* Hem celebrat la cloenda del Taller de famílies que, 
dintre del programa “Créixer en família” de la Fundació 
Gentis, s’ha estat celebrant a l’Àgora del centre. Aquests 
tallers han oferit 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.

* Adrià Roche, Ona Merino, Sofía Ortega, Àdria Cid i Ahinoa 
Rivas van ser seleccionats com a guanyadors en les 
seves respectives categories, del concurs literari XX 
Premi Ramon Ferrando Adell. 

* L’alumnat de Biologia i Geologia i Física i Química de 4t 
d’ESO, van realitzar una sortida científica a València amb 
el següent itinerari: passejada pel campus d’enginyeries 
de la Universitat Politècnica de València i per la Facultat 
de medicina de la Universitat de València; visita del  
FISABIO (Centre d’investigació sanitària i biomèdica del 
País Valencià), visita del Museu de Ciències naturals, 
al Palau de Cerveró i al MUVIM (Museu valencià de la 
il·lustració i el pensament).

* S’ha presentat a tot el centre “l’Eskamot Verd”, un grup 
d’alumnes disposats a fer-se notar per tal que l’I-E 
continuï donant passes cap a la sostenibilitat i la cura 
del medi ambient. 

* Es van dur a terme les tradicionals activitats vinculades a 
les vacances nadalenques: cantada a l’hospital i centre 
Icària, visita del Pare Noel i el Caga Tió i, naturalment, 
el Festival de Nadal amb les actuacions dels diferents 
nivells.

* Alumnat i claustre vam celebrar junts el “Dia Internacional 
de les persones migrades”. L’alumnat de 4t d’ESO va 
llegir el manifest de la Xarxa en suport a les persones 
refugiades i, en acabar, dos representants de cada grup 
classe van enlairar un globus blau des del centre de la 
pista. 

* Hem realitzat la segona activitat d’apadrinament digital 
dins del marc de l’ Hour of Code, per tal de promoure 
la programació i seqüenciació dins de les nostres 
aules. L’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO van treballar 
el desenvolupament de la seqüenciació d’elements 
mitjançant dispositius mòbils; l’alumnat de 4t d’ESO va 
exposar a l’entrada del centre els projectes que estan 
realitzant en la matèria de Tecnologia; i els alumnes de 
la matèria optativa “Robòtica i programació” van realitzar 
una sèrie d’activitats amb les tauletes utilitzant el 
programari educatiu Scratch. 

* Han començat els intercanvis lingüístics entre els nostres 
alumnes i altres alumnes europeus. Activitats en les 
quals el nostre alumnat aprendrà la llengua i la farà servir 
en contextos i situacions reals. 

* Alumnat de cicle superior i ESO ha tornat a participar en 
l’activitat de resolució de problemes en línia per a equips 
de centre “Problemes a l’esprint”.

* Vam celebrar una nova sessió del cicle “Parlem-ne”, en 
aquesta ocasió va estar dedicada als hàbits alimentaris 
dels nostres fills/es. La xerrada va estar a càrrec d’Anna 
Panisello, metgessa i mare del centre.

L’I-E AL DIA

Eskamot verd

Persones refugiades

Sortida València

Visita a l’EMD

FE D’ERRATES
Al passat Informatiu núm.293 hi va haver un error 
d’impremta a l’escrit de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, impedint fer una bona lectura de part del 
text.
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SANT JORDI AMPA
Els alumnes del PFI d’auxiliar d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis, aquest curs han reprès la 
col·laboració amb l’EMD de Jesús per tal de realitzar 
treballs de manteniment i pintura a la població.

Aquesta activitat serveix als alumnes per fer treballs 
diferents als que fan al centre i per poder posar en pràctica 
els aprenentatges adquirits. Algunes de les tasques que 
es portaren a terme són: treballs a l’aire lliure, tractament 
de mobiliari públic i contribuir a l’embelliment de l’entorn 
on està situat el centre. 

D’altra banda, això serveix per conèixer millor el seu 
entorn i establir relacions amb el veïnat, que sovint 
s’interessa per les tasques que fan els nostres alumnes 
a Jesús, a més del seu enriquiment personal al prendre 
contacte amb les diferents formes de treballar. 

Al menjador de l’IE Daniel Mangrané vam acabar el 
trimestre amb el tradicional dinar de Nadal al qual vam 
vindre gairebé dos cents alumnes i que va comptar 
amb la visita sorpresa del Pare Noel que va portar uns 
caramels als alumnes que es van quedar.

Aquest dinar va esser el darrer que ens va fer la nostra 
cuinera Llúcia Curto, que després de vuit anys amb 
nosaltres va buscar altres sortides professionals més 
adients a les seves necessitats. Moltes gràcies per tot 
Llúcia.

La Junta de l’AMPA va obrir un procés de selecció 
per buscar un nou cuiner/a. Després de revisar els 
currículums de diferents candidats, es va fer una valoració 
de la titulació, formació complementària, experiència 
laboral i treball en col·lectius. Una vegada revisat això, 
es va fer una primera tria i es va passar a una entrevista 
personal. Un cop valorat tot això, la persona que més 
s’esqueia a les nostres necessitats i que més ens va 
agradar va ser Pau Povill, que des de el vuit de gener ja el 
tenim treballant a la nostra cuina fent-nos disfrutar amb 
els seus menús.

El passat divendres dia 26 de gener ens va preparar un 
pastís boníssim per celebrar els aniversaris de gener, si 
encara no heu provat el dinar, us convidem a que el proper 
dia 9 de febrer celebreu amb nosaltres el carnestoltes 
amb un menú i unes postres per llepar-se els dits.

Des d’aquí volem desitjar molta sort tant a Llúcia com a 
Pau en les seves  noves trajectòries.
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PUNT@JOVE I BIBLIOTECA DE JESÚS

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

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei
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A la Llar d’Infants, l’activitat no s’atura, durant 
el mes de desembre els xiquets i xiquetes s’han 
apropat al coneixement del Nadal a través de 
diferents activitats, entre les quals destaquem la 
festa nadalenca que vam realitzar conjuntament 
amb les famílies de la llar. Vam compartir una tarda 
molt agradable on els xiquets i xiquetes podien fer 
cagar el tió, pintar-se la cara, fer una manualitat 
nadalenca i menjar galetes que s’havien preparat 
uns dies abans entre tots. Vam acabar la festa 
amb una cantada de nadales per part d’un grup de 
mares i pares que van cantar diferents cançons per 
a tots els xiquets i xiquetes. 

Va ser una festa nadalenca molt divertida i especial, 
on tots junts, mares, pares, iaies, iaios, xiquets i 
xiquetes i educadores vam gaudir de la màgia del 
Nadal que envolta als més petits!!! Una vegada més, 
moltes gràcies a totes les famílies per la implicació 
i col·laboració en les diferents activitats.

I, ara de ple en el segon trimestre del curs, ens 
endinsem en el projecte “Temps d’hivern”, on a través 

de diferents activitats basades en l’experimentació, 
manipulació i el joc coneixerem les característiques 
d’aquesta estació de l’any. 

Al blog de la llar d’Infants podeu veure les diferents 
activitats. 

17
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ESCOLA I BANDA DE MÚSICA
Ja han passat les vacances de Nadal i és hora de 
fer un tastet de les activitats que hem fet des de 
l’Escola i la Banda de música Manel Martines i Solà 
(EMMS).

Vam començar les activitats nadalenques amb una 
audició a càrrec dels alumnes de piano. El dimarts 
dia 19 de desembre, i a l’aula polivalent de l’EMMS, 
vam poder escoltar a gairebé tot l’alumnat de piano. 
Primera audició del curs i ho van fer molt bé.

La mateix setmana, però el divendres dia 22, i al 
gimnàs del I-E Daniel Mangrané, va ser el torn de 
la resta d’alumnat de l’EMMS. Vam poder veure i 
escoltar totes les aules d’instrument, sensibilització 
i agrupacions de l’escola. Des d’aquí voldria felicitar 
a tot el claustre de professors per la feina feta i 
també a tots els alumnes.

L’endemà, dissabte 23, la coral i l’orquestra de 
guitarres van fer la, ja tradicional, cantata de nadales 
per tot el poble. Des de les 10:00 del matí van anar 
per gairebé tots els comerços i establiments del 
poble portant el Nadal a tothom. També van fer un 
petit concert al Convent de les Teresianes, i un altre 
a la inauguració del pessebre de Jesús, al pati de la 
Immaculada. Des d’aquí donar les gràcies, en primer 
lloc als xiquets i xiquetes de la coral i de l’orquestra 
per aguantar, com tots els anys, la caminata que 
els fem fer aquest dia; als pares i mares que ens 

segueixen durant el trajecte; a l’EMD per confiar des 
de sempre en les activitats proposades per l’escola 
de música i implicar-se en elles; i com no a Jèssica 
Garcia i Paco Prieto, responsables de preparar tot el 
concert de nadales.

Aquella mateixa tarda, a les 20:00 i al gimnàs del 
I-E D. Mangrané, la banda de música ens va oferir 
el concert de Nadal. Enguany una mica especial, ja 
que va ser tot de bandes sonores de pel·lícules, 
acompanyades d’imatges. Vam poder escoltar i 
veure: Braveheart, Gladiator, Joc de Trons, Avatar 
i Frozen. Un concert carregat de sentiments que 
ens va portar dintre de les pel·lícules. Gràcies des 
d’aquí als membres de la banda pel treball fet, 
a Jèssica Garcia que ens va ajudar a posar les 
imatges i sobretot a Albert Cañelles que va ser el 
que va muntar els vídeos.

I per acabar el resum d’aquestes activitats 
nadalenques, la banda va participar un any més 
a la tradicional cavalcada dels Reis d’Orient, el 
divendres 5 de gener. Com els altres anys vam ser 
els encarregats d’obrir la desfilada acompanyant a 
Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar.

Des d’aquí felicitar el nou any a tot el poble de Jesús, 
esperant que aquest 2018 estigui ple d’alegria i de 
música.
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SANT ANTONI 2018

20



JESÚS I ROQUETES CELEBREN LA TRADICIONAL
FESTA DE SANT ANTONI
Malgrat la pluja, el passat el passat diumenge, 4 
de febrer, les poblacions de Jesús i Roquetes vam 
celebrar de forma conjunta la festivitat de Sant Antoni. 
Recordem que a causa del fort vent la data prevista 
en un primer moment, el 21 de gener, va haver de 
suspendre’s. Antigament ja fos per treballar la terra, 
fer de vehicle de càrrega, de transport o bé per 
ajudar-nos en infinitat de tasques al camp,  totes les 
cases tenien animals i aquests eren un element clau 
per a la subsistència d’aquella família. D’aquí ve la 
importància de beneir-los per protegir-los de qualsevol 
mal. Dia esperat per lluir les millors gales. Animals 
lluents i engalanats per a l’ocasió, carruatges ben 
guarnits, gossos, gats, gàbies en pardals, tortugues, 
animals exòtics... A la carretera que porta de Jesús a 
Roquetes, al punt de trobada dels dos termes, la gent 
dels dos pobles  vam poder gaudir d’una bona matinal 

de diumenge mantenint viva una de les nostres 
tradicions més antigues. Com a novetat, enguany el 
Club Ebre Agility ens va realitzar una exhibició on vam 
poder veure com els seus animals van superar un 
recorregut ple d’obstacles d’habilitat. A primera hora 
trobada de cavalls per fer la desfilada pels carrers 
de les dues poblacions. A les 10.45h benedicció 
dels animals per part dels rectors dels dos pobles. 
En acabar, degustació de baldanes, coquetes i vi. La 
part musical va anar a càrrec dels Grallers de Jesús. 
Cal agrair la col·laboració d’Equitor i els seus genets 
en la desfilada per les dues poblacions pregonant la 
celebració de la festa. 

La diada festiva està organitzada per la Secció de 
Festes de l’EMD de Jesús i el Patronat de Festes de 
Roquetes. 

De l’11 al 17 de març el nostre poble es vestirà 
d’esport per viure al màxim la “IV Setmana de 
l’Activitat Física i la Salut”. Després de diverses 
reunions de treball amb entitats del poble, empreses 
vinculades al món de l’esport i els nostres dos 
centres educatius, estem treballant per dur a terme 
un programa d’actes atapeït per activar i potenciar un 
estil de vida saludable per mig de l’esport. Cal incidir, 
cada cop més, en la pràctica de l’exercici físic de 
forma regular, introduint-lo en la nostra vida com una 
mena de joc i d’esbarjo per fugir de les rutines del dia 
a dia. Durant la setmana podrem trobar conferències, 
jornades formatives, jornades esportives específiques 
per als alumnes dels dos centres educatius del poble 
(el CPEE Sant Jordi i l’IE Daniel Mangrané), sortides 
a peu i en bicicleta, treballarem hàbits alimentaris, 
pràctiques esportives com running, pàdel, patinatge, 

boccia, judo, futbol, jocs tradicionals, tirades de 
birles i podrem conèixer diverses modalitats de ball. 
Convé recordar que totes aquestes activitats es fan 
sempre dirigides per professionals, adaptades a tots 
els nivells i acompanyades i guiades en tot moment 
pels membres de les entitats organitzadores de 
l’acte. Ja el dissabte, 17 de març,  com acte final de 
la setmana es farà un reconeixement als esportistes 
i persones vinculades al món de l’esport del nostre 
poble. Properament es farà la difusió pertinent amb 
tríptics, cartelleres i xarxes socials de totes les 
activitats previstes. Marqueu aquesta setmana a la 
vostra agenda i no dubteu a participar-hi. Aquesta està 
organitzada per l’EMD de Jesús i entitats del poble i 
compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Tarragona.

IV SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT
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CARNAVAL A LA VORA DEL CANAL 2018
Tota una setmana escoltant les ordres del Rei 
Carnestoltes: anar despentinats, en pijama, portar una 
sabata de cada manera... i així una llarga llista feta 
per aquest rei poca solta que ens ha fet anar tota la 
setmana de cul. Finalment però va arribar el dia en 
què el vam tenir en persona entre tots nosaltres i no li 
podíem fallar. Vam realitzar el lliurament dels premis del 
concurs de caretes, espectacular rua de disfresses amb 

moltíssima gent  i colles disfressades  de tota classe de 
temps i estils. A la pèrgola xocolatada, lluita de confeti i 
caramels, molta música i l’esperat discurs del rei de la 
nit que no va deixar indiferent ningú. Ja a la nit al casal 
jesusenc ball de màscares amb l’orquestra Enigma, que 
ens va fer ballar fins a la matinada. Agrair la col·laboració 
a l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané i l’Associació de Dones 
de Jesús que van encarregar-se de guarnir la carrossa. 
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CARNAVAL
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FOTOS

RODA DE PREMSA FIRA DE L’OLI I DE LA GARROFA

EUTERPE A PAÜLS QUINTOS

XARRADA CUINA AMB GARROFA
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BASES DEL CONCURS D’ALLIOLI
1r. En aquest concurs d’allioli, poden participar-hi totes 

aquelles persones que ho desitgen, siguen hòmens, 
dones, jóvens o grans, i de qualsevol nacionalitat 
o raça, majors de 18 anys. També hi pot participar 
el guanyador/a del concurs d’allioli juvenil de l’any 
anterior. En queden exclosos els Mestres del Morter.

2n. Els participants, sense excepció, hauran de complir 
totes les normes que imposa el reglament.

3r.  Els estris i ingredients seran cedits per l’organització, 
a qui els concursants hauran de retornar després 
d’haver-se acabat el concurs.

4t. L’organització deixarà els estris següents als 
participants: plat, sal, oli, pa, ous, alls, un got d’aigua, 
una taula, un ribell, una cadira i una cullera.

 Cada concursant s’ha de portar el morter i la mà de 
morter. Els productes comestibles seran tots de la 
comarca.

5è. Els participants començaran tots a la vegada, quan 
els àrbitres ho consideren convenient i el concurs 
acabarà als 25 minuts, quan ells mateixos ho 
indiquen.

6è. Els participants tenen l’obligació de començar a fer 
l’allioli al morter i fer-ne un mínim d’una morterada, 
després poden continuar fent-ne al ribell.

7è. Si algun participant no deixa de moure la mà de 
morter en el moment d’acabament indicat, quedarà 
desqualificat del concurs.

8è. Acabat el temps, els participants tindran dos minuts 
per ficar tot l’allioli dintre del ribell, perquè el jurat 
puga fer-ne la pesada corresponent.

9è. Els participants estaran allunyats del públic un 
mínim de dos metres i no podran rebre cap tipus 
d’ingredient  o estri, excepte dels àrbitres. Si el reben 
d’alguna altra persona automàticament quedaran 
desqualificats.

10è. Qualsevol participant pot demanar als àrbitres 
els estris o ingredients anomenats  al punt 4, en 
el mateix moment en què ho necessite, durant el 
concurs.

11è. Al participant que se li talle l’allioli pot tornar a lligar-
lo amb els ingredients deixats per l’organització (pa, 
aigua, sal) o tornar a començar a fer-ne de nou, tal 
com indica el punt 6. Tindrà de temps el que quede 
de concurs.

12è. Per a la pesada, només es classificarà l’allioli que 
estiga lligat. El negat no es considerarà vàlid per al 
concurs.

13è. Guanyarà el concurs la persona que, havent seguit 
tots els punts del reglament, haja aconseguit més 
quantitat, en pes, d’allioli. En cas que hi haja dos 
concursants o més que tinguen el mateix pes, es 
decidirà el guanyador pel gust que tinga l’allioli. Ho 
decidiran els jutges, mitjançant un vot secret.

14è. El jurat estarà format per 5 persones, que entre elles 
mateixes triaran un president.

15è. La decisió del jurat serà inapel·lable.

ANNEX I - Per fer l’allioli, els participants no poden utilitzar 
cap eina elèctrica o mecànica, només poden utilitzar la mà 
de morter o la forquilla, si és el cas.

ANNEX II - Els participants poden fer allioli utilitzant els ous 
que necessiten o bé utilitzant només all i oli, però totes 
dues formes s’acolliran al punt 8 de les bases.

ANNEX III - El guanyador/a del concurs passarà a formar 
part de la Confraria de Mestres del Morter.

BASES DEL CONCURS D’ALLIOLI JUVENIL

1r. En aquest concurs d’allioli, poden participar-hi 
persones menors de 17 anys (inclosos) i que no 
siguen Mestres del Morter.

2n. Tots els participants hauran de complir totes les 
normes que imposa el reglament.

3r. Tots els participants hauran de portar-se el morter i 
la mà de morter.

4t. L’organització deixarà als participants els estris 
següents: plat, taula, cadira, alls, sal, oli, un got 
d’aigua i ous. Els productes comestibles seran tots 
de la nostra terra.

5è. Els participants començaran tots a la vegada i 
s’acabarà el concurs als 25 minuts, quan els àrbitres 
ho indiquen.

6è. Els concursants no podran rebre cap tipus d’ajuda 
de ningú, excepte dels àrbitres, als quals els podran 
demanar qualsevol dels ingredients que puguen 
necessitar.

7è. Només es classificarà per a la pesada l’allioli lligat. 
L’allioli negat no es considerarà vàlid per al concurs.

8è. Guanya el concurs la persona que, havent seguit 
tots els punts del reglament, haja aconseguit més 
quantitat, en pes, d’allioli.

9è. El jurat estarà format per 5 persones.

10è. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Annex I - Per fer l’allioli, els participants no poden utilitzar 
cap eina elèctrica o mecànica, només poden utilitzar la mà 
de morter o la forquilla, si és el cas.

Annex II - El guanyador/a del concurs tindrà un trofeu 
i podrà participar l’any següent al concurs d’allioli per a 
majors de 18 anys.

BASES DELS CONCURSOS DE LA FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE

RODA DE PREMSA FIRA DE L’OLI I DE LA GARROFA

QUINTOS

XARRADA CUINA AMB GARROFA
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BASES CONCURS ALLIOLI  AROMÀTIC - MESTRES DEL 
MORTER

1r. En aquest concurs, poden participar-hi només 
aquelles persones que siguen membres de la 
Confraria de Mestres del Morter.

2n. Hauran de complir les normes que imposa el 
reglament.

3r. Tots els estris i ingredients seran cedits per 
l’organització, a qui els concursants hauran de 
retornar després d’haver-se acabat el concurs, 
exceptuant l’oli que el portaran preparat amb 
anterioritat.

4t. Els participants començaran tots a la vegada i 
acabaran com a màxim en 20 minuts.

5è. La prova consistirà a elaborar un morter amb allioli 
del gust o sabor que hagin preparat.

6è. Es valorarà el gust, mai la quantitat.

7è. L’allioli negat no podrà entrar a concurs.

8è. El jurat estarà format per experts culinaris.

9è. La decisió del jurat serà inapel·lable.

10è. El guanyador/a rebrà un obsequi.

BASES DEL CONCURS DE LLANÇADORS AMB LA 
BOCA DE PINYOLS D’OLIVA -MODALITATS GENERAL  I 
JUVENIL –

1r. Poden participar-hi totes les persones que vulguen, 
prèvia inscripció.

2n. La categoria juvenil correspon a joves fins a 14 anys 
(inclosos).

3r. A cada concursant se li donaran 6 olives perquè 
puga disposar dels corresponents 6 pinyols.

4t. Cada participant disposarà de 3 pinyols per a la 
tirada en llargada i comptarà només la tirada més 
llarga de cadascun.

5è. La segona tirada també s’anotarà, per si hi hagués 
empat en la tirada més llarga.

6è. La decisió del jurat serà inapel·lable.

7è. Els guanyadors/es rebran un obsequi de 
l’organització.

BASES DEL CONCURS D’OLIVES POSADES CASOLANES

1r. Per participar s’han de portar com a mínim 400 o 
500 grams d’olives que poden ser  dels tipus que el 
concursant vulga.

2n. Hi haurà dos categories: olives verdes i olives negres.

3r. Hi haurà un jurat que tastarà les olives i valorarà, 
per puntuació, les que crega. De la suma de punts, 
sortiran les olives guanyadores.

4t. La decisió del jurat serà inapel·lable.

5è. El concursant guanyador/a haurà de donar la fórmula 
de les seues olives.

BASES DEL CONCURS DE PLEGADORS MANUALS 
D’OLIVES SENSE UNGLES

1r. En aquest concurs, poden participar-hi totes aquelles 
persones que ho desitgen, sense límit d’edat ni cap 
altre condicionament.

2n. Es farà una inscripció prèvia.
3r. Tots els participants hauran de portar-se el cabàs.
4t. La duració de la prova serà de 15 minuts.
5è. El jurat podrà desqualificar el concursant que no 

seguisca el mètode tradicional.
6è. El jurat podrà no acceptar per al pesatge final els 

cabassos que no tinguen un mínim d’olives, o que 
tinguem massa pedres.

7è. El concurs es farà en un recinte delimitat.
8è. Es recomana vestir amb roba adient per a la faena 

de plegar olives.
9è. La decisió del jurat serà inapel·lable.

TRIATLÓ DE L’OLI (Individual)
FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE

BASES:
1r. El Triatló consistirà a realitzar les tres proves següents:

· CONCURS D’ALLIOLI
· CONCURS DE LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA 
AMB LA BOCA

· CONCURS DE PLEGARORS MANUALS D’OLIVES 
SENSE UNGLES

2n. Les bases de participació són les específiques de 
cada concurs (vegeu-ne el document).

3r. Puntuació:
Cada participant obtindrà els punts següents en cada 
prova de les abans esmentades.

- 1r classificat 10 punts
- 2n classificat 8 punts
- 3r classificat 6 punts
- 4t classificat 5 punts
- 5è classificat 4 punts
- 6è classificat 3 punts
- 7è classificat 2 punts
- resta de participants 1 punt

4t. Horaris:
Els horaris seran els determinats per a cada prova de 
forma individual.

5è. Jurat:
a) El jurat serà el de cada prova específica.
b) El jurat podrà amonestar, penalitzar i desqualificar 

qualsevol dels participants si no respecta les 
bases de participació.

c) Al finalitzar les tres proves es procedirà a sumar les 
puntuacions obtingudes, declarant guanyador/a al 
participant amb la puntuació més alta.

6è. Cada participant, per a poder optar al premi final haurà 
de participar en les tres proves

7è. La inscripció es realitzarà a l’Oficina de l’EMD de 
Jesús o a l’estand d’Informació de la Fira fins una hora 
abans de cada prova.
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XXIII FIRA DE L’OLI DE LES
TERRES DE L’EBRE

II FIRA DE LA GARROFA
23, 24 i 25 de febrer de 2018

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

DIVENDRES 16 DE FEBRER

20.00h Xarrada “Un empresari de l’oli d’oliva en 
busca de la felicitat” a càrrec del Sr. Anton 
Pont, President d’honor del grup BORGES.

 S’obsequiarà amb el llibre del conferenciant El club 
de la felicidad a tots els assistents.

 Organitza: AECE (Associació d’Empresaris de les 
Comarques de l’Ebre).

 Lloc: Sala d’actes de la segona planta de l’Edifici 
de la Immaculada.

DIVENDRES 23 DE FEBRER

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

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

 Lloc: Església Parroquial “Sant Francesc” de Jesús.

 XX Cicle de Xarrades Daniel Mangrané

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

 A continuació:
 - L’Oficina del Regant: “Suport en formació, 

transparència tecnològica i programació 
de reg pel regant” a càrrec de la Sra. Maite 
Sisquella. EA Tàrrega (Oficina del regant del 
DARP).

 - El Reg en l’Olivera: “Un valor de futur”  a 
càrrec del Sr. Víctor Sas Lamora, tècnic de la 
Comunitat de Regants Garrigues Sud.

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

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

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

DISSABTE, 24 DE FEBRER

10.00h Obertura del recinte firal.

10.00h I Concurs de cuina de rebosteria de la garrofa. 
Els productes elaborats que participen al concurs 
es podran lliurar a l’estand de EIG fins les 12.00h, 
acompanyats de la fitxa d’inscripció corresponent.

10.00h Inscripcions per a participar al XX Concurs d’Allioli 
Juvenil.

11.00h Xarrada amb el títol “Situació i millora del 
conreu del garrofer”, a càrrec del Sr. Joan 
Tous, coordinador tècnic d’EIG.

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

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

11.00h Elaboració en públic i retransmès per circuit 
de TV d’una recepta de cuina: “Muffins” a 
càrrec d’Aleix Rodríguez Castillo. En acabar, 
hi haurà degustació.  

 Col·labora: J&J Pons i Parades del Mercat de Jesús. 
Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).

11.00h XX CONCURS D’ALLIOLI JUVENIL per als jóvens 
menors de 18 anys.

 Es comptarà amb la participació dels xiquets/es 
de l’Institut Escola Daniel Mangrané que s’han 
inscrit als tallers d’elaboració d’allioli. 

 S’obsequiarà a tots els participants amb un val per 
a un entrepà. 

 El Bar Restaurant la Gela obsequiarà amb dos 
menús al guanyador.

 Col·labora: Distribucions Sebel. 

12.00h Descobriment de la placa que donarà nom des 
d’aquest any a la caseta de pagès de la fira 
en homenatge i record a Juanito Chavarria, 
constructor de la mateixa  i  col·laborador habitual 
de la fira.

12.30h XIX CONCURS DE LLANÇADORS DE PINYOLS 
D’OLIVA AMB LA BOCA. 

 Categoria Juvenil per a jóvens fins a 14 anys.

13.00h Taller “Creativitat culinària de la mà de la 
Garrofa i l’Oli de les Terres de l’Ebre”.

 A càrrec de CETT – Campus de Turisme, Hosteleria 
i Gastronomia. Universitat de Barcelona.

 Organitza: AECE (Associació d’Empresaris de les 
Comarques de l’Ebre).

 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).

14.00h Tancament del recinte firal.
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16.00h Obertura del recinte firal.

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

 Signatura del Llibre d’Honor al Saló Noble.

17.00h Inauguració Oficial de la Fira a càrrec del Sr. 
Jeroni Castell, Xef de cuina del Restaurant 
Les Moles d’Ulldecona, guardonat amb una 
estrella Michelin.

 Parlaments d’inauguració a càrrec de:
- Sr. Víctor Ferrando, Alcalde-President de l’EMD 
de Jesús.
- Sr. Jeroni Castell, inaugurador de la Fira.

Actuació de l’Escola de Música Manel Martines i Solà.  

Homenatge dels Mestres del Morter i de la Fira de l’Oli 
i de la Garrofa al recordat Sr. Joan Blanquet, guanyador 
del I Concurs d’Allioli “Mestre del Morter”.

17.30h XXIII Trobada de Grallers i Dolçainers dels 
Països Catalans. Concentració de totes les 
colles assistents davant de l’edifici de l’Escola 
de Música, amb la participació de les següents 
colles:
Grallers d’Aguilot; Gaiters d’Aldover; Grallers 
d’Alfara; Grallers de Bot; Grallers d’Horta; Grallers 
de Roquetes; Colla Jove de dolçainers de Tortosa; 
Grallers de Tivissa; Gaiters de la Sénia; Grallers de 
Campredó; Grallers de Vila Seca; Grallers de Sant 
Joan Despí; Dolçainers de Torreblanca; Els pirates 
de l’Ebre de Mora d’Ebre; Grallers de Caseres; 
Dolçainers de Vinaròs; Grallers de Jesús.

MOSTRA GASTRONÒMICA

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

 Amb la participació de: 
 Bar Restaurant La Gela: «Espatlla de cabrit al forn»
 Bar Restaurant Sant Francesc: «Timbal de patata, 

ceba i baldana gratinat amb oli de romer»
 Lo Bar de l’Ermita: «Timbal de patata i carxofa 

aromatitzada i xips de pernil»
 Lo Safareig: «Broqueta de llagostí, carxofa, 

tomàquet cherry a la Donostiarra d’alls tendres»
 Parador de Tortosa: «Carxofes farcides amb 

brandada de bacallà»
 Restaurant Calau: «Carxofes en pernil a la crema 

en virutes de foie»
 Restaurant El Parc: «Carxofes confitades amb 

formatge feta, tomàquet i olives amanides amb 
pesto»

 Restaurant Equitor: «Conill amb caragols i xocolate 
de garrofa»

 Restaurant Paiolet: «Bunyols d’abadejo»
 Restaurant Manolitos: «Tallarines de sípia amb all i 

julivert»
IV Ruta de Tapes de Jesús. Exposició de les tapes que hi 

participen.
 Col·labora: Frigorífics Lluís
 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).

Exposició dels productes que s’han presentat al I 
Concurs de Cuina de Rebosteria de Garrofa.
 Col·labora: Frigorífics Lluís
 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).

17.30h Degustació de productes a càrrec dels alumnes 
del Cicle de pastisseria, forneria i confiteria 
de l’Escola d’Hostaleria de les Terres de l’Ebre 
de l’Institut Joaquim Bau.

 Lloc: Carpa Espai Àgora.

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

18.00h Taller “Creativitat culinària de la mà de la 
Garrofa i l’Oli de les Terres de l’Ebre.

 A càrrec de CETT – Campus de Turisme, Hosteleria 
i Gastronomia. Universitat de Barcelona.

 Organitza: AECE (Associació d’Empresaris de les 
Comarques de l’Ebre).

 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).

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

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

 Al guanyador se l’obsequiarà amb dos menús 
invitació, obsequi d’El Parador.

 Col·labora: Ous Roig. Lloc: Plaça de la Creu.

18.30h Elaboració en públic i retransmès per circuit de 
TV d’una recepta de productes de proximitat a 
càrrec del cuiner Joan Amaré del Restaurant 
Amaré amb posterior degustació. 

 Col·labora: J&J Pons i Parades del Mercat de Jesús.
 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).

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

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

19.00h Concert de gralla i dolçaina i tabal a càrrec de 
les colles assistents a la Trobada.

 Lloc: Plaça de la Creu.

19.00h Lliurament dels premis del XVIII Concurs de 
Pintura de Jesús.

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

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

 Lloc: La Masia.

21.00h Tancament del recinte firal.

23.00h Cercavila de la Masia fins al Casal Jesusenc.
00.00h Concert Folk amb l’actuació dels grups:

Mascarats
Pepet i Marieta
DJ PDCAT

 Organitza: Colla de Gralles i Tabals de Jesús i EMD 
de Jesús.

 Entrada gratuïta. Lloc: Casal Jesusenc.

DIUMENGE 25 DE FEBRER

9.00h fins les 11.00h Esmorzar de pagès. Preu: 5,00€.
10.00h Obertura del recinte firal.
10.00h Esmorzar per la Independència. 
 Organitza: Jesús per la Independència.
 Lloc: Barra de la fira.

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

10.30h
a 13.30h Campanya d’extraccions de sang “Especial 

Fira de l’Oli”, a càrrec del Banc de Sang.  
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11.00h Concert de la Banda de Música Manel Martines 
i Solà.

 Lloc: Plaça de la Creu.

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

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

Navegació de Tortosa. Lloc: Carpa Espai Àgora.

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

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

 Al guanyador del Concurs d’allioli se l’obsequiarà 
amb una invitació de dos menús al Restaurant 
Equitor.

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

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

 Lloc: Església Parroquial.

12.15h Lliurament dels Premis del XXXIV Concurs al 
Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre. Presidirà 
l’acte el Sr. Ramon Fàbregues i Valldepérez, 
pagès amb tota una vida dedicada a la terra 
i sobretot a tot allò que envolta l’oli d’oliva 
i l’olivera. Impulsor i membre des dels seus 
inicis de la Fira de l’Oli i la seva comissió 
organitzadora. Persona de referència dintre 
el món associatiu i col·laborador habitual 
d’activitats organitzades a Jesús.

 Lloc: Carpa Espai Àgora.

12.30h Tast de vins a càrrec de Jordi Garcia, sommelier 
del celler Altavins Viticultors de Batea, DO 
Terra Alta.

 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).
 Col·labora: J&J Pons i Parades del Mercat de Jesús.

13.30h Veredicte del concurs de cuina de rebosteria 
de garrofa.

 Al guanyador de la categoria aficionat se l’obsequiarà 
amb dos menús gentilesa del Restaurant Lakinoa.

14.00h Tancament del recinte Firal.

16.00h Obertura del recinte firal.
16.00h “1 Món.cat”: De 16.00h a 18.00h programa de 

televisió en directe per a tot Catalunya de la Xarxa 
de Televisions Locals i Canal Terres de l’Ebre amb 
entrevistes i reportatges al voltant de la Fira de 
l’Oli i de la Garrofa i l’actualitat social i cultural 
de Jesús. El programa es podrà seguir per les 
televisions locals de Catalunya i pel Canal 159 de 
Movistar+.

 Lloc: Plaça Pati Immaculada.

16.00h Partit de Futbol de 4a Catalana entre CF Jesús 
Catalònia - CF Amposta 

 Lloc: Camp de la Santa Creu.

16.00h XIX CONCURS DE LLANÇADORS AMB LA BOCA 
DE PINYOLS D’OLIVES – VII TRIATLÓ DE L’OLI. 

 Prova puntuable per al VII Triatló de l’Oli.

17.00h XXIII CONCURS DE PLEGADORS MANUALS D’OLIVES 
SENSE UNGLES – VII TRIATLÓ DE L’OLI.

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

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

 Prova puntuable per al VII Triatló de l’Oli.

 Durant el transcurs del mateix, es realitzarà la 
cantada de jotes versades Memorial Joan Prades 
“Joan de Figueretes”. 

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

18.00h Taula col·loqui amb Vicent Guimerà (l’Antic 
Molí) i Fran López (Torreó de l’Indià): “Les 
Terres de l’Ebre i les seues estrelles Michelin, 
present i futur d’una cuina excepcional”.

 Lloc: Sala d’actes de la segona planta de l’Edifici 
de la Immaculada.

18.30h Degustació de xocolata calenta elaborada 
amb garrofa.

 Col·labora: Xocolates Creo 
 Organitza: EIG (Empreses Innovadores de la 

Garrofa). Lloc: Estand EIG

18.30h Elaboració en públic i retransmès per circuit 
de TV d’una recepta de cuina de mercat amb 
productes de proximitat: “Sorpresa de calçots 
amb romesco d’alfàbrega” a càrrec la cuinera 
Patri Suárez del Restaurant Lakinoa i posterior 
degustació.

 Col·labora: J&J Pons i Parades del Mercat de Jesús.
 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).

19.00h XXI Concurs d’olives posades casolanes.
 Els participants podran portar les olives el primer 

dia de la fira.
 A continuació, lliurament de premis als 

guanyadors dels concursos.
 EIG (Empreses Innovadores de la Garrofa) 

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

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

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

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

AL RECINTE FIRAL

MOSTRES GASTRONÒMIQUES

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

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

- Exposició de la Mostra Gastronòmica, dels dolços 
presentats al I Concurs de cuina de rebosteria de la 
garrofa i de les tapes que participen a la IV Ruta de 
Tapes.
Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).

- Degustació d’oli amb pa torrat als diferents estands de 
la Fira.

- Degustació dels productes elaborats a la cuina en directe.
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CULTURA POPULAR DEL MÓN DE LA PAGESIA

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

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

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

- Mostra de diverses varietats d’olives. 

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

- Exposició i demostració de tres molins antics.

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

- Mostra d’aus de raça o d’avicultura ornamental. 
Lloc: Plaça del Pati de la Immaculada.

Exposicions:

- Exposició de maquetes i premses d’oli a càrrec de 
l’artista Pepe Bort.
Lloc: Espai d’Exposicions ImmArt, a la Primera Planta de 
l’Edifici de la Immaculada.

- Exposició de pintura de Dèlia Boix “Soques i 
oliveres”.
Lloc: Espai d’Exposicions ImmArt, a la la Primera Planta 
de l’Edifici de la Immaculada.

- Exposició dels quadres participants al  XVIII 
Concurs de Pintura de Jesús. 
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

- Exposició de miniatures d’eines del camp fetes pel 
Mestre Artesà, Sr. Fernando Ferré.
Lloc: Baixos de l’Edifici de la Immaculada.

NOTES :

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

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

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

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

- Els visitants que ho desitgen es podran fotografiar amb 
les rèpliques de la Copa del Rei, Copa de la Lliga i 
Copa d’Europa de l’últim triplet aconseguit pel FC 
Barcelona. Organitza: Penya Barcelonista de Jesús.
Lloc: Carpa firal. 

- Els aparcaments estaran ubicats (veure plànol i hi haurà 
la senyalització adequada) a: pati de l’Institut  Escola 
Daniel Mangrané, al costat del barranc, terreny situat a 
la Ctra. de Roquetes darrere del Camp de Futbol.

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

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

VISITA A MOLINS ANTICS PARTICULARS

Durant la fira de l’oli es podran visitar dos molins antics 
particulars, molt ben conservats malgrat el pas del temps i 
representatius dels més de cent molins que en una època hi 
havia al poble de Jesús. En concret el “molí de Cecília” (C. 
Misericòrdia, 41) i “el molí de Prats” (Pl. Gandesa, 4). 

Horaris: Dissabte de 18h a 20h i diumenge d’11h a 13h i 
de 17h a 19h.

BUS INTERURBÀ GRATUÏT

Servei gratuït d’autobusos d’HIFE (L1) per als visitants de la 
fira (dissabte i diumenge).

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

TAST POPULAR D’OLIS D’OLIVERES MIL·LENÀRIES
Durant els dies de la Fira els assistents podran degustar 
els olis obtinguts del fruit de les oliveres mil·lenàries de les 
nostres terres.

II FIRA DE LA GARROFA

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

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

I Concurs Instagram de la XXIII Fira de l’Oli de les 
Terres de l’Ebre i II Fira de la Garrofa

Del 23 de febrer al 25 de febrer, a les 19.00 hores, penja 
al teu perfil d’Instagram fotografies de la Fira de l’Oli i de la 
Fira de la Garrofa. 

Per participar-hi, has de seguir el compte@jessEMD1, citar-lo 
al text de la fotografia i fer servir les etiquetes #somdeJesús i 
#FiraOliGarrofaJesús. Si aquests requisits no es compleixen, 
la fotografia no serà vàlida.

L’usuari o usuària  de la fotografia guanyadora d’Instagram 
rebrà un loc de productes de la Fira durant l’acte de lliurament 
de premis final. El jurat estarà format per membres de la 
Comissió de la Fira de l’Oli, que veuran les fotografies sense 
saber-ne els autors o autores.

Organitza: EMD de Jesús
ENTRADA A LA FIRA GRATUÏTA



Hem tancat l’any 2017 amb nombroses activitats, ens 
trobem en ple 2018; tenim el primer mes tancat. Ara 
donem un petit repàs al final de l’any passat i enfilem 
amb il·lusió el present.
Vam celebrar el Prenadal a la Cerdanya-La Molina els dies 
7 al 9 de desembre. Estada a la Molina Hotel Solineu i 
visitarem Mont-Louis, Andorra (Santuari de la Verge de 
Meritxell), Castellar de N’Hug i Villefranche de Conflent. 
En total 53 socis. Va ser un magnífic viatge ja que van 
confluir totes les circunstàncies: molt bon temps, bona 
camaraderia, molt bona guia (la Loli), xòfer (Carlos), 
un gran professional, i com no, l’estupenda atenció i 
amabilitat de l’hotel. Ens ho vam passar del tot molt bé 
celebrant en dinar típic de Nadal, sopar de Cap d’Any, 
campanades i raïm inclosos i també la vingunda del Reis 
Mags que ens van deixar un petit regal. En fi, bons àpats, 
ball, espectacle per la nit, etc. Dit per tots una delícia.
El sopar de Cap d’Any, al Casal Jesusenc, organitzat per 
part de la nostra associació Casal Jubilats, va ser un 
èxit de participació, vam ser un total de 117 persones, 
el servei de càtering a càrrec del Bar-Restaurant Sant 
Francesc, va ser d’una bona presentació i qualitat. Des 
d’aquí donem les gràcies a tots els que van confiar en 
nosaltres.
El dissabte 3 de febrer hem fet el viatge CALÇOTADA-
MONTBLANC MEDIEVAL, esmorzar a Alcover al restaurant 
“El Álamo”, després visita al Santuari de Montferri i 
seguidament visita a Montblanc per concloure amb el 
dinar-calçotada al mencionat restaurant. Després de 
dinar ball i retorn a la nostra terra. En total 43 socis que 
vam gaudir d’un bon día.
I el diumenge dIa 4 de Febrer s’ha celebrat l’Assemblea 
General de Socis a la Sala Jordi Brull de l’E.M.D. de 
Jesús, a les 17 hores.
Gestió i comptes aprovats, acta assemblea anterior 
també i referent al segon ordre del dIa. S’han aceptat 
per part dels socis els membres de la nova Junta 
Directiva. Van ser presentats per part del President 
Ricardo Domingo, d’acord amb el comunicat en circular 
del maig del 2017. Tots havien exercit amb caràcter 
interí les funcions i càrrecs inherents al Casal, la qual 
cosa els agraeixo i demano disculpes per haver-los tingut 
aquest temps pendents de ratificació. Pel que fa al Vice-
President (també en interinitat) Sr. Javier Navarro, va 
comunicar que a finals del 2017 s’ho deixava i al qual 
des d’aquí li dono les gràcies per la seva dedicació i 
feina ben feta.
Dit això, la Junta Directiva queda de la seguent manera:
President: Ricardo Domingo Valls.
Vice-President: Javier Sol Piñol.
Secretari: Jordi Royo Ferrer.
Tresorer: Javier Subirats Miró.
Vocals: Ludgarda Arasa Albiol, Carmen Cugat Fabra, 
Francisco Subirats Rodríguez i José María Mestre Lapeira.

El proper dia 2 de març farem la presentació del 
documental GALICIA-RIES ALTES que serà un document 
cinematogràfic del viatge a Galícia-Ries Altes realitzat pel 
Casal Sant Francesc al setembre de 2017. Gaudirem de 
la meravellosa natura gallega: Acantilats, ríes, hórreros, 
paisatges, etc. Aquesta presentació es farà a les 20 
hores a la Sala Jordi Brull de la EMD, com ja em dit, el 
proper dia 2 de març.
Fins aquí les novetats més importants. Només ens resta 
donar una salutació molt cordial per a tothom de tota la 
Junta Directiva i fins la propera.

La Junta Directiva

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS
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El passat diumenge dia 17 de desembre va tenir lloc 
la XIV Trobada Cicloturista de Jesús, a favor de la 
Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties 
infeccioses, organitzada pel Club Ciclista Jesús-
Primitivo Conesa.
La prova va comptar amb un total de 130 cicloturistes 
pertanyents a diferents clubs de les comarques 
ebrenques i d’altres clubs catalans i estatals.
Els participants van fer una aportació a la Marató de 
TV3 de 814,70 €.
La prova va tenir un recorregut de 50 Km. amb 
sortida de Jesús a les 9,15 h., passant per les 
poblacions d’Aldover, Xerta, Benifallet, Coll de Som, 
on es va celebrar el Premi Memorial Miquel Espinós, 
Tivenys, Bítem, Tortosa, i arribada novament a Jesús 
als voltants de les 12,00 h.
A Coll de Som es va disputar l’XII Memorial Miquel 
Espinós on es van imposar, en la categoria masculina 
el tortosí Francesc Espuny, i en la categoria femenina 
la roquetenca Montse Lahosa (La Moleta). 

D’altra banda, al pas per la població de Tivenys va 
tenir lloc l’avituallament i l’acte protocol.lari del 
Memorial Miquel Espinós, recordant al gran campió i 
ex-ciclista del Club Ciclista Jesús, natural d’aquesta 
població que ens va deixar fa uns anys. En el decurs 
del mateix es va lliurar un ram de flors a la vídua 
d’Espinós i un altre al fill d’Agustí Fons, també natural 
de Tivenys.
Finalment, a l’arribada a Jesús, es va fer una menció 
especial en memòria de Juan Chavarria Panisello, 
“Juanito lo fuster”, per la seva estima al club i la 
seva dedicació i passió per aquest esport.
L’organització vol agrair la col.laboració de les 
següents empreses i organismes, sense els quals 
aquesta activitat solidària no seria possible: E.M.D. 
de Jesús, Ajuntament de Tivenys, Federació Catalana 
de Ciclisme,  Grup de Motoristes de Jesús, Cos de 
Mossos d’Esquadra, Ambulàncies Egara-La Fuente, 
Toscà, L’Esplai Ciclista, Cicles Fábregues, Bici 10, 
Primitivo Conesa, Renault J.Garau, fotògraf Salva i 
Forn de Carlos.

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

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

Des de la comissió es vol donar les gràcies a 
totes aquelles persones que desinteressadament 

col·laboren i fan possible la Cavalcada, així com a 
l’AVV Jesús Catalònia pel suport que any rere any 
ens va dipositant en la cessió del casal i en la 
gestió de les subvencions. A l’EMD de Jesús per 
la seua col·laboració, tant en mitjans materials 
com econòmics. Amb la novetat que enguany hem 
quedat els segons als pressupostos de participació 
ciutadana per la confiança que ens han donat els 
veïns del poble amb el seu suport. No ens podem 
oblidar del gran nombre de negocis i comerços de 
Jesús que ens han patrocinat, com es pot veure al 
cartell. I, en definitiva, agrair a tots els que han fet 
possible que la Nit de Reis d’enguany hagi estat una 
vertadera nit d’il·lusions.

Comissió de la Cavalcada de Reis de Jesús

CAVALCADA 2018

Maquinària agrícola, forestal,
de jardineria i remolcs

Antiga Ctra. Xerta, s/n – 43590 Jesús-Tortosa – Tel. 977 50 26 64 – www.primitivoconesa.com – info@primitivoconesa.com
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PARRÒQUIA
“NO SEMPRE PLOU A GUST DE TOTS”
A nosaltres, els actors i organitzadors del Pessebre 
Vivent de Jesús, ens hagués agradat que el dia de Reis 
per la tarda-nit no hagués plogut, tot i la falta que fa! 
o al menys que hagués plogut lo que es diu en ganes 
perquè no va ser així, pràcticament no va ploure, però sí 
que ens va impedir fer el Pessebre. I ja era el segon dia 
de contratemps, perquè el dia de Nadal, per una avaria 
elèctrica, tampoc varem poder fer la representació.  

Però “al mal temps bona cara”. No tot van ser coses 
dolentes, ja que els dies que varem fer la representació 
-Sant Esteve, el dissabte dia 30 i el dia 13 de gener, dia 
afegit- va anar tot molt bé, va fer uns dies esplèndids. 
Les 25 escenes –bíbliques, del folklore tortosí i d’antics 
oficis- repartides entre els cinc escenaris, ubicats en 
els jardins del voltant de la Residència de les Gnes. 
Teresianes, van fer la delícia del nombrós públic 
assistent, sempre fidel. Moltes gràcies!

Tots els anys intentem que hi hagi alguna novetat 
perquè el missatge que volem transmetre s’ho mereix i 
el públic assistent també. Aquest any ha estat especial, 
varem començar el Pessebre rendint un homenatge al 
nostre patró Sant Francesc, representant el seu primer 
Pessebre Vivent a la muntanya del Greccio, d’Itàlia, l’any 
1223. Francesc havia estat molt de temps fora, els hi 
havia promès que tornaria aviat, però no  fou així i els 
muntanyencs ja s’havien abandonat, segons li contà 
Mario, el seu amic. Francesc, per intentar recuperar 
la tendresa de Déu que havien oblidat, li proposà a 
Mario celebrar aquell Nadal com mai s’havia fet en lloc, 
fent un Pessebre Vivent, a una cova, amb animalets i 
personatges de veritat. El Sr. Joan Velilla ho va preparar 
tot. I acudiren tots: Velilla, Mario, Alexandre, Caterina ... 
tots els pastors i camperols de la muntanya del Greccio 
amb les seues famílies! I fou una gran festa ...

Acabada l’escena, la nostra presentadora digué: “Des 
d’aleshores, per tot el món cristià, a les cases, als carrers, 
a les esglésies... per tot arreu es fan pessebres casolans 
i pessebres vivents. Aquí a Jesús també. Benvinguts a 
la més tendra de les nostres tradicions! Benvinguts al 
Pessebre Vivent de Jesús en la seua 32a. Edició”.

El dia 6 de desembre, el Pessebre Vivent de Corró 
d’Avall celebrava el 20è aniversari i van invitar als 
pessebres de la Coordinadora de Pessebres Vivents de 
Catalunya, de la que formem part, a representar una de 
les nostres escenes. Ens desplaçarem 18 persones i 
varem representar la escena del Casament de Josep i 
Maria amb la dansa de les ballarines. Deien que aquesta 
escena no es coneixia que es fes a cap del pessebres.

També hem de destacar l’anada a l’endemà, 7 de 
desembre, a TVE, versió catalana, de Sant Cugat. El 
presentador Carlos Fuentes, els divendres a la nit, a les 
11’30, després de la pel·lícula, dirigeix un programa que  
es diu: “Ara i aquí”. Aquest dia es parlava del Nadal, en 
un sentit molt ample, i ens van invitar a participar com a 
Pessebre Vivent. En la taula dels tertulians era el nostre 

LA SANTA UNCIÓ
El símbol és molt eloqüent. A vegades lo que no sabem 
expressar amb paraules ho fem amb els símbols, per 
exemple unes flors ... L’olivera és símbol per excel·lència 
de la convivència i de la pau ... Amb oli s’ungien els reis 
d’Israel, a la paràbola de l’Evangeli, el bon samarità 
ungeix amb oli les ferides de l’home atropellat ... No 
és estrany que Jesucrist volgué que utilitzéssim l’oli 
per administrar alguns dels sagraments: Baptisme, 
Confirmació, Santa Unció i Ordre Sacerdotal. 
La Parròquia vol unir-se a la festa popular de La Fira de 
l’Oli, destacant la dimensió espiritual de l’oli. Ho farem 
amb la celebració del dia del malalt i l‘administració 
comunitària del sagrament de la Santa Unció, dins 
de la Missa de 12, del diumenge dia 25 de febrer. 
En la Santa Unció celebrem la presència del Senyor en 
mig nostre, fent-nos costat en el moment de la malaltia 
o quan les forces ens fallen.
Com a orientació, poden rebre la Santa Unció tots 
els qui han complert 70 o que s’hagin d’operar o que 
estiguin malalts. I els que no puguin venir a l’Església, 
si ho desitgen i ens avisen, la podran rebre a casa seva. 
El divendres anterior, dia 23, a les 6’30 de la tarda, hi 
haurà a l’Església una pregària de preparació.

CAMPANYA CONTRA LA FAM
Durant el mes de febrer estem celebrant la “Campanya 
contra la Fam” que organitza Mans Unides i ens ajuda 
a prendre consciència del greu problema de la Fam que 
es pateix al món. L’any passat vam recaptar la quantitat 
de 1.356,52 €, entre la col·lecta a l’Església, la parada 
de Mans Unides a la Fira de l’Oli, on es pot comprar 
aliments procedents del tercer món com sucre, cafè, 
xocolata..., i els socis, aquest any no deixeu de visitar la 
parada de Mans Unides instal·lar-la a la porta del Centre 
Parroquial.
La recaudació d’aquest any estarà destinada al projecte: 
“Ajuda a aconseguir una ambulància per a la zona 
rural de Yamoussoukro (Costa d’Ivori)”.

conciutadà Jaume Borja, que la veritat sigui dita, ens va 
fer quedar molt bé.

I ara, la “cirereta”: la Coordinadora, aquest any, ha volgut 
premiar l’esforç que fan els pares de les criatures de 
carn i ossos que fan de Nen Jesús, amb el sorteig d’un 
lot anomenat  “Projecte Nen Jesús”. Hi van participar 21 
pessebres. La sort  ha afavorit al Nen Jesús del nostre 
Pessebre. Enhorabona a la família Raquel-Josep Maria! 
Fixeu-vos quantes coses bones aquest any! Moltes 
gràcies a tots!

Mossèn Paco
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El dissabte dia 13 de gener de 2018, es va celebrar 
a la sala Jordi Brull de l’edifici de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús completament plena de 
públic, l’acte de lliurament dels premis literaris Ramon 
Ferrando Adell de poesia i contes curts, organitzat per 
la  Societat Cultural i Ecologista Sant Josep, els quals 
enguany arriben a la seva 20a edició.

L’acte va ser presidit per la presidenta de la Societat, 
la senyora Cinta Llasat, el president de l’EMD de Jesús 
senyor Víctor Ferrando Sabaté, la regidora de cultura 
de l’EMD de Jesús senyora Mònica Sales de la Cruz.

Els membres del jurat del concurs de contes curts 
van ser: Artur Bel, Cinta Llasat, i Pascual Pérez., i 
els guanyadors entre els 55 participants  d’aquesta 
modalitat han estat els següents: 

CATEGORIA A: Nascuts o residents a Jesús fins 
a 4r de Primària, guanyador: Adrià Roche Luna 
amb l’obra “El miracle de la ciutat sense menjar”. 
Premiat amb Diploma i 50€.

CATEGORIA B: Nascuts o residents a Jesús de 
5è de Primària, guanyadora: Ona Merino Sebastià 
amb l’obra: “Assassinat al museu”, premiat amb 
Diploma i 50€.

CATEGORIA C: Nascuts o residents a Jesús de 6è 
de Primària, guanyadora: Sofia Ortega Santiago amb 
l’obra: “Un gos sorpresa”, Premiat amb Diploma i 
50€.

CATEGORIA D: Nascuts o residents a Jesús que 
cursen ESO, guanyador: Adrià Gil Guas amb l’obra: 
“Fantasy”. Premiat amb Diploma i 100€.

CATEGORIA E: Obert, a tots els joves fins als 18 
anys, guanyadora: Ariadna Carrasquer Llavall amb 
l’obra: “Tornada a casa”. Premiat amb Diploma i 
100€

El jurat del concurs de poesia ha estat format per: 
Bendi Suàrez, Miquel Accensi Subirats i Joan Josep 
Chavarria i els guanyadors entre els 54 participants 
d’aquesta modalitat han estat els següents: 

CATEGORIA A: Nascuts o residents a Jesús, fins 
als 16 anys. Guanyadora: Ahinoa Rivas Salvadó 
amb l’obra: ”Encara no has vingut” Premiat amb 
Diploma i 50€.

CATEGORIA B: Obert a tothom sense límit d’edat, 
guanyador: Miquel Reverté Aguilar amb l’obra: 
“Ofici” Premiat amb Diploma i 250€

Els guanyadors van llegir una part escollida dels 
treballs premiats, i van rebre els diplomes que 
acrediten els premis, a continuació Vicent Pellicer i 
Xavier Aragó van oferir un emotiu recital poètic.

Es van lliurar uns rams de flors a les germanes del 
que va ser durant molts anys president de la Societat 
i prestigiós periodista de les nostres terres Ramon 
Ferrando Adell, qui dona nom a aquest concurs literari 
organitzat en record de la seva memòria. 

Es va immortalitzar el moment amb la foto del grup, i 
com a cloenda de l’acte es va servir un refrigeri a tots 
els assistents.

SOCIETAT CULTURAL I ECOLOGISTA SANT JOSEP
20A EDICIÓ PREMIS LITERARIS RAMON FERRANDO ADELL

Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre, comença la temporada 
2018 amb moltes energies, iniciem amb uns tallers dirigits per un 
expert reconegut amb el art del bonsai, Xavier Redón Peinado, uns 
tallers que es realitzen durant tot l’any, excepte de l’estiu que fem 
un descans.

A aquest tallers participen alumnes de tots els nivells des de ni-
vell inicial fins a nivell avançat,  durant el transcurs del taller hi ha 
un part teòrica del que es el bonsai i una altra part la posada en 
practica al bonsai. Els tallers es realitzaran a les escoles velles de 
la EMD de Jesús.

Durant la temporada també realitzem altres actes com poden ser 
exposicions a fires, i altres de la EMD Jesús.   

Telèfon de contacte: 686 32 08 35 (Josep Panisello) 

TALLERS DE BONSAIS

Podeu consultar les obres premiades dels Premis Ramon Ferrando Adell de contes i poesia al web de l’EMD

www.jesus.cat
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SORTIDES SANT JOSEP
SORTIDA NADALENCA

Som al desembre i ja s’apropa el Nadal. És un mes 
especial i així serà la nostra sortida, plena d’emocions 
i sensacions. Avui bufa el vent característic de les 
postres terres, la qual cosa no ens deté, i marxem cap 
a Horta de Sant Joan. Som un grup bastant nombrós i 
deixem els cotxes a la Teuleria. Comencem a caminar 
i busquem un lloc resguardat per fer l’esmorzar. Parem 
al Mas del Moreno. Després de dos bafarades fortes 
el vent es va calmant i va sortint poc a poc el sol. 
Seguint el camí arribem al Barranc dels Cubars i al 
Mas de Pixantó. Aquí és el lloc on es va originar el 
foc, famós pel seu caràcter tan virulent i que va costar 
la vida de quatre bombers experts. Malgrat que avui 
el paisatge és verd, l’empremta del foc és present. 
Intentem endevinar la sendera que està una mica 
esborrada per la nova vegetació fins que arribem al 
Mas de Rufalendins. Anem en compte quan hem de 
d’anar saltant els arbres morts i trepitjar les rames 
soltes per no prendre mal. Si ens donen la volta i 
mirem cap a la vall, la vista és bonica i es veuen els 
poblets petits. Cap endavant i més amunt ens trobem 
en el lloc més desolador i trist de tots, és on van 

perdre la vida els bombers. Ens deixem portar pels 
sentiments que varen patir, ens posem a la seva pell: 
una gran muntanya ens tapa la vista i fa de paret, roca 
pura i pelada; als costats, barrancs, el foc envoltant-
ho tot... és com trobar-te “atrapat en una ratonera 
sense sortida”. Ràbia, frustració, desesperació, 
solitud, impotència... I ara, què hi queda? Una espècie 
de monòlit per recordar aquell moment i un llibre on 
deixar les condolences i on nosaltres també hi deixem 
el nostre granet de sorra. Després d’uns moments 
d’interiorització continuem fins a arribar a la Font dels 
Arbellassos, amb molt poqueta aigua per la falta de 
pluja, i ja d’allí cap als cotxes. És migdia i bona hora 
per dinar. Pugem als cotxes i ens dirigim al restaurant. 
La nota de color ens la dóna el dinar de germanor. 
Portem gana i ens espera un bon dinar. Calentets i 
amb la panxa plena xerrem animadament i fem una 
bona tertúlia.

Ens acomiadem, desitjant-vos a tots els socis, un Bon 
Nadal i un Feliç Any Nou!

Fins aviat!!

Amparo Monllau

Arranquem a l’horari de sempre amb direcció al Port, 
amb l’amenaça de forts vents. Quan baixem del cotxe un 
aire gèlid ens omple els pulmons, i comencem a caminar 
en direcció al Toscar ben abrigats. El primer que ens 
trobem és amb la font d’Alfara o font dels Bassiets amb 
poca aigua. Ens dirigim als bassis de la Solana o del 
Negrotler, que, a causa de la sequera, raja un fil d’aigua 
que tremola com una espelma; tot i això ompli d’aigua el 
tronc foradat i dóna vida al lloc acompanyat amb el cant 
dels ocells. Vicent ens identifica el matapoll; en mig de 
rialles i comentaris ens explica les aplicacions que es 
feien d’aquesta planta.

Durant el camí, la Marta ens fa fixar en les falgueres que 
ens anem trobant: Falzia Negra, Dauradella, Polipodi... 
totes elles petites i de gran bellesa, que creixen entremig 
de les roques ombries, aprofitant la humitat dels racons.

Les vistes que ens anem trobant durant el trajecte de 
la Vall Figuera són espectaculars. El vent que, ha deixat 
de bufar, ens ha deixat un dia esplèndid que ens permet 
veure tots els detalls de les majestuoses muntanyes, 
pins que han estat doblegats pel vent, que en la seva 
lluita per sobreviure pareixen que han estat modelats per 
un gran artista de disseny.

Ens trobem amb un forn de calç, lluny de qualsevol camí 
de ferradura, on ens imaginem el que havien de patir 
per baixar la calç resultant fins al poble. Més endavant, 
el que queda del mas de Beco, amb el seu pou i el seu 
rojal majestuós. A curta distància, hi ha un encreuament 
de camins. Ens fem una idea de com devien viure els 
nostres avantpassats en aquelles contrades, fent marges 
secs que encara perduren fins als nostres dies, per 
poder cultivar les plantes que els permetien sobreviure 
a ells i als animals que pasturaven, amb la solitud de la 
immensitat que els guardava. Durant el camí de baixada 
anem seguint les torres que pugen l’electricitat al Port, 
que ja fa cinquanta anys que van estar col·locades, amb 
gran esforç per a l’època.

Seguim la neta sendera per trobar-nos amb la Foradada, 
que no és com imaginava, una roca per mirar-la cap al 
cel, sinó que ens fa sentir vertigen per la rectitud del seu 
caient.

Va ser un dia esplèndid, per poder gaudir del nostre 
estimat Port i d’una excel·lent companyia.

Lídia Mencía

PASSEJANT PER LA VALL FIGUERA
20.01.2018
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BASES JESUSENC DE L’ANY

Finalitat
L’Associació Josep Puig convoca el Premi Jesusenc 
de l’Any 2017 per contribuir a ressaltar una 
persona, entitat, associació, col·lectiu o club, que 
per la seua activitat haja destacat en qualsevol 
àmbit de la vida pública.

Premis
Els premis consisteixen en el lliurament d’un 
record al·legòric als quatre finalistes al guardó 
absolut, que rebrà la distinció de JESUSENC DE 
L’ANY 2017.

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

Preselecció dels candidats
Dins de l’Informatiu Jesusenc, apareixerà una 
butlleta que servirà per rebre les propostes de 
possibles candidats a optar al premi que podran 
ser lliurades fins el 23 de març de 2018. En 
aquestes propostes les persones que desitgen 
donar el nom d’algun candidat hauran de posar 
el nom del proposat, i una breu especificació dels 
mèrits pels quals creu que opta al guardó. La relació 
dels candidats proposats es podrà fer arribar 

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

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

Elecció del Jesusenc de l’Any 2017
Durant els mesos previs, i mitjançant l’Informatiu 
Jesusenc, sortirà el nom dels quatre finalistes 
perquè puguen ser votats d’una manera popular. 
Aquestes paperetes es podran fer arribar a 
l’Associació Josep Puig per correu postal o 
dipositant-les en una bústia que s’habilitarà a tal 
efecte a les oficines de l’EMD de Jesús.

Recompte de vots
L’Associació Josep Puig s’encarregarà del recompte 
de vots, que podran ser lliurats fins el dimecres 27 
de juny de 2018.

Lliurament del Premi Jesusenc de l’Any 2017
El lliurament del Premi Jesusenc de l’Any 2017 
tindrà lloc en un acte públic el 29 de juny de 2018 
(20.00h) a la Sala Jordi Brull i Martínez de l’EMD 
de Jesús.

Propostes de Preselecció dels candidats al JESUSENC DE L’ANY 2017

Nom

1

2

3

4

Aquesta butlleta es pot lliurar fins el 23/03/2018 a l’oficina de l’EMD, per correu (Plaça Pati de la 
Immaculada, 1-43590 Jesús, per FAX (977503352) o per correu associacio.joseppuig@gmail.com

Mèrits obtinguts

Bases del Premi Jesusenc de l’Any 2017
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A.V.V. JESÚS CATALONIA CASAL JESUSENC

ASSOCIACIÓ DE DONES

INFORMAR que el passat de Octubre es va cel-lebrar 
la ja tradicional recollida d’aliments.
Un any més el voluntaris de la Fundació “la Caixa”, 
juntament amb Càritas com a organitzadors ens van 
acompanyar en un dia molt festiu i solidari, destacant 
l’aportació de la societat civil del nostre poble així 
com especial menció als col·laboradors “EMD de Je-
sús, IE Daniel Mangrané, AMPA Institut Escola Daniel 
Mangrané, CPEE Sant Jordi, C.F. Jesús Catalònia.
Agraïr també a tots els comerços que ens van fer apor-
tacions tant importants que sempre són necessàries.
“Participar ens uneix i ens fa créixer com a membres 
d’una societat”.
GRÀCIES!!!

Com cada any també es va cel-lebrar en els diferents 
centres educatius del nostre poble, el concurs de na-
dales 2017.
Els nois i noies d’aquests centres ens sorprenen en 
creacions cada vegada més innovadores i valentes, 
així com donant una nota de posivititat i creativitat 
dins la nostra comunitat.
A més dels premis compartits amb els nois/es del 
CPEE Sant Jordi i dels nois/es de IE Daniel Mangrané 
en “P3, P4, P5, 1er. i 2on., els guanyadors en la resta 
de cursos han estat:
3r. A ARNAU SALVATELLA
4t. B ERIC FERRER BURJALES
5è. LATIFA BOUDAHR BOVAYADI
6è B DESIRÉE MORCILLO
Informar també que el pròxim 21 d’abril es celebrarà 
la trenta quatrena edició dels premis literaris “ENRIC 
BAYERRI” en l’apartat de “treball d’investigació his-
tòrica, història social, literària, arts, dret, arqueologia 
i lingüística, referit a l’àmbit del territori històric de 
les terres de l’Ebre” i premi “JOAN CID I MULET” en 
l’apartat de “narrativa i contes”.

Les bases d’aquesta edició les podreu demanar al 
correu electrònic de l’associació aavvjesuscat@gmail.
com, així com tríptics que estan disponibles a les ofi-
cines de la EMD de Jesús, i al nostre facebook, així 
com al nostre bloc https://aavvjesuscat.wordpress.
com/
És important per la cohesió d’un poble un caràcter 
participatiu. Si encara no ho ets, fes-te soci.
Jesús, gener 2018

La Junta Directiva de l’A.VV. JESÚS CATALONIA 
casal jesusenc.

El dia 10 de febrer vàrem celebrar Santa Àgueda amb 
missa, assemblea i dinar. La jornada va anar molt bé 
i en el transcurs de l’assemblea hi va haver renovació 
de càrrecs a la junta.
Hi ha prevista una excursió a Barcelona per al proper 
dia 17 de març. Anirem a Montserrat on farem una 
ofrena a la verge i a la tarda al teatre Condal per 
veure l’obra El fantasma de Canterville, protagonitzada 

per Joan Pera. El preu del viatge és de 65 €. A partir 
del dia 10 de febrer ja podràs apuntar-t’hi, però per 
facilitar-ne l’organització, s’ha de pagar en el moment 
de la inscripció.
Reiterem una vegada més a les sòcies que qui no 
ens haja facilitat les dades i el número de compte 
actualitzat ens ho faça arribar el més prompte 
possible. 

NOTA INFORMATIVA ASSOCIACIÓ DE DONES
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ELS 7C ORGANITZEN LA TEMPORADA 2018
Ja estem immersos en el 2018 i ara es quan s’ha 
d’organitzar i programar la temporada d’activitats 
de l’entitat. 
És època de treball silenciós i de poca activitat 
pública, però un període importantíssim per a que 
després tot vagi bé.
Tot i així, sempre hi ha notícies a comentar-vos:

CASAL DE NADAL
Durant les festes de Nadal, com cada any, 
l’Associació cultural 7C va realitzar el Casal de 
Nadal.
Del 27 de desembre al 5 de gener van assistir 16 
xiquetes i xiquets, que van aprendre i xalar fent 
manualitats i les activitats programades. I sobretot 
van gaudir de la visita en exclusiva del Patge Reial!!
Un cop més, agrair a l’Emd la disponibilitat de 
les instal·lacions i als pares i mares per la vostra 
confiança! 
Ens veiem a l’estiu!!!
Equip de Monitors del Casal de Nadal 7C

RESTAURACiÓ d’HYDRACUS
Han passat 2 anys i 3 temporades molt intenses 
des de l’últim cop que Hydracus va passar per 
l”esteticién”. El desgast per l’ús i sobretot per 
l’efecte dels coets i la pólvora era més que evident. 
Així que hem hagut de sotmetre a una sessió 
a fons de “xapa i pintura” a Hydracus. Després 
de la restauració ha quedat com nou. Ho podreu 
comprovar.

FEDERACIÓ DE DIABLES i DIMONIS de 
CATALUNYA (FDDC)
Representants de tretze federacions i confederacions 
de cultura popular es van reunir el dissabte 16 de 
desembre de 2017 a Brussel·les amb el conseller 
de Cultura a l’exili, l’Honorable Sr. Lluís Puig.
Des de la Federació de Diables i Dimonis de 
Catalunya es va enviar una delegació per tal de 
recolzar el suport al Conseller i on es van llegir uns 
versots de la situació que es troba el govern català i 
Catalunya amb la implantació del art. 155 i els fets 
ocorreguts el passat 1 d’Octubre.
En aquesta delegació estava present el membre 
dels 7 Cervells, en Jordi Gallego Pastò, on va poder 
donar suport al conseller i llegir als presents a 
l’acte un versot i lluir el nostre “tratje” de diable 
7C. Jordi Gallego, a més de ser el Vice-President de 
l’Entitat, és el representant a les Terres de l’Ebre 
de la FDDC i també, recentment, ha segut nomenat 
Coordinador Territorial a nivell nacional de la FDDC. 

Esperem que realitzi una bona tasca en tots aquests 
nous reptes i pugui aportar la seva experiència dins 
del mon diabler, on l’Associació Cultural 7 Cervells 
es part molt important per ell.
Només queda desitjat una bona revetlla de 
Carnestoltes i una encara millor Fira de l’Oli.

- Junta 7C-
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ENDAVAT REPÚBLICA
La frase en què acabàvem la nota de l’últim Informatiu 
era que TORNARÍEM A VOTAR, encara que fossen unes 
eleccions convocades per M. Rajoy dins del 155, però 
que no podíem deixar l’oportunitat de demostrar que les 
urnes no ens fan temor, i així  va succeir. El 21D les 
forces independentistes, que es presentaven amb tres 
formacions (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana 
de Catalunya i Candidatures d’Unitat Popular) vam tornar 
a guanyar les eleccions, amb 70 diputats/des. Cal 
remarcar que a les Terres de l’Ebre dos de cada tres 
votants van manifestar-se a favor de la independència.

Des d’aquí volem felicitar els tres representants ebrencs 
que van sortir elegits per formar part del parlament, el 
rapitenc Lluís Salvador per ERC, la bitemenca Irene Fornos 
per ERC, membre de l’ANC i anteriorment  coordinadora 
territorial de l’ANC a les TTE i la nostra companya Mònica 
Sales per Junts per Catalunya, membre de Jesús per la 
Independència. Estem segures que  sabran defensar les 
idees que les han portat al parlament així com aquestes 
Terres.

Tenim encara a la presó Jordi Cuixart, president 
d’ÒMNIUM CULTURAL, Jordi Sànchez  expresident 
de l’ANC i en l’actualitat parlamentari per Junts per 
Catalunya, el conseller Joaquim Forn i el vicepresident 
del Govern de la Generalitat Oriol Junqueras, acusats de 
rebel·lió i sedició, homes pacífics que l’únic que van fer 
és defensar i proclamar la República que el poble vam 
votar l’1-O, a pesar de la repressió d’aquella jornada. 
Tenim a l’exili el president i part del govern legítim 
de la Generalitat pel mateix motiu. Des d’aquí volem 
recordar que,  tots els dilluns a les 20.30, es ve fent 
una concentració davant de l’ajuntament de Tortosa per 

demanar la seua llibertat i els retorn dels exiliats. 

En aquests moments, s’ha constituït el Parlament 
després de les eleccions del 21-D, amb Roger Torrent 
(ERC) com a president: les forces guanyadores 
d’aquestes eleccions han proposat Carles Puigdemont 
com a candidat a presidir la Generalitat de Catalunya. 

Estem vivint moment difícils, les forces monàrquiques 
encapçalades pel govern del PP juntament amb el PSOE 
i C’S,  estan utilitzant les forces repressives, legislatives 
i els poders judicials per impedir portar a terme el que 
va votar el poble de Catalunya, no podem admetre que el 
que no poden aconseguir a les urnes ho vulguen imposar 
mitjançant els seus poders fàctics.

El 25 de febrer l’ANC realitzarà l’Assemblea General 
Ordinària (AGO) on aprovarem el full de ruta per aquest 
any. Destaquem  el paper de la societat civil organitzada, 
ferma, decidida i conseqüent en defensar i reclamar de 
nou la implementació de la REPÚBLICA CATALANA i exigim 
la derogació de l’article 155 i de tots els seus efectes, 
l’alliberament de tots els presos polítics i dels exiliats, 
el tancament de totes les causes judicials obertes arran 
del procés, el lliure retorn del Govern legítim i les seues 
estructures d’estat.

A nivell local, com ja ve a ser habitual, Jesús per la 
Independència (JxI) participarem en la Fira de l’Oli i la 
Garrofa amb un esmorzar popular el diumenge 25 de 
febrer a les 10h, on analitzarem la situació polític actual. 

Us animem a participar en tots els actes i mobilitzacions 
per defensar les nostres institucions i el resultat de les 
eleccions.

Jesús per la Independència (JxI)
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PREMIS ESPORTIUS CEBE I CCBE
XIV PREMIS ESPORTIUS del BAIX EBRE
El pavelló municipal del Perelló va acollir el passat dissabte, 16 de desembre, els “Premis Esportius del Baix 
Ebre”. Organitzats pel Consell Esportiu del Baix Ebre i el Consell Comarcal del Baix Ebre es van lliurar premis a 
tots els esportistes escolars i federats que han obtingut com a mínim un pòdium territorial. També va ser escollit 
el millor esportista del Baix Ebre 2017 en les modalitats escolar, escolar-federat i absolut. Durant l’acte el 
públic assistent va poder comprovar el gran moment que viu l’esport a la nostra comarca, sent testimonis d’una 
emotiva gala que va reconèixer els mèrits aconseguits de prop de 850 esportistes durant l’any 2017. D’entre 
tots aquests, representació d’entitats i esportistes del nostre poble que tot seguit us detallem. 

PREMIS COMPETICIÓ ESCOLAR
BÀDMINTON
• Rania Boukzini de l’Institut Escola Daniel Mangrané, 

en benjamí, 1a a la Final Territorial.

• Marta Subirats de l’Institut Escola Daniel Mangrané, 
en benjamí, 2a a la Final Territorial. 

• David Cid, de l’Institut Escola Daniel Mangrané, en 
aleví, 1r a la Final Territorial. 

• Kevin Alaña, de l’Institut Escola Daniel Mangrané, 
en aleví, 2n a la Final Territorial.

• Júlia Leticia Cervera, de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, en infantil, 1a a la Final Territorial.

• Lucia Bettina Wessner, de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, en infantil, 2a a la Final Territorial. 

• Diana Loredana Iuhasz, de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, en infantil, 3a a la Final Territorial. 

• Joaquim Perez, de l’Institut Escola Daniel Mangrané, 
en cadet, 1r a la Final Territorial. 

• Xavier Sales, de l’Institut Escola Daniel Mangrané, 
en cadet, 2n a la Final Territorial.

FUTBOL 7
• Equip Benjamí del CF Jesús Catalònia “Verd”, 3r 

classificat Territorial.

PATINATGE

• Paula Gimenez del CP Jesús, en infantil B, 3a a la 
Final Territorial.

• Maria de Esteban del CP Jesús, en prebenjamí B, 3a 
a la Final Territorial.

• Quintet de Secundària (Retorn a la Vida) del CP 
Jesús, 1r a la Final Territorial.

TENNIS TAULA

• Equip Infantil Masculí A de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, 1r a la Final Territorial. 

• Equip Infantil Masculí B de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, 2n a la Final Territorial.

PREMIS COMPETICIÓ FEDERADA
TWIRLING

• Cinta Escoda del Club Twirling Tortosa. INDIVIDUAL: 
categoria junior de 1a divisió. 2a copa catalana, 2a 
semifinal Catalunya sud, 2a finals Catalunya sud, 
3a campionat Catalunya absolut, 1a campionat 
d’Europa. PARELLA: categoria sènior de 1a divisió. 
1a copa catalana, 1a semifinal Catalunya sud, 1a 
final Catalunya sud, 2a campionat de Catalunya 
absolut, 1a campionat d’Europa. 
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TRIATLÓ
• Anuar Ennaji del Club Trilercavons Terres de l’Ebre, 

diferents pòdiums territorials i autonòmics, categoria 
benjamí.

BALL ESPORTIU
• Pau Alaixendri del Twist Club de Ball Esportiu Jesús, 

múltiples podis nacionals, 3r Campionat Catalunya 
Youth Llatí, Campió Espanya Youth B llatí, Finalista 
competicions Internacionals. 

• Carme Franch del Twist Club de Ball Esportiu Jesús, 
múltiples podis nacionals, 3a Campionat Catalunya 
Youth Llatí, Campió Espanya Youth B llatí, Finalista 
competicions Internacionals. 

• Giuseppe Sgroi del Twist Club de Ball Esportiu 
Jesús, múltiples podis nacionals, Subcampió 
Espanya Standard i 10 Balls, finalistes diverses 
competicions Internacionals, Campions WDSF Open 
10 Balls Pescara (Itàlia). 

• Mercè Llorca del Twist Club de Ball Esportiu Jesús, 
múltiples podis nacionals, Subcampió Espanya 
Standard i 10 Balls, finalistes diverses competicions 
Internacionals, Campions WDSF Open 10 Balls 
Pescara (Itàlia).

• Marc Cortés del Twist Club de Ball Esportiu Jesús, 
múltiples podis nacionals, Finalistes campionat 
Espanya Junior 1 Standard, pòdium copa promoció 
Junior 2 C Standard, finalistes opens internacionals 
Junior 1. 

• Vera Fluixà del Twist Club de Ball Esportiu Jesús, 
múltiples podis nacionals, Finalistes campionat 
Espanya Junior 1 Standard, pòdium copa promoció 
Junior 2 C Standard, finalistes opens internacionals 
Junior 1. 

• Carlos Queralt del Twist Club de Ball Esportiu Jesús, 
múltiples podis nacionals. 

• Elena Grau del Twist Club de Ball Esportiu Jesús, 
múltiples podis nacionals. 

• Vasili Vornicoglo del Twist Club de Ball Esportiu 
Jesús, múltiples podis nacionals, Guanyadors Copa 
Promoció Adult 1 – 1a territorial Llatí. 

• Sara Alberich del Twist Club de Ball Esportiu Jesús, 
múltiples podis nacionals, Guanyadors Copa 
Promoció Adult 1 – 1a territorial Llatí.

BITLLES 
• Club Bitlles Jesús Catalònia “Altadill”, campions 

2a Territorial Terres de l’Ebre i ascens a primera 
territorial Terres de l’Ebre.

FUTBOL 
• Club Futbol Jesús Catalònia, Ascens a Segona 

Catalana.

MOTOCICLISME
• Jeremy Alcoba, diferents pòdiums en proves del 

Campionat del Món de PRE-MOTO 3 amb l’equip 
Júnior Team Estrella Galicia.
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Moltes gràcies, Jesús
Aprofitem l’ocasió que ens ofereix l’Informatiu Jesusenc per agrair-vos molt profundament a tota 
la població i en especial a aquelles persones que vàreu tractar el nostre pare, germà i fill Antoni 
Sabaté, les atencions que sempre li heu dispensat a Jesús.
Atencions des de fa molts anys quan va venir a estudiar al Col·legi de la Immaculada fins al 
diumenge 4 de febrer que va fer el que ell n’ha dit “el trànsit” a l’altra vida.
Per a Antoni ha estat un honor representar els ciutadans de Jesús com a vocal de l’EMD i ell s’ha 
sentit correspost en molts àmbits: en l’institucional però també en el de la vida quotidiana, a 
l’escola, al futbol o simplement en les partides del “guinyot” al bar.
Antoni donava molt valor a aquestes vivències i en treia tot el suc que podia. El va emociona molt 
especialment a l’inici de la malaltia que els pares i nens del Jesús Catalònia li enviessin una foto 
amb les samarretes que li encomanaven ànims i us podem assegurar que aquesta força li va 
arribar i el va ajudar molt a ell i a tota la seva família a la qual ho explicava amb passió. 
Hem estat puntualment informats de les visites de la gent de Jesús a l’hospital a Barcelona i al 
de la Santa Creu els darrers dies. Cada trobada l’ha viscut amb molta intensitat i agraïment. Quan va ser el moment de triar 
un sociosanitari d’entre els que se li oferien, no va dubtar que el de Jesús era el més adequat no només per estar prop del 
seu fill Pedro sinó també perquè estava segur, com així ha estat, que estaria en contacte amb amics que havia fet a Jesús 
el temps que hi va residir. Per cert, el centre hospitalari que teniu al vostre poble és de primera i així els ho vam dir a les 
professionals que vam trobar quan ens vam acomiadar; al funeral ho vàrem dir públicament i ho farem per escrit a la direcció 
del centre. L’atenció a les persones és immillorable tècnicament i, el que és tant o més important,  humanament.
Per tot plegat us estem i us estarem sempre molt agraïts i quedem a la vostra disposició

Els fills, germans i pare d’ANTONI SABATÉ IBARZ

EL CLUB PATÍ JESÚS CELEBRA ELS 5 ANYS
Aquest any al festival de Nadal vam celebrar el 5è 
aniversari, motiu pel qual va ser molt especial. 
La temàtica també fou màgica i marcarà la historia del 
club, ja que ens vam adonar que no teníem cap himne del 
Club Patí Jesús i d’allí sorgí la idea. 
Així que, durant el festival, vam fer un viatge amb globus 
per tot el món buscant la millor cançó. Al finalitzar tota 
l’aventura veient discs magnífics, elegants i divertits,  
vam descobrir que totes són boniques i que la millor és 
la que surt de dins del nostre cor. I així fou com vam 
arribar a cantar la nostra cançó en directe! La creativitat 
va sorprendre al públic i es va convertir amb una gran 
obra que guardarem al record per temps.
Només ens queda dir gràcies a tots els que ho heu fet 
possible i a totes les patinadores per l’esforç i la gran 
família que feu. 
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Les famílies Quesada Panisello i 
Panisello Callau, volem donar les 
gràcies a familiars, amics, veïns, 
companys de feina i com no, a 
tot el personal del Hospital de 
la Santa Creu de Jesús per les 
mostres de de carinyo i condol 
pel traspas de la nostra estima-
da Carmen.

La Família Arasa Pérez
agraeixen les mostres de condol rebudes dels 
familiars, veïns i amics, per la mort de Francisco 
Arasa Pérez.

El 2107 va acabar a TWIST amb la magnífica 
actuació dels alumnes de social i dels més joves de 
competició al Festival de Nadal. Amb una magnífica 
decoració per a l’ocasió, els nostres petits i joves 
ballarins ens van deleitar amb uns acurats balls i 
vestimenta espectaculars. Ens omple de satisfacció 
veure l’evolució de tots i aprofitem per donar les 
gràcies a tos els assitents que van emplenar el 
gimnàs de l’IE Daniel Mangrané i a l’EMD de Jesús 
pel seu suport.
La temporada 2018 ha començat amb canvis de 
categories per a algunes de les nostres parelles... 
així Pau Alaixendri i Carme Franch han debutat en 
la màxima categoria de llatins Adult AI i Marta Poy 
i Pau Gómez en Youth B amb 10 balls. Molta sort 
a tots!!! Els professors de l’escola Mercè Llorca 
i Giuseppe Sgroi han encetat l’any aconseguint 
la primera posició a la competició nacional de la 
Garriga.

ENGEGUEM LA NOVA TEMPORADA A TWIST!!!

Marta Poy & Pau GómezCarme Franch & Pau Alaixendri

ALUMNAT DE SOCIAL I PRE-COMPETICIÓ
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CF JESÚS CATALÒNIA

Un altre esdeveniment organitzat pel club, que va 
tenir lloc el dia 30 de gener de 2017, va ser el partit 
benèfic disputat entre el Primer equip i el CD Tortosa. 
El resultat final va ser 1-1, però lo més important va 
ser els 334€ i tot el suport i força possible que es va 

recaptar al llarg de l’acte. Des del CF Jesús Catalònia 
volem agrair la participació del CD Tortosa, de la FCF, 
de Eixam, Educació i Lleure i de tots els assistents a 
l’esdeveniment. Un cop més, el futbol va demostrar 
que és més que un esport.

CF Jesús Catalònia
El passat 23 de Desembre, el CF Jesús Catalònia va 
dur a terme el VIII Torneig Terra Rubra, en categories 
Prebenjamí i Benjamí. En aquest torneig, on hi van 
participar 18 equips en total, provinents de diferents 
clubs de les Terres de l’Ebre, Castelló i Tarragonès 
s’hi va respirar durant tot el dia un gran ambient, on 
tots vam poder presenciar grans partits de futbol 
però sobretot vam gaudir d’una jornada enriquidora, 
formativa i molt gratificant per a tots. Les condicions 
climatològiques van acompanyar i el torneig va 
transcórrer de forma totalment correcta i no va haver-
hi cap tipus d’incident, gràcies a una bona sintonia 
entre organitzadors, col·laboradors, acompanyants 
dels equips, entrenadors, jugadors, pares i mares 
i aficionats. Entrant en la qüestió futbolística, en 
categoria Prebenjamí la classificació final va ser la 
següent:
1r classificat: Jesús i Maria.
2n classificat: CD Roquetenc.
3r classificat: UE Rapitenca.
4t classificat: CD Tortosa.

Pel que fa als benjamins, la classificació de la fase 
final va ser la següent:

1r classificat UE Rapitenca
2n classificat Benicarló
3r classificat CF Amposta
4t classificat CF Torreforta

Finalment, el Torneig va concloure amb l’entrega de 
trofeus realitzada per les autoritats als diferents equips 
participants, als millors porters de cada categoria, als 
millors 7 jugadors també de cada categoria, i finalment 
a la millor afició de tot el torneig, que en aquest cas 
va ser considerada així l’afició del C.F. Amposta. Tot 
i ser molt difícil escollir aquest premi, des del Club 
Futbol Jesús Catalònia també volem agrair de tot cor, 
i molt sincerament la presència de tots els equips i 
les seves aficions, per la seua actitud i comportament 
durant tot el dia, així com a la resta d’aficionats que 
van apropar-se al camp de la Santa Creu. Sense tots 
vosaltres aquest torneig no hauria estat possible, i 
vau donar un exemple de civisme, amistat i companyia 
a tothom.
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Canviant de tema, voldríem destacar els actes 
nadalencs que el club va portar a terme durant les 
vacances de Nadal. El dia 21 de desembre, els 
jugadors de l’Escola i els Alevins van rebre la visita del 
Pare Noel en finalitzar els entrenaments acompanyada 
per una xocolatada popular. La nit del 24 de desembre 
del 2016 i la del 5 de gener de 2018, al bar del club es 
va fer una festa a petita escala per a totes les colles 
del poble, on es va crear un ambient festiu entre els 
jesusencs/ques que van assistir-hi. 

Un altre acte organitzat pel club va ser “Un penal per 
a la Marató de TV3”, que es va realitzar el dia 7, a la 
mitja part del partit que enfrontava al Primer equip 
i CF Amposta. El total recaptat varen ser 54€. Des 
del CF Jesús Catalònia volem agrair a tots aquells/es 
que heu participat, ja que ens heu ajudat a aportar el 
nostre gra de sorra a la Marató de TV3.

Per un altre costat, els dos equips amateurs del club 
estan competint cada cap de setmana les seves 
respectives lligues. 

Pel que fa al filial, acumula tres partits sense conèixer 
la derrota, empatant per dos gols a dos al camp 
de l’Ebre Escola esportiva i guanyant 6 a 0 i 4 a 0 
contra el CE Perelló i CD Benissanet, respectivament. 
Sumant 7 dels 9 punts possibles fa que l’equip 
remunti posicions a la taula de classificació, i que per 
tant, que l’equip entri en una bona dinàmica dins la 
competició. Cal destacar a Anselm Colomé Espuny 
que en 13 partits que ha disputat, ja ha anotat 15 
gols.

Pel que fa al primer equip, en les quatre darreres 
jornades ha aconseguit 2 dels 12 punts possibles. 
L’empat davant el CF Amposta va ser un bon resultat, 
que encara hagués sigut més positiu si s’hagués 
aconseguit la victòria al Municipal de Torredembarra. 
L’equip va tenir el control de la pilota, però va faltar 
precisió en la darrera passada. La 2a volta començava 
al camp del Torreforta. L’equip fent un bon joc durant 
la 1a part es va traduir en un 0-2 clar, que es va 
complicar amb un gol abans que la 1a part acabés. 
La segona part va començar en mal peu, ja que 
l’equip local va aconseguir l’empat, i en els últims 15 
minuts el Torreforta marcava el 3-2 polèmic, ja que 
els jugadors jesusencs van protestar l’acció per un 
clar fora de joc del jugador que finalment va acabar 
marcant el gol de la victòria per al conjunt tarragoní. El 
darrer partit disputat a casa contra el Camarles, tot i 
el bon plantejament de l’equip, els 3 punts no es van 
quedar a casa. L’equip ha de seguir treballant per tenir 
una dinàmica positiva, i per intentar pujar posicions a 
la classificació per tal de tenir possibilitats de salvar 
la categoria.
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



DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
El dia 8 de març commemorarem el Dia Internacional de les 
Dones. L’acte tindrà lloc a les 19.30h a l’EMD de Jesús

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).

ACTIVITATS FESTIVES I FIRALS 2018
Febrer:

• 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. Del Dijous 26 

al dissabte 28.

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 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
Febrer: 21; Març: 7 i 21
Abril: 4 i 18

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.

SERVEIS QUE OFEREIX CESPA A PARTICULARS
- Servei de recollida gratuïta de mobles, electrodomèstics i volumi-

nosos 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.

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 demanen a 
l’escola, pot passar per la Biblioteca de Jesús - Punt@Jove per tal de 
fer-ne la reserva.

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).

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

23, 24 i 25 de febrer de 2018

ITV AGRICOLA
La unitat móvil ITV Agrícola i de ciclomotors realitzarà les 
inspeccions el proper divendres 4 de maig.
Per demanar hora, s’ha de passar per l’EMD de Jesús amb el 
número de matrícula.
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CANVI PARADA AUTOBUS
Amb motiu de la Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre, del dijous 22 al dilluns 26 de febrer, hi haurà una única parada a les 
illetes d’entrada al poble, a l’Eix de l’Ebre.

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2018 – EMD DE JESÚS
CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
Taxa guals Del 02/02/2018 al 02/04/2018
Taxa per ocupació de domini públic Del 01/06/2018 al 01/08/2018
Taxa per serveis al mercat. 1ª fracció Del 01/06/2018 al 01/08/2018
Taxa per serveis al mercat. 2ª fracció Del 01/10/2018 al 01/11/2018
Taxa de manteniment i conservació de cementiris Del 21/09/2018 al 21/11/2018
Taxa llar d’infants – mensualment Del 01 al 14 de cada mes
Taxa escola de música - mensualment Del 15 al 31 de cada mes

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2018 – AJUNTAMENT DE TORTOSA
CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
IBI RÚSTICA Del 30/06/2018 al 31/08/2018
IBI URBANA 
(No domiciliats)

Del 29/05/2018 al 29/07/2018

IBI URBANA 
(domiciliats)

1ª. Fracció: Del 27/05/2018 al 29/07/2018

2ª Fracció: Del 29/07/2018 al 30/09/2018
IAE Del 29/07/2018 al 30/09/2018
IMPOST VEHICLES 
TRACCIO MECÀNICA

Del 31/03/2018 al 31/05/2018

TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES Del 29/04/2018 al 30/06/2018

Matrimoni
Ruben Neira Hernández
Alba Balada Ces
Batejos
Pol Torné Aragonés; Elsa Espuny Borrás; Irene Jardí Arasa; 
Biel Masip Martorell; Roger Alegria Pons; Ivet Puig de 
Fàbregues Mestres; Emma Gutiérrez Pons; Aina Roglan 
Gimeno; Ylenia Ballesteros Sánchez; Nil Barberà Talarn; 
Josep Carles Blanquet; Sergi Ripoll Vidal; Martí Colomé 
Berenguer; Iveth Rodríguez Arrufat
Defuncions
José Cid Ferré; Rosa Cid Mulet; Juan Tomás Ballano; 
Juan Nolla Cases; Felisa Maria Soler Navarro; José Rey 
Amoedo; Francisco Caudet Barberà; Jordi Murria Moreso; 
Josefa López Espasa; Teresa Olalla Antón; Manuela Javiere 

Nasarre; Juan Subirats Rodríguez; Amaparo Queralt Capuz; 
Juan Ariño Serret; Margarita Farnós Roiget; Josefa Solà 
Fabà; Luis Torres Aguilera; Montserrat Bellot Marín; Manuela 
Ferreres Cherta; Mateo Valldepérez Aragonés; Francisca 
Capdevila Salvadó; José Cid Casals; Daniel Melich Espuny; 
José Ginovart Cid; María de la Paz Montero Castro; Elisa 
Gisbert Cid; Teresa Talarn Figols; Juan Panisello Curto; 
Juan Chavarria Panisello; Rita Carbó Falcó; Montserrat 
Valls Escorriola; Adonina Rodríguez Martínez; Maria Rosa 
Cañagueral Breto; Àlex Gausachs del Castillo; Luis Miguel 
Lapuente; Josefa Mauri Martínez; Felipe Panisello Panisello; 
Maria Teresa Montserrat Mestre; Pilar Arrazubi Garayoa; 
Victor Antonio  Ferrando Pujol; María Cinta Suñer Codorniu; 
Carmen Galiana Ollé; Cinta Cid Ibáñez; Silvia Castillo 
Moreno; Francisca Vidiella Curto

ESTADÍSTICA PARROQUIAL 2017
El motiu de la publicació d’aquesta estadística és per revisar i poder corregir si hi ha alguna equivocació. En tal 
cas, aviseu a la Parròquia
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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

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

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

HORARIS SETMANA SANTA- JESÚS 2018
Dies Actes Parròquia

Dium. Rams Benedicció Rams. (Consolació) 
Processó i Sta Missa (Parròquia)

11’30

Dim. i Dimecres Confessions 18-19
Dijous Sant Confessions

Missa de la Cena del Senyor

Monument. Pregària

9-10 i 18-20

20

Divendres Sant Via Crucis (pels carrers)

Celebració de la Passió

Anunci Processó amb carraus

Retaule de la Passió i

Processó Sant Enterrament

7’30

18

21

21’30

Dissabte Sant Carrauada popular Pl Immaculada

Vigília Pasqual

12

20

Dium. Pasqua Missa de Resurrecció 12

APARCAMENT D’ENLLAÇ AMB EL BUS DE L’HOSPITAL VERGE DE LA CINTA DE TORTOSA
Aquesta actuació té com a objectiu fomentar els desplaçaments en transport públic i descongestionar de vehicles 
l’entorn del centre hospitalari. Es complementa amb l’autobús llançadora que, des de fa més d’un any, uneix l’Hospital 
Verge de la Cinta i la plaça del Bimil·lenari, amb parada intermèdia a l’estació d’autobusos de Tortosa i que, sumat al 
servei de la línia urbana L2, ha permès tenir una freqüència de pas de 15 minuts per accedir a l’hospital.
L’aparcament, amb una capacita per 118 vehicles,  és gratuït exclusivament per als usuaris del bus que connecta amb el 
centre hospitalari. Així, s’ha disposat una màquina expenedora de tiquets i una màquina de pagament per als no usuaris 
del bus i una altra màquina per validar al centre hospitalari que li atorgarà la gratuïtat.

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 
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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

Sancions fins a 750€
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Per poder consultar l’acta íntegra podeu fer-ho:

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

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

PLENS EMD
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- 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

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 
16 DE NOVEMBRE 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 
de la extraordinària anteriors.

2n.- Informes de la Presidència.

3r.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació 
pressupostària núm. 7/2017.

4t.- Aprovació inicial del Pressupost General de 
l’EMD de Jesús per a 2018.

5è.- Atorgament d’una subvenció a la Parròquia 
Sant Francesc d’Assís.

6è.- Atorgament de subvencions a l’AMPA de 
l’Institut Escola Daniel Mangrané.

7è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a la Parròquia Sant Francesc d’Assís.

8è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a Jeremy Alcoba Ferrer. 

9è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’Associació de Veïns Pou de la Conxa.

10è.- Aprovació de la justificació de la despesa 
relativa a la subvenció del Conveni de col·laboració 
subscrit amb l’Associació Cultural Set Cervells.

11è.- Precs i preguntes.

Jesús, 13 de novembre 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 
e DIA 27 DE DESEMBRE DE 2017, DIMECRES, a 
les 20:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el 
següent 

ORDRE DEL DIA

1r.- Informes de la Presidència.

2n.- Atorgament d’una subvenció a la Parròquia 
Sant Francesc d’Assís.

3r.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació de 
Veïns Jesús Catalònia.

4t.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació 
Esportiva Veterans Jesús Catalònia.

Jesús, 20 de desembre 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 eel 
DIA 18 DE GENER DE 2018, DIJOUS, a les 20:00 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació de les actes corresponents a les 
sessions ordinària i extraordinària anteriors.

2n.- Informes de la Presidència.

3r.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de 
crèdits.

4t.- Aprovació de la justificació de la despesa 
corresponent al segon semestre de 2017 relativa 
a la subvenció del Conveni de col·laboració subscrit 
amb el Club de Futbol “Jesús-Catalònia”.

5è.- Moció d’adhesió al manifest de Somescola i 
de suport a la consolidació, protecció i millora del 
model educatiu català i de la seva aportació als 
valors democràtics i a la cohesió social.

6è.- Precs i preguntes.

Jesús, 15 de gener de 2018
EL PRESIDENT

Per poder consultar l’acta íntegra poder fer-ho:
- A la pàgina: www.emdjesus.cat i clicar damunt 

de PLENS o directament al link: www.emdjesus.
cat/niv2.php?id=27.

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

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

2018

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

21 DE FEBRER
17.00h Conta contes en angles a càrrec de 

Marta Sales “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
(consultar programa a l’interior)

IV RUTA DE TAPES
DEL 2 AL 4 DE MARÇ
IV Ruta de Tapes

2 DE MARÇ
20.00h Documental cinematogràfic del viatge 

Galícia – Ries Altes al setembre de 
2017.

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez

8 DE MARÇ
Commemoració del Dia Internacional de les 
Dones.
Lloc: EMD de Jesús

DE L’11 AL 17 DE MARÇ
IV Setmana de l’Activitat Física i la Salut

16 DE MARÇ
17.00h Taller “Dia del Pare” a la Biblioteca de 

Jesús – Punt Jove

21 DE MARÇ
17.00h Taller “La Primavera” a la Biblioteca 

de Jesús – Punt Jove

25 DE MARÇ
Diumenge de Rams

30 DE MARÇ
Divendres Sant

2 D’ABRIL
Dilluns de Pasqua Florida

DEL 16 AL 20 D’ABRIL 
21a Setmana Cultural Escola de Musica Manel 
Martines i Solà

DEL 26 AL 28 D’ABRIL
XII Fira Literària Joan Cid i Mulet

4 DE MAIG
08.00h ITV Agrícola
 Lloc: Ctra. de Roquetes a Jesús


