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El passat 4 d’abril es van complir 25 anys de 
la celebració de la consulta que vam fer al 
nostre Poble per decidir si volíem constituir-
nos en Entitat Municipal Descentralitzada. 
Transcorreguts els anys, hem vist com aquesta 
administració, pionera al nostre municipi, 
s’ha convertit en un model d’èxit per a la 
descentralització dels Pobles de Tortosa, 
i que ha permès, a més de la gestió pròpia 
i l’autogovern, la creació de nombrosos 
serveis,  nous recursos i inversions, i també 
el reforçament de les nostres tradicions i 
sentiments. 

El temps passa i les activitats al nostre Poble 
no s’aturen. Ara fem balanç de les realitzades 
els dies passats i, evidentment, el primer 
és el de la XXIII Fira de l’Oli i II Fira de la 
Garrofa. Tot i que la Fira ja ha passat, el treball 
de la comissió organitzadora continua i ara és 
moment de fer valoracions amb els diferents 
actors implicats. La primera conclusió és 
que l’edició d’enguany, i acompanyats per 
la meteorologia, ha estat un èxit per la gran 
quantitat de visitants que hem acollit al nostre 
poble i que han gaudit del conjunt d’activitats 
lúdiques, culturals i gastronòmiques. En canvi, 
però, creiem que necessitem més implicació 
del sector oleícola en la part expositiva, i en 
aquesta direcció i per tal de millorar any rere any, 
concentrarem el nostre treball per tal d’implicar 
cooperatives, productors i envasadors. Només 
amb el treball conjunt de tots la nostra Fira 
podrà continuar esdevenint un referent dins al 
món de l’Oli i també de la Garrofa.

Una altra de les activitats realitzades ha estat 
la IV Setmana de l’Activitat Física i la 
Salut, on una vegada més la col·laboració de 
les diferents entitats i associacions esportives 
del nostre Poble ha estat fonamental per a la 
confecció d’un programa d’activitats adreçades 
a tots el públics. El nostre reconeixement i 
agraïment a totes elles, no només per aquesta 
col·laboració, sinó pel treball que duen a terme 
durant tot l’any. I també la nostra enhorabona 
a tots els nominats als Premis de l’Esport 

Jesusenc, i molt especialment al guanyador de 
l’edició d’enguany, Jeremy Alcoba.

I si al febrer era l’oli i la garrofa, al març la 
setmana de l’activitat física i l’esport, a l’abril 
tenim la XII Fira Literària Joan Cid i Mulet, 
que enguany comptarà amb un inaugurador 
ben especial: el col·lectiu “Versos contra 
la violència”, que ens oferirà un espectacle 
literari a l’Espai ImmArt. Durant els dies de la 
fira, els llibres, els escriptors, les edicions... 
seran els protagonistes d’aquestes dates que 
ens serveixen per recordar l’il·lustre jesusenc 
Joan Cid i Mulet.

Com haureu pogut observar, aquests dies 
s’està realitzant l’obra de millora del ferm 
de la C-12 en el tram comprès entre Jesús i 
Aldover, que s’allargaran fins el mes de juny. 
Aquesta obra, realitzada pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat, avui és una realitat 
gràcies al compromís de l’Hble. Conseller 
Josep Rull i esperem que altres obres com el 
vial de servei d’accés al camí Masets de Pinyol 
o la rotonda d’accés al nostre Poble, puguen 
esdevindré també una realitat en un futur no 
molt llunyà tal com vam poder manifestar al 
conseller.

També vull aprofitar aquest editorial, per poder 
acomiadar-me públicament i en nom de totes 
les regidores i regidors de José Luís Cervera,  
fins fa poc company de la Junta Veïnal, i que 
per motius personals i laborals ha deixat 
recentment el seu càrrec. Gràcies per la 
teua dedicació i voluntat i pel tarannà obert i 
negociador que has demostrat aquests anys. 

Per finalitzar voldria expressar el condol per la 
mort de José Maria Bengoechea, treballadors 
d’aquesta EMD i també de la “pedania” que 
va traspassar el passat el 22 de març a l’edat 
de 72 anys

I ja sabeu, per a qualsevol consulta, dubte o 
suggeriment...

#mosparlem

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President de L’EMD de Jesús
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COMENCEN LES OBRES DE MILLORA DEL FERM A LA C-12 ENTRE 
TORTOSA I ALDOVER
L’actuació permetrà millorar el ferm de la carretera C-12 
i de l’accés al Pla d’Illes.
Els treballs, que finalitzaran el juny vinent, comportaran 
algunes afectacions al trànsit.
El Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà demà, 
4 d’abril, obres de millora del ferm de la C-12 entre 
Tortosa i Aldover, Aquests treballs, que finalitzaran el juny 
vinent, tenen un pressupost de 982.000 euros.
L’obra que ara comença abastarà un tram de prop de 
quatre quilòmetres de la C-12, entre la zona de Jesús, al 
municipi de Tortosa i la zona del Pla d’Illes, a l’inici del 
terme d’Aldover. En aquest àmbit de la carretera, circulen 
uns 7.300 vehicles diaris de mitjana, dels quals un 10% 
són vehicles pesants.
Els treballs que s’executaran consistiran principalment 
en el reciclat del ferm existent i l’estesa d’una nova 
capa d’aglomerat, amb tasques prèvies de reparació 
dels punts que presentin deformacions. Addicionalment, 
aquesta actuació inclou millores de la seguretat viària de 
la carretera; en concret, la formació d’un carril central de 
girs i la disposició d’un zebrejat de separació entre els 
sentits de circulació.
El tercer carril central es formarà al quilòmetre 23,2, al 
marge esquerre de la carretera, per tal d’accedir al vial 
municipal que permet arribar al Pla d’Illes. Aprofitant 
aquest nou accés, es reordenaran els accessos d’aquest 
tram de la via. La zona on es reforçarà la separació dels 
sentits de la circulació també és propera al Pla de les 
Illes i abasta una longitud de 400 metres. Es formarà 
una franja de 0,60 metres delimitada per línies continues 
i amb un zebrat interior.
L’execució d’aquests treballs comportarà algunes 
afectacions al trànsit; durant la primera setmana de 
l’obra, en què es reciclarà el ferm existent, s’ocuparà 

un carril de la circulació, en funció de les necessitats, 
i es donarà pas alternatiu als vehicles pel carril que 
quedi lliure. En un altra fase de les obres, en un mes, 
quan s’estengui la nova capa del paviment, també caldrà 
ocupar un dels dos carrils de la calçada i donar pas 
alternatiu. L’àmbit de l’obra se senyalitzarà i s’hi reduirà 
la velocitat màxima de circulació.

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa

Recentment hem tingut coneixement de diversos incidents 
amb persones que han patit pràctiques presumptament 
fraudulentes per part d’operaris de companyies de 
manteniment de gas butà. Les presumptes revisions 
que es porten a terme per part d’aquests operaris són, 
en alguns casos innecessàries, i les factures per les 
reparacions efectuades, són desorbitades.

Les persones afectades són, en la majoria dels casos, 
gent en edat avançada.
En cas que hagi persones afectades, els recordem que 
podria tractar-se d’una estafa, així que els instem que 
presentin denuncia als Mossos d’Esquadra.
Les persones que tinguin dubtes poder fer la consulta a 
l’Agencia Catalana del Consum, trucant a 012.

MOSSOS D’ESQUADRA INFORMEN
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#mosparlem

#mosparlem
Ser/fer d’Historiador és una circumstància o una 
passió?
És una passió. La història és la rama del coneixement 
que vaig escollir per estudiar, però a poc a poc s’ha 
convertit en el meu ofici i, a hores d’ara, ja forma part de 
la meva identitat.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
Jo diria cap allà a l’octubre del 2009. Havia escollit el 
tema de la meva tesina del màster, i tot just començava 
a fer les meves primeres recerques. Fins aleshores havia 
estat un estudiant d’història. A partir de llavors, vaig 
fer-me historiador. En gran part, la diferència entre una 
cosa i l’altra és quan tu mateix et fas les preguntes, i, 
aplicant mètode i ofici, mires de respondre-les i entres en 
profunditat en un tema. Plasmar-ho tot plegat en forma 
d’article o llibre et canvia la manera de fer i de pensar 
per sempre.

Qui o què et desperta aquest neguit?
El neguit me’l van despertar moltes persones i 
circumstàncies diferents. En tots els casos veia com 
disposar de coneixements i capacitat interpretativa 
desprenia una certa elegància i independència personal 
que em va atreure molt. Les ciències socials eren una 
porta d’entrada a aquest coneixement. Finalment vaig 
decantar-me per la història.

I actualment què et motiva?
Em motiva colonitzar nous espais per a la meva 
disciplina. M’agrada estudiar des de la història temes 
que normalment són abordats per altres ciències, com 
la geografia o l’economia. Per exemple, actualment estic 
treballant la història de les infraestructures de transport. 
Això m’ha obligat a endinsar-me en legislació, en la història 
de les institucions, el seu pensament econòmic, la seva 
comptabilitat, etc. Però també a explorar l’aplicació de 
noves metodologies (sovint de manera autodidacta), com 
ara la creació de mapes. I ves per on, he descobert que 
la cartografia m’encanta.

Què t’aporta com a persona?
Fer recerca -n’hi ha que prefereixen dir-ne fer ciència- et 
fa ser disciplinat i resolutiu. Tu et pautes els objectius, 
tu et fas les preguntes, tu et busques les respostes i 
t’autoexigeixes congruència i concreció. Però si em 
preguntes en general, aporta perspectiva i sobretot 
una mirada analítica i crítica. Com qualsevol altre ofici, 
el d’historiador et fa pensar a través d’aquest prisma. 
En qualsevol situació copses complexitat i penses en 
estructura, temps, canvi i permanència.

Quina és la part negativa?
Que socialment no està valorat. Els beneficis i l’impacte 
social de la recerca s’ha de mirar a llarg termini, i 
especialment si ens referim en humanitats i ciències 
socials. Projectar el coneixement i fer que una societat 
ho absorbeixi és difícilment quantificable, i molt menys 
monetitzable. Malauradament es nota més quan manca 
aquest tipus de coneixement a la societat, que no pas 
quan n’hi ha. Una ciutadania inculta és manipulable i la 
democràcia se’n recent.

Li has descobert alguna vessant inesperada?
Sí, que fer recerca històrica enganxa. Enganxa fins al punt 
que et fa por parar de fer-ne. Et fa por perdre les habilitats 
adquirides. Em produeix frustració no poder dedicar-hi 
temps. M’absorbeix moltíssim i contínuament surten 
temes interessants i et comença a volar la imaginació 
sobre com podria ser estudiar-los o com podria lligar amb 
el que ja has estudiat. Òbviament, les circumstàncies 
personals en cada moment et marquen fins on pots 
arribar.

Quins són els teus objectius?
Arribar a poder viure del meu ofici. Sé que fer recerca 
històrica està indefectiblement lligat a la docència, 
especialment a la universitària. M’agradaria poder 
treballar a la Universitat, institució on m’he format, on he 
treballat i que ja conec perfectament. No està gens clar, 
però, que hom pugui continuar-hi un cop ja has contribuït 
a engreixar les estadístiques de formació doctoral de la 
institució.

Com et veus d’aquí a 10 anys?
L’Agustí optimista et diria que treballant a la universitat, 
impartit l’assignatura d’història econòmica i integrat a 

amb...
AGUSTÍ AGRAMUNT 

BAYERRI
“ “Nascut al juliol de 1986, Agustí 

és fill de la jesusenca Cinta 
Bayerri i del roquetenc Josep 

Agramunt. Nét de “Casa el Raspat”, on 
hi ha crescut junt a la seua germana 
Cinta. És coautor de la recent editada 
Guia de Jesús, en la qual descobrim 
l’Agustí Historiador.
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#mosparlem

un grup de recerca que impulsés a una escala superior 
els meus temes historiogràfics d’interès. L’Agustí 
pessimista (o potser realista) et diria que treballant fora 
de la universitat, possiblement en l’àmbit administratiu 
que difícilment serà compatible amb les meves inquietuds 
d’ofici. Per això, mentre pugui, faré allò que més m’agrada.

Què hi trobarem al teu perfil digital?
Les meves altres passions. Els perfils públics que tinc, 
tret de les xarxes de tipus professional com LinkedIn o 
ResearchGate, mostren comentaris sobre els esports 
que segueixo com el futbol (un servidor és culer fins la 
medul·la) o el tennis, però també s’hi entreveu la meva 
faceta serièfila, cinèfila, d’aficionat als videojocs o la meva 
passió per les sortides en bicicleta de muntanya.

Una #etiqueta que et defineixi?

#why. Suposo que tot el que faig té a veure en buscar el 
perquè del que m’envolta.

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
No ho sé... Tinc clar que investigo el que investigo perquè 
volia saber per quin motiu les Terres de l’Ebre no es 
va desenvolupar com ho va fer el Camp de Tarragona. 
Òbviament, Jesús, com Roquetes, els Reguers, etc. són 
nuclis de població que només s’expliquen per unes 
dinàmiques històriques que afectaren Tortosa. D’aquí que 
Jesús sigui un dels subjectes històrics de la meva recerca.

Així ser jesusenc/a per tu significa...?
Ser un ciutadà que coneix més d’una realitat social. 
Tinc els meus orígens aquí, però també sóc ciutadà de 
Tarragona. Com molts ebrencs que residim fora, tinc 
una visió de Catalunya complexa i rica, ja que veiem per 
contrast comportaments, dinàmiques que del contrari em 
passarien per alt.

Com projectes el nom de Jesús amb la teua activitat?
Sent obstinat, sent tossut per fer el que vull fer i com ho 
vull fer, malgrat que sovint no és el camí més simple.

Què destacaries del teu poble?
La seva identitat líquida, o informal. La manca d’institucions 

pròpies durant molt de temps no han estat un impediment 
per a les jesusenques i jesusencs de sentir-se poble, i 
sobretot d’actuar com a tal. Aquesta autoconsciència diu 
molt de la seva gent.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Una cosa que crec que manca a la gent de Jesús -i per 
extensió a molts dels pobles de les Terres de l’Ebre- és 
l’experiència de viure un temps fora. Veure altres realitats, 
com és, com pensa, què fa la gent d’altres regions de 
Catalunya o del món. La vida als pobles tendeix a ser 
molt cíclica i la ruralitat té, entre els seus inconvenients, 
la resistència sociològica al canvi. Val a dir que internet 
ha apropat el món als pobles. No ha apropat tant, però, 
els pobles al món, i quan ho ha fet ha estat des d’una 
perspectiva, per al meu gust, excessivament folklòrica i 
superficial. Crec que està en les nostres mans mostrar 
una imatge diferent.

Què els demanes als teus representants?
Honestedat. Que sàpiguen que resultar escollit és 
signar un contracte vinculant amb la societat i la seva 
gent. Voldria que fossin realment conscients de la seva 
responsabilitat i de l’ètica personal que se’ls ha d’exigir. Si 
fan això, si expliquen sense subterfugis els pros i contres 
de realitzar una determinada acció de govern, gaudiran del 
reconeixement i comprensió dels seus conciutadans.

Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble que vius 
més intensament (festes, fires, actes...)?
No sóc una persona que li agradin gaire les multituds, pel 
que em sento més còmode amb esdeveniments de tipus 
familiar. Per mi, els caps de setmana que baixo al poble i 
estic amb la família és el millor que faig a Jesús. Em trenca 
la rutina, agafo la bici els diumenges al matí, etc. Podria dir 
que carrego les piles. Així mateix, valoro molt els premis 
Enric Bayerri i Cid i Mulet, organitzats per l’Associació de 
veïns, així com la fira literària Joan Cid i Mulet. Em semblen 
iniciatives genials que aporten substrat cultural al poble i 
són avui dia referents regionals. Està molt bé que es creï 
una relació mental entre autors, literatura i Jesús.

La foto està situada a les restes de la vella fàbrica 
de Cachot, més coneguda com La Jesusa, la gran 
oblidada del passat industrial de Jesús.
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CONTROL COLOMS
Els treballs iniciats el desembre de 2016 i 
perllongats durant l’any 2017 per a la gestió i 
control de la població de coloms urbans ha permès 
establir una bona situació de control al nostre 
poble. Amb l’afany de donar resposta a les queixes 
per les molèsties ocasionades per la gran quantitat 
de coloms i la millora del nostre poble, des de 
l’EMD, i conjuntament amb l’empresa Gestió de 
Residus i Biodiversitat, SL i amb la col·laboració de 
propietaris i el mateix veïnat, s’ha realitzat un total 

de 102 actuacions (tancament i arranjaments de 
cases, patis, edificis i instal·lació de xarxes i gàbies 
en diferents llocs estratègics del casc urbà) i una 
captura selectiva de més de 400 exemplars.

Durant el 2018 es continuaran fent accions 
preventives i de continuïtat: recepció de queixes 
i observacions, control del cens de la població, 
captures selectives i protecció de les zones de cria, 
entre d’altres.

LA VIDA PEGA MOLTES VOLTES 
Quan me van propossar ser candidat per ERC vaig 
agafar el compromís de fer les coses el millor que 
pugués en benefici del meu poble.

Ara per circumstàncies personals i professionals he 
de fer un pas al costat ja que la meva feina del dia 
a dia no em deixava desenvolupar la meva tasca de 
regidor com caldria i jo voldria.

Gràcies a totes i tots, no voldria deixar-me a ningú, 
gràcies a tota la gent que m’ha envoltat durant esta 
etapa de la meva vida.

Gràcies Juanjo, ja que sense la teva ajuda i 
compromís el projecte ERC JESUS hagués costat 
molt tirar endavant.

Ho he fet lo millor que he pogut, en encerts i 
desencerts sempre mirant el millor per al nostre 
poble.

Seguiré treballant en lo que pugue pel meu país i el 
meu poble, sempre a la vostra disposició:

J.L. Cervera Roca
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UN ESMORZAR SOLIDARI AMB JOCS I SORPRESES

FESTA DE LA PRIMAVERA
L’Associació d’Empresaris de Jesús (AEJE) torna a 
organitzar la Festa de la Primavera en la que será la 
seva 2ª edició. Després de la bona acceptació que va 
tenir l’any passat, tan a nivell de comerços participants 
com de public assitent, creiem convenient mantenir 
aquest acte en el que tornarem a fixar-nos com a 
objectius principals els de dinamitzar el poble i donar 
a conèixer els diferents negocis locals que s’hi troben, 
intentant atreure el màxim de públic no només local si 
no també d’altres poblacions veïnes.
A diferencia de la primera edició, que es va celebrar el 

22 d’Abril (principis de la primavera), per 
aquesta segona s’ha buscat la data del 
16 de Juny (finals de la primavera).
Encara no tenim el cartell definitiu de 
l’acte, però mantindrem l’estructura i les activitats en 
un format semblant al del l’any passat.
Desde l’Associació, invitem a tots els comerços del 
poble a participar en la Festa, esperant que, a l’igual 
que l’any passat, torni a ser un éxit.

La Junta de l’AEJE

L’Associació de voluntaris de la Caixa amb la col·laboració de l’EMD de Jesús, serveis socials de l’EMD, Oficomplet i 
Muniatto Xou organitzen un fantàstic matí solidari amb esmorzar, amb jocs i regals per a xiquets i xiquetes de Jesús.
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
El Dia internacional de les Dones se celebra el 8 de març  
de cada any i està reconegut per l’ONU.
És un dia que s’aprofita per reivindicar la igualtat 
d’oportunitats entre hòmens i dones en tots els àmbits.
Enguany s’ha fet un pas més i s’ha convocat  per primer 
cop una vaga a nivell internacional per exigir la igualtat 
de drets, oportunitats, sous i l’erradicació de conductes 
masclistes en tots els àmbits i sobretot de violència 
envers les dones.
A Jesús hem commemorat aquest dia amb una taula 
rodona que sota el títol “Dones cada dia” va donar 
visibilitat a diferents perfils de dones del nostre poble,  

per conèixer el seu dia a dia i la situació que viuen tant 
en l’esfera pública com privada.
Va actuar com a moderadora de l’acte la periodista 
Núria Mora i les participants d’aquesta taula van ser 
Ester Besolí, pintora; Cinta Daurell, mestressa de casa; 
Cristina Martínez, superiora de les Teresianes, i Cinta 
Querol, presidenta del CF Jesús Catalònia.
L’acte va finalitzar amb la lectura per part de les 
components de la taula  del manifest del Dia Internacional 
de les Dones que aquest any amb el lema “Veus que 
no veus” va voler donar veu i visibilitzar les dones dels 
mitjans de comunicació.
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IMMART

PUNT@JOVE I BIBLIOTECA DE JESÚS

Amb l’arribada del bon temps, hem programat un 
seguit d’actuacions per potenciar l’Espai ImmArt, un 
equipament cultural que tenim al nostre poble i que 
ens permet gaudir d’excel·lents concerts de format 
reduït. El Cicle de Concerts ImmArt comença el 
proper 12 de maig amb el percussionista jesusenc 
Joan Lombarte i finalitza el 29 de juny amb Anna 
Chiva, professora de cant modern de l’Escola de 
Música Manel Martines i Solà, i el guitarrista David 
Espinós. Entremig, gaudirem de la música de Pili 
Cugat i Carlos Luprian, que presentaran el disc Jocs 

d’aigua, el dia 2 de juny. Una setmana més tard, el 
9 de juny, comptarem amb un tribut a Sabina de la 
mà de Paco Prieto i Enric Panisello i el 22 de juny 
gaudirem de la música del cantautor i compositor 
Albino Tena.
Esperem comptar amb la vostra presència i esperem 
seguir donant vida a aquest espai tan significatiu per 
al nostre poble: el claustre, testimoni de dels fets 
que Jesús ha viscut generació rere generació.

Susanna Gómez (regidora de l’Escola de Música) i 
Mònica Sales (regidora de Cultura)
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JESÚS FINALITZA LA 4a RUTA DE TAPES
Jesús finalitza la 4a Ruta de Tapes amb l’acte d’entrega 
de premis i el reconeixement a la tapa guanyadora 
d’aquesta edició.
Enguany l’escollida com a millor tapa ha estat la de la 
cafeteria Lo Quadro, que va oferir: Niu de pato del Delta 
amb cruixent d’arròs i allioli de maçana.
L’establiment guanyador, a més de rebre una placa 
de reconeixement del mèrit per part de l’EMD de 
Jesús, serà qui il·lustrarà, amb la fotografia de la tapa 
guanyadora, la ruta de tapes del proper any.
A més d’aquest guardó, l’EMD de Jesús, amb l’Associació 
d’empresaris de Jesús (AEJE) ha fet entrega de 500€: 
5 premis valorats en 100€ cadascun als afortunats del 
sorteig que es va realitzar la setmana anterior per part 
dels establiments participants i el president de l’AEJE.

Els afortunats podran bescanviar aquests vals en 
qualsevol dels bars i restaurants que han participat en 
la Ruta de Tapes, així com en qualsevol dels comerços 
i establiments adherits a l’AEJE, participant d’aquesta 
manera en la reactivació de l’economia local i promovent 
el consum de proximitat.
La valoració d’aquesta edició ha estat molt positiva per 
part dels bars i restaurants de Jesús, havent superat les 
1800 tapes servides durant els dos caps de setmana 
que ha durat la ruta, la qual cosa significa un increment 
del 21% respecte l’edició anterior.
Durant el mateix acte es va fer entrega del premi al 
guanyador del concurs de fotografia d’Instagram 
realitzat durant la Fira de l’Oli i la Garrofa, així com un 
reconeixement a Ricard Príncep, pessebrista jesusenc.

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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La web del centre, el compte de Twitter (@IEDMangrane) i el 
canal de l’App eBando, recullen tota l’actualitat de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané. Una actualitat dinàmica, plena 
d’activitats, sortides, xerrades i projectes. Compartim ara 
les següents:
· Es va dur a terme l’acte de presentació del conte 

audiovisual il·lustrat “Mesela i Naïm” amb la presència 
de la Directora Territorial d’Ensenyament, el director del 
programa de TV3 “Una mà de contes”, representants de 
l’àrea TAC del Departament d’Ensenyament, representant 
dels Serveis Educatius del CRP, representants de 
l’EMD de Jesús, representants de l’ONG “Provocant la 
Pau”, mestres, claustre, famílies, alumnes i mitjans de 
comunicació.

· Vam participar en els quarts de final del XIV Certamen 
Nacional de Lectura en Veu Alta. Irune Chavarría a Corsaris 
i l’equip format per Ahinoa Rivas, Manu Álvarez i Jonathan 
Uceda a Tropa de Corsaris van ser escollits guanyadors i 
representaran a Terres de l’Ebre en les semifinals que es 
celebraran a Tarragona el pròxim mes de maig.

· L’alumnat de 3r i 4t d’ESO va poder gaudir de l’actuació 
d’Emiliano Valdeolivas. Cantautor i Professor de Llengua 
castellana de reconeguda trajectòria artística, va fer un 
repàs per la història de la literatura castellana, musicant 
obres com El Cantar del Mío Cid; i autors com Gonzalo de 
Berceo, Fray Luis de León, Bécquer, Quevedo, Machado, 
Lorca, Celaya, Gil de Biedma i Gloria Fuertes. 

· Com és tradicional, s’ha celebrat el Carnaval. L’alumnat 
de 6è va ser el responsable de donar diferents ordres als 
seus companys durant la setmana i divendres es va dur a 
terme la celebració, la representació teatral corresponent 
al judici del Rei Carnestoltes i la crema d’aquest.

· El gimnàs del centre va acollir la cúpula Gustum. Una 
construcció inflable que, coincidint amb la Fira de l’Oli, 

va treballar amb l’alumnat, en un format audiovisual 
innovador, productes propers com l’arròs, l’oli, la fruita, 
la verdura, la mel…

· Alumnat de 3r i 4t d’ESO va estar present en la 4a Fira de 
projectes “Impulsem la Robòtica. Tecnologies creatives a 
l’aula” celebrat a la seu de CosmoCaixa en Barcelona, per 
presentar els projectes que han desenvolupat al centre.

· Es va dur a terme el taller “Art en família”, coordinat 
per la Fundació Gentis. Activitat gratuïta, dirigida a les 
famílies des de P3 fins a 2n de primària, que va treballar 
les emocions dels infants i també de les famílies a través 
de la música i la pintura.

· L’alumnat de Filosofia de 4t d’ESO va aconseguir el 
2n premi en el concurs de curtmetratges, dintre de la 
V Jornada contra les violències masclistes que l’Oficina 
Jove del Baix Ebre va organitzar.

· El vestíbul del centre ha acollit una vintena de dibuixos 
de l’il·lustrador Ignasi Blanch, una exposició anomenada 
“Estem en contacte” inspirats en la necessitat humana de 
comunicar-nos, d’expressar allò que sentim i d’interessar-
nos per allò que commou els altres.

· S’ha celebrat la jornada d’esport en família. Més de 170 
persones van gaudir d’aquesta proposta emmarcada 
dintre de les activitats que l’Institut Escola ha preparat 
per celebrar la Setmana de l’Activitat Física i de la Salut 
que l’EMD va organitzar.

· L’il·lustrador roquetenc Ignasi Blanch i l’escriptor Àngel 
Burgas, en una activitat que s’emmarca dins del programa 
“Autors a les aules”, va visitar el centre i van compartir 
reflexions i experiències amb l’alumnat d’infantil, 3r de 
primària  1r d’ESO.

· Coincidint amb la Setmana de l’Activitat Física i la Salut, 
s’ha celebrat la Setmana esportiva al centre, jornades 
multiesportives dirigides a tot l’alumnat, des de P3 fins 
a 4t d’ESO. 

L’I-E AL DIA
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CEE SANT JORDI

FINAL TRIMESTRE A L’AMPA IE DANIEL MANGRANÉ
El darrer divendres de març, coincidint amb el darrer dia 
del trimestre vam celebrar els aniversaris del març al 
menjador de l’IE Daniel Mangrané. 
Aquesta vegada Pau, el nostre cuiner ens van preparar 
uns macarrons i uns ous farcits, un menú molt acord 
amb la recent estrenada primavera. I de postres, 
aprofitant que estàvem a tocar de la Setmana Santa 
ens va preparar uns delicioses mones de xocolata, amb 
les quals vam aprofitar per celebrar els aniversaris dels 
nascuts al març.
Uns 175 xiquets  des P3 fins a 4rt ESO es van quedar 
a dinar al menjador. Primer van menjar els d’infantil i els 
de primer, en un segon torn tota la resta de primària i els 
d’ESO es van incorporar en un tercer torn al acabar les 
seves classes.
Aquest darrer trimestre el començarem col·laborant 

amb l’Equip Docent en la Festa de Sant Jordi. I amb les 
nostres ja populars Postres Literàries dins de la XII Fira 
Literària Joan Cid i Mulet.
Us mantindrem informats. Us esperem a tots!!

“Me sento molt a gust amb els iaios i iaies 
perquè sento que són els meus. 
Estic més tranquil·la, 
com si estigués en família...”

Expressions com aquesta són les que podem escoltar 
quan tornem de les trobades amb la gent gran de 
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús. 
Tal i com havíem fet en cursos anteriors, aquest any hem 
reprès les dinàmiques intergeneracionals entre els nois i 
noies del CPEE Sant Jordi i els usuaris de l’Hospital de la 
Santa Creu de Jesús. 
Tots els dijous a la tarda un grup de l’escola ens 
desplacem a l’hospital per tal de fer jocs de taula i 
manualitats. Alternem quinzenalment les dues activitats 
amb dos grups estables d’alumnes.
Amb aquestes trobades intergeneracionals pretenem 
crear un espai relacional que ajuda a millorar l’adaptació 
personal i social d’uns i altres. Tant el joc com els 
treballs manuals creen un clima de relació i comunicació 

que potencia  entre altres coses l’estimulació cognitiva, 
les habilitats motrius, la integració, la participació, la 
tolerància, l’acceptació de les diferències, l’assertivitat, 
l’empatia... Un punt d’unió entre dues generacions que 
ens ajuda a desenvolupar tot un seguit d’habilitats, 
destreses i valors.
Els alumnes esperen els dijous a la tarda per poder 
retrobar-se amb els iaios i iaies amb els que han establert 
un vincle. Intercanviar les experiències i les històries 
viscudes entre els dos col·lectius els ajuda a entendre 
la vellesa com una part més del procés de la vida, alhora 
que potencia les possibilitats i habilitats de tots.
La participació en aquest projecte suposa per als 
professionals un enriquiment personal i una oportunitat 
per no deixar d’aprendre.

“Aprenem moltes coses
 dels iaios i ens ho passem molt bé.

 Aprenem a esperar, a cuidar-los,
 a ajudar-los, a escoltar-los...”
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El segon trimestre, a la Llar d’Infants l’Espurna, ha estat 
ple d’activitats. Ens hem endinsat en la descoberta 
de l’hivern a través de diverses activitats divertides, 
significatives i experimentals per als xiquets i xiquetes. 
També hem pogut gaudir de la visita de les famílies 
que, dintre del projecte dels “oficis”, ens han explicat 
quin era el seu treball amb uns exemples pràctics on 
els xiquets i xiquetes s’ho van passar molt bé. Fins i 
tot ens va visitar un cabridet a qui li vam poder donar 
el biberó.
Vam concloure el trimestre amb un taller dirigit a 
les famílies sobre el món màgic dels contes. Amb la 
col·laboració de la biblioteca del Punt Jove del poble, 
vam apropar a les famílies una sèrie de contes molt 
bonics, màgics i plens de significats. Gràcies a tots i 
totes per la vostra assistència.

Arrenquem el tercer trimestre, ple d’experiències per 
als xiquets i xiquetes de la llar i també ple tallers per 
a les famílies. 
Durant els propers mesos d’abril i maig realitzarem 
dos tallers, dirigits a les famílies, que esperem ajudin 
a enfortir les competències parentals. El primer, el 
realitzarem el 24 d’abril, sobre l’ESTIMA (parlarem 
sobre la cura dels més petits des del respecte i sobre 
la forma de relacionar-nos amb els xiquets i xiquetes. 
Parentalitat positiva), i l’altre, el 23 de maig, sobre 
CONFLICTES I REPTES (parlarem sobre diferents 
situacions que es generen a la primera etapa de la 
vida: el son, les pors, conciliació parella-fill/a, neguits 
com a pares,... i com gestionar-les). També obrim 
aquests tallers a totes aquelles famílies que estiguin 
interessades.

LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
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ESCOLA I BANDA DE MÚSICA
Ja som a la primavera i aquests mesos hem tingut moltes 
activitats. A finals de febrer, i com tots els anys, va 
tenir lloc la XXIII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i II 
Fira de l Garrofa. Un any més des de l’escola i la banda 
de música vam participar en molts actes i vam posar 
el granet de sorra en aquesta festa tan tradicional. Va 
tenir lloc el cap de setmana del 23, 24 i 25 de febrer, i 
el dissabte vam començar els actes amb la inauguració 
de la fira, i va ser el conjunt instrumental de l’escola 
de música qui va posar el toc musical a l’acte. Més 
tard la banda feia una col·laboració amb els Grallers 
de Jesús. Tots els anys es fa una Trobada de grallers, 
Dolçainers i Tabals dels Països Catalans i, després 
de la desfilada, es fa un petit concert on participen 
totes les colles. Els Grallers de Jesús sempre tanquen 
l’acte amb la seva actuació i tots els anys busquen 
una mica de originalitat. Enguany vam decidir fusionar 
la banda amb els grallers i vam preparar dues peces 
conjuntament. Vam interpretar el tema principal de la 
sèrie Outlander, i el tema principal de Joc de Trons. 
Va ser un final de concert èpic i molt espectacular. 
Gràcies des d’aquí als Grallers de Jesús per aquesta 
oportunitat de poder fer coses conjuntes, i espero que 
no sigui la última.
L’endemà, diumenge 25, pel mati la banda va realitzar 
un concert popular a l’escenari de la Fira. Amb 
peces molt populars com pasdobles, jotes i temes de 
pel·lícula va fer gaudir a tot el públic assistent. Per 

la tarda la banda va participar al programa que Canal 
21, La Xarxa, feia en directe des de la Fira, obrint el 
programa amb La Cançó del Carrilet, una peça molt 
emotiva i coneguda a les Terres de l’Ebre.
Seguint les activitats, les properes seran la 21ena. 
Setmana Cultural, que organitza l’Escola de Música 
i que serà del 16 al 20 d’abril amb tallers i activitats 
des de les 17:00 de la tarda, enguany obertes a tot el 
poble. I audicions per les places de poble (Claustre 
Immaculada, Pèrgola, Plaça 22 de març, Plaça Barranc 
de Vallcervera).
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EL TORTOSÍ ÀNGEL ALGUERÓ GUANYA EL 18è CONCURS DE 
PINTURA DE JESÚS
El passat dissabte 24 de febrer, en el marc dels 
actes de la XXIII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre 
i II Fira de la Garrofa, Jesús va lliurar els premis del 
seu 18è Concurs de Pintura. Aquesta convocatòria, 
consolidada ja com a cita cultural i que enguany ha 
celebrat la majoria d’edat, és de temàtica rural i fa 
especial incidència en el món de l’oliva i la garrofa.
Trenta-dos són les obres que s’hi van presentar, des 
de la categoria infantil fins a la categoria general 
(deixant deserta la categoria de pintura i dibuix 
sènior, de noies i nois que cursen ESO). Enguany, 
amb la consolidació dels canvis als premis i a la 
dotació econòmica feta l’any passat, es van lliurar 
dos premis de categoria general i dos premis de 
categoria general local. Així, el tortosí Àngel Algueró, 
guanyador d’altres edicions i que feia 4 anys que 
no es presentava al concurs, va endur-se el 500€ 

patrocinats per l’EMD de Jesús amb el quadre DO 
Terres de l’Ebre, i el senienc Jordi Verges, els 150€ 
patrocinats per Royes amb Camp d’oliveres.
Pel que fa als artistes locals, Natzaret Arrufat, amb 
Mirant aquells anys, va guanyar novament els 300€ 
patrocinats per l’EMD i Ester Besolí, amb L’or de la 
postguerra: l’oli, els 150€ patrocinats per Materials 
Gisbert.
Les categories infantil, juvenil van comptar amb el 
patrocini de Muniatto Xou -que va lliurar el Premi 
Especial Fira de l’Oli a Georgina Subirats-, La Mallén, 
La Galeria, Ofi Complet, Primitivo Conesa, GIS, 
Gascó, Nati Dolços i Festa, FEVI, Altadill i Opticàlia 
Jesús.

Jesús, 26 de febrer de 2018
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INAUGURACIÓ I CONCURS PINTURA



CONCURS AL TAST DELS OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE



CRÒNICA FIRA DE L’OLI
Els dies 23, 24 i 25 de febrer, va tenir lloc al nostre poble la 
XXIII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i II Fira de la Garrofa. 
Una fira totalment consolidada dintre del món oleícola de les 
nostres terres, que enguany arribava a la seva XXIII edició. 
Amb l’oli i tot allò que l’envolta com a protagonista principal, 
l’organització hem volgut continuar donant cabuda dintre de 
la nostra fira al món de la garrofa, producte cada cop més 
apreciat per la seua infinitat d’utilitats i company de viatge 
de l’olivera per tots els nostres conreus. El dijous previ a 
la inauguració de la Fira i mantenint el format dels darrers 
anys, vam conèixer els olis guanyadors de les diferents 
categories del “XXXIV Concurs al Tast dels Olis de les Terres 
de l’Ebre”. El fet d’organitzar el concurs uns dies abans 
de la fira va ser pensat com una manera més d’ajudar a 
promocionar el producte i aconseguir així d’aquesta manera 
que majoristes, cooperatives, productors, restauradors, 
premsa i consumidors a nivell particular ja coneixen els olis 
guanyadors de cada categoria. El millor oli de la fira ha estat 
per IBEROLEI (COOP. DE SANTA BÀRBARA). Enguany, com a 
novetat i per fer-lo més atractiu vam modificar les categories, 
obrint aquestes a qualsevol oli del món. Aquestes van ser: 
A) PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DOP de les 
Terres de l’Ebre. Olis amb Denominació d’Origen Protegida 
(DOP) del Baix Ebre-Montsià i la Terra Alta. Premi in Memoriam 
al Sr. Joan Rodríguez Andreu, B) PREMI AL MILLOR OLI 
D’OLIVA VERGE EXTRA de les Terres de l’Ebre sense DOP, 
C) PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA ECOLÒGIC, 
D) PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA, E) PREMI 
AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE Productors particulars i de 
collita pròpia. D’entre els guanyadors de les categories A, B, 
C i D va ser escollit el millor oli del Concurs. Agrair la tasca 
de Josep M. Audí, director del concurs, als experts tastadors 
que formaven el jurat i a la Cooperativa Soldebre per haver-
nos cedit el panell de tast per realitzar una primera tria i el 
magnífic “Museu de l’Oli”, on, en un acte obert al públic i la 
premsa, vam desenvolupar la final del concurs. 
Ja dintre el cap de setmana de la Fira, vam donar el tret 
de sortida amb el “XX Cicle de Xarrades Daniel Mangrané”. 
Totes dues xarrades van parlar del “Reg en l’Olivera”. 
Èxit de públic i molt interessants per al sector. També cal 
recordar la magnífica xarrada del Sr. Anton Pont, conseller 
de l’Empresa Borges, que el cap de setmana anterior a la 
Fira ens va delitar al nombrós públic assistent en la xarrada 
“Un empresari de l’oli d’oliva en busca de la felicitat”. 
Dissabte al matí una altra xarrada a càrrec del Sr. Tous, 
d’EIG per parlar-nos de la “Situació i millora del conreu del 
garrofer”, XX Concurs d’Allioli Juvenil, XIX Concurs Juvenil 
de Llançadors de Pinyols d’Oliva amb la Boca i cuina en 
directe. Destacar com a novetat el “I Concurs de Cuina de 
Rebosteria de la Garrofa”. Ja al migdia un moment molt 
emotiu per a tots i d’un significat molt especial va arribar al 
moment de descobrir la placa que donarà nom des d’aquest 
any a la caseta de pagès en homenatge i record al Sr. Juanito 
Chavarria. Ja a la tarda era el moment de rebre l’inaugurador. 
Aquest any l’encarregat ha estat el xef Jeroni Castells, del 
Restaurant Les Moles. Amb ell ja podem dir que les tres 
Estrelles Michelin del territori han estat inauguradors de la 
Fira. Un altre moment emotiu va ser el reconeixement dels 
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Mestres del Morter i la Comissió de la Fira de l’Oli al Sr. 
Joan Blanquet, guanyador del I Concurs d’Allioli “Mestre del 
Morter”. Els mateixos mestres del Morter ens sorprenien 
després amb el tradicional “Concurs d’Elaboració d’Allioli 
Adobat”. En l’apartat cultural, es lliuraren els premis del 
“XVIII Concurs de Pintura del Poble de Jesús”. Al mateix 
temps i durant tota la tarda es podien escoltar per tot el 
poble la música de les 17 colles participants a la XXIII 
Trobada de Grallers i Dolçainers dels Països Catalans, 
música que ja no va parar fins la nit al concert de folk amb 
els grups Mascarats, Pepet i Marieta i el DJ PDCAT.
Ja diumenge, de bon matí, un bon esmorzar de pagès per 
agafar forces per afrontar l’atapeït dia. A meitat matí vam 
gaudir del concert de la “Banda de Música Manel Martines 
Solà”. També del “XXXIII Concurs d’Allioli” en el qual els 
participants lluiten fent quilograms d’allioli per aconseguir 
entrar al selecte grup de “Mestre del Morter”. Mentrestant, 
a la carpa de l’espai “Àgora” inici de dos actes importants 
dintre la Fira i de referència més enllà de les nostres Terres. 
La “Taula de l’Oli de la Llotja de Contractació de Tortosa” 
en la qual es fixen els preus de referència del preu de l’oli, 
i a continuació el lliurament de premis del “XXXIV Concurs 
al tast dels olis de les Terres de l’Ebre”. Va tenir l’honor 
de presidir l’acte el Sr. Ramón Fàbregues, pagès i membre 
des dels seus inicis de la comissió organitzadora de la 
Fira. Iniciàvem el diumenge la tarda amb dos concursos, 
el “XIX Concurs de Llançadors de Pinyols d’Oliva amb la 
Boca” i el “XXIII Concurs de Plegadors Manuals d’Olives 
Sense Ungles”, amb ballada de jotes i música tradicional de 
Paracota i Samfaina. L’Últim acte abans del lliurament dels 
premis i del sortejos va ser la taula-col·loqui que ens van 
oferir Vicent Guimerà, de l’Antic Molí, i Fran López, del Torreó 
de l’Indià, sota el títol “Les Terres de l’Ebre i les seues 
estrelles Michelin, present i futur d’una cuina excepcional”. 
I ja per últim lliuraments de premis i l’esperat sorteig del 
pes en oli. A més durant tota la Fira vam gaudir de mostres 
gastronòmiques, cuina en directe, tasts d’olis, exposicions, 
xarrades del sector de la pagesia, degustacions i cultura 
popular del món de la pagesia. 
Enguany, com a novetat i amb molt bona acceptació entre 
els visitants a la Fira, es van poder veure dos molins antics, 
el de Cecília i el de Prats. També una altra novetat va ser 
oferir als visitants un servei de bus interurbà gratuït. Un altra 
novetat vam tenir-la el diumenge a la tarda, amb l’emissió 
en directe per a tota Catalunya i des de la nostra Fira del 
programa “1Món.cat”. 
Agrair la col·laboració de Soldebre SCCL, EIG (Empreses 
Innovadores de la Garrofa) i l’AECE (Associació d’Empresaris 
de les Comarques de l’Ebre). També, i no menys importants, 
agrair la tasca de la Comissió de la Fira de l’Oli, dels 
Mestres del Morter, de la Comissió de Festes i de totes 
aquelles persones que des de l’anonimat han posat el seu 
gra d’arena per fer d’aquesta Fira un referent a nivell del 
nostre país.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor Fires 
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FIRA DE L’OLI I DE LA GARROFA DE LES TERRES DE L’EBRE



CONCURSOS



XXXIV CONCURS AL TAST DELS OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE
PREMIS DELS CONCURSOS DE LA FIRA DE L’OLI I DE LA GARROFA

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE 
EXTRA DOP de les Terres de l’Ebre. Olis amb 
Denominació d’Origen Protegida (DOP) del Baix 
Ebre- Montsià i la Terra Alta.

Premi in Memoriam al Sr. Joan Rodríguez Andreu.
1r. IBEROLEI (COOP. DE SANTA BÀRBARA)
2n. SOLDEBRE – MORRUT (TORTOSA)
3r. RIUS D’OR – EMPLETRE (LA FATARELLA)

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA de 
les Terres de l’Ebre sense DOP.

1r. MOLÍ DEL LLARG (TORTOSA)
2n. MAS DEL CLOS (MÓRA D’EBRE)
3r. COPERELLÓ (COOP. SANT ISIDRE DEL PERELLÓ)

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA 
ECOLÒGIC.

1r. OR DE L’EBRE ECOLÒGIC DE COLOMÉ MULET 
(CAMPREDÓ)

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA.
1r. GRAN DEGUSTUS (COOP. DE LA GRANADELLA)
2n. PRIORDEI – ARBEQUINA (PRIORAT)

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE. Productors 
particulars i de collita pròpia.

1r. FRANCESC CID FORTUÑO I EFRÉN BORRÁS 
(XERTA)
2n. CARLOS PANISELLO (TORTOSA)
3r. NIPPON OLIVE (TORTOSA)

D’ENTRE EL MILLOR OLI DE LES CATEGORIES A, B, C i 
D S’ESCOLLIRÀ EL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA 
DEL CONCURS.
IBEROLEI (COOP. DE SANTA BÀRBARA)

I CONCURS DE CUINA DE REBOSTERIA DE LA 
GARROFA

CATEGORIA PROFESSIONAL:
1r. PREMI: MONTSE SERRAMIA
2n. PREMI: ADRIÀ GOMIS

CATEGORIA AFICIONAT:
1r. PREMI: JUAN ANTONIO CHAVARRIA
2n. PREMI: GEMMA ESCUDERO
3r. PREMI: MARIA CINTA PANISELLO

XX CONCURS ALLIOLI JUVENIL
1r. PREMI: ANDREA CORDOVILLA MOLINA (11 ANYS)
Pes: 1.240 gr.   
2n PREMI: ALEIX CORTÉS NIELLES (12 ANYS)
Pes: 1.005 gr.
3r. PREMI: ANNA CALVO FLORES (12 ANYS)
Pes: 0’675 gr.

RESTA DE PARTICIPANTS:
PAULA TEJEDA VAQUER
CINTA VIDIELLA PALLARÉS
MANU ÁLVAREZ
ERIC PANISELLO BORRÀS

XIX LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA JUVENIL
1R. PREMI: ERIC PANISELLO BORRÀS (4’55 M)
2N PREMI: MANU ÁLVAREZ (4’10 M)
3R PREMI: CINTA VIDIELLA PALLARÉS (2’20 M) 

CONCURS DE MESTRES DEL MORTER AMB 
ELABORACIÓ D’ALLIOLI AROMÀTIC 

Guanyador: SÍLVIA PANISELLO VILARROYA (ALLIOLI 
DE CEPS DESHIDRATATS I ESPÈCIES).

XXIII CONCURS ALLIOLI: MESTRE DEL MORTER
1r. PREMI: NATÀLIA FERRÉ ALEIXENDRI (ARRANS DE 
SEGLE)
Pes: 2.480 gr.
2n PREMI: MARIA PANISELLO VILARROYA (ARRANS 
DE SEGLE)
Pes: 2.250 gr.
3r PREMI: SANDRA FERRANDO MARTÍNEZ (ANEM 
TIRANT)
Pes: 1.805 gr.

XIX LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA
1r. PREMI: MIQUEL ALTADILL LLASAT (9’35 m)
2n PREMI: ISIDRO CORDOVILLA RODRÍGUEZ (8’85 
m) 
3r PREMI: JORDI DE LA VEGA ROYO (8’15 m)

XXIII CONCURS PLEGADORS D’OLIVES SENSE 
UNGLES

1r. PREMI: JOANA GALCERÀ LLUÍS (4.110 gr)
2n PREMI: RAMON CODORNIU MORENO (2.995 gr)
3r PREMI: FERMIN BENAIGES CAMINS (2.935 gr)

XXI CONCURS OLIVES POSADES CASOLANES
1r. PREMI: JOAN GISBERT
2n PREMI: JOSEP CURTO
3r. PREMI: JOAN GISBERT

VII TRIATLÓ DE L’OLI
1r. PREMI: RAMON CODORNIU MORENO (TIBURONS)
2n. PREMI: MARIA PANISELLO VILARROYA (ARRANS 
DE SEGLE)
3r. PREMI: EVA FORCADELL PAPIOL (IO BÉ I TU?)

OBSEQUI DEL SEU PES EN LITRES D’OLI: 
NÚM. 747 – JOSEP PRÍNCEP (119 LITRES)
EIG – ROSA FRANQUET BARRUÉ
TAST OLIS – MARC FERRANDO TORRUBIANO
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DIMECRES, 25 D’ABRIL

17.00h: Telling Stories de Sant Jordi, a càrrec de 
Marta Sales.
Lloc: Biblioteca de Jesús - Punt Jove 

19.00h: Presentació de la novel·la Darrere els 
seus talons (Cossetània Edicions), de l’escriptora 
Francesca Aliern.
Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús.
Col·labora: Associació de Dones de Jesús.

DIJOUS, 26 D’ABRIL

20.00h: Inauguració de la XII Fira Literària Joan 
Cid i Mulet a càrrec del col·lectiu Versos contra 
la violència. A continuació, espectacle literari i 
presentació del llibre Versos contra la violència.
Lloc: Espai ImmArt de l’Edifici de la Immaculada 
(claustre).

21.30h: Sopar groc per la llibertat.
Lloc: Bar Restaurant Sant Francesc (baixos edifici EMD).
Col·labora: Òmnium Cultural i Assemblea Nacional 
Catalana.

DIVENDRES, 27 D’ABRIL
Matí d’activitats literàries a la Llar d’Infats 
l’Espurna, a l’IE Daniel Mangrané i al CPEE Sant 
Jordi. Bebeteca, contacontes, lectura de textos... 
La Fira Literària Joan Cid i Mulet es desplaça als 
centres educatius del nostre poble.

13.00h: Postres literàries al menjador de l’IE Daniel 
Mangrané, amb lectura dels textos guanyadors del 
concurs de contes curts i poesia Ramon Ferrando 
i Adell. 
Lloc: Menjador de l’IE Daniel Mangrané.
Organitza: AMPA de l’IE Daniel Mangrané.

17.30h: Activitat infantil (edat aproximada de 4 a 
8 anys). Presentació del conte Totsomun i el calaix 
de les preguntes i contacontes a càrrec de l’autora, 
Montse Boldú.
Lloc: Gimnàs del Claustre de la Immaculada.

19.00h: Conferència “El pes de la culpa, rere un 
crim d’una novel·la negra” i presentació de la 
novel·la No deixis mai de mirar al cel, de Miquel 
Esteve (Columna Edicions).
Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús.

DISSABTE, 28 D’ABRIL
Durant el matí (de 10 a 14h), estands amb llibres: 
Biblioteca de Jesús, Biblioteca Marcel·lí Domingo 
(Tortosa), Llibreria La Mallén, Llibreria La 2 de 
Viladrich, Germanes Besolí i Muniatto – Onada 
Edicions, Tartaruga Edicions i Ebre Jocs.

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

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

11.00h: Presentació de l’obra guanyadora del 
X Concurs de Treballs de Recerca: La història de 
l’ensenyament al meu poble, Jesús de Pau Alaixendri 
Queralt.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

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

11.45h: Espai de presentació de llibres a càrrec 
dels seus autors.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
- El final del principio, d’Antoni Sabaté
- Ebre, relats d’una batalla. (Ebrejocs)
- Penta contem, de Noemí Molinero (Salvatella 

Editorial)
- Cultura popular, folklore i etnologia del Baix Ebre, 

de Carles Castellà (Onada Edicions)
- El tortosí del Baix Ebre i l’estàndard, de Carles 

Castellà (Onada Edicions)

19.00h: Concert ‘Live Flumine’, a càrrec del Cor 
Flumine de Tortosa.
Repertori variat i divers d’estils musicals que 
combina cançons a capella amb cançons 
acompanyades d’instruments musicals tocats 
pels mateixos membres del cor (piano, djembé, 
pandereta i altres percussions). Mescla de diferents 
tradicions i tendències musicals per fer viure al 
públic tota una experiència emocionant.
Lloc: Espai ImmArt de l’Edifici de la Immaculada 
(claustre).

XII FIRA LITERARIA JOAN CID I MULET
del 25 al 28 d’abril de 2018
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XXX I I I Romeria a l’ermita de Sant Bernabé
Revetlla de Sant Joan 2018

Dissabte, 9 de Juny
Romeria a l’Ermita de Sant Bernabé

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

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

catequesi. 
 A continuació GRAN FESTA POPULAR amb degustació de productes 

típics per a tothom. 

Divendres, 23 de Juny
Revetlla de Sant Joan a la Pista de l’Escola Daniel Mangrané

18.00h Recollida de la Flama del Canigó.

19.00h Recollida de taules per al sopar.
 Els qui ho desitgen podran sopar al recinte del ball.

22.00h Sopar.

24:00h GRAN REVETLLA DE SANT JOAN.
 Repartiment de la coca de Sant Joan.

Entrada lliure als posseïdors del bonofesta



Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre, 
continua la temporada 2018 amb moltes energies 
amb  els tallers dirigits amb l’expert reconegut 
amb l’art del bonsai, Xavier Redón Peinado, uns 
tallers que es realitzen durant tot l’any, excepte a 
l’estiu que fem un descans.
Tot i que els tallers ja estan iniciats us invitem a 
participar tallers amb els membres de l’Associació. 
Els tallers es realitzaran a les escoles velles de 
la EMD.
Per altra banda també participem en actes 
relacionats amb l’aniversari de l’escola de 
bonsai de Xavi Redon que es fan duran tot l’any a 
Peñíscola a Bonsai Zen.
Durant la temporada també realitzem altres actes 
com poden ser exposicions a fires, i altres de l’ 
EMD Jesús.
Telèfon de contacte: 686 32 08 35 (Josep 
Panisello) 

BONSAIS

ASSOCIACIÓ PUIG

L’Associació Josep Puig ha decidit tornar a 
organitzar, en aquesta edició del 2018, el sopar 
de lliurament de premis del Jesusenc de l’Any 
que s’havia deixat de fer durant els últims anys i 
que escollirà la persona o entitat més destacada 
de Jesús durant el 2017. La commemoració 
enguany del 20è aniversari del premi ha mogut 
als organitzadors a recuperar la festa que tindrà 
un al·licient molt especial per la invitació que es 
farà a tots els guanyadors d’aquestes últimes 
vint edicions, i en el cas d’aquells que ens hagin 
pogut deixar durant aquest temps que puguin 
estar representats per les seues respectives 
famílies. La trobada ajudarà a tenir una gran 
fotografia d’allò més destacat que ha passat al 

poble de Jesús durant les dues últimes dècades, 
en tenir en una mateixa nit la representació dels 
principals activistes socials, esportius i culturals 
del poble de Jesús. Des del primer dia el sistema 
ha estat inalterable en la forma de preselecció 
dels candidats i de la posterior elecció, fent-se 
per votació popular a través de les paperetes que 
es lliuren a l’Informatiu Jesusenc. L’Associació 
Josep Puig, que des de fa sis anys també lliura 
un Premi a la Trajectòria, ha previst el sopar del 
20è aniversari amb lliurament del premi Jesusenc 
de l’Any 2017 per al dissabte 30 de juny. El dia 
abans, 29 de juny a les 20.00h i a la Sala Jordi 
Brull de l’EMD, se celebrarà l’assemblea general 
ordinària anual de l’entitat.

EL PREMI JESUSENC DE L’ANY CELEBRA EL SEU 20È ANIVERSARI I RECUPERA LA 
FESTA AMB SOPAR PER LLIURAR ELS GUARDONS

JESUSENC DE L’ANY 2016
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Des de la darrera nota de l´últim Informatiu, els fets relacionats 
amb el procés independentista s’han anat succeint a una 
velocitat de vertigen. El 31 de gener, l’ANC va convocar 
una concentració davant el Parlament per donar suport a la 
investidura de Carles Puigdemont, però al cap d’una hora es 
va haver de donar per acabada davant l’anunci del President 
del Parlament, Roger Torrent, de l’ajornament del Ple. El Comitè 
Permanent de l’Assemblea es va posar en contacte directe amb 
els partits polítics i amb el Parlament per trobar consensos i 
unitat i per tirar endavant el mandat polític de l’1 d’octubre, 
ratificat a les eleccions del 21 de desembre.
Com en els darrers anys, “Jesús per la Independència” vam 
participar en la “XXIII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i II 
Fira de la Garrofa” organitzant l’Esmorzar per la República”, el 
diumenge 25 de febrer, a les 10 del matí al recinte firal. Aquest 
any vam comptar amb la nostra companya Mònica Sales, 
Regidora de Cultura i Ensenyament de l’EMD, i recentment 
Diputada del Parlament de Catalunya, com també amb Irene 
Fornós i amb diversos membres de les ANC ebrenques com 
d’ÒMNIUM. Hi va haver un interessant col·loqui, en el qual es 
van poder compartir dubtes i informacions sobre el moment 
polític que estem vivint.
Aquest mateix dia, a Barcelona, va tenir lloc la VI Assemblea 
General Ordinària de l’ANC, on es van retre comptes de la feina 
feta i de la gestió econòmica. Es va  homenatjar els exiliats i els 
empresonats i es encetar una nova etapa política amb el  Full 
de ruta posat al dia. També  es va convocar la manifestació del 
diumenge 11 de març, per a exigir un acord de govern entre les 
forces republicanes i desplegar la República.
El dilluns 26 de febrer va començar el dejuni col·lectiu per 
la llibertat dels presos polítics i els exiliats amb el lema 
Prou ostatges!, i per posar de manifest el dèficit democràtic 
que viu l’Estat espanyol i la privació de llibertats a la qual 
estan sotmesos Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, com a líders 
de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural; els 
membres del Govern legítim de Catalunya (el president Carles 
Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, les conselleres 
Clara Ponsatí, Meritxell Serret i els consellers Joaquim Forn, 
Antoni Comín i Lluís Puig), i l’exdiputada Anna Gabriel. Es 
va realitzar en diversos punts de Catalunya, com al pavelló 
poliesportiu de Roquetes, lloc de la repressió policial de l’1 
d’octubre, del 9  fins al 16 de març. Els participants  només 
van beure aigua, i van romandre durant un mínim de dos dies,  
fins  un màxim d’una setmana, sota un estricte control mèdic. 
Els voluntaris participants van cloure el dejuni amb un brindis 
simbòlic amb aigua, exigint la llibertat dels presos polítics i el 
retorn dels i les exiliades mentre el músic Joaquim Vilagrasa 
tocava amb el seu saxo El Cant dels Ocells. 

Amb l’aplicació del 155 s’han accentuat els atacs i agressions 
que rep l’escola per part de l’estat espanyol i dels partits 
unionistes de Catalunya. L’ANC  creu que cal defensar la 
nostra escola, la nostra llengua i el nostre model de societat 
cohesionada i inclusiva,  per això es va sumar a la convocatòria 
d’una manifestació el dia 17 de març a Barcelona,  de la 
sectorial d’Ensenyament, conjuntament amb  entitats i sindicats 
vinculats al món de l’ensenyament, amb el lema “L’escola no 
té por”.
EL 17 de març van tindre lloc les eleccions al Secretariat 
Nacional. Hi van participar tots els membres de ple dret i 
el 24 de març, es va constituir el nou Secretariat Nacional, 
començant així una nova etapa, en un moment complex, 
especialment després dels nous empresonaments, del 23 de 
març, de Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa 
i Raül Romeva, i de l’exili de Marta Rovira. El plenari va servir  
també per escollir els quatre càrrecs orgànics de l’entitat. El 
càrrec de presidència va recaure en Elisenda Paluzie, el de 
vicepresidència en Pep Cruanyes, el de secretària en Montserrat 
Rossell i el de tresoreria en Joaquim Arnau. Elisenda Paluzie va 
expressar el “suport incondicional” de l’entitat amb els presos 
polítics i va comentar que l’Estat espanyol té com a objectiu 
“humiliar” i “venjar-se” perquè l’1-O el país va donar una lliçó 
exercint el dret d’autodeterminació fent un referèndum que es 
va guanyar. Per això, creu que els presos polítics estan tancats 
per uns delictes “inventats” a partir de “relats faulats”, violant, 
d’aquesta manera, drets fonamentals. “Ja poden amenaçar, 
represaliar, escapçar-nos, que per cada persona que escapcin 
en sortirà una altra, perquè no tenim por” va dir. Va acabar 
el discurs dient que “Cal recuperar els ànims per continuar 
aquesta tasca democràtica i pacífica per aconseguir la llibertat 
del país”.
El darrer i trist esdeveniment que hem viscut, la detenció 
del President de la Generalitat Carles Puigdemont, a pocs 
quilòmetres passada la frontera alemanya, és ja un capítol més 
d’aquesta justícia espanyola polititzada. Durant els dies que 
el President va ser entre reixes a la localitat de Neumünster 
mai es va rendir: “malgrat les adversitats, no defalliré en la 
defensa dels meus ideals” i va rebre el suport des de Catalunya 
i d’arreu d’Europa, per carta, a les xarxes i també al carrer 
pacíficament. Celebrem l’alliberament del President i que es 
pose en evidència, una vegada més, la justícia espanyola. Amb 
actuacions com la de la justícia alemanya tenim més convicció 
per afirmar que Espanya té presos polítics en ple segle XXI.
Seguirem treballant per fer realitat el resultat de l’1-O i de les 
eleccions del 21-D.
ENDAVANT REPÚBLICA!

JESÚS x la INDEPENDÈNCIA

DEMOCRÀCIA, LLIBERTAT PER ALS PRESOS I EXILIATS POLÍTICS I REPÚBLICA!
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FOTOS

VISITA ALUMNES 1r

CONFRARIA DEL SAGRAT COR

CLUB PATÍ JESÚS SANT JOSEP

PARTICIPANTS DE L'IE DANIEL MANGRANÉ A LA COMPETICIÓ DE BÀDMINTON I
TENNIS TAULA DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA.



FOTOS

MENCIÓ ESPECIAL SR RAMON FÀBREGUES

MENCIÓ ESPECIAL SR. JUANITO CHAVARRIA

JEREMY ALCOBA FERRER
MILLOR ESPORTISTA 2017



MENCIÓ ESPECIAL SR RAMON FÀBREGUES

IV SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT A JESÚS
De l’11 al 17 de març va tenir lloc al nostre poble la 
IV Setmana de l’Activitat Física i la Salut. En aquesta 
els centres educatius i les entitats del poble van 
preparar un seguit d’actes, aptes per a qualsevol 
edat, on van donar a conèixer el seu dia a dia a 
tothom que s’hi vulgués atansar. El tret de sortida 
va ser la festa de la bicicleta el passat diumenge, 
11 de març, on 125 bicicletes van enfilar la Via 
Verda fins al camp de futbol del municipi d’Aldover. 
Ja de dilluns a divendres, en horari lectiu, els dos 
centres educatius del poble van preparar per als 
seus alumnes activitats especials per a aquests 
dies i sempre relacionades amb l’activitat física i 
la salut. Fins i tot es van desplaçar a instal·lacions 
esportives del poble per poder practicar in situ 
aquella especialitat concreta.  Ja a la tarda i fins 
a la nit, un seguit d’activitats organitzades per les 
entitats: tirades de birles, ball de saló i esportiu, 
jocs d’habilitat mental, jocs tradicionals, futbol, 
pàdel, judo, ciclisme, xarrades, gimcana, patinatge...  

Ja el dissabte, 17 de març, i com a acte de cloenda 
de la IV Setmana de l’Activitat Física i la Salut van 
tenir lloc el lliurament dels “Premis de l’Esport 
Jesusenc”. En aquesta cerimònia es va fer un 
reconeixement als esportistes del nostre poble 
pels resultats obtinguts la temporada 2016/2017. 
També van ser premiats factors importants del món 
de l’esport i el dia a dia com són la constància i  
el voluntariat. En aquesta edició i per primer any 
s’ha volgut premiar i donar també un protagonisme 
especial als més joves i futures promeses en edat 
escolar. Pel que fa als reconeixements i dintre de 
la categoria “Reconeixement a les Entitats” 
es va premiar el CF Jesús Catalònia, el Club Patí 

CF JESÚS CATALÒNIA

CLUB BALL ESPORTIU TWIST JESÚS

CLUB PATÍ JESÚS
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Jesús i el Club Ball Esportiu Twist Jesús. Dintre de 
la categoria “Projecció Esportiva, Constància i 
Voluntariat” es va premiar el Sr. Josep Ginovart 
Calafell de l’equip de bàsquet adaptat BAMESAD-
COCEMFE MAESTRAT, el runner Alejandro Galarza 
Sánchez, el directiu del Club Patí Jesús Sr. Isidro 
Puerto Garcia i l’exfutbolista Oscar Oliver Blanch. En 
la categoria “Reconeixement a Esportistes per 
part de les Entitats” es va fer un reconeixement 
al Sr. David Cosido Vicente per part del CF Jesús 
Catalònia, als components de la Muleta de Jesús 
com a embarcació guanyadora de la regata de les 
Festes de la Cinta 2017, als integrants de l’equip 
masculí de pàdel de Jesussport pels resultats a 
les Sèries Nacionals de Pàdel i al runner Gerard 
Monteverde Grau. 

Dintre de l’apartat “Mencions Especials” es va 
voler retre un homenatge per part del món esportiu 
al Sr. Ramón Fábregues Valldepérez, expresident 
del CF Jesús Catalònia i part important del teixit 
associatiu del poble. L’altra menció especial, 
i la més emotiva, va ser per una persona que 
malauradament ja no està entre nosaltres, el Sr. 
Juanito Chavarria Panisello, practicant del ciclisme i 
figura important i de referència en l’àmbit esportiu i 
social del dia a dia del poble. Dintre de la categoria 
“Millor Esportista” van rebre un premi la twirler 
Cinta Escoda Vicente pels èxits assolits en 
competicions internacionals, l’equip amateur del CF 
Jesús Catalònia per l’ascens a 2a Catalana, l’equip 
del Club Bitlles Jesús Catalònia campions de 2a 
Territorial TE i ascens a 1a Territorial TE i el pilot 
Jeremy Alcoba Ferrer, cinquè classificat al mundial 
júnior de Moto 3. D’entre tots ells s’escull “Millor 
Esportista Jesusenc de l’Any 2017” el pilot 
JEREMY ALCOBA FERRER, cinquè classificat l’any 
2017 al mundial júnior de moto 3 a les files del 
Junior Team Estrella Galicia 0,0. Aquest any 2018 
tornarà a fer el mundial júnior i com a premi per la 
bona temporada anterior, el veurem córrer al màxim 
nivell en l’elit del món al mundial de moto 3 en les 
proves que es disputen a Catalunya i a Espanya. 

No vull acabar sense agrair a totes i cadascuna de 
les persones que han estat a les reunions de treball 
per confeccionar aquest programa d’activitats 
i organitzar els premis esportius representant 
entitats, empreses, organismes i centres educatius 
del poble. Gràcies a totes i tots.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports EMD Jesús

CF JESÚS CATALÒNIA 

CINTA ESCODA VICENTE

CLUB BITLLES JESÚS CATALÒNIA 
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SORTIDES SANT JOSEP - SORTIDA HORTA DE SANT JOAN (24/02/18)
Som al febrer; com és natural fa bastant de fred però anem 
ben abrigats i marxem cap a Horta de Sant Joan. 
Deixem els cotxes al mas del Rosset, al costat de la 
bassa, la qual s’alimenta de la font Blanca. Després de 
l’esmorzaret, comencem la nostra excursió. El camí és 
ample i podem anar xerrant animadament. El primer que 
ens trobem és el que queda del mas de les Eres, força 
derruït. 
Com que anem pujant costa amunt les vistes són cada 
vegada més boniques. Tenim les roques de Benet al 
darrera i la vall als nostres peus. Passem per les Marrades 
gaudint de tot l’entorn que l’envolta i ens endinsem en el 
bosc de l’Alguer. Ens deixem seduir pel bosc i agafem tota 
l’essència que ens transmeten els arbres. Ens oblidem de 
les nostres preocupacions diàries i ens deixem acaronar 
per la serenitat i la tranquil·litat de la natura. 
Arribem a la Muntanyola i als bassis de la Muntanyola, amb 
poca aigua degut a la manca de pluges. En tot moment no 
deixem de gaudir de les vistes panoràmiques que tenim 
del Port. 
Anem a veure la cova o l’amagatall d’en Panxampla (el 
bandoler conegut de les nostres terres), avui en dia està 
tapada per unes pedres. Arribem a la font de la Solsida un 
lloc amb un encant especial. La poca aigua que cau per la 

muntanya, i degut a que és ombrívol està glaçada formant 
així petits caramells. 
Més endavant ens trobem una bassa que serveix per abastir 
els helicòpters en cas d’incendi i l’aigua té un gruix de gel 
de quatre dits. Després de passar el coll de Triadó parem a 
dinar. Com que fa solet i la temperatura, encara que baixa, 
és agradable aprofitem per descansar i xerrar una mica. 
En les bateries carregades continuem. Ja només ens queda 
una mica de costa amunt! Som al coll de Botana i després 
el pouet de Botana. Hi ha un petit tros que encara hi queda 
una mica de neu. Ara tot es costa avall, no obstant això hi 
han trams del camí que hem d’anar en compte perquè hem 
d’anar per les roques i saltar una mica, però res que no 
puguem superar. 
Arribem així a la font del Sord de Borrell. Un lloc molt bonic. 
A partir d’aquí el camí torna a ser ample i fàcil, així és que 
arribem en un tres i no res als cotxes. Fem un petit berenar 
i ens acomiadem tots contents fins a la propera sortida. 
Avui ha estat un dia molt agradable, gaudint d’unes vistes 
en tot moment espectaculars, i sobretot gaudint del bon 
ambient que es respira dins del grup.
Fins aviat!

Amparo Monllau

A la festivitat de Santa Àgueda, com ja és habitual, es va 
celebrar l’assemblea anual, va haver-hi canvi de membres 
de junta, van deixar la Junta: Margarita de la Cruz, Pili Mir, 
Cinta Giner i Mercedes Curto, i des de l’Associació els 
volem donar les gràcies pels anys que han treballat per 
tirar endavant l’associació, van entrar a la Junta: Cinta 
Aiximeno, Teresa Blanch i Asun Sanz, a les quals els hi 
donem la  benvinguda.
S’Han fet dos xarrades juntament amb el Casal de 
Jubilats, una que la van realitzar el Mossos d’Esquadra 
i l’altra a càrrec d’una estudiant en pràctiques sobre la 
prevenció de caigudes.
El dia 17 de març vam anar al Monestir de Montserrat, on 
vam estar molt ben rebudes, des d’aquí volem agrair a la 
Regidora Susanna Gómez per acompanyar-nos i fer-nos de 
guia, ja que ella és molt coneixedora del Monestir, vam fer 
una ofrena a la Verge amb pastissets gentilesa del Forn 
de Carlos i una garrafa d’oli, productes de la nostra terra. 
Vam dinar i per la tarda vam assistir al Teatre Condal a 
veure l’obra El fantasma de Canterville protagonitzada per 
Joan Pera. Vam gaudir d’un bon dia totes les sòcies que 
vàrem anar.
Per Setmana Santa es va rifar una Mona de Pasqüa de 6 
ous i 2 ampolles de cava, obsequis patrocinats per el Forn 
de Carlos i La botigueta respectivament, l’agraciada va 
ser la sòcia Cinta Beneito. 

El dimecres 25 d’abril a les 18h es realitzarà la presentació 
del nou llibre de Francesca Aliern “Darrere els seus 
tacons” a la Sala Jordi Brull i Martinez.
El sopar de fi de curs és realitzarà el 8 de juny a la Pèrgola, 
ja informarem del menú i el preu, i tindrem ball a càrrec 
de Paredes.
Reiterem una vegada més a les sòcies que qui no ens 
haja facilitat les dades i el número de compte actualitzat 
ens ho faça saber el més aviat possible.

ASSOCIACIÓ DE DONES
NOTA INFORMATIVA ASSOCIACIÓ DE DONES
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LA PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT
Va estar a punt de passar-nos, aquest any, allò del pastor 
que digué: “Marzo, marcero, por los pocos dias que te 
quedan ya no te temo, a la montaña me voy. A lo que va 
respondre març: tres dias que me quedan y dos que le 
pretaré a mi hermano abril, de ovejas me comería más 
de mil. Va vindre una gelada i d’ovelles no en va quedar 
cap”. Però no, tot que hi va haver un temps molt variable, 
varem poder fer tots actes programats aquesta Setmana 
Santa.
Comencem pel Diumege de Rams amb la novetat de la 
participació en la processó i tamborada després de la 
Missa de la Banda de Tambors de la Confraria del Sagrat 
Cor.
I ja sembla una tradició, el Divendres Sant tornarem a 
representar dins l’església el Retaule de la Passió 
com a introducció i organització de la Processó del Sant 
Enterrament. 
La representació comença al carrer, a les 9 de la nit, 
els components de la Penya Lo Carrau es passejaren 
pels carrers del poble anunciant la Processó, mentre la 
matraca amb el seu soroll de fusta sonava al campanar. 
Antigament hi havia el costum de no sonar les campanes 
durant el Divendres i Dissabte Sant, al seu lloc sonava la 
matraca per anunciar els actes. Després, a les 9’30, ja 
dins l’església, hi va haver l’entrada dels actors amb el 
cant “Caminem” acompanyats del timbal.
Dos lectors porten el fil conductor desgranant el relat de 
la Passió i uns actors –Jesús, Judes, Pilat, el Sanedrí, Maria, 
Joan ...- van representant les diferents escenes –l’Oració 
a l’hort de Getsemaní, la Traïció de Judes, el Judici davant 
Pilat ...-  i, al seu moment, tal com va avançant el relat i la 
representació, surten els diferents passos –Jesús portant 
la Creu, el Cirineu, Maria Magdalena, Salomé i la Verònica, 

el pas del Despullament amb la banda de Tambors i 
els seus confrares, Jesús clavat a la Creu, el Sepulcre 
de Jesús amb els xiquets-tes de comunió  amb els seus 
fanalets il·luminant el Sepulcre i per acabar la Dolorosa 
amb les Magdalenes - tots posant-se al passadís central, 
organitzant d’aquesta manera la Processó. Un repic de 
tambors anuncia el començament de la Processó.  La 
gent surt de l’Església al carrer i es col·loca al seu lloc. 
Dos fileres llargues de persones amb ciris a les mans 
i al mig els diferents passos avancen silenciosament i 
amb molta dignitat pels carrers del poble acompanyant 
a Jesús mort i sepultat, sols els tambors el so de la 
matraca trenquen el silenci de la nit.
Agraeixo a tots els actors, als cantors, a la Confraria 
del Sagrat Cor, a la Banda de Tambors, a la penya Lo 
Carrau, als portadors dels passos, a Julio i Sisco per 
la seua megafonia, als xiquets-tes de Comunió, a les 
Magdalenes ..., a tots aquells que d’una manera o altra 
contribueixen a que resulte un acte multitudinari i molt 
participatiu. Moltes gràcies a tots.

Mn. Paco
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SEGUINT LES PETJADES DE SANT FRANCESC

NOTES DE CONDOL Els familiars de Joan Solé Tafalla agraïm 
sincerament les nombroses mostres de 
suport, condol i estima rebudes des del 
dia que va morir, el 30-12-2017, a l’edat 
de 98 anys. Mai oblidarem el vostre 
acompanyament en la vetlla del dia 31  i 
en el dia de l’enterrament, Cap d’Any, en 
el qual, ens consta, vau haver de deixar  la 
sobretaula de la festivitat per fer-nos costat. També volem 
fer extensiva la nostra gratitud al personal sanitari que el va 
atendre durant els darrers mesos de la seua vida. 
La història, no sempre fàcil, que has viscut,
les vivències contades amb la teua privilegiada memòria 
els teus consells i el teu amor,
ens han acompanyat, ens acompanyen 
i ens acompanyaran sempre!

Necrològica

Des de l’EMD de Jesús volem 
donar el nostre més sentit 
condol a Pilar per la defunció el 
passat 22 de març de José M. 
Bengochea Montserrat a l’edat 
de 72 anys.

José havia treballat a l’oficina municipal de 
Jesús realitzant tasques administratives des 
de l’any 1972 i fins el 2011, any de la seva 
jubilació.

Durant l’Edat mitjana, els monjos, amb Sant Benet com 
a capdavanter, declarat “Pare d’Europa”, van ser els 
educadors i guies espirituals i culturals d’Europa, més 
que res perquè des dels monestirs van anar evangelitzant 
i educant culturalment els pobles germànics, contribuint 
més que ningú a l’edificació de l’Europa cristiana. En 
qualsevol manifestació de la vida medieval s’hi veu 
l’empremta del cristianisme, perquè l’Església va llaurar 
a fons durant aquests segles.
Deixant els monestirs, la vida religiosa encara tindrà un 
nou desenvolupamen a l’Edat Mitjana. En efecte, els 
ordes mendicants representen una nova primavera: els 
principals són els franciscans i els dominics. La seva 
característica és la pobresa i la predicació ambulant, 
“de fira en fira, de mercat en mercat”, fent-se així 
presents enmig de les ciutats. Ja no viuen apartats sinó 
que els convents són presents al bell mig o al costat de 
les ciutats mercantils.

La Parròquia de Sant Francesc, de Jesús, seguint les 
petjades del seu Patró, ha volgut fer-se present en la XXIII 
Fira de l’Oli i II de la Garrofa, que es van celebrar a Jesús 
del 23 al 25 de febrer, administrant el sagrament de la 
Santa Unció als malalts i a la gent gran, remarcant 
d’aquesta manera el valor simbòlic i espiritual de l’oli. 
Donat aquests valor, no és estrany que Jesús volgué 
escollir l’oli com a matèria d’alguns dels sagraments. 
El divendres, dia 23, hi hagué una estona de pregària 
com a preparació i el diumenge, dia 25, l’administració 
del sagrament a l’església. Els malalts que no van poder 
venir a l’església la van rebre a casa. Durant els dies de 
la Fira, el temple parroquial va estar  obert tot el dia
Si la principal característica dels franciscans és l’esperit 
de pobresa, Mans Unides i Missions tenien el seu estand 
a l’entrada del Centre Parroqual, venent camisetes i 
productes  del tercer món: cafè, sucre, cacau, xocolata ... 

Mossèn Paco
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DEL 6 AL 14 DE JULIOL
Festes Majors Jesus 2018

DIVENDRES, 6 DE JULIOL
Presentació de Pubilles i Hereus. Proclamació 

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

DISSABTE, 7 DE JULIOL
Ball de Pubilles i Hereus

ORQUESTRA QUINTA NOTA

DIUMENGE, 8 DE JULIOL
NIT DE TEATRE

DILLUNS, 9 DE JULIOL
Dia de la Gent Gran: Sopar i Ball 

Nit Jove

DIMARTS, 10 DE JULIOL
ORQUESTRA NUEVA SAMURAI

DIMECRES, 11 DE JULIOL
Paella Popular

ORQUESTRA AGORA

DIJOUS, 12 DE JULIOL
VIII TROBADA DE CLUBS DE BALL ESPORTIU

FESTA JOVE

DIVENDRES, 13 DE JULIOL
LOS MARTINES i

ORQUESTRA MUNDO

DISSABTE, 14 DE JULIOL
Sopar d’estofat de bou

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

ZONA JOVE: 
FESTES MAJORS 

2018

1r. premi: 500,00 €
2n. premi: 350,00 €
3r. premi: 250,00 €
Es gratificarà amb 100€ 
totes aquelles carrosses 
que es presenten a concurs 
i gaudeixin d’un treball.
Per apuntar-vos al concurs, 
passeu per l’Oficina de 
l’EMD.
Heu de presentar el DNI 
d’un responsable major de 
18 anys, adreça del local on 
es fa la carrossa i telèfon de 
contacte.
Al moment de la inscripció, 
cada carrossa concursant 
haurà de presentar un 
representant.

CONCURS DE 
CARROSSES

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

Horaris:
Del 10 al 31 de maig:

- els dijous de 16.30h a 18.30h.
A partir del dilluns 4 de juny:

- de dilluns a divendres de 9.00h a 13.30h.
- els dijous de 16.30h a 18.30h.

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

L’abonament juvenil correspon als nascuts els 
anys 2001, 2002, 2003 i 2004, però serà gratuït 
per aquells que els seus pares siguen posseïdors 
d’abonament. Els nascuts abans de l’any 2000 
(inclòs), paguen abonament individual.
A partir del dilluns, 2 de juliol (inclòs), els abonaments 
tindran un recàrrec del 10%.

Us comuniquem que per al sopar de 
la Gent Gran, què tindrà lloc dilluns, 
9 de juliol, durant les Festes Majors, 
els jubilats de Jesús que vulguin 
assistir-hi, prèviament hauran de 
passar per les Oficines Municipals 
de l’EMD, per comprar el tiquet, al 
preu de 2€.
Els jubilats que no siguen de Jesús i 
vulguen assistir al sopar, el preu de 
tiquet és de 10€.
Poden passar a inscriure’s del 10 
de maig al 29 de juny.

SOPAR DE LA GENT 
GRAN DE JESUS

VENDA D’ABONAMENTS I TAULES

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

ESTOFAT DE BOU
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CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC - JESÚS 
Activitats dutes a terme per aquest Casal, durant el 
primer trimestre de l’any.
El dissabte 17 febrer vam celebrar el Sopar-Ball de Sant 
Valentí,un total de 59 socis vam gaudir d’una bona festa, 
el sopar servit pel Restaurant del Casal, va estar molt bé, 
al ball molt bon ambient i diversió. Es va obsequiar a les 
dones amb un petit detall de Sant Valentí que va ser del 
seu agrat. Al dia següent diumenge 18 febrer la Festa del 
Carnaval, van haver moltes disfresses i vam xalar molt.
El dijous 1 de març vam tenir una xerrada de Prevenció 
d’Estafes. “Com evitar l’engany”, va ser molt amena 
i va asistir molta gent, fou a càrrec dels Mossos 
d’Esquadra i en vam aprendre moltes coses, amb la 
projecció audiovisual de casos i maneres d’actuar dels 
qui ens volen prendre els dinerets, molt interessant, 
explicat pel Mosso Miquel.
També el dia 9 de març vam tenir una conferencia a 
carrec de l’Estudiant d’infermeria, Dana Martinez, sota 
el tema Prevenció de Caigudes en edat avançada, es 

va celebrar a la Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesus, amb 
molta assistència.
El diumenge 18 de març La Festa de la Fogaseta, vam 
ser 66 socis que vam disfrutar de la Festa, primer amb 
el berenar i després amb la sessió de ball que ens va fer 
pair la truita de carxofa, alls tendres i salsitxa, servit pel 
Bar del Casal.
I dintre la IV Setmana de L’Activitat Física i La Salut de 
l’11 al 17 de març. Ens vam adherir a la programació 
dels diferents actes. El Casal organitza de dilluns 12 de 
març fins divendres 16 de març, jocs de taula i d’ habilitat 
mental per a tothom, en horari de 10 a 12.
Ara les properes activitats previstes són el 29 d’Abril La 
Festa de la Rosa ( Sant Jordi ) amb ball inclós i com a 
viatge previst més destacable els dies 16 i 17 de juny a 
Saragossa i Monestir de Pedra ( 2 dies ).
Salutacions molt cordials a tothom i salut.

LA JUNTA DIRECTIVA
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PÀDEL

DINAMITZACIÓ PARCS DE SALUT

CONVENI AMB CFJ CATALÒNIA CONVENI AMB AVV JESÚS CATALÒNIA

L’equip de pàdel femení de Jesussport han volgut 
solidaritzar-se amb el càncer de mama i avui han 
estrenat equipació en la que lluiran el llaç rosa 
donant suport a aquesta gran causa. Dir-vos que el 
proper dia 22 d’abril jugaran la final de consolació 
de la màxima categoria al playoff de les Sèries 
Nacionals de Pàdel a les instal·lacions de Tarragona.

També destacar que l’equip masculí de jesussport 
està disputant l’esmentat playoff i que els dos 
enfrontaments jugats, han acabat amb una àmplia 
victòria que els permetrà jugar les semifinals el dia 
22 d’abril. Felicitats, gràcies a totes i a tots i a 
continuar gaudint d’aquest esport.





A TWIST ESTEM D’ENHORABONA!!!
Aquest passat mes de febrer Mercè Llorca i Giuseppe Sgroi 
de TWIST Jesús s’han proclamat Campions d’Espanya Adult 
Standard. Moltes felicitats en nom de tota la famíla de 
TWIST Jesús.
També celebrem l’estrena de tres parelletes de 
precompetició: Eric i Mireya, Adrià i Emma al V Trofeu ciutat 
d’Amposta i Cinta i Ricard al I Trofeu Ibèrica de Cambrils. 
Moltes felicitats!!! A seguir entrenant i millorant el vostre 
ball!!! Estem molt contents de poder acompanyar-vos en 
aquesta nova aventura!!!!
L’escola també ha participat, com en edicions anteriors, a 
la IV setmana de l’activitat física oferint tota la  setmana la 
possibilitat d’assistir gratuïtament a qualsevol de les activitats de ball social que us oferim: zamba, salsa, linedance, 
ball de saló,...  i una masterclass  de zumba adreçada a l’alumnat de l’Escola Sant Jordi.
Moltes gràcies pel trofeu de reconeixement com a entitat esportiva en l’acte de lliurament dels “Premis de l’esport 
Jesusenc” recollit pel president de TWIST Jesús.
En les diferents competicions en què han participat les parelles de competició celebrades a Lleida, Amposta, Marina 
d’Or i Cambrils, han obtingut excel·lents resultats…la nostra enhorabona a Marc i Cristina, Vera i Pau, Carme i Pau, 
Marta i Pau, Sara i Vasili. Al facebook de TWIST trobareu el detall de tots aquests nombrosos i magnífics  resultats. A 
nivell internacional Carme i Pau han participat al Trofeu Colombo a Pieve di Cento a Bolònia obtenint també un excel·lent 
resultat. Amunt TWIST Jesús!!!!

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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CF JESÚS CATALÒNIA
De l’11 al 17 de març es va celebrar la 4ª edició de la 
Setmana de l’activitat Física i de l’Esport de Jesús. El 
CF Jesús Catalònia també hi va participar organitzant 
diferents esdeveniments. El primer, que va tenir lloc 
al camp de futbol el dia 14 de març, va consistir en 
un entrenament de l’equip de les Terres de l’Ebre que 
va participar i guanyar el MIC-INTEGRA. El següent 
esdeveniment organitzat pel club va ser la Gimcana 
esportiva. Durant aquesta, els assistents van poder 
gaudir de diferents activitats i jocs preparats i 
guiats pel coordinador i entrenadors del mateix club. 
Voldríem agrair un cop més la cessió de les Bubble 
Fun per part de EIXAM educació i lleure. El dia 15 
de març, Jessica Ballesté Moreno, la fisioterapeuta 
del club, va realitzar una xarrada titulada “Acupuntura 
esportiva”. El dia 16 de març, Mònica Vallès Sogues, 
llicenciada en psicologia i especialitzada en coaching 
i educació emocional, va portar a terme una xarrada 
titulada “Juguem des de la grada”. Finalment, el darrer 

esdeveniment organitzat pel club es va realitzar el 
22 de març. Aquest va consistir en una altra xarrada 
realitzada per Victor Grau titulada “Futbol i valors: 
dues peces clau en la formació i educació dels més 
petits”. Des del CF Jesús Catalònia, volem agrair a 
totes les persones que van participar en totes les 
activitats que el club va organitzar, destacant als que 
van dirigir les tres conferències portades a terme, ja 
que aquestes van ser molt interessants per al públic 
assistent. Finalment, volem felicitar a Oscar Oliver 
Blanch i a David Cosidó pels premis que van rebre per 
les seves trajectòries esportives a Oscar per dedicar 
tota una vida al club de futbol del seu poble i a David 
per la llarga trajectòria futbolística i les 9 temporades 
al CF Jesús Catalònia. Aquests guardons els van rebre 
al lliurament de premis celebrat el 17 de març com 
a acte de cloenda de la IV de l’activitat Física i de 
l’Esport de Jesús.
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Futbol base
Passada ja la setmana Santa, els nostres equips 
segueixen participant en les respectives competicions 
fent una progressió positiva en termes generals. El 
que voldríem destacar és la participació de tres dels 
nostres equips al Torneig ITE. El nostre Prebenjamí, 
Benjamí i Aleví van representar el nostre club en aquest 
torneig. La seva trajectòria a la fase de grups va ser 
increïble, ja que tots tres equips van classificar-se a la 
següent ronda. En canvi, als octaus de final tots tres 
van ser eliminats per equips de més entitat. Tot i així, 
volem destacar la gran imatge donada pels jugadors 
del nostre club, i per tant volem agrair-los l’actitud que 
van mostrar al llarg del torneig. Cal afegir que, aquest 
cop no es va guanyar res dins del camp però si a fora, 
ja que les mares i els pares assistents al torneig 
van ser nombrats com la millor afició del torneig. 
Per tant, també s’ha de destacar que vosaltres, els 
pares i mares, també representeu el nostre club, i que 
reconeixements com aquests ens han de servir per 
seguir donant exemple als camps de futbol cada cap 
de setmana. 

Equips amateurs
Pel que fa al filial, aquest es troba a la 12ª posició 
de la taula amb 23 punts. La temporada de l’equip 
ha estat marcada per la irregularitat dels resultats, ja 
que s’han guanyat partits contra equips d’entitat, però 
se n’han perdut davant d’equips inferiors a priori.  Tot 
i així, l’equip continuarà competint partit a partit per 
tal de treure el màxim de punts possibles i guanyar 
alguna posició.
Pel que fa al primer equip, aquest es troba en una 

zona crítica a la classificació. Del que portem d’any, 
l’equip no ha estat capaç de guanyar cap dels partits 
que ha disputat, tot i els dos fitxatges fets. En canvi, 
l’equip està competint en cada partit i intenta donar 
la millor imatge possible per tal de defensar els colors 
del club. Tan cos tècnic com jugadors, seguiran lluitant 
per evitar el descens a la 3ª Catalana, i en cas que 
això és confirmi matemàticament, l’equip continuarà 
lluitant a cada partit per tal de donar una bona imatge 
com a equip i com a club.

Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat del Club 
mitjançant l’Ebando i també a través de les xarxes 
socials.
Facebook: www.facebook.com/jesus.catalonia
Instagram: @ cfjesuscatalonia 
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ITV AGRICOLA
La unitat mòbil ITV Agrícola i de ciclomotors realitzarà les 
inspeccions el proper divendres 4 de maig.
Per demanar hora, s’ha de passar per les oficines de  l’EMD 
de Jesús amb el número de matrícula.
Lloc: Solar Ctra. de Roquetes.

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
Abril:

• XII FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET. De dimecres 25 
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: de 8.30h a 13.00h.
Divendres: de 18.00h a 20.00h.
CEMENTERI MUNICIPAL
Horari d’estiu (a partir del 26 de març):
Dies laborables: de 9.00h a 19.00h.
Dissabtes i festius: de 9.00h a 20.00h.
PUNT JOVE
De dilluns a divendres, de 16.30h a 19.00h.
Els dimecres de la segona i quarta setmana de cada mes, de 10.00h 
a 12.30h.
Abril: 11 i 25
Maig: 9 i 23
Juny: 13 i 27

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 voluminosos 

en general (màxim 4/5 peces), els dijous al matí.
- Servei de recollida selectiva de cartró, els divendres a la tarda.
Per tal de concretar dia i hora de recollida, s’ha de trucar al 
tel. 600 927 902.

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.

PUNT 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’es-
cola, pot passar per la Biblioteca de Jesús - Punt@Jove per tal de fer-ne 
la reserva.

Fins el 14 de juny es necessari sol·licitar autorització per la crema. 
La podeu realitzar a les oficines municipals de l’EMD de Jesús.

Cal portar:
- Polígon i parcel·la; - DNI del sol·licitant; - Número de telèfon 
mòbil.INSCRIPCIÓ CAMPAMENTS VALLIBONA 18

Del 27 de juliol al 2 d’agost
Els interessats passeu per les oficines de la Parròquia

CREMA DE BRANCATGE I RESTES VEGETALS 
PROCEDENTS DE TREBALLS AGRÍCOLES

CANVI PARADA AUTOBUS
Amb motiu de la celebració de les Catifes del Sagrat Cor 
de Jesús, el diumenge 10 de juny, hi haurà una única 
parada a les illetes d’entrada al poble, a l’Eix de l’Ebre.
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De dilluns a divendres de 8h a 21h
HORARI DEL CONSULTORI MÈDIC DE JESÚS

Matí Tarda

Dilluns Dr. Juan Pediatria (12:00-14:00 h) Dra. Favà

Dimarts Dra. Favà Pediatria (09:00-11:30 h) Dr. Juan

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

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

Divendres Rotatori Rotatori

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

DILLUNS, 16 D’ABRIL
17.00h fins les 18.00h ZUMBA2 per tothom

19.30h Audició a càrrec de l’alumnat de cant modern i coral.

DIMARTS, 17 D’ABRIL
17h fins les 18.30h
1a. CURSA ENIGMÀTICA
“EL MISTERI DELS INSTRUMENTS DESAPAREGUTS”
19.30h Audició a càrrec de l’alumnat de piano i oboè.

DIMECRES, 18 D’ABRIL
17.00h fins les 18.30h BATUKADA.
19.30h Audició a càrrec de l’alumnat de percussió i guitarra

ESCOLA DE MÚSICA MANEL MARTINES I SOLÀ
XXI SETMANA CULTURAL

del 16 al 20 d’abril

DIJOUS, 19 D’ABRIL

17h dins les 18.00h TALLER DE PILATES.

19.30h Audició a càrrec de l’alumnat de clarinet,

           metall greu i flauta.

21h fins les 22.30h TALLER DE CORAL ADULTS

Divendres, 20 d’abril

17.h fins les 18.30h INICIACIÓ AL SOUNDPAINTING.

19.30h  Audició a càrrec de l’alumnat de trompeta, saxo i conjunt 

instrumental. 
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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 977 500 735
Lloc: EMD de Jesús
https://dis-jesus.baixebre.cat

Si la vostra empresa necessita personal, 
podeu adreçar-vos a emd.jesus@altanet.

org i us facilitarem la nostra base de 
dades de demandes de treball

DEMANDES
PEÓ/OPERARI 22

ESPORTS/LLEURE 2

NETEJA/CUIDADOR 4

ADMINISTRATIU 12

PEDAGOGIA 2

EDUCACIÓ INFANTIL 5

FORMACIÓ EN PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL 1

TÈCNIC INFORMÀTIC 1

DELINEANT 1

HISTÒRIA 1

C. QUÍMIQUES 1

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 

AJUTS GENERALITAT DE CATALUNYA
Ajut Destinataris Objecte Termini Sol·licitud

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

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

Un mes, a comptar des de l’en-
demà de la data de naixement de 
l’infant

SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Ajut Destinataris Objecte
Termini Sol·licitud

Import màxim
XIII PREMI SOLIDARITAT Entitats Projectes o iniciatives d’àmbit social i/o 

solidari enfocats a la comarca del Baix 
Ebre durant l’any 2018.

31/10/2018
1.500 € al millor projecte

XII PREMI A L’EMPRENEDORIA, 2018 Empreses que estiguin establertes a la 
comarca del Baix Ebre, o bé aquells em-
prenedors que tinguin prevista la cons-
titució i l’inici de l’activitat empresarial 
en la comarca del Baix Ebre

Reconèixer la iniciativa emprenedora i 
la innovació de les noves empreses ubi-
cades a la comarca del Baix Ebre per la 
seva contribució al desenvolupament so-
cioeconòmic del territori i a la creació de 
llocs de treball.

15/11/2018
Dotació econòmica de 1000 eu-
ros,i la cessió durant un any dels 
espais comuns del Viver d’em-
preses i Centre de Negocis Baix 
Ebre Innova

III PREMI FOTOGRÀFIC DEL CONSELL 
CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL 
BAIX EBRE

Persones majors de 65 anys que esti-
guin empadronades a la comarca del 
Baix Ebre

Difondre les activitats que la Gent Gran 
porta a terme per envellir d’una manera 
sana i activa.

30/10/2018
Primer Premi: 250 euros Segon 
Premi: 120 euros.

SUBVENCIONS

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE 
PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS 
I/O D’INTERÉS PER A LA DEMARCACIÓ 
DE TARRAGONA

Persones físiques o jurídiques, públi-
ques o privades

Publicacions de llibres o CD’s de caràcter 
d’interès locals o comarcal durant l’any 
en curs

23/11/2018
50% màxim 2.500 €

MERCAT MUNICIPAL
Les persones interessades en obtenir informació sobre les 
condicions d’ús dels llocs de venda del mercat de Jesús (ctra. 
Roquetes n.1) poden adreçar-se a les oficines de l’EMD. 

MISA DOMINICA
La missa Dominica de l’Arxiconfraria de la Cinta es podrà veure per 
televisió cada primer diumenge de mes a Canal Terres de l’Ebre
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En el cas que algú estigui interessat amb el Servei de la Llar d’In-
fants l’Espurna per al mes de juliol, passeu a inscriure-us i a infor-
mar-vos per les oficines municipals de l’EMD de Jesús.
El Servei es donarà en el cas que hi hagi suficients inscripcions.

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

CURS 2018/19
Presentació de sol·licituds: del 30 d’abril a l’11 de maig
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig 
Sorteig del número de desempat: del 25 al 25 de maig
Presentació reclamacions: del 23 al 25 de maig
Llista ordenada definitiva: 1 de juny
Matriculació: del 4 al 8 de juny

SERVEI DE LLAR D’INFANTS

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

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 FRANCESC 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 còpia. 

i

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinaria de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 18 DE GENER 
DE 2018, DIVENDRES, a les 21:00 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

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinaria de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 19 DE 
GENER DE 2018, DIVENDRES, a les 20:00 HORES  a la 
Sala “Jordi Brull” sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del carácter urgent de la convocatòria.
2n.- Aprovació de l’aplicació del Conveni regulador de les 
relacions entre l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Jesús.
Jesús, 19  de gener de 2018
EL PRESIDENT 

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 15 DE FEBRER 
DE 2018, DIVENDRES, a les 20:05 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 provisional de la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per expedició de 
documents administratius.
4t.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança 
reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter 
personal de l’EMD de Jesús.
5è.- Aprovació inicial del projecte de l’obra “Nou pavelló 
poliesportiu a Jesús”.
6è.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.
7è.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a Grallers 
de Jesús

8è.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent 
a subvenció atorgada a la Parròquia Sant Francesc d’Assís.
9è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa a la 
subvenció del Conveni de col·laboració 2017, subscrit amb 
l’Associació de Veïns “Jesús-Catalònia”.
10è.- Moció en defensa de les institucions de Catalunya i 
dels seus representants electes.
11è.- Precs i preguntes.
Jesús, 12 de febrer de 2018
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 15 DE FEBRER 
DE 2018, DIVENDRES, a les 20:05 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 provisional de la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per expedició de 
documents administratius.
4t.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança 
reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter 
personal de l’EMD de Jesús.
5è.- Aprovació inicial del projecte de l’obra “Nou pavelló 
poliesportiu a Jesús”.
6è.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.
7è.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a Grallers 
de Jesús
8è.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent 
a subvenció atorgada a la Parròquia Sant Francesc d’Assís.
9è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa a la 
subvenció del Conveni de col·laboració 2017, subscrit amb 
l’Associació de Veïns “Jesús-Catalònia”.
10è.- Moció en defensa de les institucions de Catalunya i 
dels seus representants electes.
11è.- Precs i preguntes.
Jesús, 12 de febrer de 2018
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinaria de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 22 DE 
FEBRER DE 2018, DIVENDRES, a les 19:45 HORES  a la 
Sala “Jordi Brull” sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del carácter urgent de la convocatòria.
2n.- Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra 
“Nou pavelló poliesportiu a Jesús, 1a. fase”.
Jesús, 22 de febrer de 2018
EL PRESIDENT
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DEL 16 AL 20 D’ABRIL
XXI SETMANA CULTURAL 
ESCOLA DE MÚSICA MANEL MARTINES I SOLÀ

DEL 25 AL 28 D’ABRIL
XII FIRA LITERÀRIA
(Programació d’actes a l’interior)

DIJOUS, 26 D’ABRIL
SOPAR GROC - SOPAR SOLIDARI PELS PRESOS
Lloc: Restaurant Sant Francesc

DEL 30 D’ABRIL A L’11 DE MAIG
PREINSCRIPCIONS A LA
LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
Lloc: Oficines de l’EMD

DIMECRES, 2 DE MAIG
17h TALLER DE MANUALITATS “DIA DE LA MARE”
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

DIVENDRES, 4 DE MAIG
9h ITV AGRÍCOLA
Lloc: Solar Ctra. de Roquetes

DISSABTE, 12 DE MAIG
22h CONCERT PERCUSSIÓ 
A CÀRREC DE JOAN LOMBARTE
Lloc: Espai ImmArt

DIVENDRES, 18 DE MAIG
19.h TORNEIG DE FUTBOL SALA KINTOS DE JESÚS
Lloc: Pista de l’IE Daniel Mangrané

DISSABTE, 19 DE MAIG
FESTA KINTOS DE JESÚS
Lloc: Pista de l’IE Daniel Mangrané

DIUMENGE, 20 DE MAIG
COMUNIONS
Lloc: Parròquia Sant Francesc

DILLUNS, 21 DE MAIG
PASQUA GRANADA – Festa local

DIMECRES, 23 DE MAIG
17h TALLER DE LECTURA “LLEGIM EN VEU ALTA”
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

DIVENDRES, 25 DE MAIG
CONFIRMACIONS
Lloc: Parròquia Sant Francesc

DIUMENGE, 27 DE MAIG
COMUNIONS
Lloc: Parròquia Sant Francesc

DISSABTE, 2 DE JUNY
11h VACUNACIÓ DE GOSSOS (fins les 12h)
Lloc: Pl. Pati de la Immaculada

DISSABTE, 2 DE JUNY
22h PILI CUGAT i CARLOS LUPPRIAN 
Presentació: JOCS D’AIGUA
Lloc: Espai ImmArt

DIVENDRES, 8 DE JUNY
SOPAR FI DE CURS DE L’ASSOCIACIÓ
DE DONES DE JESÚS
Lloc: La Pèrgola

DISSABTE, 9 DE JUNY
ROMERIA DE SANT BERNABÉ
(Programa d’actes a l’interior)

DISSABTE, 9 DE JUNY
22h PACO PRIETO i ENRIC PANISELLO 
Tribut a Joaquin Sabina
Lloc: Espai ImmArt

DIUMENGE, 10 DE JUNY
CATIFES DEL SAGRAT COR DE JESÚS

DISSABTE, 16 DE JUNY
2a FESTA DE LA PRIMAVERA 
Organitza: AEJE
Lloc: La Pèrgola

DIVENDRES, 22 DE JUNY
22h ALBINO TENA
Lloc: Espai ImmArt

DISSABTE, 23 DE JUNY
REVETLLA DE SANT JOAN
(Programa d’actes a l’interior)

DIVENDRES, 29 DE JUNY
Assemblea Associació Josep Puig

DIVENDRES, 29 DE JUNY
22h ANNA CHIVA i DANIEL ESPINÓS
Lloc: Espai ImmArt

DISSABTE, 30 DE JUNY
17h NACIONAL EBRE BATTLE VOL.3
FINAL NACIONAL BATALLA DE GALLOS
Lloc: Casal Jesusenc

DISSABTE, 30 DE JUNY
LLIURAMENT DEL PREMI DEL
JESUSENC DE L’ANY 2017
Lloc: La Pèrgola


