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COMUNIONS

DIUMENGE DIA 20 DE MAIG
Edgar Rillo Chavarria; Quim Bonfill Andreu; Abril Luna Azara; Anna Bonfill Andreu; Arnau Brunet Pinto; Paula 

Solé Doménech; Sofia Casanova Coman; Noèlia Gallego Montero; Ursula Hierro Prieto; Pau Ferré Lleixà;
Pol Vergés Bertomeu; Laura Curto Brumos; Claudia Jiménez Altadill; Guillem Mata Codorniu;

Júlia Chavarria Mariné; Joana Chavarria Ferreres; Ricard Princep Mosquera;
Biel Masip Martorell; Pau Ferrando Llasat; Arnau Colomé Panisello

DIUMENGE 27 DE MAIG
Adrià Roche Luna; Inés Roche Luna; Emma Colomé Benet; Valentina Borrás Gómez;

Èric Callau Colomé; Laia Queral Valls



En arribar el mes de juny, es multiplica 
l’activitat dels col·lectius i entitats del nostre 
Poble: festes i festivals de fi de curs, tornejos 
i actes de final de temporada, a més de Sant 
Bernabé, les Catifes del Sagrat Cor de Jesús 
i Sant Joan, i com a cirereta del pastís, ja al 
juliol, la nostra Festa Major. Sens dubte durant 
aquest dies previs a les vacances estiuenques, 
la vida del nostre Poble, prou activa durant tot 
l’any, agafa una dimensió quasi frenètica oferint 
tot un seguit d’esdeveniments per a tot tipus 
de públics i edats. Aquesta activitat només és 
possible gràcies al treball i implicació de molta 
gent que des de les entitats, associacions, 
Secció de Festes i també gent de forma anònima 
dediquen part del seu temps a fer entre totes i 
tots un Poble millor i sobretot molt actiu.
Com molts sabreu, les nostres Catifes del Sagrat 
Cor de Jesús van ser incloses dins de l’Inventari 
de Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres 
de l’Ebre. Aquest fet és un reconeixement més 
al treball totalment voluntari de generacions i 
generacions de jesusenques i jesusencs que 
engalanen els nostres carrers en motiu de la 
festivitat del Sagrat Cor. Les “alfombres”, tot 
i que vinculades a una festivitat eclesiàstica, 
superen aquest fet i van més enllà d’una 
celebració purament religiosa i, durant uns dies, 
però sobretot durant el matí de diumenge, es 
converteixen en la icona que millor representa el 
treball voluntari i anònim de molta gent amb un 
objectiu comú. Des de l’Ajuntament volem seguir 
encoratjant a tothom a participar d’aquesta 
festa: és una festa del Poble, no únicament 
dels carrers que s’engalanen, i per tant tothom 
pot participar d’aquesta independentment del 
carrer on visca. Només amb la col·laboració 
de totes i tots podrem mantindre una de les 
tradicions més antigues de Jesús.
Com és lògic, ara també toca parlar de Festa 
Major. “Les festes”, ja les tenim aquí, i un 
any més, amb les aportacions de molta gent, 
escoltant propostes i evidentment tenint molta 
cura de la despesa i de no encarir el cost familiar 
que suposen les festes, hem mantingut el preu 
del bono-festa des de fa 10 anys. Intentarem 
com sempre oferir un programa amb actes 

plenament consolidats i amb altres de nous, 
per a la gent gran, no tan gran, joves i infants, 
conscients que serà impossible arribar a tots 
els gustos i aficions, però amb la il·lusió, treball 
i voluntat de fer el màxim que podem amb els 
recursos que tenim. La nostra enhorabona a 
les Pubilles, Pubilletes i Hereus, i sobretot a 
la nostra Pubilla Major Laura Gabaldón Bonfill i 
Pubilleta infantil Idoia Lleixà Borràs, que a més 
ens representaran en les properes Festes de la 
Cinta 18.
Més enllà de l’activitat festiva, el dia a dia del 
poble i la nostra administració continua, i aquest 
passat mes d’abril es va produir el relleu de 
José Luis Cervera com a membre de la junta 
veïnal, prenent possessió del nou càrrec Albert 
Queralt Bort, al qual felicitem per aquesta nova 
etapa i li desitgem molta sort i encerts en la 
nova responsabilitat.
També fent referència al nostre dia a dia voldria 
retre un homenatge al nostre comerç de 
proximitat, sempre present, sempre al servei 
de la nostra gent, quasi sempre de forma 
discreta, i sempre oberts a col·laborar en totes 
les activitats que es fan. I si m’ho permeteu 
voldria personalitzar aquest reconeixement en 
la persona de Lourdes Martínez, “la del mercat”, 
“la de Fitxa”, que després de més de 30 anys 
al peu del canó, com no pot ser d’una altra 
manera en el petit comerç local, s’ha jubilat de 
la seua faena a la parada del mercat. Lourdes, 
enhorabona per aquesta nova situació i el 
merescut descans de les obligacions laborals.
Ja per finalitzar, en nom de la Junta Veïnal, la 
Secció de Festes, Pubilles, Pubilletes i Hereus, 
us convidem a gaudir d’uns dies de descans i 
desconnexió en motiu de la nostra Festa Major. 
Són dies de viure la festa i viure-la al carrer i a 
les places, esperem trobar-vos-hi. Jesusenques 
i jesusencs, bona festa!!

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

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President de L’EMD de Jesús
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DISSABTE, 23 DE JUNY
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.

Revetlla de Sant Joan

ENTRADA LLIURE AMB BONOFESTA. LA RESTA 5€
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PREMIS ESPORTIUS
La Secretaria General de l’Esport homenatja la 
diversitat i la força de l’esport ebrenc durant el 
lliurament dels Premis Esportius de les Terres de 
l’Ebre 2018
El dijous, 31 de maig, el secretari general de l’Esport, 
Gerard Figueras, ha presidit a Tortosa l’acte del 
lliurament dels Premis Esportius de les Terres de 
l’Ebre 2018. Aquests són la millor evidència que som 
unes terres actives a nivell esportiu, dinàmiques i 
carregades d’hàbits saludables. En ells repassem 
la trajectòria dels nostres esportistes, reconeixem 
els èxits esportius i, en definitiva, posem en valor 
l’activitat esportiva que es genera a casa nostra. 
L’acte, celebrat a una Plaça dels Dolors plena a 
vessar, ha comptat amb la presència dels premiats 
de les diferents disciplines, representants d’entitats 
esportives ebrenques, representants de federacions i 
tota la gent del món de l’esport.

Han rebut el reconeixement aquells esportistes –en 
proves individuals o en equip– majors d’edat de les 
Terres de l’Ebre que van aconseguir el primer lloc 
en Campionats de Catalunya o que van fer podi en 
Campionats d’Espanya, d’Europa o Mundials, o bé van 
ser campions absoluts de la seua especialitat l’any 
2017. Entre ells van tindre reconeixement Mercè 
Llorca i Giuseppe Sgroi del Club Ball Esportiu Jesús 
en la modalitat de ball esportiu pel seu segon lloc al 
campionat d’Espanya de Balls Estàndards Absolut i 
2n lloc al Campionat d’Espanya de 10 balls absolut, 
també Pau Alaixendri i Carme Franch del  Club Ball 
Esportiu Jesús pel primer lloc al campionat d’Espanya 
en Youth B Llatins i la twirler Cinta Escoda, del Club 
Twirling Tortosa, per aconseguir el primer lloc al 
Campionat d’Europa EFBT per parelles sènior i també 
el primer lloc al Campionat d’Europa EFBT amb l’equip 
sènior. 

Dintre de la categoria “Forjador de l’Esport”, creada 
per fer un reconeixement públic a persones amb una 
llarga trajectòria en els àmbits de la gestió, la formació, 
la promoció, la difusió o l’activisme en el món de 
l’esport, la comissió assessora dels Premis va escollir 
José Sales Andreu ”Forjador de l’Esport 2018” per 
la seua dilatada trajectòria en totes les vessants del 
món del futbol i ser un dels impulsors en portar i 
organitzar a les nostres terres proves d’esports tan 
novedosos durant la dècada dels 90 com Triatlons i 
Duatlons. També van rebre aquest guardó Benjamín 
Cuevas Delgado per la seua tasca al Club Voleibol 
Roquetes i Pili Monclús Mora, tota una vida lligada al 
bàsquet i al Club Bàsquet Cantaires.
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#mosparlem

#mosparlem

amb...
JAUME BORJA 

FERRANDO
“ “Nascut al novembre de 1989, Jaume 

és nét de Víctor “lo de la farmàcia” 
(de fet molta gent el crida Víctor i  

se’n sent honorat). Periodista i presentador, 
en les seues connexions vetlla sempre pel 
territori i sobretot pel nostre poble, fet pel 
qual en la darrera edició se li va atorgar el 
distintiu de Jesusenc de l’any.

Ser/fer de PERIODISTA i PRESENTADOR és una circumstància 
o una passió?
Una passió, i en majúscules. És la meua vocació i el que he 
tingut més clar en aquesta vida.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta seria...?
Amb 7 anys. Ho recordo perfectament perquè va ser just 
quan va nàixer mon germà. Per aquelles èpoques, jo ja 
volia enregistrar els meus programes de TV, però a casa no 
teníem càmera de vídeo. I amb la seua arribada, la de Víctor, 
en vam llogar una a Boluña. Però a mi no em va quedar 
massa clar que aquella càmera no era per enfocar-me a mi... 
L’engelosiment va fer la resta. Per tant, al 1996 trobem els 
primers documents (gràfics, a sobre).

Qui o què et desperta aquest neguit?
Rebeca Casanova. Ella sens dubte va ser una de les primeres. 
Però si parlo de muses, he de citar a la gran Tere Giné. Per 
parts. Casanova era i serà sempre la dona del temps de les 
Terres de l’Ebre. De fet, quan la mirava cada nit a la tele, 
volia ser home del temps i res més, així va començar tot. I 
una mica més tard, fent reportatges per la Fira de l’Oli, vaig 
poder conèixer en persona una altra de les meues ídols, a 
Tere. Per grans professionals com elles, avui estic on estic.

I actualment què et motiva?
Explicar coses i egoistament, poder conèixer gent de la que 
aprens més que als llibres i a les universitats. Si parlem en 
clau de comunicació local, poder mostrar al món totes les 
meravelles, que en són moltes, que tenim a casa nostra. 
Des de la més absoluta humilitat fer d’altaveu. Amb La Xarxa, 
quan et diuen que t’han vist fent equinoteràpia a Equitor, des 
de l’altra punta del país, l’emoció és indescriptible. El que 
intentes fer cada dia pren tot el sentit.
Què t’aporta com a persona?
Tot. Un creixement, a tots els nivells, impossible de 
pagar amb diners. Em transporta a una altra de les grans 
experiències que m’ha regalat la vida, l’Erasmus. I aprofito 
per citar Gant, Bèlgica (el meu segon país) i a elles, les 
millors: Patri, Lorena, Lucía, Inma, Mónika i Selcan. Ah clar! I 
a ell! Miguel. Coneixen Jesús perfectament i des de fora, se 
l’estimen molt.

Quina és la part negativa?
No n’hi ha. I no vull ser ni típic, ni tòpic, ni cursi. Potser 
les hores i els quilòmetres. Però com tenim la HIFE, a falta 
d’una bona RENFE, fins i tot això que seria el mig dolent, 
està salvat.

Li has descobert alguna vessant inesperada?
La ràdio. Mai m’hagués imaginat dedicar-m’hi. Però igual 
que la premsa considero que és la base imprescindible per 
a qualsevol periodista, la ràdio també és la gran escola. A 
més, aquells que la defineixen com un mitjà màgic, tenen tot 
la raó. Màgica i sense superficialitats. 

Quins són els teus objectius?
Seguir treballant del que m’agrada perquè així sóc molt feliç. 
Si parlem d’objectius concrets, us en compartiré un que he 
comentat molt en els darrers dies. Presentar un programa 
amb Roberto Leal. Tinc la sort d’haver pogut coincidir amb 
ell i és tan bon professional com bona persona. Increïble. 

Com et veus d’aquí a 10 anys?
Casat! (entre riures) La veritat és que m’agradaria trobar 
l’amor però si és sincer, passional i bidireccional. No 
demano res, eh? Estic obert a donar-ho tot si arriba, però 
si no, enamorat de la vida s’està molt bé. Trobo preciós 
celebrar que comparteixes la vida amb algú que admires i 
estimes. I a sobre fer una festa per compartir-ho amb tots 
els teus imprescindibles, ha de ser brutal. De totes maneres, 
si l’estat civil segueix sent solter, a una #Pututrum 2 sempre 
hi estem a temps.

Què hi trobarem al teu perfil digital?
Poca concreció. La veritat és que penjo de tot de manera 
indiscriminada. Mesclo molt la vida personal amb la vida 
professional però m’agrada compartir amb la mateixa 
naturalitat del dia a dia, en funció del que vaig vivint. A part 
d’això, molt de Rosa López, la millor cantant del món, molt 
d’Eurovision, el millor programa, espectacle i concurs del 
món, i molt de Jesús, el millor poble del món. Ara mateix, 
estic molt enganxat als ‘Instagram Stories’.

Una #etiqueta que et defineixi?
#somdeJesús és una de les meues favorites. Em fa tanta 
il·lusió dir que al meu poble en tenim! I encara m’en fa més, 
quan m’ho diuen! “Que pinxos sou a Jesús, etiqueta pròpia i 
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#mosparlem

tot”. Però també moltes altres... #ChicasPower #ilovemyjob 
#vaparir #tvshow #DramaiFaràndula #gambusins

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
A les meues xarxes? Tot comença i tot acaba estant relacionat 
amb Jesús, sense cap mena de dubte. La meua essència, 
com la de molts de nosaltres, és aquest poble. Per tant 
qualsevol cosa que piulo o comparteixo porta casa meua per 
bandera, de manera inherent. I a poc que puga ho integro, 
per dir d’on som i pels molts motius bons i admirables que 
ens han de conèixer.  

Així ser jesusenc/a per tu significa...?
Sentir un orgull molt sa. No hi ha cosa que em faça més 
il·lusió que em pregunten d’on sóc i de fet, de vegades ni 
ho fan, perquè no els dono temps i ja ho explico jo. Quan 
fa dies que sóc fora, no hi ha sensació mes reconfortant 
que tornar, arribar amb cotxe i veure el cartell de Jesús, en 
aquest precís instant em passen tots els mals. Estic a casa, 
em sento protegit, a gust, res pot anar malament. Jesús són 
les meues arrels, són la base del meu tot.

Com projectes el nom de Jesús amb la teua activitat?
Intento fer-ho sempre que puc. Darrerament, amb les 
connexions en directe que hem fet a tot Catalunya, amb 
Canal Terres de l’Ebre, La Xarxa i el programa ‘Connecti.cat’, 
he perseguit tots els motius possibles per fer connexions 
des de Jesús. A Flaixbac, de la mà del mestre i amic Carles 
Pérez, no hi ha setmana que no surta el nom del poble. 
I a més sempre de manera coral, per part de tot l’equip. 
M’emociona cada cop que em presenten perquè soc “Jaume 
de Jesús” i quan sento això, arranco amb tota la força i el 
bon peu del món. Per cert, els encanten els pastissets del 
Forn de Carlos Ripollés. Ara fa temps que no els en porto.

Què destacaries del teu poble?
Les persones. La societat civil. Tota aquella gent anònima 
que treballa com formiguetes perquè tot tire endavant. 
Gràcies per tot el molt que feu. Tots ells m’han ensenyat 
que no hi ha res impossible i que quan vols una cosa, s’ha 
de lluitar i es pot aconseguir. Ma iaia Cinta, la de Bítem i a 
mitges de Ferreries, sempre em diu que no ha conegut mai 

cap poble on facen tantes coses i sempre hi participe tanta 
gent. M’encanta escoltar-la. Una altra enamorada és la meua 
Padrina, un referent a la meua vida. Jo li dic la “Padripower”.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Posats a demanar... Ofertes d’oci, o bé per als dissabtes 
a la nit, o bé per als diumenges la tarda. Us imagineu una 
bona discoteca, sense que molestés ningú a Jesús. Ah! I 
que torne a funcionar la pantalla que hi ha instal·lada a la 
Pèrgola. En sóc molt fan des del primer dia, però apagada 
no té cap sentit.

Què els demanes als teus representants?
Que intenten mostrar-ho tot, que siguen capaços de construir 
un aparador on tothom del poble hi tinga cabuda. I després, 
parlo seriosament, que convoquen un referèndum per 
preguntar a la gent si volen que Jesús esdevinga un municipi 
independent. Li demano de tot cor aquest compromís a 
l’alcalde. Reiteraré els cops que calga que estimo i respecto 
profundament Tortosa, però crec que Jesús vol revalidar 
l’oportunitat de ser independent, com en el seu moment va 
tindre Roquetes. Ha arribat l’hora. Siguem valents.

Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble que vius més 
intensament (festes, fires, actes...)?
Sens dubte, dos. Perquè em poso dels nervis. Treballar 
davant la gent que conec i estimo em genera el triple de 
responsabilitat. Parlo dels Premis Ramon Ferrando Adell, de 
la Societat Cultural i Ecologista Sant Josep, i de la Presentació 
de Pubilles, Pubilletes i Hereus i Pregó de Festes. Aprofito 
l’ocasió per donar les gràcies a l’Ajuntament i a totes 
les entitats que m’han confiat l’oportunitat de presentar 
els seus actes. Ha sigut i és un autèntic honor. I a nivell 
personal, m’encanten les catifes de corpus, impulsades 
per l’Associació de Veïns Jesús Catalònia, la Fira de l’Oli, 
les festes majors, visca la Secció de Festes! Sóc ‘fan’ del 
Pessebre Monumental de Ricard Príncep, de l’evolució i la 
consolidació de la Banda Manel Martínes i Solà, i de com el 
Club Ciclista Jesús Primitivo Conesa es desviu, any rere any, 
per ser dels pobles més solidaris del país amb ‘La Marató’ 
de TV3. Perdó per tot i tots els que em deixo. Enumerar 
coses és horrible, sempre quedes malament.
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ALBERT QUERAL NOU MEMBRE JUNTA VEÏNAL
Benvolgudes jesusenques i jesusencs, aprofito aquestes 
línies per presentar-me pels que no em conegueu i 
saludar a aquells que si. 
Em dic Albert Queral Bort. Al poble la majoria que em 
coneixen saben que sóc nét de Fina “la Marra”, fill de 
Maria Cinta “la Marra”, totes dues sempre presents en 
mi. També coneixeu el meu pare Juan Antonio Queral, 
persona a qui admiro i estimo, per tot el que ha sigut i tot 
el que m’ha ensenyat, des de l’educació que m’ha donat 
en el dia a dia fins a la seva implicació en el municipi. 
Sabeu quina és la meva família i per tant sabeu quins 
principis ètics tinc, els que m’han ensenyat des de ben 
petit. Tots som jesusencs i com a tal ens estimem aquest 
poble, perquè és el que som... un poble. 
I això m’ha portat aquí avui, fruit d’aquesta educació i 
en la fermesa d’uns valors que m’ha transmès la meva 
família, va arribar un punt en el que empipat per tot el 
que succeeix diàriament en aquest país i la situació tant 
convulsa que ens toca viure, m’encoratjava participar 
activament en la política, no per posar-me metes 
inabastables ni voler canviar el món, sino per posar com 
tots els membres d’aquesta Junta veïnal, el nostre granet 
d’arena per intentar millorar la vida del nostre poble i 
ajudar en tot el que es pugui, com a servidors públics 
que som.
Aquest pas comportarà dedicar moltes hores al poble, 
temps que no dedicaré a la família, a la meva esposa 
i la meva filla que ha de néixer, les persones que més 
estimo, junt amb tota aquesta gran família que tinc, i dic 
família també quan parlo dels meus amics Tiburons, però 
que dedicaré gustosament. 
Començo una nova etapa, que no seria possible sense 
la confiança que el partit ERC ha dipositat en mi. Vull 
agrair a totes aquelles persones que com José Luis 
Cervera, 1er. Regidor d’ERC al poble i Juanjo Subirats, 
cares visibles del nostre partit, que junt amb tot l’equip 
està treballant fent una molt bona feina, tirant endavant 
el partit al nostre poble. Segueixo les passes dels meus 

predecessors, gent que amb les seves conviccions i 
fermesa han fet gran el partit que representem. 
Desenvoluparé el càrrec amb orgull i responsabilitat, 
fent bona aquesta confiança dipositada en mi, aplicant 
el sentit comú i no deixant-me influenciar, saber escoltar 
quan toca i aprendre cada dia de les aportacions dels 
altres per arribar a un objectiu comú, que és el benestar 
de les nostres veïnes i veïns de Jesús. Com a partit hem 
de defensar aquest bé comú i estem obligats a complir-lo 
com a dipositaris de la confiança dels nostres electors. 
La pluralitat política és important, més en un ambient tant 
reduït com el nostre, ens ajuda a diversificar opinions i 
buscar noves solucions en pro del benefici comú de la 
ciutadania. Moltes persones d’aquest poble ajuden a fer-
lo gran, tant a nivell d’entitats com a nivell individual, 
no em voldria deixar a ningú de saludar i expressar-los 
com ja ho han fet els meus predecessors, el missatge de 
que poden comptar amb nosaltres i que sempre estarem 
disposats a escoltar-los per tal d’afrontar entre tots els 
reptes que aniran sorgint en el futur.
Una forta abraçada a tothom i com ja expressava en 
línies anteriors, espero ser digne del càrrec que ostento i 
servir al poble de Jesús el millor que podré. 
Visca Catalunya, visca Jesús i visca los Tiburons!!!

Atentament, Albert Queral Bort,
Regidor d’ERC a l’EMD de Jesús
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El passat 24 de maig van finalitzar les classes 
de català per a dones nouvingudes amb un total 
de 14 alumnes.
El curs organitzat per l’EMD, amb la col·laboració 

CURS DE CATALÀ PER A DONES NOUVINGUDES

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

B  A  N

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

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

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

Jesús, 31 de maig de 2018

EL PRESIDENT
Víctor Ferrando Sabaté

de l’IE Daniel Mangrané, ha estat impartit per Cinta 
Moreso i és la resposta a l’interès mostrat els anys 
anteriors per les alumnes de poder continuar la seua 
formació en la nostra llengua.
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Encetem un nou PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS, on 
continuem defensant un model de participació obert 
a tothom, fàcil, útil, amb objectius clars, destinats a la 
millora del nostre espai públic i a favor de la nostra gent.
A partir d’aquesta edició comptem amb la col·laboració 
dels alumnes de l’IE Daniel Mangrané, on s’ha dut a 
terme una formulació de propostes que posteriorment 
han estat votades per tots el alumnes. La participació és 
una eina que posem a l’abast dels ciutadans per construir 
una societat cooperant i, amb aquesta fita, dinamitzem 
la presa de decisions dels infants, fomentant els valors 
democràtics a l’escola i els processos col·lectius de 
decisió. L’objectiu no és altre que fer entre totes i tots una 
societat participativa, oberta i transparent per entendre 
la convivència sempre amb respecte a la diversitat. 
Qualsevol ciutadà pot presentar les seues propostes, 
ja siga de manera individual, directament a l’EMD, o   

vehiculades per mig de qualsevol de les entitats del 
nostre poble.
És per això que us animem a presentar  les vostres 
propostes abans del 30 de juny (EMD o Entitats). Cal que 
siguen propostes per inversions amb visió col·lectiva, 
destinades al nostre poble, viables i amb un cost màxim 
de 20.000€.
Aquestes es presentaran al CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA que es durà a terme el proper 3 de juliol. 
Les propostes finalistes s’escolliran pel Consell de 
Participació Ciutadana durant el darrer trimestre de l’any 
2018, i seran sotmeses a VOTACIÓ POPULAR (majors de 
16 anys). 
Tu pots prioritzar, tu pots decidir, tu tens molt a dir: 
PARTICIPA-HI!

 Eva Marro Colomé
 Regidora de Participació Ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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PUNT@JOVE I BIBLIOTECA DE JESÚS

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

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei

JUNY

Dia 6 de juny a partir de les 17h

Joc de preguntes i respostes per a totes les 

edats “avivament”

Dia 15 de juny a partir de les 17h

10è aniversari de la biblioteca de jesús

punt@jove

Us hi esperem!!!!!

JULIOL

Dia 4 de juliol a partir de les 17h

“Llegim em veu alta”

SETEMBRE

dia 5 de setembre a partir de les 17h

«Taller de manualitats»

BIBLIOPISCINA
Aquest estiu, gaudiu del servei Bibliopiscina les 

instal·lacions de Jesussport
Juliol: dies 3, 5, 24, 26 i 31

Agost: dies 2, 28 i 30
Horari: de 16.30h a 19h

BIBLIOTECA DE JESÚS - PUNT JOVE
La Biblioteca de Jesús – Punt Jove romandrà 

tancada el següents dies:
Del 9 al 20 de juliol
Del 6 al 24 d’agost

NOTA: Recordem a tots els estudiants que 
podeu venir a la biblioteca a fer deures i 
consultar internet, ja sigui individual o en 
grup, recordeu que tenim wifi gratuïta.
Si algú està interessat a obtenir els llibres 
de lectura obligatòria que demanen a 
l’escola, pot passar per la biblioteca per tal 
de fer-ne la reserva.
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Durant aquest curs 2017 – 2018 s’han dut a terme les obres 
necessàries per tal de disposar d’una aula multisensorial al 
centre. 
L’aula d’estimulació multisensorial és un espai adaptat 
perquè els nens amb algun tipus de discapacitat puguin 
interactuar amb el medi a través de la relaxació i l’estimulació 
dels seus sentits: visual, tàctil, auditiu, corporal, vibratori, 
gustatiu, olfactiu, etc.
Aquest espai està destinat al treball terapèutic i rehabilitador 
que permet exposar els alumnes a estímuls controlats, 
amb l’objectiu d’assolir nous aprenentatges mitjançant el 
descobriment i desenvolupar i afermar les habilitats de 
comunicació i interacció amb el món de les sensacions i les 
emocions, aconseguint així una integració multisensorial.
És un espai flexible que s’adapta a les necessitats de cada 
alumne/a. Es divideix en espais per treballar els diferents 
tipus d’estimulació, a través de materials amb diferents 
funcionalitats que permeten realitzar múltiples activitats.
L’equip docent i d’administració i serveis del centre us 
volíem donar a conèixer i presentar aquest nou recurs, 
que suposarà una eina complementària i innovadora per 
la implementació, desenvolupament i avaluació de la 
intervenció educativa i terapéutica dels nostres alumnes 
dels nostres alumnes. 

CEE SANT JORDI
AULA MULTISENSORIAL

TROBADA FAMÍLIES
El centre d’educació especial Sant Jordi de la Diputació a 
Jesús, seu de la II Trobada de famílies
Les comunitats educatives dels tres centres d’educació 
especial de la Diputació a Tortosa, Tarragona i Reus 
han protagonitzat una jornada lúdica i d’intercanvi 
d’experiències
Amb la participació de més de cent cinquanta de persones 
entre famílies, alumnes i professionals, el dia 26 de maig 
va tenir lloc la II Trobada de famílies dels tres centres 
d’educació especial de la Diputació de Tarragona. Les 
comunitats educatives del col·legis d’educació especial 
Sant Jordi de Jesús, Sant Rafael de Tarragona i Alba de 
Reus han compartit una jornada en un ambient lúdic que 
ha afavorit el coneixement, l’intercanvi d’experiències i 
l’acostament entre les famílies.
Un mural, obra de l’artista jesusenc Lluís Chavarria, ha estat 
l’eix conductor de la trobada. El mural, de 30 metres i pintat 
a un mur del patí de l’escola, simbolitza la relació família 

– escola tan necessària per a l’èxit dels alumnes. Aquesta 
pintura, que transcorre a través d’un riu, símbol del territori, 
posa de relleu les actituds i valors que cal que família i 
escola cultivem: il·lusió, respecte, afecte, confiança, suport, 
estima, col·laboració...
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, 
va destacar aquests valors perquè representen el ferm 
compromís de la institució per oferir uns ensenyaments de 
qualitat posant l’èmfasi en l’important paper que tenen les 
famílies per assolir l’èxit educatiu. També subrratlla la gran 
tasca que tots els professionals fan dia a dia en cadascun 
dels 3 centres. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé i el 
president de l’EMD Jesús, Víctor Ferrando van destacar els 
valors dels centres d’educació especial i en especial del 
CPEE Sant Jordi per a les famílies de les Terres de l’Ebre. 
La Trobada de famílies es va desenvolupar enmig d’un 
ambient lúdic i participatiu i va comptar amb l’actuació de 
la colla Gegantera de Tortosa i els timbals de ‘Llampec Nois 
Batucada’ que van marcar el ritme festiu de la trobada.



El final de curs s’apropa i l’Institut Escola Daniel Mangrané continua amb la seva activitat dinàmica i 
engrescadora. Són moltes les sortides i activitats que s’han desenvolupat al centre en els darrers mesos, 
podreu trobar tota la informació a la web del centre, el compte de Twitter (@IEDMangrane) i el canal de l’App 
eBando. Destaquem ara les següents:

FINAL DE CURS 2017-18

· S’han finalitzat tots els projectes engegats aquest 
curs: el món del circ a infantil, els gegants a 1r, 
com es fan les cases a 2n, els dibuixos animats 
a 3r, la xocolata a 4t , Egipte a 5è, el cinema a 
6è i les propostes de secundària vinculades al 
documental en 1r d’ESO, a la protecció del món 
animal a 2n, l’APS de 3r d’ESO en col·laboració 
amb el CEE Sant Jordi  i els projectes de recerca 
de 4t. 

· Vam celebrar la tradicional Diada de Sant Jordi 
al nostre centre. Maquetes medievals, lectura 
compartida, rua pel poble, torneig medieval, 
concursos literaris. Un dia molt complet i 
enriquidor

· El gegantó del centre, Dani, va ser presentat en 
la diada de Sant Jordi. Aquest ha estat pensat, 
dissenyat i confeccionat per l’alumnat de 1r de 
primària dins del projecte de curs.

· Els companys de 4t d’ESO van realitzar el seu 
viatge de fi d’etapa a Astúries. Un viatge molt 
complet que combinava la part cultural amb la més 
lúdica i festiva, una forma molt cohesionadora i 
divertida de tancar la seva etapa al nostre centre.

· Es van dur a terme les I Jornades Interculturals. 
La biblioteca va acollir una exposició sobre 
Àfrica, gràcies a les aportacions que tota la 
comunitat educativa va fer. A més, hi va haver 
jocs representatius dels diferents continents i un 
esmorzar amb productes típics.

· Vam participar en la segona edició a Tortosa 
del projecte educatiu de dansa “Tots Dansen”, 
organitzat per la Xarxa Transversal i el Mercat 
de les Flors. Una proposta rebuda des del 
Departament de Cultura de la Generalitat, per 
mig de l’Ajuntament de Tortosa. Aquest curs amb 
la participació de tres centres: l’Institut Escola 
Daniel Mangrané, Cristòfol Despuig, i els alumnes 
de Batxillerat Artístic de l’Institut Joaquim Bau.

· Hem participat en les diferents fases dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya de bàdminton i 
tennis taula. A més, hem estat presents en les 
jornades dedicades al bàsquet i la bicicleta.

· Per primera vegada, l’alumnat de 5è ha participat 
en el projecte Cantània, que es va culminar amb 
un gran espectacle final a l’Auditori de Barcelona, 
acompanyats de 12 artistes professionals: 
orquestra de 8 músics, actors, cantants lírics i 
director musical.
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· S’han realitzat les diferents sortides de fi de curs: 
educació infantil a Temps de Terra, cicle inicial a 
El Perelló, cicle mitjà a Benifallet, Museu egipci de 
Barcelona amb 5è, colònies de 6è i PortAventura 
pels companys d’ESO.

· L’equip format per Ahinoa Rivas, Manu Álvarez i 
Jonatan Uceda en la categoria de Tropa de Corsaris 
i Irune Chavarría a Corsaris, van participar en les 
semifinals del XIV Certamen Nacional de Lectura 
en Veu Alta que es van celebrar a l’Auditori de la 
Diputació de Tarragona.

· Les Corals de Primària i Secundària han participat 
en les diferents trobades celebrades a l’Auditori 
Felip Pedrell de Tortosa. 

· També hem estat presents a la Mostra de Teatre 
del Baix Ebre, tant de primària com de secundària, 
celebrades durant el mes de maig a l’Auditori Felip 
Pedrell de Tortosa. L’alumnat de 1r de primària va 

representar l’obra de teatre “La cuca de llum” i 
l’alumnat de l’optativa Arts escèniques i Dansa 
de 4t d’ESO l’obra “Mama, no em mires!”.

· Hem estat presents en la III Mostra de Robòtica 
Educativa de les Terres de l’Ebre “RobotEbre 18”, 
exposant un piano capacitatiu utilitzant llaunes 
de refresc, un cub de leds que seguia diferents 
seqüències i un rellotge que dona les hores 
atenent als valors de la sèrie de Fibonacci. 

· Adrià Cid de 2n d’ESO i Ahinoa Rivas de 4t d’ESO, 
van estar finalistes de les seves respectives 
categories a l’acte de lliurament dels premis de 
la fase territorial dels V Jocs Florals Escolars de 
Catalunya.

La comunitat educativa de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané us desitja a totes i tots un bon estiu. 
#juntsmillor
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FESTA MENJADOR
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Als passadissos del nostre centre ja es comença a 
notar cansament acumulat i nervis, l’estiu ja està a la 
cantonada! A la Junta de l’AMPA ens hem posat les piles. 
El dilluns, 4 de juny, vam celebrar la Festa del Menjador 
amb un menú festiu que va ser gratament degustat pels 
pels 205 alumnes que es van quedar a dinar.  Infantil, 
primer i segon van dinar dins al menjador i la resta en 
taules que vam instal·lar al porxo; solament per això ja va 
suposar una gran festa per a tots.
A la tarde, coincidint que era el darrer dia abans de la 
jornada intensiva, vam dividir l’alumnat en dos grups, els 
petits, fins a segon, van estar al gimnàs gaudint de la 
actuació de l’animador Fefe & Companyia. La resta de 
l’alumnat van estar a la pista amb Ivon Magriña que els va 
fer una classe de Ball Esportiu. Tot l’alumnat va disfrutar 
d’un agradable dia.
Com aquests dies heu pogut veure us hem fet arribat una 

circular per a inscriure-us com a socis de l’AMPA i poder 
fer la reserva de llibres. Aquest any la quota de soci ha 
pujat a 15 euros per família  i teniu de temps fins al 15 de 
juny per a pagar-la i reservar els llibres. Si teniu qualsevol 
dubte se us contestarà via WhatsApp al 662541817.
També estem intentant ampliar el ventall de les 
extraescolars per al proper curs, us anirem informant 
durant aquest juny i setembre per tal de poder començar-
les al octubre.
I amb l’estiu també arriben les Festes de Jesús, aquest 
any l’AMPA tindrà una pubilleta, Paula Sebastià i un 
hereu Rafel Beron. Esperem que tant ells com  tota la 
resta pugui gaudir molt de les Festes.
Us desitgem un molt bon estiu i que disfruteu molt de les 
Festes, ens retrobarem al setembre amb moltes ganes  i 
energies per a començar el curs.



Durant l’últim trimestre del curs i coincidint amb 
la celebració de la diada de Sant Jordi, un grup de 
mares i pares van representar per a tots els xiquets i 
xiquetes de la llar, la llegenda de Sant Jordi, deixant-
los meravellats amb la seva actuació. Les famílies 
també han pogut participar venint a explicar contes. 
I, continuant amb el projecte del pati, hem realitzat 
petites millores, amb l’ajuda dels pares i mares. Unes 
experiències fantàstiques on els xiquets i xiquetes 
gaudeixen de la companyia de les famílies, i on escola i 
família treballen conjuntament amb un objectiu comú.
Durant aquests mesos també hem portat a terme dues 
xerrades sobre parentalitat positiva, dirigides a les 
famílies, amb la finalitat d’intercanviar inquietuds, 
reflexionar sobre la tasca com a pares i mares i donar-
los suport en la seva tasca educativa.
Ara ens preparem per la festa de fi de curs i acomiadarem 
un curs, a la llar d’infants, on tots els xiquets i xiquetes 
han pogut gaudir d’activitats noves, motivadores i 
enriquidores. Desitgem molta sort i felicitat a totes les 
espurnetes que acaben la seva etapa a la llar d’Infants 
i comencen un nou cicle.
BON ESTIU a tothom, la llar d’infants continua la seva 
activitat durant el mes de juliol, i tornarà al setembre 
per començar un nou curs amb moltes ganes i il·lusió.

TERCER TRIMESTRE
A LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA: FI DE CURS
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ESCOLA I BANDA DE MÚSICA
Estem a les acaballes del curs i hi ha hagut moltes 
activitats. Al mes d’abril fam poder gaudir amb la 
21ena. Setmana Cultural, organitzada per l’Escola 
de Música Manel Martines i Solà (EMMS) amb la 
col·laboració de l’AMPA de la mateixa i de l’EMD de 
Jesús. Una setmana cultural que enguany la vam voler 
obrir a tot el poble, per  que fossin partícips d’aquesta. 
És per això que tots els tallers que es van fer van estar 
oberts a tots els públics i les audicions enguany es van 
fer per les places del poble. 
En l’apartat dels tallers, vam començar la setmana 
cultural el dilluns 16 d’abril i ho vam ver amb molta 
energia, ja que la monitora i ballarina (ex-alumna de 
l’EMMS) Carme Franch ens va posar en forma amb 
un taller de zumba. Quina manera de gaudir ballant i 
posant-nos en forma!! Gràcies Carme. 
El dimarts 17 vam organitzar una cursa enigmàtica, 
“El misteri dels instruments desapareguts”, on els 
nens i nenes tenien que aconseguir pistes, mitjançant 
unes proves que els vam fer, per a poder trobar els 
instruments que ens havien desaparegut de l’escola!! 
Una gimcana plena de música, ball i gresca, on s’ho 
van passar molt bé. Des d’aquí gràcies a la monitora 
Silvia Fornós, que va ser l’artífex de la gimcana i les 
proves.
El dimecres 18 vam comptar amb un taller de batukada, 
a càrrec del professor de percussió de l’escola Sergi 
Molina. Amb quasi tots els instruments típics d’aquesta 
formació, vam poder gaudir dels ritmes brasilenys i de 
les coreografies d’aquesta formació. Tothom s’ho va 
passar bé, fins i tots els pares i mares que van venir!!
Dijous 19 ens va acompanyar la monitora del gimnàs 
Jesússport, Silvia Echevarria. Aquesta vegada vam 
gaudir d’un taller de pilates, per poder adquirir més 
flexibilitat i força. Quina canya Silvia!!! Aquest mateix 
dia, però per la nit vam fer un taller de coral per a 
adults, preàmbul de la futura coral d’adults de l’escola 
de música que s’ha creat. De la mà de Jèssica Garcia 
ens vam endinsar en el mon de gospel i del cant coral. 
Per cert qui es vulgui apuntar ja ho sap, que vingui a 
l’escola de música. En dijous de 21:00 a 22:00 cada 
quinze dies continuem els assajos.
I el divendres 20 vam fer l’últim taller d’aquesta 
setmana cultural, i va ser d’introducció al soundpaiting, 
a càrrec del professor Agustí Roé. Mitjançant signes 
vam poder realitzar cançons totalment improvitzades 
amb totes les disciplines artístiques (música, arts 
escèniques, ...), fins i tot el parlar i el xillar formaven 
part d’aquesta disciplina. 
En la part de les audicions, el dilluns vam poder 
gaudir amb l’audició de cant modern i coral. Estava 
prevista al claustre de la Immaculada, però degut a les 
inclemències del temps es va fer a l’escola de música. 

Magnífica audició a càrrec de tots els alumnes. El 
dimarts vam poder gaudir a l’aula polivalent de l’escola 
de música de l’audició dels alumnes de piano i oboè. 
El dimecres, a la plaça 22 de març, va ser el torn 
dels alumnes de percussió i guitarra. El dijous, a la 
plaça Barranc de Vallcervera, els alumnes de clarinet, 
bombardino i flauta. I el divendres, a la Pèrgola, 
dels alumnes de saxo i el conjunt instrumental. Des 
d’aquí voldria felicitar als professors per treball fet, 
als membres de l’AMPA per la col·laboració en tot i 
l’organització d’un berenar per als xiquets i xiquetes 
que van venir als tallers, a l’equip directiu, Paco, 
Jèssica i jo mateix, per la implicació amb totes les 
activitats, a les monitores que ens han fet els tallers, 
a l’EMD, perquè sempre està disposada a ajudar i a 
posar-ho tot fàcil per a poder fer les activitats, i a tots 
els i les alumnes pel resultat de totes les audicions. 
Gràcies!! I a preparar la següent!!
I seguint amb les activitats de l’escola de música, 
degut a que ja està el fi de curs prop, s’organitzen una 
sèrie de trobades d’instruments, d’escoles, de bandes, 
etc. Des de l’escola de música sempre intentem 
participar. És per això que el dissabte 21 d’abril es va 
fer la 2a. Trobada de Flautistes de les Terres de l’Ebre, 
organitzada pel Conservatori de Tortosa. Durant tot el 
dia van estar fent assajos i tallers per als alumnes i per 
la tarda van fer un concert a l’Absis de la Catedral de 
Tortosa. De la nostra escola vam participar Marta Arasa 
i Laia Queral.
Seguint amb les trobades, el dissabte 5 de maig va 
tenir lloc la 7a. Trobada de Saxos d’escoles de música 
de les Terres de l’Ebre. També amb tot el dia d’assajos 
i tallers, en aquesta cas van ser les alumnes Cinta 
Torrejón i Ainhoa Queral les que van representar a la 
nostra escola. Aquesta vegada l’organitzava La Unió 
Filharmònica d’Amposta.
Ara fou el torn de tota l’escola, a la 5a. Trobada d’escoles 
de música i dansa del Departament d’Ensenyament. 
En aquest cas vam participar amb la Coral, l’Orquestra 
de Guitarres i el Conjunt Instrumental. A més vam 
poder estrenar les noves camisetes de l’escola amb 
el nou logo fet per l’alumne Asier Lechuga a qui li 
volem donar l’enhorabona pel disseny i les gràcies. I 
finalment el conjunt instrumental també participà a 
la 20ena. Trobada de Bandes Juvenils de Catalunya 
que organitza tots els anys La Unió Filharmònica 
d’Amposta.
Només em queda avançar-los que ja s’està acabant el 
curs i només ens queda l’audició de final de curs que la 
farem el divendres dia 15 de juny per la tarda (20:00 
aprox.) al gimnàs de I-E Daniel Mangrané. Per cert una 
audició una mica especial! A veure si us agrada, us 
esperem!!
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DE DIVERSOS AUTORS EBRENCS (EBREJOCS)

PENTA CONTEM,
DE NOEMÍ MOLINERO

CULTURA POPULAR, FOLKLORE I ETNOLOGIA DEL BAIX 
EBRE I EL TORTOSÍ DEL BAIX EBRE I L’ESTÀNDARD,

DE CARLES CASTELLÀ20
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MIQUEL ESTEVEIAIES CONTACONTES
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VERSOS CONTRA LA VIOLÈNCIA
INAUGURADORS DE LA FIRA
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XII FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET
Del 25 al 28 d’abril, es va dur a terme la XII Fira 
Literària Joan Cid i Mulet i durant aquests dies el 
nostre poble es va convertir en escenari literari de les 
Terres de l’Ebre.
Dimecres, a les 19 hores, i amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones, vaig tenir el goig de presentar 
Darrere dels seus talons (Cossetània Edicions), la 
darrera novel·la de l’escriptora xertolina Francesca 
Aliern.
El col·lectiu ‘Versos contra la violència’ va ser 
l’encarregat d’inaugurar la dotzena edició de la fira, 
en un acte que es va celebrar el dijous 26. Després 
de signar el llibre d’honor, el col·lectiu va oferir un 
espectacle literari a l’Espai ImmArt, on es va gaudir 
de la literatura combinada amb altres expressions 
artístiques com la música o la pintura. 
Divendres, els centres educatius del nostre poble 
van ser l’escenari protagonista de la fira, gràcies a la 
col·laboració de l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané i de 
les biblioteques de Tortosa i Roquetes. Hi va haver 
activitats a la Llar d’Infants l’Espurna, al CPEE Sant 
Jordi i a l’IE Daniel Mangrané.
A la tarda, a les 17h, els més menuts van gaudir d’una 
activitat infantil, el contacontes Totsomun i el calaix 
de les preguntes amb la seua escriptora Montse Boldú.
Divendres al vespre, conferència “El pes de la culpa, 
rere un crim d’una novel·la negra” a càrrec de l’escriptor 
Miquel Esteve, que va presentar també la seua novel·la 
No deixis mai de mirar el cel (Columna Edicions).
Dissabte 16 d’abril al matí, els llibres van omplir la 

pèrgola del Pati de la Immaculada. De 10 a 14 hores 
hi va haver parades per comprar llibres, inflables per 
passar una bona estona i activitats a fer.
A més, es va presentar el llibre guanyador del X 
Concurs de Treballs de Recerca en l’àmbit literari i 
de l’exili, del jesusenc Pau Alaixendri Queralt amb 
el treball La història de l’ensenyament al meu poble, 
Jesús. Malauradament enguany no vam poder lliurar 
el guardó de l’XI convocatòria de treballs de recerca 
perquè no vam rebre’n cap. A les 11.30 es va fer el 
lliurament del IV premi Fem Lletra, de reconeixement 
a la tasca de promoció i suport a la literatura i al món 
editorial, a Antoni Sabaté Ibarz, a títol pòstum, per la 
seua vocació d’escriptor i pel suport a la literatura al 
llarg de la seua vida.
Per acabar, i a partir de les 11.45h, es van presentar 
els següents llibres: El final del principio, d’Antoni 
Sabaté; Ebre, relats d’una batalla, de diversos autors 
ebrencs (Ebrejocs); Penta contem, de Noemí Molinero 
(Salvatella Editorial); Cultura popular, folklore i 
etnologia del Baix Ebre, de Carles Castellà (Onada 
Edicions), i El tortosí del Baix Ebre i l’estàndard, de 
Carles Castellà (Onada Edicions).
La Fira Literària va cloure dissabte a les 19.00 hores amb 
un concert al Claustre de l’Edifici de la Immaculada, a 
càrrec del Cor Flumine, que va interpretar un repertori 
variat i de diversos estils musicals.

Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura
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Festes de Jesús
del 5 al 14 de juliol de 2018

PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR

DIJOUS, 28 DE JUNY
20.00h Inscripció i sorteig dels llocs de la plaça 
de bous.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

DISSABTE, 30 DE JUNY
16.30h Final Nacional Ebrebattle Volumen 3.
Preu entrada 5€. Bono festa gratuït.
Organitza: Tortosa Hip-Hop
Col·labora: EMD de Jesús
Lloc: Casal Jesusenc. Hora: 16’30h

21.30h Sopar i lliurament del guardó del Jesusenc 
de l’any 2017 i Premi a la Trajectòria.
Els jesusencs nominats són:
Casal de Jubilats
Club de Futbol Jesús Catalònia
Comunitat educativa de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané
Confraria Mestres del Morter
En el transcurs del sopar, obert a tothom, es 
lliurarà un record commemoratiu als premiats 
d’altres edicions i es donarà a conèixer el nom del 
Jesusenc de l’Any 2017 i el guanyador del Premi 
a la Trajectòria.
Organitza: Associació Josep Puig. Lloc: Pèrgola. 

DIJOUS, 5 DE JULIOL 
De 20.00h a 21.30h
Lliurament del programa i el panoli de la Festa 
Major. Els veïns i les veïnes del poble podran 
passar a buscar el llibre de festes i el tradicional 
panoli. Serà repartit per les pubilles i hereus 
vestits de pagès i pagesa.
El grup de Gralles i Tabals de Jesús portarà la 
música per tots els carrers i places del poble.
Els punts de recollida seran: La Pèrgola, Pl. 
Granell, Pl. Creu, Pl. 22 de Març, C. Sèquia, Pl. 
de Bous,  Av. Santa Teresa en C. Garcia, Mercat 
Municipal i Av. Molins d’en Comte (enfront Casal).

DIVENDRES, 6 DE JULIOL
19.00h XIII Torneig de Futbol 7 Festes de Jesús. 
Categories: Sènior i juvenil.
Organitza: CF Jesús Catalònia.

19.30h Trobada de Penyes i salutació del 
Personatge Revelació 2017.
Lloc: Camp de Futbol. 

20.00h Correbars per diferents bars del poble. 
Organitza: Penyes participants al Circuit de 
Penyes. 
Col·labora: La Gela, Bar Restaurant Sant Francesc, 
Taverna JP, Bar Olímpic, Bar Deportes, Bar 
Modern, Bar de les Piscines (Jesussport) , Bar del 
CF Jesús Catalònia, Bar Pata Negra i Bar-cafeteria 
Lo Quadro.

22.00h Recepció i signatura del Llibre d’Honor.
Lloc: EMD de Jesús.

22.15h Concentració de pubilles, pubilletes, 
hereus i autoritats al Pati de la Immaculada, que 
desfilaran fins l’Institut Escola Daniel Mangrané.

22.30h Proclamació de la Pubilla Major de 
Festes, pubilles, pubilletes i hereus de les entitats 
que representaran el poble de Jesús, a càrrec de 
l’Alcalde de l’EMD de Jesús.
Pregó de la Festa Major a càrrec de Excm. Sr. 
Ferran Bel i Accensi, Diputat al congrés i exalcalde 
de l’Excm. Ajuntament de Tortosa.
En acabar s’interpretarà l’Himne de Jesús. 
Presentat per Jaume Borja. 
Actuarà la Banda Manel Martines i Solà, sota la 
direcció d’Agustí Roé. 
Acte amenitzat per Teclats Toni. 
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

A continuació, inauguració de la zona jove 
instal·lada al recinte del Col·legi, a càrrec 
de la Pubilla Major, Laura Gabaldon Bonfill, 
acompanyada de les pubilles, dels hereus, del 
Regidor de Joventut, Sr. Jordi Brull i Royo, del 
Regidor de Festes, Sr. Josep Pere Puig i Rosales, 
i de tots els assistents.

00.00h Happystar on Tour 2018. Amb les 
actuacions de Somerock (grup de versions), Dj 
Sisco Paredes (música comercial) i Dj Dani Cortijo 
(remember 90’s i 2000’s). 
Organitza: La Gela i Bar Restaurant Sant Francesc. 
Lloc: Pèrgola.
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DISSABTE, 7 DE JULIOL
Durant tot el dia, tots els xiquets fins als 16 anys, 
tenen l’entrada gratuïta a la Piscina.

9.00h Giravolt de campanes anunciant la Festa 
Major.

11.00h Atraccions aquàtiques per a totes les 
edats.
Lloc: Camp de Futbol.

De 12h a 13h Lliurament del programa i el panoli 
de la Festa Major. Els veïns i veïnes del poble 
podran passar a buscar el llibre de festes i el 
tradicional panoli. Serà repartit per les pubilles 
i hereus.

Únic punt de recollida: Pèrgola del Pati de la 
Immaculada.

13.00h Vermut i aperitiu. 
Organitza: Societat Cultural i Ecologista Sant 
Josep. 
Lloc: Pl. Ànimes i C. Nou.

16.00h Finals del XIII Torneig Futbol 7 Festes de 
Jesús.
Organitza: CF Jesús Catalònia.
Lloc: Camp de la Santa Creu.

19.00h Cervesada popular patrocinada per Bar 
Restaurant La Gela.  

20.15h Sortida de l’Església de la imatge de Sant 
Francesc.

20.30h Ofrena de flors i fruits a Sant Francesc, 
patró del poble. 
Demanem la participació dels veïns, penyes i 
entitats.
Hi participaran: 
GRALLES I TABALS DE JESÚS 
BANDA DE L’ESCOLA DE MÚSICA M. MARTINES 
I SOLÀ
GRUP D’ABANDERATS DE LA FESTA DEL 
RENAIXEMENT DE TORTOSA. 

Desfilada de vehicles clàssics.  
Concentració enfront del Camp de Futbol.
Recorregut: Av. Santa Teresa, C. Flix, Pl. Bous, 
C. Benissanet, C. Vinebre, C. Sèquia, Av. Molins 
d’en Comte i C. Daniel Mangrané.

L’Ofrena és el millor acte de les festes per sortir 
al carrer amb els nostres vestits tradicionals, 
que estan lligats a la nostra manera de ser i als 
nostres orígens, és per això que invitem el veïnat 
a participar a l’Ofrena  lluint els vestits de pagès.

Es recomana que es porten productes de llarga 
durada.

00.15h Gran ball en honor de les Pubilles i 
Hereus. 
Ball amenitzat per l’Orquestra Quinta Nota.
A la mitja part s’efectuarà el sorteig d’un sopar per 
a dues persones entre els posseïdors d’abonament, 
gentilesa del Restaurant Equitor.
Entrada 15€ / Bonofesta gratuït.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

DIUMENGE, 8 DE JULIOL
11.00h Missa Major a l’Església Parroquial, en 
honor de Sant Francesc, Patró del Poble.
Acompanyarà la Missa l’Orquestra de Guitarres de 
l’Escola de Música Manel Martines i Solà. 

11.45h Festa de Benvinguda als nous Jesusencs.  
Es posarà l’escut representatiu del Poble i es 
lliurarà una orla als nascuts l’any 2017.
Actuarà la Banda de Música Manel Martines i 
Solà. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
Tot seguit, Ball de Vermut de l’Associació Cultural 
7 Cervells de Jesús.  
Durant l’acte ens acompanyarà lo Boti. Allí tots 
els xiquets i xiquetes que vulgueu li podreu donar 
el xumet.
Patrocina: Associació Cultural 7 Cervells de Jesús.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

18.00h Cercavila pels carrers del poble a càrrec 
de la Xaranga Xino-Xano.   

18.30h Concentració de carrosses a la Plaça de 
Bous.

19.00h Gran COSSO IRIS pels carrers del poble, 
acompanyats per la Xaranga Xino-Xano.
Durant el recorregut es farà públic el veredicte 
del jurat.  
Recorregut: Plaça dels Bous, C/ Vinebre, C/ 
Sèquia, Av. Molins del Comte, C/ Rosari, C/ 
Sebastià Ladrón, C/ Església, C/ Daniel Mangrané, 
Av. Molins del Comte. 

23.00h Nit de Teatre. TRAMPOSOS ENTRAMPATS. 
A càrrec del grup de teatre Euterpe. 
“Estem vivint una època de canvis accelerats de 
tota mena: tecnològics, socials, polítics... fins i 
tot hi ha qui diu que estem entrant en una nova 
Era.
Però hi ha certes coses que no canviaran mai.
El Mossèn del poble organitza un peregrinació a 
Roma de desgreuge pels comportaments poc ètics 
d’alguns vilatans.
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L’acció que comença en un petit poble de 
Catalunya ens portarà a Roma i per accident a 
França, tres espais on situarem tot l’argument.
Situacions inesperades i còmiques que donen un 
aire fresc a l’obra”.
Entrada 10€ / Bonofesta gratuït.
Col·labora: Grup de Teatre Euterpe.
A la mitja part s’efectuarà el sorteig d’un sopar per 
a dues persones entre els posseïdors d’abonament, 
gentilesa de la Taverna JP.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

DILLUNS, 9 DE JULIOL
DIADA DE LA GENT GRAN I NIT DE PENYES
Durant tot el dia, tots els jubilats de Jesús, tenen 
l’entrada gratuïta a la Piscina.  

8.00h Posada de carros i carretes al voltant de 
la plaça de bous, situada a la Ctra. de Roquetes, 
enfront del Col·legi.
Es prega puntualitat perquè si no es perdrà el torn.
Esmorzar i cervesada popular.
Col·labora: Jesussport, Mulet & Hidalgo i Forn de 
Carlos Ripollés.
A continuació CONCURS DE TRACTORS.
Col·labora: Soldebre, SCCL.

12.00h Jocs de carrer i gimcana per als xiquets i 
xiquetes.   
Organitza: Esplai 7C. 
Concentració: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

16.00h Visita a la Llar de l’Hospital de la 
Santa Creu, acompanyats pel cantador de Jotes 
Tortosines Joseret i la seua Rondalla.
Concentració: Casal de Jubilats Sant Francesc.

18.00h Missa en homenatge a la Gent Gran.
Actuació de Joseret i la seua Rondalla.

18.00h Tirada de Birles.  
Lloc: Camp de Birles de l’Edifici de la Immaculada.

19.00h Exhibició de patinatge artístic a càrrec 
dels alumnes del Club Patí Jesús.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané. 

20.00h Discoteca infantil per als més jóvens de 
la casa.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

20.00h Sopar per a la Gent Gran. 
A continuació Festa Homenatge:
- Als avis de més edat de la festa.
- Al matrimoni més vell del poble.
- A les parelles que celebren les noces d’or aquest 
any.

Durant l’acte, s’efectuarà el sorteig d’un sopar per 
a dues persones entre els posseïdors d’abonament, 
gentilesa del Bar Restaurant Sant Francesc.
A continuació Ball amb el Duo Sherpas.
És imprescindible presentar el tiquet a l’entrada.
Inscripció prèvia de 2€ (la gent gran que no siga 
de Jesús i no tinga el bonofesta i vulga assistir al 
sopar, el preu de tiquet és de 10€).
Lloc: Casal Jesusenc.

22.00h Sopar de Germanor de les Penyes i colles 
d’amics de Jesús. 
A partir de les 20.00h, es facilitaran taules 
i cadires a les penyes, fins que s’esgoten les 
existències, i cada grup es portarà el seu sopar.
Concurs a la millor rebosteria. Presenteu la 
vostra rebosteria casolana que porteu per sopar 
i aconseguiu un premi en forma de lot. S’ha de 
presentar el coc sencer. Es podran presentar de 
20.00h a 21.30h. Aquest serà retornat a la penya/
colla que l’haja elaborat.
El jurat estarà format per: Carlos Jardí, Carlos 
Ripollés, Lluís Miguel Blanquet i Neus Olivas.
Al guanyador/a se l’obsequiarà amb un dinar per 
a dos persones al Restaurant del Riu. Tots els 
participants rebran un obsequi d’Ous Ferré.
Col·labora: Ous Ferré.
A partir de les 00.00h Gimcana de Penyes. Hi 
poden participar totes les penyes del poble majors 
de 16 anys. 
A continuació, Festa Guateque amb música dels 
70, 80 i 90 i els èxits actuals.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

DIMARTS, 10 DE JULIOL
DIADA DE LA DONA
Durant tot el dia, les dones tenen l’entrada gratuïta 
a les Piscines.

12.15h Encierro amb bous de cartró per a totes les 
edats.

12.30h Bous al carrer, de la Ramaderia d’Hilari 
Príncep.
Recorregut: Plaça Ànimes, C/ Nou, C/ Vilanova, C/ 
Rosari, C/ Major, C/ Saragossa i Plaça Major.

13.00h Concentració de les dones a la Pèrgola del 
Pati de la Immaculada i Elecció de l’Alcaldessa 
(la més gran assistent a la festa). 
Tot seguit Concurs de Pizzes. S’han de portar les 
pizzes ja cuinades. Es premiarà la millor pizza, 
amb una caixa de cava. 
Organitza: Associació de Dones de Jesús.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.



28

Abans de dinar, Musclada patrocinada per 
l’Associació de Dones de Jesús. Col·labora: 
Peixateria Juanito. Lloc: Pèrgola del Pati de la 
Immaculada.

14.00h Dinar de Germanor de les Dones. 
L’organització facilitarà les taules i les cadires. 
Al finalitzar el dinar hi haurà ball amenitzat pel 
Dj Sisco Paredes. Lloc: Pèrgola del Pati de la 
Immaculada. 

18.30h Desfilada amb mantons de tot tipus per 
assistir a la Festa dels  Bous.    
Sortida des de la Pèrgola del Pati de la Immaculada.

18.45h Vaquetes exclusivament per a les dones. 

19.00h Tarda de “becerres” de la Ramaderia de 
Pere Fumadó (Lo Charnego).
Prova de penyes a la mitja part dels bous. 
00.00h Gran sessió de Ball amenitzat per 
l’Orquestra Nueva Samurai.
Ball de mantons de Manila.
A la mitja part també s’efectuarà un sorteig per 
als posseïdors d’abonament, d’un sopar per a 
dues persones, per gentilesa del Bar Olímpic.
Entrada 10€ / Bonofesta gratuït.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

00.30h Prova de Penyes “Cúrling Humà”. 
Lloc: Camp de Futbol.

DIMECRES, 11 JULIOL
Jornada “Jocs Esportius i Tradicionals” 
11.30h Birles, estirada de corda, curses de sacs, 
mocador, proves d’habilitat...
Organitza: Associació Josep Puig. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

13.00h Degustació de cervesa patrocinada pel 
Bar Modern.

XXX CONCURS POPULAR DE TRUITES
18.30h Inscripcions per al Concurs Popular de 
Truites. S’oferiran oli, ous i patates 
als participants, que s’han de portar el fogó, la 
paella i els ingredients que creguen més idonis 
per a fer la truita.
Només es podrà presentar una truita per 
participant/penya/colla.
El concurs finalitzarà a les 20.30h.
Premi a la truita de més bon gust.
Premi a la truita de mes bona presentació.
Premi a la truita més original (pels ingredients).
Organitza: Secció de Festes. 
Col·labora: Distribucions Sebel i Soldebre, SCCL. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

19.00h Tancament dels carrers Molins d’en 
Comte i Daniel Mangrané, perquè tots els veïns hi 
puguen col·locar les taules.

19.30h Cervesada Popular patrocinada per 
l’Associació d’Empresaris de Jesús i Bar-cafeteria 
Lo Quadro. 
Col·labora: Muniatto Xou.
Lloc: Pl. 22 de març.

22.00h XXXV EDICIÓ DE LA GRAN PAELLA 
POPULAR D’ARRÒS.
Col·laboren: PADESA; FRIGORÍFICS LLUÍS; 
SOLDEBRE, SCCL; CAMBRA ARROSSERA 
D’AMPOSTA – ARRÒS MONTSIÀ 
Amenitzarà el sopar la Xaranga Suc d’Anguila. 

23.45h V Bingo CF Jesús Catalònia.  
Organitza: Club de Futbol Jesús Catalònia.
I després ball popular amb Orquestra Agora.
Lloc: Plaça de la Creu.
A partir de les 17.00h i fins les 20h es llogaran 
taules i cadires per a la Paella.
Preu: 1,00€ cadira; 5,00€ taula.
La recollida de les mateixes serà de les 00.00h a 
les 3.00h de la matinada.
Lloc: Pl. de la Verdura.

DIJOUS, 12 DE JULIOL
10.00h VII Tirada Intercomarcal de Birles 
“Memorial Ramón Lapeira”.  
Clubs participants de les Terres de l’Ebre i Castelló.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

10.00h a 12.00h Castells inflables per a xiquets 
de 3 a 16 anys. L’activitat serà gratuïta per a 
aquesta franja d’edat.  
Organitza: Jesussport.
Lloc: Bar de les piscines Jesussport.

13.00h Cervesada i Musclada popular patrocinada 
per Bar Pata Negra.
Lloc: Bar Pata Negra.

18.15h Concentració a la Pl. Francesc Queralt de 
les pubilles, pubilletes i hereus, i desfilada fins la 
plaça dels bous.

19.00h Tarda de vaques, de la Ramaderia d’Hilari 
Príncep.
Seguidament, descans perquè la gent que ho 
desitge puga sopar a les mateixes carretes de la 
plaça.
A continuació embolada del bou de la Penya lo 
Novillo de Jesús.

23.00h VIII Trobada de Clubs de Ball Esportiu. 
Gran exhibició de ball a càrrec de les parelles de 
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competició del Twist CBE de Jesús, de parelles 
invitades d’altres clubs de les Terres de l’Ebre i 
Catalunya, i de grups de ball social.
Actuació estel·lar dels professors del club Mercè 
Llorca i Giuseppe Sgroi, segons  d’Espanya en 
Estàndards i segons en 10 balls i finalistes en 
nombroses competicions internacionals. 
Organitza: Club de Ball Esportiu Twist Jesús.
Col·labora: Altadill Electrodomèstics, Masale 
Pinsos ACANA, Salvadó Assessors, VCh 
Arquitectura-consulting i E. Ports. 
Entrada 10€ / Bonofesta gratuït.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

00.00h Cursa de vehicles casolans.
Tothom que hi vulga participar, major de 16 anys, 
s’ha d’inscriure-hi prèviament. Al guanyador se 
l’obsequiarà amb entrades per al Karting Terres 
de l’Ebre.
Organitza: Secció de Festes.
Col·labora: Karting Terres de l’Ebre.
Lloc: C. Sèquia i Ctra. de Jesús a Roquetes.

01.00h III Festa Jove amb actuacions del Dj Dani 
Fernández de Fresh Group i Dj Brull.
Entrada 10€. Bono festa gratuït.
Organitza: CF Jesús Catalònia.
Col·labora: Secció de Festes.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.

DIVENDRES, 13 DE JULIOL
NIT BLANCA
11.00h Trencada d’olles.
Lloc: Pati de la Immaculada.

12.00h Concursos d’habilitat. Es realitzaran les 
següents proves: Ball del Swish Swish i carrera de 
cintes en bicicleta.
Col·labora: Assesoria Fiscal Dertusa, SL. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

12.15h Encierro amb bous de cartró per a totes 
les edats.
A continuació Bous al carrer, de la ramaderia 
d’Hilari Príncep. Recorregut: Plaça Ànimes, C/ 
Nou, C/ Vilanova, C/ Rosari, C/ Major, C/ Saragossa 
i Plaça Major.

13.30h Cervesada popular.
Col·labora: TOSCA - DAMM. 
Organitza: Penya Barcelonista de Jesús.
Lloc: C. Vilanova. 

18.30h Concentració a l’Aube de les pubilles, 
pubilletes i hereus i desfilada fins a la plaça dels 
bous.

19.00h Bous a la plaça, de la Ramaderia de Pere 
Fumadó (Lo Charnego).
Es realitzarà la III Cagada del Manso.
Col·labora: Penya Taurina Lo Novillo de Jesús. 

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

DISSABTE, 14 DE JULIOL
11.00h fins les 14.00h la mainada podrà gaudir 
d’un Parc d’atraccions infantils gratuït.  
Lloc: Pati de la Immaculada.

13.00h Cervesada popular patrocinada pel Bar 
Olímpic.

17.00h Obertura del recinte, per reservar taula 
per al Sopar de l’Estofat de bou.
Lloc: Passeig Josep Puig.

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

19.00h Tobogan urbà. Veniu a gaudir al màxim 
amb aquesta atracció. Lloc: Costa del Barranc.

20.00h Obertura del recinte per entrar tot el fato 
per al sopar.

22.00h SOPAR DE L’ESTOFAT DE BOU. 
Amenitzarà el sopar la  Xaranga Suc d’Anguila.
Hi haurà tiquets a la venda a 15€, per a tot aquell 
que no tinga abonament.
Serà obligatori el lliurament del tiquet que es dona 
amb l’abonament per a poder recollir l’estofat.

00.00h Els 7 Cervells encendran els Focs d’artifici 
com a cloenda de la Festa Major.

00.00h Gran sessió de ball, amenitzat per 
l’Orquestra The Welcome Band.
Entrada (sopar i ball) 15€ / Bonofesta gratuït.
Lloc: Institut Escola Daniel Mangrané.
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ACTES ZONA JOVE
Dijous, 5 de juliol
19.30h Muntatge Zona Jove.
Divendres, 6 de juliol
Inauguració de la zona jove instal·lada al recinte 
del Col·legi, a càrrec de la Pubilla Major, Laura 
Gabaldon Bonfill acompanyada de les pubilles, 
dels hereus, del Regidor de Joventut, Sr. Jordi 
Brull i Royo, del Regidor de Festes, Sr. Josep 
Pere Puig i Rosales, i de tots els assistents.
Divendres, 13 de juliol
Nit temàtica.
Diumenge, 15 de juliol
18.00h Desmuntada popular de la Zona Jove.

ATENCIÓ PENYES! CIRCUIT 
- FESTES MAJORS 2018

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

El circuit de penyes de la Festa Major, constarà 
de les proves següents:
Cosso Iris (diumenge 8)
Tirada de Birles (dilluns 9)
Gimcana (dilluns 9) 
Prova a la mitja part dels bous (dimarts 10)
Cúrling humà (dimarts 10)
Concurs de truites (dimecres 11)
Cursa de vehicles casolans (dijous 12) 

Els equips estaran formats per tres o més 
persones, amb una edat  mínima de 16 anys, 
i els membres dels equips es poden combinar 
en funció de les proves.
El jurat del Circuit estarà format per membres 
de la comissió de festes i un delegat de cada 
penya.
Hi haurà un trofeu per a la penya guanyadora 
del circuit.
PER TAL DE PODER PARTICIPAR EN EL CIRCUIT 
CAL INCRIURE’S ABANS DEL DIJOUS DIA 5 DE 
JULIOL A L’OFICINA DE L’EMD.

Organitza: 
- Secció de Festes de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús.
- Jesús Activitats i Serveis, SL.

NOTES

EXPOSICIONS 
Exposició: NOVA EXPOSICIÓ D’ESTER 
BESOLÍ.
Lloc: Espai d’exposicions ImmArt de la primera 
planta de l’edifici de la Immaculada.
Horari:   
Diumenge 8 de juliol: de 12h a 13h.
Del dilluns 9 al divendres 13 de juliol: d’11h a 
12h.
Dimecres 11 de juliol: de 19h a 20h.
Dissabte 14 de juliol: de 12h a 13h.

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

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

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

CONCURS DE CARROSSES
1r. premi: 500,00€    2n. premi: 350,00€    3r. 
premi: 250,00€
Es gratificarà amb 100,00€ totes aquelles 
carrosses que es presenten a concurs i gaudeixin 
d’un treball.
Per apuntar-vos al concurs, passeu per l’Oficina 
de l’EMD.
Heu de presentar el DNI d’un responsable 
major de 18 anys, adreça del local on es fa la 
carrossa i telèfon de contacte.
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DIJOUS, 5 DE JULIOL 
De 20.00h a 21.30h
Lliurament del programa i el panoli de la Festa Major. Els veïns i les veïnes del poble podran passar 
a buscar el llibre de festes i el tradicional panoli. Serà repartit per les pubilles i hereus vestits de 
pagès i pagesa.
El grup de Gralles i Tabals de Jesús portarà la música per tots els carrers i places del poble.
Els punts de recollida seran: La Pèrgola, Pl. Granell, Pl. Creu, Pl. 22 de Març, C. Sèquia, Pl. de 
Bous,  Av. Santa Teresa en C. Garcia, Mercat Municipal i Av. Molins d’en Comte (enfront Casal).

Programa i Panoli de la
Festa Major Jesús 2018



ACTA ELECCIÓ DE PUBILLA MAJOR I PUBILLETA
LES PUBILLES JUVENILS PRESENTADES PER LES 
ENTITATS SÓN:

AINHOA ESCORIHUELA QUERAL
ASSOCIACIÓ CULTURAL I JUVENIL 7 CERVELLS
PAULA MASCARELL ORTÍ
AMPA DE L’ESCOLA DE MÚSICA
PAULA MARQUÈS VICIENT
CF JESÚS CATALÒNIA
GEMMA COLOMÉ SERRANO
ASSOCIACIÓ DE DONES DE JESÚS
IVON MAGRIÑÀ MORCILLO
AVV JESÚS CATALÒNIA
LAURA RIVERO LAGOMARCINO
SOCIETAT CULTURAL SANT JOSEP
CLÀUDIA ARAUJO ALBIOL
ASSOCIACIÓ DE VETERANS JESÚS CATALÒNIA
NÚRIA MONFORTE MONSERRAT
CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC
LAURA GABALDON BONFILL
AMICS DEL CAVALL EQUITOR
BÀRBARA AIXENDRI DA SILVA
SOCIETAT DE CAÇADORS DE JESÚS
NOEMÍ MARTÍNEZ CORTÉS
CLUB DE BITLLES JESÚS CATALÒNIA
NEUS JORGE JARQUE
AEJE

Després de reunir-se totes les pubilles, acorden per 
elecció, nomenar Pubilla Major de Festes 2018 a:

LAURA GABALDON BONFILL

LES PUBILLES INFANTILS PRESENTADES PER LES 
ENTITATS SÓN:

Després de realitzar-se el sorteig davant de tot el públic 
assistent, la Pubilleta 2018 és:

IDOIA LLEIXÀ BORRÀS

IDOIA LLEIXÀ BORRÀS
ASSOCIACIÓ CULTURAL I JUVENIL 7 CERVELLS
CINTA CABELLOS MULET
CF JESÚS CATALÒNIA
ALBA ALBIOL PANISELLO
AVV JESÚS CATALÒNIA
NOA PUIG GISBERT
SECCIÓ DE FESTES
MARIONA CINTA CURTO QUERALT
ASSOCIACIÓ DE VETERANS JESÚS CATALÒNIA
PAULA SEBASTIÀ COPOVÍ
AMPA IE DANIEL MANGRANÉ
GEORGINA SUBIRATS AGRAMUNT
CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC
LEIRE CARLES SALAET
AMICS DEL CAVALL EQUITOR
NEREA GIMENEZ DE LOS GALANES MARCH
CLUB DE BITLLES JESÚS CATALÒNIA

El dia 4 de maig de 2018, a les 20.00h, a la 
Sala Jordi Brull i Martínez de l’EMD de Jesús, es 
reuneixen per a procedir a l’elecció i sorteig de la 
Pubilla Major i Pubilleta de la Festa Major 2018:
• Sr. Víctor Ferrando i Sabaté, alcalde de Jesús.
• Sr. Josep Pere Puig i Rosales, regidor de Festes 

de l’EMD de Jesús.
• Sra. Eva Marro i Colomé, regidora de l’EMD de 

Jesús.
• Sra. Mònica Sales de la Cruz, regidora de l’EMD 

de Jesús.
• Sr. José Sales i Andreu, responsable de pubilles i 

hereus i membre de la Secció de Festes.
• Sra. Jéssica Juan Blanch, responsable de pubilles 

i hereus i membre de la Secció de Festes.
• Sra. Ainhoa Alcázar Giner, responsable de pubilles 

i hereus i membre de la Secció de Festes.
• Representants d’entitats.
• Familiars de les pubilles i hereus.
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ALBERT QUERAL NOU MEMBRE DE
LA JUNTA VEINAL #MOSPARLEM

VACUNACIÓ GOSSOS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

ITV AGRÍCOLA

TEATRE
“VERDURETES”

NOVA PARADA AL MERCAT MUNICIPAL



ENDAVANT REPÚBLICA
Des de la publicació de l’últim Informatiu les notícies, 
com sempre passa, són molt abundants perquè estem 
vivint moments que canviem la nostra història.
El 15 d’abril vam tornar a viure una gran manifestació 
pels carrers de Barcelona convocada per l’Espai 
Democràcia i Convivència, del qual l’Assemblea 
Nacional Catalana n’és membre per la defensa 
dels drets i les llibertats amb el lema “Us volem a 
casa”, denunciant la judicialització de la política i per 
la defensa de les  institucions catalanes, els drets 
fonamentals i el dret que té el poble català a decidir 
el seu futur polític. Sempre de manera pacífica i 
ferma, treballant per la convivència, la cohesió social 
i el diàleg, des de Jesús per la Independència vam 
organitzar un autocar per poder participar en aquesta 
multitudinària manifestació.
En les relació a les euroordres d’extradició del 
president Puigdemont i els consellers Comin, Puig, 
i les conselleres Serret i Ponsatí dictades pel jutge 
Llarena, els tribunals europeus no veuen l’existència 
de violència en els fets i per tant no hi ha delicte de 
rebel·lió, quedant paleses les mentides del govern 
espanyol, dels partits monàrquics i dels mitjans 
unionistes desacreditant la justícia de l’estat espanyol 
i per tant els presos polítics Junqueras, Bassa,  
Forcadell, Romeva,  Forn, Turull,  Sànchez, Cuixart 
haurien d’estar al carrer i no en parlem del delicte de 
malversació de fons en l’organització del referèndum 
de l’1 d’octubre,  que inclús Montoro el desmenteix.
Els familiars dels presos polítics han estat al 
Parlament Europeu a Estrasburg per denunciar la 
situació tan injusta que estan vivint els polítics i 
polítiques empresonants acusats de rebel·lió i en 
presó provisional des de fa ja molt de temps, a més a 
més en presons molt lluny de les seues famílies. 
Les mostres de solidaritat està presents per tot 
el territori amb els llaços grocs, cadenes humanes, 
curses per la llibertat, concerts de solidaritat com 
el que es va fer a Xerta el dia 12 de maig per la 
presidenta del parlament Carme Forcadell,  sopars 
grocs...  Al nostre poble també se’n va fer un, dins 
de la fira literària amb una gran assistència de gent 

per manifestar la solidaritat amb els presos i exiliats i  
recollir fons per al familiars dels presos per totes les 
despeses que tenen a part del sofriment que suposa 
aquesta situació tan injusta. Recordem que tots els 
dilluns a les 20.30h es fa la concentració per reclamar 
la llibertat dels presos i preses polítiques a la Plaça 
Alfons XII de Tortosa.
El 12 de maig es va celebrar el plenari del Secretariat 
Nacional de l’ANC a Tortosa, aprofitant l’avinentesa el 
dia abans va haver-hi una assemblea oberta amb la 
presidenta Elisenda Paluzie, on va parlar del moment 
actual i del paper que hi juga l’ANC.
La declaració del  Secretariat Nacional del 12 de 
maig  “manifestava que davant la renúncia de fer 
efectiva la investidura del president legítim, Carles 
Puigdemont, i per tant de la restitució del Govern 
legítim, considera el Govern de la Generalitat que 
s’investirà com a govern estrictament autonòmic que 
haurà d’estar vinculat políticament al govern a l’exili i al 
President del Consell per la República, també s’ insta 
l’Assemblea de Càrrecs Electes a fer la investidura del 
MHP Carles Puigdemont com a president del Consell 
per la República, per implementar el mandat de l’1 
d’octubre”. 
Sembla que el govern de l’estat i els partits que han fet 
possible el 155 i el seu manteniment, amb tot el que 
suposa, no volen saber qui va guanyar les eleccions 
del 21-D, volen imposar judicialment el que no han 
guanyat a les urnes i per  això posen tants impediments 
a l’elecció de president/a de la Generalitat fins i tot 
ignorant les recomanacions de Nacions Unides, ja que 
les persones que estant empresonades conserven 
tots els seus drets per poder ser elegides com a 
presidents o com a consellers. 
Al final tenim president de la Generalitat, el MH Quim 
Torra, al qual desitgem tota classe d’encerts i molta 
força per continuar amb el president a l’exili en el camí 
cap a la REPÚBLICA.

SEGUIM ENDAVANT!
JESÚS x INDEPENDÈNCIA 

SOPAR GROC

ITV AGRÍCOLA

TEATRE
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El passat dia 21 d’abril, es va celebrar la 34ª 
edició dels Premis Literaris Jesús Catalònia. 
Es va celebrar amb un ambient festiu i ple de cultura 
com manen els canons de la festa, acompanyats 
per grans persones.
Remarcar que és una data important dintre del 
calendari de l’associació, i que una vegada més 
es va superar any rere any amb una assistència 
notable.
Agraïr al Sr. Jesús Tibau Sancho que ens va 
acompanyar com a invitat fent la presentació de 
l’obra del Sr. Edmigi Subirats i Sebastià “L’entramat 
literari del primer bladé”, guanyadora l’any passat
Agraïment especial a la Federació Mutua Catalana 
per la implicació sempre incondicional per a que 
aquests premis es puguin celebrar i posteriorment 
poder editar les seves obres.
També agraïment a les diferents estaments públics 
com son la EMD de Jesús, Ajuntament de Tortosa 
en la seva secció de Cultura.
I sobretot felicitar als guanyadors.
I com no agrair moltíssim la feina desinteressada 
que el nostre jurat fa tots els anys per fer que 
aquets premis siguin uns dels més valorats de les 
nostres terres.
Un acte acompanyat per un grup d’amics de la bona 
música com son Marc, Andrea, Gemma, Nerea i 
Cora, delitant als assistents amb peces adients a 
l’ocasió.
També l’artiste local Fernando Ferré ens va cedir els 
seus treballs últims plens de color per fer una petita 
exposició.
Gràcies a tots els assistents i us emplacem en 
properes edicions, perquè la cultura es el nostre 
fonament.
Esperant que l’any que bé sigui més profitos, 
donant més realçament a les xarxes socials, tal 
com la publicitat en el nostra facebook “donant més 
activitat al mateix” i a al futur bloc de la entitat. 
Tenim la sort de comptar en junta a Tomás Tejeda que 
es la persona que es ocupa de les xarxes socials, 
puguen donar cobertura a tota la gent cibernauta, 
gracies Tomás.
El passat 12 de maig es va celebrar un any més 
la festa que ens ajunta a tots/es socis/es de la 
nostra-vostra entitat en un dia ple d’activitat al 
Casal Jesusenc, ens va fer passar perquè no dir-ho 
molt agradable i ple de retrobaments.
Pel matí es va fer com ja es tradicional el vermut per 
a tots els assistents, mentres a la pista del Casal 
Jesusenc els més joves desfrutaven de diferents 
atraccions inflables.
Cal esmentar que aquest any l’afluència de socis ha 
estat notable, essent un mati molt familiar.
Durant tot el matí l’afluència de socis va ser 

continuada i agraït l’esforç de la junta per la tasca 
feta, us animem a tots els que vareu assistir que 
poguéreu sensibilitzar a els vostres fills i néts per 
que es facin socis d’una entitat que te com a finalitat 
donar servei sense condicions a la gent associada 
del nostre poble.
Per la nit a partir de les 23h. es va celebrar la sessió 
de ball, aquest any amb format nou, essent el canvi 
la presencia del soci Sisco Paredes com amenitza-
ho de la festa.
Durant la primera part del mateix es va poder 
disfrutar d’una sessió de ball composta per temes 
clàssics per als socis/es d’edat més madura.
A la mitja part i després d’unes paraules adreçades 
a tots vostès es va mostrar l’agraïment a les pubilles 
de l’any passat que ens varen representar com son:
La srta. Irene Blanc i la pubilla gran Laura Panisello 
Valldepérez, així com als seus respectius hereus 
Josep Martínez Panisello i Ivan Pujol. “Gràcies una 
altra vegada per la vostra acceptació en representar-
nos tot l’any passat”
Tot seguit es va fer la presentació de les pubilles 
d’aquest any juntament amb els seus hereus.

Pubilla gran 2018
Ivon Nagrinya Morcillo
Hereu gran 2018
Àlex Garrigos Panisello
Pubilla menuda 2018
Alba Albiol Panisello
Hereu menut 2018
Ruben Roche Hermano

Gràcies a tots i a totes per acceptar l’invitació de 
l’entitat.
I després ens van donar una sessió de ball amb 
Dj Fernández, agraint als joves que ens varen 
acompanyar fins altes hores, amb civisme i amistat.
Per últim i després de fer valoracions ens va plaure 
molt que l’assistència aquest any a la festa del soci 
hagi estat d’una presència més notable, això ens 
anima a continuar fent coses.
Properament els socis rebreu una notificació 
emplaçant-vos per una junta general, esperant que 
sigue com a mínim molt participativa i amb caràcter 
crític, per que només així es poden fer coses.
Que passeu un bon estiu.
Es important per la cohesió d’un poble un 
caràcter participatiu si encara no ho ets, fes-te 
soci.
“Pots tancar totes les biblioteques si es vol, 
però no hi ha tanca, pany, ni candau que pugues 
impossar a la llibertat de la meva ment”

Jesús, Maig 2018

NOTA INFORMATIVA
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SORTIDES SANT JOSEP - PEL MAS DE LA FRANQUETA (31/03/3018)
La primavera la sang altera! Com que el temps no ens 
ho va permetre, a finals del mes passat, fer la nostra 
sortida habitual, la vam haver de posposar fins ara. 
Malgrat que el dia no és molt clar i hi ha uns núvols 
molt negres, que no ens donen molta confiança, no 
perdem l’optimisme. Som un grup petit, però amb 
l’esperit emprenedor tirem endavant i marxem cap al 
Mas de la Franqueta, a Horta de Sant Joan. Prenem 
forces i en marxa! Ens endinsem en el bosc i podem 
sentir l’aroma dels pins i de l’herba humida. Quin goig 
i quin relax! El primer que hi trobem són els ullals d’en 
Xicoi, amb poca aigua. Anem gaudint de la tranquil·litat, 
arribem al forn de calç del Mas de Corretja. Encara que 
el Mas es troba en estat bastant ruïnós podem fer-nos 
una idea de com devia ser de bonic en el seu temps pel 
que queda en peu. A la petita era que hi ha al davant 
hi trobem una pedra gran i en forma de “rodillo” (devia 
de ser amb el que aplanaven el terreny amb l’ajuda 
dels animals). Més endavant hi trobem un bon tram 
empedrat, senyal que en altres temps devia ser força 
important i devia passar-hi “molta” gent. Arribem al 
coll i al mas de Pellnegra. Tot i que la boira que tenim 
a sobre no ens deixa veure tot el paisatge amb el seu 
esplendor, les vistes continuen essent meravelloses. 
En dies clars, deu ser sorprenent. Hi passem per 
una petita cova al barranc de la Tosca i arribem als 
bassis d’en Minguet. Parem a dinar en un replà que hi 
trobem. No ens quedem molta estona perquè no sigui 
que ens plogui. El mas de les Valls el trobem solitari 
i els núvols baixos fan sensació de tristesa i solitud. 
Continuem pel bosc i arribem al coll de la Ferrera. 
Fixant-mos en la vegetació que ens envolta hi trobem 
la planta que feien servir els nostres avantpassats 
per “matapollar” (tècnica que s’utilitzava per pescar 

fàcilment, gairebé amb les mans, i que consistia a 
atordir els peixos copejant l’aigua amb la planta). Quan 
quasi ja arribem a la nostra destinació, hi passem pel 
toll de la Figuereta i el Pi de les Crescudes, amb les 
seves marques on arribava el nivell d’aigua segons les 
èpoques. I ja hi som altre cop al Mas de la Franqueta. 
Ara comencen a caure quatre gotes i ens acomiadem 
rapidet. Fins a la propera!

Pedra va, pedra ve,
Anem fent el camí.
Pedra va, pedra ve,

Cap on anem?

Cada una té una història,
la del Jove i la del vell

per la seva forma descobrim
d’on venim.

Unes dalt, les altres baix,
Unes a la dreta, les altres a l’esquerra,
Però totes juntes fan el camí més suau.

El bosc les acarona,
Ombres d’un passat dur i feliç,

Guarda en silenci tots els records
I somnis d’aquells que ens van precedir.

Pedra va, pedra ve,
Pel camí anem i pensem,

Pedra va, pedra ve,
Quan hi tornarem?

Amparo Monllau

Estem novament amb tots vosaltres. Seguim treballant 
amb entusiasme oferint a tots els nostres socis 
diverses activitats per a poder gaudir i ens agrada 
veure la bona resposta que rebem.
El passat 22 d’abril vam celebrar la Festa de Sant Jordi 
( Festa de la Rosa ) amb sessió de ball, un petit berenar, 
l’obsequi de la tradicional rosa a les sòcies assistents i 
el sorteig d’un llibre de cuina.
Del 14 al 21 de maig uns quants socis van fer el creuer 
pel Mediterrani amb el vaixell SOVEREIGN i s’ho van 
pasar d’allò més bé.
El diumenge 3 de juny tenim previst fer, durant la 
mitja part del ball, la presentación de les Pubilles que 
representaran al Casal de Jubilats durant aquest any. 
Seran com a Pubilla gran Nuria Monforte Montserrat, 
com a pubilleta l Georgina Subirats Agramunt i com a 

hereu  Arnau Alquezar Calabuig. Estem molt contents 
que ens representin, esperem que gaudeixin d’aquesta 
etapa i els hi donem les gràcies a ells i a les seves 
families.
Els dies 16 i 17 de juny viatjarem a Saragossa i al 
Monestir de Pedra, estem satisfets ja que totes les 
places es van omplir molt aviat.
Tenim oberta la pre-inscripció per al viatje del mes 
de setembre, del 3 al 9 a Andalusia (visitan Còrdoba, 
Granada i Sevilla), 7 dies de viatge, esperem que els 
socis s’animin a apuntar-se.
I com ja tenim ben aprop les Festes Jesusenques, 
aprofitem per desitjar-los que s’ho passin molt bé.
Una salutació molt cordial a tothom de tota la Junta 
Directiva.

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC - JESÚS

39

ENTITATS



BONSAIS
Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre, al maig es 
van acabar els primers tallers i tornem amb els tallers 
del setembre fins al desembre.
El passat mes de maig durant els dies 10 i 13 es va 
celebrar una exposició, on va participar l’associació 

juntament amb altres associacions de l’escola de Xavi 

Redón, l’exposició es va celebrar per commemorar el 10è 

aniversari de BONSAI ZEN, a Penyíscola.

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

Josefa Sánchez Berna
(1939-2018)

Vídua de Joaquín Pérez Pérez

Va morir cristianament el passat divendres dia 25 de maig de 2018 a Jesús.

Els fills, néts, germans i la resta de família agraeixen les mostres de condol rebudes i la 
professionalitat i humanitat de l’equip de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, l’Hospital Verge 

de la Cinta de Tortosa i l’Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

El millor homenatge recordar-la amb el caràcter que la terra li va forjar,
Hinojosa de Jarque (Aragó) i Jesús (Catalunya).

“M. Pilar Gisbert dona les gràcies al personal de l’EMD de Jesús i als amics,
pel suport i pel centre de flors en el dia de la defunció de José M. Bengochea.

També vol donar les gràcies al personal de cures paliatives i al Dr. Víctor Santa Cruz
 de l’Hospital de la Santa Creu per l’atenció que van oferir a José M. Bengochea.”
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ARRIBA EL BON TEMPS I S’INTENSIFICA L’ACTIVITAT 7C
CURS de TABAL INFANTIL
El passat 25 de maig es va iniciar el curs de tabalers 
infantils per a socis. La iniciativa ha tingut molt bona 
acollida entre els més menuts de l’entitat i ja en són més 
d’una quinzena els que estan aprenent a tocar el tabal 
i els diferents ritmes de percussió que després posaran 
en pràctica als correfocs. Agrair a l’esforç i dedicació del 
tabaler i membre de la Junta Guillem Pedrola Tàrrega per 
què sense ell aquesta activitat no seria possible.
Aquesta activitat està programada dins de l’objectiu final 
de formalitzar la colla infantil de diables i tabalers 7C.

DIA ASSOCIACIONISME CULTURAL
L’1 juny es va realitzar l’activitat “Visitem la casa 
d’Hydracus”, dins del Dia de l’Associacinisme cultural. 
Una trentena de xiquets es van congregar a la Masia per 
a conèixer, mitjançant un conte teatralitzat l’origen dels 
correfocs. Van descobrir la vestimenta dels diables i el 
motiu, diferents coets, carretilles i pirotècnia. Així com 
la història d’Hydracus. Per acabar, van poder realitzar un 
correfoc sense foc al ritme dels tabalers més menuts. 
Una gran tarda festiva on els més menuts són els grans 
beneficiats.

JORNADA DE TREBALL, FORMACIÓ I DE COHESIÓ SOCIAL
Per al dia 16 juny està previst fer una jornada per tal de 
preparar tot el material necessari per a la temporada de 
correfocs: forques, tabals, rodes, carro....
En paral•lel es realitzarà una formació per a que aquells 
que no la tinguin. 
Acte seguit es farà un dinar de germanor per tal 
d’intercanviar opinions i escoltar suggerències d’una 
manera més relaxada i distesa.

CASAL d’ESTIU
Un estiu més el Casal d’estiu 7C no podia faltar al poble. 
Enguany es compleix la majoria d’edat del Casal d’Estiu. 
Han canviat moltes coses des dels seus inicis, però 
l’essència continua intacta. En el cartell que trobareu 
a aquest mateix Informatiu està tota la informació 
necessària.

FESTES
Com sempre i com no podia ser d’una altra manera, els 
7C estaran molt presents a la Festa Major.
En quant a les pubilles i hereus, aquests seran els nostres 
representants.

 • Pubilla: Ainhoa Escorihuela Queral
 • Pubilleta: Idoia Lleixà Borràs
 • Hereuet: Guillem Mata Codorniu.

Segur que ho faran més que bé!!

ACTUACIONS
Estem en contacte en diferents poblacions i colles per 
tal d’anar tancant l’agenda d’actuacions. De moment 
tenim, entre altres, concretades les següents poblacions: 
Camarles, Amposta, Freginals, Tarragona....

Bon estiu i Festes Majors per a tothom!!

Salut i Foc!
http://www.7cervells.org
https://www.facebook.com/balldediables7cervells
http://instagram.com/7cervells/
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NOTA INFORMATIVA ASSOCIACIÓ DE DONES

Va ser el mes d’octubre de l’any 1987 que vam decidir 
obrir una paradeta al mercat, han sigut 31 anys de 
moltes matinades, molts esforços i alguna que altra 
bona pesada. 
Escric este petit paràgraf, perquè no em volia despedir  
sense donar-vos les gràcies a tots els clients que durant 
tants anys heu vingut a comprar a la meua plaça del 
mercat.
També m’agradaria donar les gràcies a l’ajuntament 
de Jesús pel seu interès i compromís al mercat durant 
aquests anys.
Simplement GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES per tot.

Lourdes Martinez Panisello.

JUBILACIÓ LOURDES MARTINEZ

El passat dia 8 de juny es va realitzar el sopar de fi de curs, 
a la Pèrgola, vam estar acompanyades del nostre Alcalde 
President Víctor Ferrando,  les regidores Susanna Gómez, 
Eva Marro i Mònica Sales que és Diputada del Parlament, 
l’Alcaldessa de Tortosa Meritxell Roigé no va poder assistir 
al sopar per tema d’agenda. 
Ens va servir el càtering el Forn de Carlos Ripollès.
Vam presentar, a les sòcies,  a la Pubilla i Hereu Juvenil 
que aquest anys ens representaran a la  Festa Major 2018, 
Gemma Colomé i Kevin Roche als quals els agraïm la seua 
representació en nom de l’associació.
El sopar va estar amenitzat per Sisco Paredes,  des d’aquí li 
volem agrair el tracte que sempre ens dispensa.
Tenim previst fer una rifa, com l’any passat, en la que es 

rifarà una coca de Sant Joan i dos botelles de cava, que com 
ja és habitual ens patrocina el Forn de Carlos i la Botigueta 
de Carmen Martorell. 
Com tots els anys us invitem a totes a participar en l’Ofrena 
de Flors i Fruits a Sant Francesc, que se celebrarà dins dels 
actes de la Festa Major.
Durant les vacances podeu començar a llegir els llibres 
Darrere els seus talons i Camins d’aigua i foc de les 
escriptores Francesca Aliern i Elena Solé respectivament, 
seran  els propers Club de Lectura i us invitem a participar-hi.  
Us desitgem a totes molt bones vacances d’estiu i molt bones 
festes. Fem extensiu aquest desig a totes les jesusenques 
i jesusencs.
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     ASSOCIACIÓ 
      Josep Puig 
 

                   Plaça Edifici Immaculada, 1 - 43590 EMD Jesús –  Adreça electrónica: associacio.joseppuig@gmail.com 

 
 

	  

L’Associació	   Josep	  Puig	  ha	  programat	  per	  al	  divendres,	  30	  de	   juny,	   l’acte	  per	  donar	  a	  conèixer	  
l’entitat/persona	  guanyadora	  del	  premis	  “Jesusenc	  de	  l’Any	  2016”	  i	  “Premi	  a	  la	  trajectòria”	  

	  

-‐	  PREMI	  “JESUSENC	  DE	  L’ANY	  2016”	  (20a	  edició)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  PREMI	  A	  LA	  TRAJECTÒRIA	  (6a	  edició)	  
	  

• DATA:	  Divendres,	  30	  de	  juny	  de	  2017	  
• HORA:	  20.00h	  
• LLOC:	  Sala	  Jordi	  Brull	  de	  l‘EMD	  de	  Jesús	  

	  
	  
	  

En	  la	  present	  edició	  els	  candidats	  nominats	  a	  “Jesusenc	  de	  l’Any”	  són:	  

	  
	  

Com	   és	   habitual	   a	   través	   de	   la	   butlleta	   que	   apareix	   a	   l’Informatiu	   Jesusenc,	   s’ha	   pogut	   anar	  
votant	  de	  manera	  popular	  per	  	  escollir	  l’entitat	  o	  persona	  guanyadora	  del	  premi.	  	  

	  
En	  el	  decurs	  de	  l’acte,	  l’Associació	  Josep	  Puig	  lliurarà	  el	  “Premi	  a	  la	  Trajectòria”,	  per	  reconèixer	  
així	  la	  trajectòria	  de	  persones	  i	  entitats	  al	  llarg	  dels	  anys.	  

	  
	  	   	  

CONVOCATÒRIA	  ASSEMBLEA	  GENERAL	  ORDINÀRIA	  
	  

Data:	  Dijous,	  29	  de	  juny	  de	  2017	  
Lloc:	  Sala	  Jordi	  Brull	  de	  l’	  EMD	  de	  Jesús	  
Hora:	  20,30	  hores	  (vuit	  de	  la	  tarda,	  en	  una	  única	  convocatòria)	  
	  

ORDRE	  DEL	  DIA	  
1-‐Lectura	  i	  aprovació	  de	  l’acta	  de	  la	  sessió	  anterior.	  
2-‐Informes	  presidència.	  
3-‐	  Balanç	  Econòmic	  2016.	  
4-‐	  Aprovació	  Pressupost	  2017.	  
5-‐	  Torn	  obert	  de	  paraules.	  

	    
 

ASSOCIACIÓ JOSEP PUIG
L’Associació Josep Puig ha programat per al dissabte, 
30 de juny, l’acte per donar a conèixer l’entitat/
persona guanyadora del premis “Jesusenc de l’Any 
2017” i “Premi a la Trajectòria”.
Transcorreguts 20 anys des d’aquell primer Jesusenc 
de l’Any al 1997 pensem que ha arribat el moment 
de celebrar-ho d’una manera especial, reunint a 
totes aquelles persones i entitats que han resultat 
premiats durant aquestes dues últimes dècades. 
Malauradament no tots ens podran acompanyar perquè 
ja no estan entre nosaltres però si esperem que ho 
facin els seus familiars i amics. Tots junts formaran la 
millor fotografia possible per entendre la vitalitat del 
teixit associatiu, cultural i esportiu del poble de Jesús 
dels últims 20 anys.
Els guanyadors de les diferents edicions van ser els 
següents:

JESUSENC DE L’ANY
1997- Ramón Fàbregues
2007- Plataforma Salvem Lo Canalet
1998- Pessebre Vivent 
2008- Antonio Ferrúz Gasca
1999- Joan Chavarria i Vicent Pellicer 
2009- Associació Cultural 7 Cervells
2000- Ismael Eixarch 
2010- Gerard Borrás
2001- Jordi Curto 
2011- Jeremy Alcoba
2002- Josep Panisello 
2012- ANC Jesús
2003- Susanna Gómez 
2013- Anna Curto
2004- Ismael Estrada 
2014- Jordi Gallego Pastó
2005- Cinta Caubet 
2015- Penya Els Tiburons
2006- Casal Jubililats St. Francesc 
2016- Jaume Borja

PREMI A LA TRAJECTÒRIA
2011- Paco Fuentes 2014- Ramón Fàbregues 
2012- Joan Chavarria 2015- Primitivo Conesa
2013- Ramon Lapeira 2016- Mossèn Paco Vives

Amb motiu d’aquesta celebració i trobada l’Associació 
Josep Puig ha decidit recuperar el tradicional sopar 
de lliurament de premis que s’havia deixat de fer 
durant els últims anys, i fer-ho com sempre, obert 
a tothom i buscant la màxima participació possible 
com també hem volgut que passi des del primer any 
amb el sistema de votació per escollir el nominats i 
guanyadors a través de la papereta que es reparteix a 
l’Informatiu Jesusenc.
En relació al sopar, obert a tothom,  la informació que 
cal tenir en compte és la següent:

DATA: Dissabte, 30 de juny 2018    HORA: 21,30 
hores   LLOC: Pèrgola Pati Immaculada

En el transcurs del sopar es lliurarà un record 
commemoratiu als premiats d’altres edicions, es 
donarà a conèixer el nom del Jesusenc de l’Any 
2017 i el guanyador del Premi a la Trajectòria.
Preu del sopar: 25’00€
Hi ha la possibilitat de menú infantil a: 10’00€
Data límit d’inscripció: 18 de juny de 2018
INSCRIPCIÓ: A qualsevol membre de la Junta i a 
les oficines de l’EMD Jesús.

En la present edició els candidats nomenats a 
“Jesusenc de l’Any” són:

CASAL DE JUBILATS, per l’organització de diverses 
activitats durant tot l’any en benefici de tot el col·lectiu 
de la tercera edat del poble (fi d’any ,carnestoltes, 
tots sants, la fogaseta, balls en diumenge, viatges....) 
ampliant constantment totes les seves iniciatives en 
número i qualitat.
CLUB DE FUTBOL JESÚS CATALÒNIA, per l’ascens del 
primer equip a segona territorial, pels èxits obtinguts 
als equips de formació als jocs esportius, l’any que 
l’entitat va fer de pregonera de la Festa Major, per 
l’organització del campus d’estiu i per haver format 
part del projecte +Kesport de la Federació Catalana 
de Futbol que tenia com objectiu aconseguir bones 
pràctiques en l’esport.
COMUNITAT EDUCATIVA DE L’INSTITUT ESCOLA 
DANIEL MANGRANÉ, per l’obtenció del nomenament 
com escola verda, el mateix any que amb l’obra Mesela 
i Naim van guanyar a la categoria Conte Audiovisual 
Il·lustrat als Jocs Florals Escolars de Catalunya; 
integrants del projecte “Tots dansen”, organitzadors 
de la 1a Setmana de la Ciència, participants en 
la segona mostra robòtica, finalistes al certamen 
nacional de lectura en veu alta, i per la implicació en 
activitats solidàries i esportives i en l’organització de 
tallers de família i cicles de xerrades.
CONFRARIA MESTRES DEL MORTER, per la seva 
implicació continuada amb la Fira de l’Oli des d’una 
vessant culinària i de promoció dels nostres productes, 
i per la difusió que han fet de la Fira de Jesús en altres 
certàmens i esdeveniments arreu del territori català 
com Barcelona, Deltebre, Reguers, Bitem, Vinallop i 
Tortosa.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA
Data: Divendres, 29 de juny de 2018
Lloc: Sala Jordi Brull de l’ EMD de Jesús
Hora: 20,00 hores (vuit de la tarda, en una única 
convocatòria)
ORDRE DEL DIA
1-Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2-Informes presidència.
3- Balanç Econòmic 2017.
4- Aprovació Pressupost 2018.
5- Torn obert de paraules.
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Un any més, els dies 18 i 19 de maig van tenir lloc el torneig de futbol sala i la festa dels Kintos 00’. Divendres a la 
nit vam celebrar el torneig, que va acabar amb els següents resultats: “Motorets” (3r lloc), “Marroc Team” (2n lloc) i 
“Tesoro de Java’s” (1r lloc). Dissabte va tenir lloc la festa, amb els DJs Sergi Cid i Joan Roca, amb un gran ambient.
Des de Kintos Jesús 00’ volem agrair a totes les entitats i establiments jesusencs que han volgut col·laborar en 
l’organització, amb una menció especial per a l’EMD i l’IE Daniel Mangrané.

1r TESORO DE JAVA 2n MARROC TEAM

3r MOTORETS



ESTIU 2018. GIMNÀS

GIMNÀS
HORARI: de 6,30h a 21.30h de dilluns a divendres. Dissabte de 9 a 13h.

PISCINA
HORARI: de 10 a 19’30h de dilluns a diumenge. Del 24 de juny al 3 de setembre.
ABONAMENTS MENSUALS I DE TEMPORADA disponibles a la instal·lació.
AQUAGIM INCLÒS EN LA QUOTA DEL GIMNÀS (35€ al mes)
CURSETS DE NATACIÓ I NATACIÓ PER LLIURE. Pots nedar pel teu conte i amb carril de 10 a 12h, de 13 
a 15’30 i de 18’30 a 19’30h.

Horari PISCINA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10-11H Curset +9a Curset +9a Curset +9a Curset +9a Curset +9a

11-12H CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS

12-13H CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS

14-15H NLL AQUAGIM NLL AQUAGIM NLL

15,30H Curset 6-9a Curset 6-9a Curset 6-9a Curset 6-9a Curset 6-9a

16,30H Curset 3-6a Curset 3-6a Curset 3-6a Curset 3-6a Curset 3-6a

17,30H Curset 3-6a Curset 3-6a Curset 3-6a Curset 3-6a Curset 3-6a

18,30H NLL NLL NLL NLL NLL

*NLL: NATACIÓ LLIURE
PÀDEL: Tothom pot jugar i es pot apuntar als diferents tornejos, tingui el nivel què tingui.

- JUGA PER 3,5€

- 30 de juny: “2on NOCTURN” masculí i femení

- 4 agost: “AMERICÀ” amb barbacoa.

- 18 agost: “Torneig Multiesport per equips”.
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A TWIST SEGUIM SUMANT ÈXITS!!!

Aquest passat cap de setmana ha tingut lloc el 
Campionat de Catalunya de Ball Standard i Llatí i els 
nostres alumnes de competició han deixat el nom de 
TWIST JESÚS al més amunt del pòdium.
Pau Alaixendri & Carme Franch van aconseguir la 
medalla de plata proclamant-se Subcampions de 
Catalunya en categoria Absolut Llatí. 
Pau Gómez & Marta Poy van proclamar-se Subcampions 
de Catalunya Youth en ambdues  modalitats Standard 
i Llatí.
Marc Cortés & Cristina Teba van obtenir la quarta 
posició en categoria Junior l Standard i van proclamar-
se Campions de Catalunya en modalitat Junior l Llatí 
ENHORABONA A LES TRES PARELLES!!!!! 

En les competicions nacionals la parella formada per 
Vera Fluixà & Pau Pellisé també ha aconseguit molt 
bons resultats.
D’altra banda els professors de l’escola Mercè Llorca 
& Giuseppe Sgroi van obtenir la 4a. Posició al WDSF 
10 balls en el Open Internacional de Paris d’aquest 
mes de maig.
Finalment el passat 31 de maig al lliurament dels 
premis Esportius de les Terres de l’Ebre que atorga 
la Generalitat de Catalunya, van estar guardonades 
pels èxits aconseguits durant l’any 2017, les parelles 
formades per Mercè Llorca & Giuseppe Sgroi i Pau 
Alaixendri & Carme Franch. Enhorabona a les dues 
parelles. Amunt TWIST!

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

FESTIVAL FI DE CURS A TWIST!!!!
DIUMENGE 16 DE JUNY AL GIMNÀS DE L’INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ
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CF JESÚS CATALÒNIA
RESUM FUTBOL BASE
La temporada 2017-2018 està arribant a les 
acaballes. Els nostres equips de futbol base i escola 
ja han finalitzat les respectives lligues i és per això 
que participen als tornejos organitzats pels club de 
la zona.
El passat 26 de maig va tenir lloc al nostre camp el IV 
Torneig Ramon Lapeira i Leandro Rovira en categoria 
d’alevins. Cal felicitar al grup aleví A ja que van ser 
els vencedors del torneig jugant la final contra el 
Sant Jaume d’Enveja i acabant a la tanda de penals. 
Enhorabona xavals! 
A més a més també els hem de felicitar per partida 
doble ja que aquest grupet entrenats per Gerard Martí 
i Jose Sabina han aconseguit l’ascens a aleví 1ª 
divisió fruit d’un treball constant, esforç e il·lusió.

Ha estat una temporada en la qual s’ha mantingut 
el mateix nombre d’equips inscrits. A nivell esportiu 
tots els equips han tingut les respectives evolucions, 
alguns aconseguint els objectius marcats a l’inici de 
temporada, i d’altres fent un progrés considerable. Ha 
pogut sorgir algun  conflicte que des de coordinació i 
junta han intentat solucionar de la millor forma, 
A continuació, us mostrem els enllaços que us 
permetran seguir els resultats dels partits i veure la 
classificació final dels equips del futbol base. Per a 
seguir els equips benjamins, prebenjamins i
patufets:
http://www.cebaixebre.cat/

Per a seguir els equips alevins, infantil, cadet i juvenil:
http://fcf.cat/competicio

RESUM EQUIP AMATEURS
El primer equip ja ha finalitzat la lliga a 2a catalana 
guanyant l’últim partit a casa contra el Torredembarra 
per 10 a 0. Tot i aquesta victòria l’equip no s’ha 
pogut salvar i això farà que la propera temporada 
tornarà a ser equip de 3a catalana de les Terres de 
l’Ebre. La falta de puntuar en partits claus ha sigut 
el màxim causant del descens. L’equip ha finalitzat 
la temporada a la 16ª plaça amb 34 punts. Donem 
gràcies als jugadors i al cos tècnic per lluitar fins a 
l’últim partit, defensar els colors i l’escut!
També aprofitem per donar les gràcies  a Fernando 
Garcia, tècnic  del primer equip, per tota la seva tasca 
realitzada durant aquestes dues temporades. Molta 
sort Nando!
I donem la benvinguda a Albert Forcadell i Mario 
Javaloyes que juntament amb Marcos Garcia dirigiran 
el primer equip la següent temporada. Molta sort en 
aquesta nova etapa al club!
Pel que fa al filial de nostre club, aquesta temporada 
ja finalitzada, possiblement no ha estat la millor de la 
història del filial. L’equip a les darreres jornades, ja no 
tenia motivació dins la competició fet que va causar 
la falta d’intensitat i de ganes als partits disputats. 
Han acabat la temporada a l’11ª plaça amb 29 punts. 
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Sisco i Lluís ja no seguiran dins del cos tècnic del 
filial, però agraïm la seva tasca i volem que continuïn 
vinculats al club.

ALTRES INFORMACIONS
El passat 28, 29, 30 d’abril  i 1 de maig el Club de 
Futbol Jesús Catalònia va estar present una altra 
edició a  l’Expoebre. Des de la junta del nostre club 
volem agrair a tots aquells i aquelles que heu fet les 
respectives aportacions passant per la barra a fer el 
típic  bocadillet de baldana i el porronet de vi.  Volem 
agrair l’ajuda dels equips amateurs, juvenils, pares i 
mares, ja que sense la vostra tasca no hagués estat 
possible.

Propers esdeveniments:
El proper 9 de juny es celebrarà la Festa del futbol del 
Club de Futbol Jesús Catalònia
El proper 29 de juny tindrà lloc la Junta general a la Sala 
Jordi Brull a les 21:30 hores la primera convocatòria, i 
a les 22:00 hores la segona.
Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat de club 
mitjançant l’Ebando i també a través de les xarxes 
socials:
Facebook: www.facebook.com/jesus.catalonia
Instagram: @cfjesuscatalonia
Moltes gràcies a tots,  ens veiem a la barra de festes 
i VISCA EL FUTBOL I VISCA EL CATALÒNIA!

La Junta del CF Jesús Catalònia.
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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

En el cas que algú estigui interessat amb el Servei de 
la Llar d’Infants l’Espurna per al mes de juliol, passeu a 
inscriure-us i a informar-vos per les oficines municipals de 
l’EMD de Jesús.
El Servei es donarà en el cas que hi hagi suficients ins-
cripcions.

SERVEI DE LLAR D’INFANTS

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

HORARI DE L’OFICINA MUNICIPAL
Del 16 de juliol al 10 de setembre, l’horari d’atenció 
al públic de l’Oficina Municipal serà de 9h a 14h.

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

La gimnàstica s’iniciarà a partir del 18 de setembre 
de 2018.

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

CANVI PARADA BUS FESTES MAJORS
Durant la setmana de Festes Majors, del 6 al 14 de 
juliol, les parades d’Autobús estaran ubicades al lloc 
habitual, excepte els següents dies, que la parada 
estarà ubicada a les illetes d’entrada al Poble:

- Dissabte 7 a partir de les 19.00h.

- Diumenge 8 a partir de les 19.00h.

- Dimecres 11 a partir de les 18.30h.

Disculpin les molèsties
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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.

HORARI EDIFICIS MUNICIPALS
OFICINA MUNICIPAL

Matins: de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h
Tardes: els dijous de 16.30h a 19.00h
MERCAT MUNICIPAL:
De dilluns a dissabte: 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

CINEMA A LA FRESCA 2018
El 2, 9 i 23 del mes d’agost

MOSSOS D’ESQUADRA INFORMEN:
Recentment hem tingut coneixement de diversos inci-
dents amb persones que han patit pràctiques presump-
tament 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 repara-
cions 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 pre-
sentin denuncia als Mossos d’Esquadra.
Les persones que tinguin dubtes poder fer la consulta a 
l’Agencia Catalana del Consum, trucant a 012.
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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
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.

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 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

Taxa escola de música - mensualment Del 15 al 31 de cada mes

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2018 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT

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

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
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SUBVENCIONS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 Ajut   Destinataris  Objecte  Termini Sol·licitud 

Subvencions per al foment de pu-
blicacions locals i comarcals i/o 
d’interés per a la demarcació de 
Tarragona

Persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades

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

11/23/2018

AJUTS GENERALITAT DE CATALUNYA

Ajut Destinataris Objecte Termini Sol·licitud

Ajuts per a famílies amb infants A famílies que tinguin infants nascuts, adop-
tats, tutelats o acollits entre l’1 de juliol de 
2017 i el 31 de desembre de 2017 i entre l’1 
de gener de 2018 i el 30 de juny de 2018.

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

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

Subvenció habitatges Unitats de convivència on alguns dels seus 
membres sigui major de 65 anys

Obres d’arranjament a l’onterior dels ha-
bitats per a les persones grans

7/31/2018

Ajut per a despeses d’estada i 
manutenció a la ciutadania resi-
dent a Catalunya, l’assistència 
sanitària de la qual està assegu-
rada per CatSalut

Persones assegurades del CatSalut (menors o, 
majors d’edat que tinguin una incapacitat legal, 
una discapacitat reconeguda superior al 66% o 
una valoració de gran dependent) que fan un 
tractament ambulatori de càncer, grans crema-
des, trasplantaments de patologia terciària o 
patologies neurodegeneratives, derivades per 
un o una professional de la xarxa sanitària pú-
blica  a  un centre assistencial que està fora de 
la regió sanitària de la seva residència habitual 
o fora de l’àmbit territorial del CatSalut. També 
pot sol·licitar l’ajut l’acompanyant

Es tracta d’un ajut que té com a finalitat 
compensar, totalment o parcial, els pa-
cients i/o la persona acompanyant que, 
per rebre l’atenció sanitària que els han 
prescrit, han de dormir i/o menjar fora de 
la seva. 

L’ajut es pot sol·licitar en 
qualsevol moment però el 
formulari de sol·licitud s’ha 
de presentar dins del ter-
mini màxim d’un any des 
de la data d’alta del o de la 
pacient.

AJUTS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Ajut Destinataris Objecte Termini Sol·licitud

XIII Premi Solidaritat Entitats projectes o iniciatives d’àmbit social i/o 
solidari enfocats a la comarca del Baix 
Ebre durant l’any 2018.

10/31/2018

XII Premi a l’Emprenedoria, 2018 empreses que estiguin establertes a la comar-
ca del Baix Ebre, o bé aquells emprenedors 
que tinguin prevista la constitució i l’inici de 
l’activitat empresarial en la comarca del Baix 
Ebre

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

11/15/2018

III Premi fotogràic del Consell Con-
sultiu de la Gent Gran del Baix 
Ebre

persones majors de 65 anys que estiguin em-
padronades a la comarca del Baix Ebre

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

10/30/2018

XV Convocatòria per a la conces-
sió del Premi Projecte Jove

Persones físiques o entitats sense ànim de 
lucre que tinguin la seva seu a la comarca del 
Baix Ebre i que desenvolupin accions destina-
des al jovent de la comarca 

Guardonar les millors iniciatives juvenils 
endegades per persones físiques o en-
titats sense ànim de lucre radicades al 
Baix Ebre

10/31/2018

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
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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 

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.

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

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

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.
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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 ordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el 
DIA 15 DE MARÇ DE 2018, DIJOUS, a les 20:00 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes corresponents a les 
sessions ordinària i extraordinària anteriors.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de la proposició de les dues festes 
locals per a l’any 2019.
4t.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de 
crèdits.
5è.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el 
Club de Futbol “Jesús-Catalònia” per a l’exercici 
2018.
6è.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el 
Club de Futbol “Jesús-Catalònia” per a l’exercici 
2018.
7è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’AMPA de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané.
8è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a Grallers de Jesús.
9è.- Precs i preguntes.

Jesús, 12 de març de 2018
EL PRESIDENT

Per poder consultar l’acta íntegra poder fer-ho:

- A la pàgina: www.emdjesus.cat i clicar 
damunt de PLENS o directament al link: 
www.emdjesus.cat/niv2.php?id=27.

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

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

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 e 
DIA 19 D’ABRIL DE 2018, DIJOUS, a les 20:00 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió 
ordinària anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a la Parròquia Sant Francesc d’Assís.
4t.- Moció per l’alliberament dels presos polítics, 
el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva 
antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol.
5è.- Renúncia del senyor Jose Luis Cervera Roca al 
càrrec de Vocal d’aquesta Junta Veïnal.
6è.- Precs i preguntes.

Jesús, 16 d’abril de 2018
EL PRESIDENT

Sancions fins a 750€
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FOTOS
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NOIS I NOIES CONFIRMACIÓ DIA 25 DE MAIG DE 2018
Maria Eiximeno Tàrrega; Ainhoa  Oraà Aragonés; Laia Lapeira Canalda; Pau Andreu Vicient;
Lis Sabaté García; Victor Manuel Rojas Martínez; Joe Sabaté García; Eric Panisello Borrás;

Ivon Martínez Cortiella; Agustí Forcadell Papiol; Ilya  Markov ; Timofey Markov



Agenda
juny-juliol-agost

2018

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

DIMECRES, 13 DE JUNY
20h Missa Sant Antoni
 Pl. Vall Cervera

DIVENDRES, 15 DE JUNY
17h 10è Aniversari de la Biblioteca – Punt 

Jove
 Lloc: Biblioteca – Punt Jove

DIVENDRES, 15 DE JUNY
20h Concert fi de curs de l’Escola de Música 

Manel Martines i Solà
 Lloc: Gimnàs IE Daniel Mangrané

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  
 Lloc: Pista IE Daniel Mangrané

DIMECRES, 27 DE JUNY
19h Xarrada Informativa amb els pares de la 

Llar d’Infants l’Espurna.
 Curs 2018/2019 
 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez

DIJOUS, 28 DE JUNY
20h Inscripció i sorteig dels llocs de la plaça 

de bous.
 Lloc: La Pèrgola 

DIVENDRES, 29 DE JUNY
20h Assemblea General Associació Josep 

Puig
 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez

DIVENDRES, 29 DE JUNY
22h Assemblea General CF Jesús Catalònia
 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez 

DIVENDRES, 29 DE JUNY
22h ANNA CHIVA i DAVID 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

3, 5, 24, 26 I 31 DE JULIOL
De 16.30h a 19h BIBLIOPISCINA
 Lloc: Jesússport

DEL 6 AL 14 DE JULIOL
FESTA MAJOR 2018
Es pot consultar la programació a l’interior

2, 9 I 16 D’AGOST
22h Cinema a la Pèrgola

2, 28 I 31 D’AGOST
De 16.30h a 19h BIBLIOPISCINA
 Lloc: Jesússport

DIJOUS 16 D’AGOST
22h Concert Bandes Sonores
 A càrrec Banda de Música Manel 

Martines i Solà
 Lloc: La Pèrgola

DIMARTS, 11 DE SETEMBRE
DIADA DE CATALUNYA

DEL 4 AL 7 D’OCTUBRE
FESTES PATRONALS DE SANT FRANCESC

DIJOUS, 4 D’OCTUBRE
SANT FRANCESC
Festa local


