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Un any més en arribar el mes de setembre l’activitat 
municipal es normalitza. Han estat uns mesos en 
què hem pogut gaudir de les nostres festes majors, 
un any més força participades, i on, com sempre, 
gràcies a la col·laboració de molta gent s’ha intentat 
fer una programació d’actes per a tots els públics. 
El nostre agraïment a totes les persones i entitats 
que amb les seues aportacions fan possible no 
només la nostra Festa Major, sinó gran part de la 
nostra activitat durant tot l’any. Voldria també fer 
un reconeixement a tots els nous membres de la 
Secció de Festes: no sempre és fàcil trobar gent 
amb ganes de treballar desinteressadament. Ells, 
conjuntament amb els més “veterans”, fan possible 
fer tot el que fem amb un pressupost molt inferior 
al que seria normal. 

Ara és moment d’honorar el nostre Patró i gaudir 
d’un cap de setmana ple d’activitats i, alhora també, 
fer balanç del nostre cicle festiu per si cal, tots 
junts, fer els canvis necessaris per adaptar-lo a la 
realitat actual. Com sempre esperem comptar amb 
aportacions de totes i tots mitjançant les reunions 
#mosparlem que habitualment realitzem amb 
veïnes i veïns i on tothom que vulga hi pot participar.

També durant aquest estiu s’han fet les tasques 
necessàries per tindre a punt tots els serveis que 
oferim. Entre les actuacions més importants cal 
destacar la substitució de les bombes del pou de 
bombeig d’aigua residual de l’IE Daniel Mangrané  
i l’ampliació de la pèrgola d’Educació Primària, 
l’inici de les tasques de pintura del cementeri, les 
obres de millora en els tancaments del camp de 
futbol, etc. I s’està treballant amb una nova pàgina 
web de la nostra administració. Amb la voluntat de 
seguir informant i donant visibilitat a tota l’activitat 
que fem, des del nostre departament d’informàtica 
s’està posant a punt una nova eina disponible per 
a telèfons mòbils més dinàmica, més senzilla i que 
puga recollir tota la informació de Jesús: consistori, 
informacions diverses, tràmits, agenda i calendari, 
història, entitats, equipaments i serveis, etc.

A més, cal continuar treballant amb les diferents 
obres i projectes:
Les obres del Pavelló van a bon ritme i, al llarg dels 
propers mesos, podreu observar com va agafant 
forma el que serà un equipament molt necessari 
per al nostre Poble.

També hem de continuar amb el manteniment 
i millora dels nostres camins i carrers, amb 
l’ampliació d’un tram del camí Masets de Pinyol, la 
reparació de diversos trams dels camins municipals 
i el manteniment d’alguns carrers del nostre Poble. 
I com hem fet tots els anys, destinarem part del 
superàvit a la millora de l’eficiència energètica. A 
les millores realitzades a l’Edifici de la Immaculada, 
la pèrgola, les Escoles Velles i la pista poliesportiva 
de l’IEDM, sumarem ara el canvi de l’enllumenat del 
camp de futbol.
És moment de reprendre també els contactes 
amb els diferents departaments de la Generalitat 
amb els quals tenim obres i projectes pendents: 
la construcció d’un nou consultori mèdic, amb els 
terrenys cedits des de fa molt de temps i de moment 
paralitzat, la construcció d’un vial de servei paral·lel 
a la C-12 (el projecte del qual serà presentat en 
els propers dies) i la redacció del projecte per a la 
construcció d’una rotonda d’accés al nostre Poble. 
També des del Departament de Territori, aquest 
estiu s’ha procedit a la reparació del ferm de la 
C-12 en el seu tram per Jesús, amb la col·locació 
d’un asfalt sono-reductor per evitar molèsties als 
veïns.
Pel que fa a la coordinació de temes amb Tortosa, 
hi ha dos aspectes a comentar. El primer és que 
esperem que durant aquests mesos es vagen 
implementant totes les actuacions fruit del nou 
contracte de neteja i recollida de brossa, que han 
de permetre millorar la imatge dels nostres carrers, 
amb nous contenidors i una neteja millor de la que 
tenim actualment. El segon és que s’està estudiant, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Roquetes, 
l’empresa HIFE i Mobilitat del Departament de 
Territori, una modificació de l’actual línia interurbana 
que permeta disposar d’una parada de bus a la part 
alta del poble sense afectar la freqüència de pas 
dels busos actuals.
Ara però gaudim de les festes en honor al nostre 
Patró, mentre seguim treballant per tirar endavant 
Jesús.
Bones festes de Sant Francesc!!!
I per a qualsevol consulta, dubte o suggeriment... 
#mosparlem.

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President de L’EMD de Jesús
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CASTANYADA 2018

Organitza: EMD  ·  Col·labora: AEJE, AMPA IEDM 

 A les 18h
 Concentració a la pèrgola de 

xiquets i xiquetes.
 Disfressa’t i participa als tallerets 

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

 A partir de les 20h

 Sopar de germanor.
Feu-ne la reserva a les oficines 
municipals abans del 20 
d’octubre indicant quants adults 
i infants.

AFORAMENT LIMITAT
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CONFERÈNCIA 11 DE SETEMBRE
El passat dissabte 8 de setembre, vam commemorar 
la Diada de Catalunya amb una conferència sobre el 
procés de creació de l’EMD, a les 20 hores i a la 
Sala Jordi Brull de l’Edifici de la Immaculada.
Pere Panisello, alcalde de Jesús durant 27 anys, 
va ser l’encarregat de pronunciar “Història de la 
gestació de l’EMD de Jesús (1988-1994)”, acte 
que va servir de preàmbul a tot un seguit de 
programacions que de gener a desembre de 2019 
es viuran al nostre poble per celebrar els 25 anys 
com a EMD.
Panisello, coneixedor de tot el procés de creació de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, ens 

va recordar amb notícies i fotografies de l’Informatiu 
Jesusenc i amb vivències personals el que es va 
viure durant molts anys i que va culminar un 22 de 
març de 1994.
Aprofitant aquesta conferència, Pere Panisello i 
el nostre alcalde van donar a conèixer la imatge 
corporativa que acompanyarà tots els actes del 
2019 i que combinaran tradició, cultura, festa, 
música, etc. i s’espera que molta participació, com 
sempre passa al nostre poble.
Per acabar la commemoració de la Diada, la Banda 
de Música Manel Martines i Solà va interpretar Els 
Segadors a l’Espai ImmArt.

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

#mosparlem

amb...
CINTA CUGAT

FABRA
“ “Nascuda a Jesús, Cinta “la 

Cugat” és pintora , artista i 
emprenedora. Activa en el 

món social, està al capdavant de la 
Galeria, des de fa més de 15 anys i a 
punt d’encetar una nova etapa. 

Ser/fer de PINTORA és una circumstància o una 
passió?
Ha estat un circumstància convertida en passió. 
Sempre em vaig decantar per alguna rama de l’art. 
De més joveneta m’agradava cosir i fer-me la meua 
pròpia roba, m’agradava molt la decoració i la cuina, 
i durant molts anys vaig dedicar-me a l’estètica i 
sobretot gaudia amb el maquillatge. Tot això abans 
d’iniciar-me en la pintura.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
No la sé certa però fa més de 30 anys quan per 
primera vegada vaig tocar un tub de pintura.

Qui o què et desperta aquest neguit?
Vaig començar a descobrir-ho quan la meua filla Eva 
anava a l’escola i li van ensenyar a pintar. En aquella 
època a les classes de plàstica fins i tot pintaven 
amb oli. Els treballs que no acabaven a l’escola em 
feia goig continuar-los seguint els passos del seus 
llibres, vaig sentir que xalava i em va portar a seguir 
indagant sobre el tema cada cop més i aprendre 
diferents tècniques (aquarel·la, oli, gravat...)

Quina és la part negativa?
No hi ha part negativa si el que fas t’agrada molt. 
Potser l’única cosa és el temps i sentir no haver-ho 
descobert abans.

Quins són els teus objectius?
Dedicar-me totalment a la pintura, mentre ho 
permeti la salut, ja que a la meua edat s’ha de tenir 
molt en compte. I poder transmetre o contagiar el 
meu entusiasme a altra gent (de qualsevol edat) ja 

que mai és massa tard. I entendre que l’art t’ajuda 
a superar moltes dificultats emocionals.

Com et veus d’aquí a 10 anys?
Pintant, viatjant, gaudint de la meua neta Anna, 
compartint estones amb els amics... em venen 
tantes coses al cap que no sé si em donarà temps 
de fer-les totes.

Què hi trobarem al teu perfil digital?
Poca cosa, no sóc gaire digital. La meua època era 
una altra i ara fem el que podem, tot i que és molt 
interessant.

Una #etiqueta que et defineixi?
Tal com es pot deduir de l’anterior resposta, soc 
d’utilitzar poc les etiquetes, però potser nombraria 
#art, #somdeJesús i #terresdelebre.

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Estimo el meu poble i em sento prou estimada, així 
que fins ara potser sí que sento aquesta relació 
que crec que ens beneficia als dos.

Així ser jesusenc/a per tu significa...?
Ho sents quan has d’estar fora, llavors te n’adones 
de la falta que et fa tornar-hi. Quan em vaig casar 
l’any 76, per problemes d’habitatge, vaig haver 
d’anar a viure a Ferreries. Però tot i que el barri era 
molt bonic i nou, em faltava l’essència de poble, 
de conèixer tothom, de saludar-nos pel carrer, 
d’asseure’ns a la fresca, de fer petar la xarrada, 
que els meus fills (llavors eren menuts) poguessin 
anar en bici pel carrer... és una altre tipus de vida. 
És quan vam decidir tornar-hi.
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#mosparlem

Com projectes el nom de Jesús amb la teua 
activitat?
Quan al 2002 obria La Galeria volia demostrar 
que a Jesús també és possible tenir altre tipus de 
comerç i que la gent també pot venir de les rodalies 
a comprar al nostre poble. A l’igual que donar el 
servei per fer altre tipus d’activitats, en aquest cas 
dibuix i pintura, ja que durant 10 anys van venir al 
taller de pintura de La Galeria quantitat de jóvens 
(també molts de fora del poble).

Què destacaries del teu poble?
Les persones, i sobretot la implicació i la forma de 
ser del jóvens del poble.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Crec que ens falten moltes coses encara i millorar-
ne d’altres, no podria nombrar-les totes.... ens 
faltaria paper. Potser necessitaríem pensar més en 
fer més activitats culturals, exposicions de pintura 
(algunes al carrer), més tallers i concursos perquè 
la gent s’hi enganxi. També crec que falta més 
comerç: heu pensat mai què seria el nostre poble 
sense els petits comerços que donen vida? Carrers 

buits, menys il·luminació, menys seguretat... Si 
entre tots donem suport al comerç local així se’n 
posarien de nous.

Què els demanes als teus representants?
A qualsevol persona que ens representi sobretot 
s’ha de demanar que s’impliquen i que siguen 
justos i responsables, i la resta... ja ho anirem 
demanant sobre la marxa.

Per acabar... quin és l’esdeveniment del poble que 
vius més intensament (festes, fires, actes...)? 
Sense cap dubte la “Festa de la Primavera” de 
l’AEJE, les festes nadalenques i les Catifes del 
Sagrat Cor, que crec que entre tots hauríem de fer 
el possible perquè no es perdi aquesta tradició.

Després de fer una feina que m’apassiona, només 
puc donar les gràcies a tothom per deixar-me fer el 
que més m’agrada. La vida són etapes, unes que 
acaben i altres que estan per arribar.  Ara només 
puc donar les gràcies a tots els que ho heu fet 
possible.
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Salutacions de nou jesusenques i jesusencs. 

Primer que res des d’ERC de Jesús, voldríem agrair la 
participació de totes les penyes, associacions i veïns, 
que de forma desinteressada han col·laborat i han 
gaudit de tots els actes que s’han anat realitzant en 
les Festes Majors. Gràcies per fer d’aquestes festes 
un esdeveniment participatiu, amb joia i civisme, que 
ens ompli d’orgull i engrandeix el nostre poble any 
darrera any.

Passades unes noves festes majors, ara toca posar-
nos mans a la feina. El nostre objectiu, és i serà, 
millorar la vida dels nostres conciutadans i en aquest 
sentit, mai deixarem de posar èmfasi en aquells 
aspectes que puguin fer-lo assolir.

Un dels aspectes que ens permetrien introduir millores 
serien l’ampliació de les parades del bus interurbà 
al nostre poble. Per l’extensió del nostre poble i 
l’elevat nombre d’usuaris d’aquest servei, trobem el 
tot irrisori i limitat el fet de que sols hi hagin dues 
parades de bus, una d’elles a la mateixa sortida del 
poble, deixant la part de dalt del poble sense parada 
i fent que aquests usuaris , molts d’ells en mobilitat 
reduïda  hagin de fer un desplaçament molt llarg per 
poder fer us del servei. 

Cal que totes les veïnes i els veïns del poble tinguin 
la mateixa possibilitat d’accedir als serveis públics, 
visquin a la zona del poble on visquin.

Enllaçant en aquest tema, també trobem del tot 
necessària la instal·lació d’una parada de bus pel 
servei de transport intercomarcal. Molts dels familiars 
dels malalts hospitalitzats a Jesús a l’Hospital de la 
Santa Creu, fan ús d’aquests servei donat que molts 
venen de diferents pobles de les nostres comarques. 
A dia d’avui, per poder-los visitar i evitar haver de 
fer el trajecte des de l’estació de busos de Tortosa 
a Jesús, amb el sobre cost i pèrdua de temps que 
comporta, han de sol·licitar al conductor que pari a 
l’entrada de Jesús, en un lloc no habilitat a dia d’avui 
a tals efectes, amb el risc que comporta i la pobra 
imatge que dona als usuaris de l’hospital.

Aquest dos temes els trobem del tot urgents i 
necessaris per millorar la qualitat dels serveis públics 
al nostre poble, tant pels nostres veïns com pels 
usuaris externs. 

Seguirem de prop aquests i altres projectes, i des 
d’ERC de Jesús, restem sempre oberts a escoltar 
les inquietuds i propostes de les jesusenques i 
jesusencs, en tots aquells aspectes de la seva vida 
quotidiana, que ajudin a millorar-ne la seva vida.

Aprofitem per desitjar-vos unes molt bones festes 
del nostre Patró Sant Francesc. Participeu en tot els 
actes que es puguin i tingueu una bona festa!!!

Atentament, Albert Queral Bort

Regidor d’ERC a l’EMD de Jesús

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

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei
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del 16 d’octubre al 3 de novembre

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
En el proper Consell de Participació Ciutadana (CPC) 
que es durà terme durant aquest mes d’octubre les 
diferents Entitats puntuaran les propostes que es van 
presentar al passat CPC del juliol. Les opcions més 
votades passaran a la fase de VOTACIÓ POPULAR i les 
guanyadores s’executaran durant l’any 2019.

Enguany comptem, també, amb la proposta presentada 
per l’alumnat de l’IE Daniel Mangrané, després d’haver 
passat un primer procés de presentació de propostes 
i posterior votació per part de l’alumnat del centre, 
fomentant així la participació en els processos de 
decisió que afecten el nostre poble.

La VOTACIÓ POPULAR (empadronats a Jesús majors de 
16 anys) es durà a terme des del dimarts 16 d’octubre 
fins al dissabte 3 de novembre. Podeu passar a votar 
per les Oficines Municipals en horari de matí de 9h a 
14h i les tardes de dilluns a dijous de 16:30h a 19h. 
Trobareu butlletes de votació als diferents comerços i 
establiments del poble i també a les oficines de l’EMD.

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

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana
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FESTIVITATS DE SANT BERNABÉ I SANT JOAN AL NOSTRE POBLE
Dissabte 9 de juny va tenir lloc al nostre Poble la 
tradicional romeria a l’Ermita de Sant Bernabé, 
que enguany va arribar a la seua 33a edició. La 
pluja, que ens va acompanyar tot el dia i fins i tot 
moments abans d’iniciar la romeria, va fer perillar 
la celebració. Finalment van deixar de caure gotes i 
vam poder desenvolupar la festa segons el previst. 
A les 18.30h concentració al Pati de la Immaculada 
per enfilar, acompanyats de les Gralles i Tabals de 
Jesús, el camí cap a l’ermita amb Sant Bernabé al 
capdavant. A l’arribar el mossèn del poble oficià la 
missa acompanyat dels xiquets i xiquetes de la 
catequesi que varen interpretar els “Goigs de Sant 
Bernabé”. Per acabar la tarda, festa popular amb 
música, degustació de productes típics de la terra, 
com la baldana i la coqueta, regats en un bon vi. 
Esperem l’any vinent ser més gent i mantenir així viva 
aquesta festa tan nostra.
Dissabte 23 de juny, a la pista de ball de l’IE Daniel 
Mangrané, va tenir lloc la revetlla de Sant Joan. A 
la tarda, al barri de Ferreries, recollíem la Flama del 
Canigó per encendre la nostra foguera. Ja a la nit, 
sopar, foc i molta gresca de la mà de Sisco Paredes 

que ens va fer gaudir amb èxits de tots els temps. 
Com tots els anys i per endolcir el sopar es va repartir 
per totes les taules la tradicional Coca de Sant Joan. 
També es va fer el sorteig dels cinc pernils entre els 
números venuts per les entitats del poble. 
L’Organització d’aquests actes va ser a càrrec de 
l’EMD de Jesús, la Secció de Festes i les entitats del 
poble. 
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ESCOLA I BANDA DE MÚSICA
L’estiu vol dir calor, aigua, festa i moltes altres coses, 
però sobretot vol dir música!! I aquest estiu hem tingut 
moltes activitats amb l’escola i la banda.
Varem començar el cap de setmana del 9 i 10 de 
juny amb la participació de la banda de música a les 
processons de Corpus de Ferreries, el primer dia, i les 
catifes de Jesús, el segon.
El divendres 15 de juny vam fer l’audició de fi de curs 
de l’EMMS. Una audició una mica especial, ja que 
enguany vam voler agrupar els diferents instruments i 
fer una espècie de concert amb grups de rock. Sempre 
amb l’orquestra de guitarres d’acompanyament (des 
d’aquí els voldria donar un fort aplaudiment a ells i al 
seu director Paco Prieto, ja que van haver de treballar 
molt) es van fer diferents agrupacions amb la resta 
d’instruments de l’escola. El resultat va ser molt bo i 
segur que repetirem altres anys. 
El curs es va acabar el dia 21 de juny, però les 
activitats no, i es per això que els últims dies del mes 
de juny (28, 29 i 30) vam fer l’Stage Musical a la 
Casa de Colònies L’Alberg de Sant Carles de la Ràpita. 
Unes colònies musicals per a tots els xiquets i xiquetes 
de l’escola que toquen algun instrument. Uns dies 
de piscina, activitats, xalera i molta música. L’últim 
dia els pares i mares van poder gaudir d’un magnífic 
concert i d’un dinar tots junts. 
Van arribar les Festes Majors, i com no l’escola 
i la banda van posar el seu granet d’arena. Vam 
començar el primer cap de setmana de festes amb la 
presentació de pubilles (divendres), l’ofrena de flors 
i fruits (dissabte) a càrrec de la banda. El diumenge, 
l’orquestra de guitarres van posar la música a la 
celebració eucarística al patró i el conjunt instrumental 
va tancar l’acte de benvinguda als nous jesusencs. I 
l’últim divendres de festes va ser el torn de l’Orquestra 
Los Martines que van amenitzar el ball de festes amb 
temes de sempre per ballar i xalar.
Al mes d’agost, tots el dijous es fa el cinema a la fresca, 
i enguany vam voler repetir el concert que es va fer a 
Nadal amb la banda de bandes sonores de pel·lícules. 
Va ser el dijous 16 d’agost que vam poder escoltar 
i veure imatges de Gladiator, Braveheart, Avatar, etc. 
Un espectacle que intentarem repetir més anys amb 
altres pel·lícules. Gràcies des d’aquí a Sisco Paredes 
per la posada en escena que ens va fer, amb el vídeo 
de presentació i fins i tot una catifa vermella com les 
estrelles de Hollywood!!
I per acabar, i abans de començar el curs, al setembre 
la banda va participar a l’ofrena a la Verge de la Cinta 
de Tortosa, el dissabte dia 1. El següent dissabte, dia 
8, varem celebrar a Jesús els actes de la Diada de 
Catalunya, i després de la conferència, que enguany 
feia l’ex-alcalde Pere Panisello, la banda, juntament 

amb alguns membres del conjunt instrumental, van 
interpretar, al claustre de l’EMD, l’himne de Catalunya, 
Els Segadors. 
Gràcies a tots els músics, als pares i mares, als 
professors, a l’EMD i a tothom per confiar i ajudar-nos 
en tot. I que acabeu de passar un Bon Estiu!!
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El passat 15 de juny, la Biblioteca de Jesús va 
celebrar 10 anys de vida amb un berenar, un 
contacontes i la inauguració dels nous murals. 

La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, que 
sempre col·labora amb nosaltres, ens va oferir un 
contacontes per a xiquets i xiquetes i ens va felicitar 
amb un bonic regal: un lot per fer manualitats. A 
més, durant la jornada vam poder conèixer els nous 

dibuixos de la biblioteca, fets pel jesusenc Agustí 
Sousa. Us animem a visitar-los!

Esperem que aquest servei puga complir molts anys 
més i que puga créixer en usuaris i en préstecs (de 
llibres, de pel·lícules, de revistes, de documents, 
etc.).

Mònica Sales
Regidora de Cultura

ANIVERSARI BIBLIOTECA DE JESÚS

BIBLIOPISCINA
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La Llar d’Infants l’Espurna torna a obrir les seves portes 
a un nou curs escolar, ple de xiquets i xiquetes amb 
ganes de viure experiències enriquidores que contribuiran 
positivament en el seu procés de desenvolupament i 
aprenentatge.
Durant aquests dies de començament de curs, tindrà lloc 
el període d’adaptació dels xiquets i xiquetes així com 
també de les famílies, per tant hem de considerar aquest 
temps de transició de casa a l’escola amb la delicadesa 
que necessita.
Aquest període d’adaptació és un procés que requereix el 
seu temps, el temps que cada xiquet i xiqueta necessiti. 
És important viure la incorporació dels xiquets i xiquetes 
a l’escola amb la major normalitat i optimisme possibles. 
I, ja veureu com a mesura que van passant els dies, es 
van adonant que a la llar troben moments de joc així com 
també de protecció, afecte i seguretat,... 
Per facilitar l’adaptació podem:
Anar anticipant als més petits la seva incorporació a 
l’escola, familiaritzant-los amb els noms dels companys/
es i de les mestres. 
No parlar mai de l’escola en termes negatius. 
Acomodar paulatinament els ritmes de son, hàbits 

d’alimentació i petites rutines que seguiran a la llar. 
Intentar aclarir dubtes parlant amb les educadores. 
No enganyar-los, acomiadar-se cada dia i recordar-los que 
més tard els vindran a buscar. 
No allargar excessivament els comiats. Permetre que 
els xiquets/es portin algun objecte de casa que els doni 
seguretat (ex: xumet, una nina,…)
El període d’adaptació el considerarem acabat quan els 
xiquets i xiquetes se sentin lliures i feliços. Aquests es 
mostraran tal com són quan s’hagi generat la confiança 
necessària entre ells i l’educador/a. Aquest moment és 
complicat i delicat ja que n’hi ha que se sentiran lliures, 
segurs i feliços durant el primer mes i a d’altres els 
costarà uns mesos més.
De totes maneres, no ens hem de preocupar ni posar 
temps a l’adaptació.
Cada xiquet i xiqueta, i també, cada família necessita el 
seu temps. Aquest procés d’adaptació no és cap carrera 
de velocitat, és una marató en la que els guanyadors 
seran aquells als qui se’ls hagi respectat la velocitat a la 
que volen anar.
BON COMENÇAMENT DE CURS!!!
EQUIP EDUCATIU DE LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA

NOU CURS 2018/2019 A LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA

L’AMPA DE L’IE D. MANGRANÉ TORNA DE VACANCES CARREGADA D’ENERGIA
Les vacances de l’estiu ja s’han acabat i la junta de l’AMPA 
les ha passat treballant per tal de poder-vos oferir un 
ventall d’activitats extraescolars variades i enriquidores, 
que ofereixin qualitat al lleure dels infants i servei a totes 
les famílies interessades.
Durant la primera setmana del curs us haurà arribat una 
sèrie de circulars informant dels tallers de tastet d’alguna 
de les extraescolars i diverses reunions informatives. 
Aquest curs continuem amb l’ajuda d’EIXAM i a més a 
més hem intentat oferir altres activitats per a ampliar les 
ofertes i poder donar més diversitat i servei. A mode de 
resum, al Cicle Inicial oferim Calaix de Sastre, Zumba, 
Anglès i Ioga combinat amb teatre. A Primària el ventall és 
més ampli i tenim Cuina, Ball Esportiu, Acompanyament 
Escolar, Robòtica,  Informàtica, Minecraft, Esports de 
Raqueta, Taller de Lego, Mindfuness i Vòlei. I finalment 
a Secundària tenim Robòtica i Acompanyament Escolar. 
Com podeu veure l’AMPA ha diversificat al màxim les 
seves extraescolars.
Temps de començar el setembre vam repartir els llibres 
de text entre tots els socis que ens els vau encarregar. 
Sentim no haver pogut entregar tots els llibres, però 
alguns no ens van arribar a temps. Esperem que ens 
arriben tots durant la primera setmana del curs, màxim 
la segona i us els entregarem a les classes. Aprofitem per 
dir-vos que si teniu qualsevol problema amb els llibres 
us podrem ajudar fins a la primera setmana d’octubre, ja 
què hem de retornar els llibres sobrants.
Els que accediu a l’escola per la porta del “xalet” ja 
haureu vist que la pèrgola ha crescut durant l’estiu. Com 

recordareu, amb la vostra ajuda, vam guanyar els 1rs 
Pressupostos Participatius. L’AMPA va demanar a l’EMD 
la col·locació de la pèrgola  per a protegir als alumnes i 
famílies de la pluja i del sol. I tots dos, juntament amb 
l’equip directiu, vam decidir que en un primer moment 
es faria tota la reinstal·lació però que no es muntaria tota 
de moment, que esperaríem tot un curs per a valorar que 
no dones molta ombra o calor a les classes. I després 
d’haver-ho examinat i valorat aquest estiu s’ha acabat 
d’instal·lar la totalitat de la pèrgola. Us donem les gràcies 
per la vostra comprensió i paciència i sobretot, una 
vegada més, moltes gràcies pel vostre suport al moment 
de les votacions.
I us recordem que durant el primer trimestre farem 
l’Assemblea General de l’AMPA, tant aviat com tinguem 
la data concreta us la farem arribar, ja que esperem la 
vostra presencia. 
BON INICI DELS CURS 2018-2019!

14



FEM CAMÍ
Iniciem el curs 2018-19 amb il·lusions i forces 
renovades per continuar construint l’Institut Escola 
que volem, un centre que continua apostant per 
l’acompanyament personalitzat del nostre alumnat, 
en coordinació amb les famílies,  en la construcció 
del seu projecte de vida personal, acadèmic i 
professional.  Un centre que continua donant passes, 
amb el reconeixement com a Escola Verda, cap a la 
sostenibilitat i cura del medi ambient. Que aposta pel 
plurilingüisme en les seves aules i que participa en 
projectes Etwinning i  en el Global Schools. Un centre 
que treballa per projectes, que aposta per la Robòtica 
i programació, per la innovació i millora continua, 
que implementa la metodologia STEAM per potenciar 
l’interès de l’alumnat vers les ciències, la tecnologia, 
l’enginyeria i les matemàtiques...  i tantes altres 
coses de les quals us anirem informant per les vies 
d’informació habituals: la nostra web i el compte de 
Twitter (@IEDMangrane).

Així, el passat dimecres  12 de setembre es va engegar 
el curs 18-19 amb el següent calendari escolar:
· Inici de curs: 12 de setembre de 2018
· Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 

7 de gener de 2017 (ambdós inclosos)
· Vacances de Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril 

del 2019 (ambdós inclosos)
· Fi de curs: 21 de juny de 2019

El Consell Escolar Municipal de Tortosa, a partir del 
calendari per al curs 2018/19, ha aprovat les festes 
de lliure disposició pels centres d’educació primària i 
secundària del municipi. Seran les següents:

· 7 de desembre del 2018
· 4 de març de 2019
· 20 de maig del 2019

L’alumnat d’ESO continuarà amb la jornada intensiva, 
l’horari serà de 8.00 h fins a les 14.30 h. Amb aquest 
horari, l’I-E Daniel Mangrané oferirà la possibilitat 
de fer activitats extraescolars per les tardes. A més, 
l’AMPA, oferirà altres activitats extraescolars.
L’horari d’infantil i primària continuarà sent el mateix 
dels cursos anteriors. De dilluns a divendres, entrada 
a les 9.00 h i sortida a les 12.30 h en horari matinal; 
entrada a les 15.00 h i sortida a les 16.30 h en horari 
de tarda. 
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BONA FESTA I BON PROFIT!

REGATA

El passat més de juliol i dins del marc de la nostra 
Festa Major vam presentar-vos les noves estovalles que 
ofereixen els bars i restaurants  del nostre poble.
Aquestes acolorides estovalles són obra del jove 
il·lustrador jesusenc Agustí Sousa i reflecteixen 
l’atapeït cicle festiu que dinamitza el nostre poble.
Des de l’àrea de promoció econòmica hem volgut 
emfatitzar que tots els actes donen vida al carrer, 

promouen les relacions socials i tenen un impacte 
econòmic real en els bars i comerços que participen 
de la festa.
Les podreu trobar als vostres bars de confiança durant 
tot l’any per gaudir d’un bon àpat.
Salut i festa!

Eva Marro Colomé
Regidora de Promoció Econòmica

Podria anomenar-los un a un, parlo dels remers 
i remeres que han format part de l’equip 100% 
Jesusencs, que any rere any representa el nostre poble,  
i ja en van 11,  a la Regata de Muletes Senyera de 
Tortosa que se celebra durant les Festes de la Cinta; 
i que en dos ocasions hem guanyat. Enguany, després 
de classificar-se en el millor 5è temps, van passar a 
la final B, on van aconseguir un meritori 2n lloc. Ivan 
(timoner), Gerard, Ramon, Ainhoa, Elena, David, Josep 
i Cinta: moltes gràcies!

També aprofito per agrair a totes i a tots els que heu 
format part d’aquest equip durant els 11 anys. La 
vostra implicació i esforç ha rebut en tot moment el 
suport de gent del poble que han estat animant des 
de la vora del riu. Una menció especial per a Gerard 
Borràs, l’únic remer que ha participat en totes les 
edicions. #somdeJesús

Jordi Brull
Regidor de Joventut
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OBRES I MILLORES

MISSA DE SANT ANTONI

NOUS TANCAMENTS DE PROTECCIÓ

NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG IEDM INICI D’OBRES DEL PAVELLÓ

AMPLIACIÓ PÈRGOLA IEDM

ENLLAÇOS DE SANDRA I JÈSSICA, EDUCADORES DE LA LLAR. FELICITATS!!!

ENS MULLEM PER L’ESCLEROSI
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EL CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC GUANYA EL JESUSENC DE L’ANY 2017 I EL 
CERAMISTA JOAN PANISELLO EL PREMI A LA TRAJECTÒRIA L’ANY DEL VINTÈ ANIVERSARI
Amb motiu del vintè aniversari del premi Jesusenc 
de l’Any que organitza l’Associació Josep Puig es van 
reunir tots els guanyadors des de l’edició del 1997, i 
els guardonats amb el Premi de la Trajectòria instaurat 
ara fa set anys. Una gran festa que serví per reafirmar 
l’acceptació d’una distinció que es dona per votació 
popular amb les butlletes que es reparteixen a través de 
la revista local l’Informatiu Jesusenc. Per al president 
de l’associació, Pere Panisello, es tracta d’un premi 
consolidat que es lliura en el preàmbul de la Festa Major 
i que ajuda a reforçar el sentiment de poble: “Veure 
juntes les persones que han obtingut els premis durant 
els darrers vint anys és la millor manera d’entendre la 
força social, cultural o esportiva de Jesús que té en 
les seues dones i homes als veritables protagonistes 
de la seua història”. El premi Jesusenc de l’Any 
2017 fou per al Casal de Jubilats Sant Francesc, per 
l’organització de diverses activitats durant tot l’any en 
benefici de tot el col·lectiu de la tercera edat del poble 
(Cap d’Any, Carnestoltes, Tots Sants, la fogasseta, 

balls en diumenge, viatges...) ampliant constantment 
totes les seues iniciatives en número i qualitat. Els 
altres tres nominats van ser el Club de Futbol Jesús 
Catalònia, la Comunitat Educativa de l’Institut Escola 
Daniel Mangrané i la Confraria de Mestres del Morter. 
El premi a la Trajectòria 2017 es va atorgar a Joan 
Panisello, per la seua dilatada i llarga activitat artística 
amb cinquanta anys de dedicació al món de la ceràmica 
que li ha suposat un gran reconeixement internacional. 
L’Associació Josep Puig també va reconèixer 
públicament el treball durant aquests vint anys de José 
Maria Sanz, una persona vinculada a l’entitat però 
també a moltes altres activitats del poble de Jesús. La 
gala, presidida per l’alcalde de Jesús, Víctor Ferrando, 
acompanyat de Rosa Rosales, vídua de Josep Puig, va 
tenir moments d’especial emoció en recordar a través 
dels seus familiars alguns Jesusencs de l’Any que 
malauradament ja no estan entre nosaltres.
Els guanyadors de les diferents edicions van ser els 
següents:

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

PREMI A LA TRAJECTÒRIA
2011- Francisco Fuentes Adell 2014- Ramón Fàbregues Valldepérez
2012- Joan Chavarria Panisello 2015- Primitivo Conesa Barreda
2013- Ramon Lapeira Besolí 2016- Mossèn Paco Vives
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JESUSENC DE L’ANY 2017
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DIJOUS, 5 I DIVENDRES, 6 JULIOL
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Arriba l’estiu i amb ell la nostra Festa Major. Dies 
frenètics i replets d’actes que ens fan sortir de la 
rutina del dia a dia al costat dels nostres. Organitzades 
per la Secció de Festes de l’EMD de Jesús, s’ha dut 
a terme del 6 al 14 de juliol la nostra Festa gran. 
Actes pensats per a tots els públics on s’intenta trobar 
aquell, mols cops difícil, equilibri que faça engrescar 
la gent al màxim possible. Val a dir que som un poble 
que ens agrada participar i xalar de la nostra Festa i 
el més important de tot és que ens l’hem feta nostra, 
de cadascun i cadascuna dels jesusencs i jesusenques 
que d’una manera o altra en formem part. 

Aquí va un breu resum dels actes realitzats:
El dijous, 28 de juny, a la Pèrgola inscripció i sorteig 

dels llocs de la plaça de bous.
El dijous, 5 de juliol, lliurament del programa i el 

panoli de la Festa Major. Els veïns i veïnes del poble 
van poder passar a buscar el llibre de festes i el 
tradicional panoli. Va ser repartit per pubilles i hereus 
pels diferents punts de recollida escampats pel poble.

El divendres, 6 de juliol, concentració de penyes i 
colles del poble per iniciar el “Correbars” acompanyats 
de la Xaranga Xino Xano. Ja a la nit a l’Ajuntament, 
acompanyats per  autoritats i representants d’entitats 
del poble, rebuda al Sr. Ferran Bel Accensi, pregoner 
de la Festa Major d’enguany. Desfilada cap a la pista 
de l’IE Daniel Mangrané on un escenari guarnit per 
l’ocasió a càrrec de l’Associació de Dones de Jesús, 
rebia un a un els 14 hereus i 21 pubilles a punt per ser 
proclamats de manera oficial. Comiat i fort aplaudiment 
als hereus i pubilles del 2017 per la tasca feta. Per 
finalitzar l’acte, actuació de la Banda Manel Martines 
i Solà i mascletada per anunciar, ara sí, l’esperat inici 
de festes. Sense pausa, al mateix recinte de festes, 
inauguració de la Zona Jove. 

El dissabte, 7 de juliol, al matí els xiquets i xiquetes 
del poble van poder gaudir d’atraccions aquàtiques i 
aigua al camp de futbol. Al migdia el ja tradicional 
ball de vermut de l’Associació Cultural i Ecologista 
Sant Josep. Ja a la tarda tots preparats per a l’ofrena. 
Enguany les entitats “portadores” del nostre patró 
van ser la colla “Això és una indecència” i l’Escola 
de Música Manel Martines i Solà. Com a novetat 
van participar de la nostra ofrena els “Abanderats 
de Tortosa”, desfilant i posant el punt i final. Des 
d’aquí volem agrair la participació a totes les entitats, 
col·lectius i associacions que any rere any en prenen 
part. Ja a la nit, imposició del fermall del poble 
a pubilles i hereus i ball a la pista de l’IE Daniel 
Mangrané amb L’Orquestra Quinta Nota.

El diumenge, 8 de juliol, al matí missa major en honor 
al nostre patró seguida de la Festa de Benvinguda als 
Nous Jesusencs, on donem la benvinguda als nascuts 
i nascudes l’any 2017. A la mateixa pèrgola i per 
refrescar-nos de la calor, els 7 Cervells van preparar el 
ball de vermut. Ja a la tarda la Xaranga Xino Xano amb 
la seua música anunciava pels carrers l’arribada de 
l’esperat Cosso Iris. En total van desfilar 13 carrosses. 
A la nit a la pista de ball, teatre amb l’obra “Tramposos 
Entrampats” a càrrec del grup local Euterpe.
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El dilluns, 9 de juliol, a primera hora posada de carros 
i carretes a la plaça de bous. En acabar baldanada 
popular i II Concurs de Tractors. Al migdia els 7 
Cervells a la pèrgola ja tenien preparada la gimcana i 
els jocs de carrer per als més petits. A la tarda, prèvia 
a la missa homenatge a la gent gran, visita a l’Hospital 
de la Santa Creu als jesusencs i jesusenques que es 
troben allí. A la nit dos sopars, un de penyes i colles 
d’amics a la pista d’estiu i l’altre al Casal Jesusenc per 
a la gent gran. En acabar de sopar, a la pista de ball, 
gimcana de penyes i festa guateque fins la matinada. 

El dimarts, 10 de juliol al migdia encierro, primer 
per als més menuts amb bous de cartó i després 
per als grans amb animals de la ramaderia d’Hilari 
Príncep. A la pèrgola dinar exclusivament per a dones 
organitzat per l’Associació de Dones de Jesús. Elecció 
d’alcaldessa, concurs de pizzes, musclada, dinar i 
música. En acabar, desfilada en mantons de manila 
cap a la plaça de bous on tothom va poder gaudir d’una 
“becerrada” de la Ramaderia del Charnego. Ja a la nit 
gran sessió de ball, amb ball de mantons de manila 
inclòs, amb l’Orquestra Nueva Samurai.

El dimecres, 11 de juliol, matinal de Jocs Esportius i 
Tradicionals organitzats per l’Associació Josep Puig. A 
la tarda, amb la forta pluja com a principal protagonista, 
“XXX Concurs Popular de Truites”, cervesada i inflables 
patrocinats per l’Associació d’Empresaris de Jesús i 
com no, per a sopar la “XXXV Paella Popular”. Malgrat 
la pluja i amb l’esforç de tots, es van poder tirar avant 
tots els actes, especialment la Paella.

El dijous, 12 de juliol, organitzat pel Club de 
Bitlles Catalònia de Jesús es disputava la “VII Tirada 
Intercomarcal de Birles Memorial Ramon Lapeira” al 
recinte de l’institut escola. També al matí a la piscina 
podíem gaudir d’inflables aquàtics. Ja a la tarda,  
desfilada cap a la plaça de bous on vam gaudir dels 
animals de la Ramaderia d’Hilari Príncep. Tancava la 
tarda de bous l’embolada de la Penya lo Novillo de 
Jesús. A la nit, espectacular VIII Trobada de Clubs de 
Ball Esportiu organitzada pel Club de Ball Esportiu 
Twist Jesús i festa jove amb Dj’s. La mateixa nit i com 

a acte totalment consolidat vam gaudir de la II Cursa 
de Vehicles Casolans. 

El divendres, 14 de juliol, trencada d’olles i 
concursos d’habilitat per als més jóvens. Al migdia 
encierro, primer per als més menuts amb bous de cartó 
i després per als grans amb animals de la ramaderia 
d’Hilari Príncep, seguit de la tradicional cervesada de 
la Penya Barcelonista de Jesús. Ja a la tarda,  tots 
als bous a gaudir amb els animals de la Ramaderia 
del Charnego. Aquella tarda també vam realitzar la III 
Cagada del Manso. A la nit, a la pista d’estiu, millors 
versions musicals de tots els temps en rigorós directe 
per ballar, a càrrec de LOS MARTINES. Uns moments 
de descans i per allargar la nit fins a la matinada, 
actuació de l’Orquestra El Mundo. 

El dissabte, 15 de juliol, al matí parc d’atraccions 
infantils. A la tarda preparatius de l’estofat, missa en 
honor a Sant Cristòfol i seguidament l’esperat tobogan 
urbà. Una atracció que va fer les delícies de grans i 
menuts a la costa del barranc. Ja a la nit, sopar de 
l’estofat de bou i els magnífics focs d’artifici a càrrec 
dels 7 Cervells. Per acabar la nit i amb ella les festes, 
ball amb l’orquestra The Welcome Band.

No voldria acomiadar-me sense agrair als comerços 
i entitats que col·laboren amb nosaltres d’alguna 
manera per poder tirar avant aquests dies de Festa 
Major. També als posseïdors de l’abonament i taules 
del ball per la confiança dipositada en nosaltres. I ja 
per últim, agrair la gran tasca de la Secció de Festes 
i els seus col·laboradors, faena molts cops invisible 
als ulls de la gent però imprescindible per poder dur 
a terme no sols aquests deu dies de festes sinó també 
moltíssimes activitats que s’organitzen al poble durant 
l’any.

Res més! Mos trobem a les Festes patronals 
d’octubre.

Josep Pere Puig
Regidor de Festes
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DISSABTE, 7 DE JULIOL
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NADALCOSSO IRIS

1r PREMI 2n PREMI 3r PREMI
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DIUMENGE, 8 DE JULIOL

3r PREMI
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DILLUNS, 9 DE JULIOL
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CLASSIFICACIÓ CIRCUIT DE PENYES 2017-2018
 Classificació Punts Proves Penya
 1r 67 9 Tiburons
 2n 67 8 La cosa nostra
 3r 50 7 Llèpols
 4t 49 8 Arrans de segle
 5è 42 5 Això és un no parar
 6è 38 5 Això mos va
 7è 36 5 Això rai
 8è 27 3 Massa poc
 9è 26 4 22 del 3
 10è 21 4 Jo bé i tu?
 11è 12 3 Anem tirant
 12è 11 3 Ceda el jambo
 13è 10 2 Abeuradero
 13è 10 2 Si caic
 14è 10 1 Aristidins
 15è 6 1 Dalton
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PROGRAMA D’ACTES

DEL 3 AL 7 D’OCTUBRE

Recorregut: C/ Vilàs, C/ Caritat, Plaça Gandesa, C/ 
Fortuna, C/ Vilanova, C/ Caritat i C/ Vilàs. 

Organitza: EMD Jesús i Penya lo Novillo de Jesús.

20.00h Bous al carrer i bou embolat de la Penya lo 
Novillo de Jesús de la ramaderia d’Hilari Príncep.
Recorregut: C/ Séquia, C/ Vilàs, C/ Caritat, Plaça 
Gandesa, C/ Fortuna, C/ Vilanova, C/ Caritat.

Organitza: EMD Jesús i Penya lo Novillo de Jesús.

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

Dissabte, 6 d’octubre
11.00h - 13.00h Parc d’atraccions infantil.

Lloc: Pati Immaculada.

12.30h Presentació del Festival d’intervencions 
Efímeres “A Cel Obert” i de la instal·lació 
“Anemògraf” al Claustre de l’Edifici de la 
Immaculada (Espai ImmArt).

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

15.30h Sessió de Ball de Festa Major.

Lloc: Pati Immaculada.

16.00h Final del Concurs de Guinyot.

Lloc: Pati Immaculada.

19.00h Bous al carrer de la ramaderia d’Hilari 
Príncep.

Recorregut: C/ Séquia, C/ Vilàs, C/ Caritat, Plaça 
Gandesa, C/ Fortuna, C/ Vilanova, C/ Caritat.

Organitza: EMD Jesús i Penya lo Novillo de Jesús.

00.00h Ball – Moments de Ball amb Sisco Paredes. 

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

2.00h Revival “SAGRANTANA”. L’Equip de 
Sagrantana ens farà gaudir fins la matinada del 
seu espectacle amb èxits musicals dels anys 
70, 80 i 90, amb canons de confeti, polseres 
lluminoses i alguna sorpresa més.

Col·labora: Ball de Saló Twist Jesús. 
Preu entrada: 10€
Lloc: Casal Jesusenc.

Festes Patronals de Sant Francesc 2018

Dimecres, 3 d’octubre
20.00h Cinema amb la projecció de la pel·lícula 
“Jesús en el temps. Anys 1995-1996”, que ens 
farà recordar o conèixer activitats, actes i persones 
del poble en temps passats. A càrrec del Sr. Sisco 
Paredes, Sr. Paco Fuentes i Mossèn Paco Vives.

Lloc: Sala polivalent de l’EMD Jesús (2a planta Edifici 
Immaculada).

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

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

11.00h. Missa solemne celebrada en honor del 
nostre patró Sant Francesc d’Assís. A continuació, 
processó pels carrers del poble.
Seguidament, inauguració de l’exposició 
de manualitats realitzades durant el curs per 
l’Associació de Dones de Jesús. 

Organitza: Associació de Dones de Jesús.

Lloc: Espai d’Exposició Claustre de la Immaculada.

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

Preu tiquet: 11€ socis i 22€ no socis (preu de cost 
del dinar).

Organitza: Associació de Jubilats Sant Francesc.

Lloc: Pèrgola Pati Immaculada.

A continuació sessió de ball social a càrrec de 
Sisco Paredes. Obert a tothom.

Lloc: Plaça Pati Immaculada.

Divendres, 5 d’octubre
18.00h Cercavila pels carrers del Poble a càrrec 
de Grallers de Jesús.

19.00h IV Encierro infantil pels carrers del poble.
Acte per a totes les edats, amb bous de cartó. 
Animeu-vos i porteu a córrer “l’encierro” caps de 
bou fets per vosaltres mateixos. Hi haurà premis 
per a les millors creacions. Us invitem a venir 
vestits adequadament per a l’ocasió i córrer 
davant dels bous. 

Organitza: JESÚS ACTIVITATS I SERVEIS, SL / Secció de Festes

28



Festes Patronals de Sant Francesc 2018 Diumenge, 7 d’octubre
11.00h XI Milla Urbana de Jesús.
Cursa oberta a tothom. 
Recorregut: Avinguda Molins d’en Comte, Pl. De la 
Creu i C. Daniel Mangrané.
Organitza: EMD Jesús, Consell Esportiu Baix Ebre, 
Associació Josep Puig i Club Atletisme Terres Ebre.

16.30h Partit de Futbol de 4a Catalana. 
CF JESÚS CATALÒNIA – EBRE ESCOLA ESPORTIVA
Lloc: Camp de la Santa Creu.

20.15h Cercavila sense foc de la Cort infernal 
que participa en el correfoc.
Recorregut: des de la Masia (Pg. Josep Puig), Ctra. 
Jesús a Roquetes, Av. Molins d’en Comte i C. Daniel 
Mangrané fins la Pèrgola.

20.30h. Carretillada infantil a càrrec dels 
Diablons i Tabalerets 7C.
Lloc: Davant de la Pèrgola.
20.45h Inici del correfoc del Ball de Diables 7 
Cervells de Jesús.
Recorregut: C/ Daniel Mangrané, Pl. de la Creu, Av. 
Molins d’en Comte, C/ Séquia, C/ Vinebre i Pl. Bous.

A càrrec de l’Associació Cultural 7 Cervells.

Es recorda als participants del correfoc l’obligatorietat 
de l’ús de roba i materials adients per a aquest tipus 
d’espectacle. 

Es demana que tots els veïns del recorregut 
protegeixin els vidres i portes de les façanes i també 
es recomana desconnectar les alarmes durant el 
correfoc.

BOUS
Article 10 de la Llei 34/2010 de Regulació 
de les Festes Tradicionals amb bous: “Es 
prohibeix explícitament l’ús de pals, punxes, 
descàrregues elèctriques innecessàries o 
elements similars contra els animals i també el 
llançament d’objectes o qualsevol altra pràctica 
que els provoqui dany”.

L’incompliment del que estableix l’art. 10 de 
la Llei 34/2010 de Regulació de les Festes 
Tradicionals amb bous i del Reglament 
de Desplegament de la Llei 34/2010 de 
Regulació de les Festes Tradicionals amb 
bous, eximeix la Comissió de Bous de qualsevol 
responsabilitat que per negligències se’n puguin 
derivar.

QUEDA PROHIBIT BAIXAR AL RECORREGUT 
DELS BOUS, ELS MENORS DE 16 ANYS.
ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ. 

Venda de Taules
per a les Festes de Sant Francesc
Preu: 15€
Lloc: Oficina Municipal de Jesús
Dies de Venda: A partir dilluns 17 de setembre en 
horari d’atenció al públic. Els matins de 9h a 14h i 
els dijous la tarda de 16.30h a 19.00h

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

Dijous i dissabte de 12h a 13h i de 18h a 20h i 
diumenge de 12h a 13h.

CANVIS PARADA BUS DURANT LES 
FESTES DE SANT FRANCESC

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

El diumenge, 7 d’octubre a partir de les 10.30h 
Milla Urbana i a partir de les 20.30h Correfoc.
Aquests dies i durant aquestes franges horàries, 
la parada d’autobús estarà ubicada únicament a 
les illetes d’entrada al Poble.
Disculpen les molèsties.

XIV Concurs Popular de Paelles
Data límit d’inscripció: divendres 28 de 
setembre, fins les 14h, a l’Oficina Municipal de 
l’EMD de Jesús.
Al moment de realitzar la inscripció s’ha de dir 
per a quantes persones serà la paella que es 
realitzarà.
La Secció de Festes repartirà taules i cadires.
Cada participant haurà de portar l’arròs, ingredients 
i utensilis necessaris per confeccionar la paella.
Està prohibit fer foc al terra, s’ha de portar paellero 
de butà.
Hi haurà 3 premis.
El jurat estarà presidit pel nostre cuiner Jordi 
Curto.
Lloc: Pati Immaculada.

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

Pel fet d’assistir als actes de les Festes de Sant 
Francesc, doneu el vostre consentiment perquè 
les imatges en les quals sortiu siguin publicades 
al web de l’EMD o altres mitjans gràfics que 
consideri l’EMD de Jesús.

29



30

CURS 2018-2019
ESCOLA DE MÚSICA MANEL MARTINES I SOLÀ

MATRÍCULA OBERTA

Centre reconegut per la Generalitat
en ensenyaments de Nivell Elemental

A partir del 12 de setembre
des de les 17:00 hores
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DIMARTS, 10 DE JULIOL
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DIMECRES, 11 DE JULIOL



DIJOUS, 12 DE JULIOL
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DIVENDRES, 13 DE JULIOL
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DISSABTE, 14 DE JULIOL



FESTA DE LA PRIMAVERA

JESÚS EN GUERRA (1936-1939)

El passat 16 de juny l’Associació d’Empresaris de 
Jesús (AEJE) va organitzar la segona Festa de la 
Primavera. Després de la bona acceptació que va 
tenir en la primera edició, tant a nivell de comerços 
participants com de públic assistent, vàrem creure 
convenient mantenir i consolidar aquest acte en el 
que tornàvem a fixar-nos com a objectius principals els 
de dinamitzar el poble i donar a conèixer els diferents 
negocis locals que s’hi troben, intentant atreure el 
màxim de públic no només local si no també d’altres 
poblacions veïnes.
A diferencia de la primera edició, que es va celebrar 
el 22 d’Abril (principis de la primavera), per aquesta 
segona ens vàrem decidir per la data del 16 de Juny 
(finals de la primavera).
El cartell de l’acte va incloure les següents activitats:
Un MERCAT DE VINS, CAVES I CERVESES DE 
PROXIMITAT, en el que diferents cellers de les 
nostres terres van exposar els seus productes per 

tastar o comprar, acompanyats d’algunes de les micro-
cerveseries més importants de la comarca. Castells 
inflables per als més menuts. Al mateix temps, els 
diferents restauradors de Jesús van oferir un complet 
SERVEI DE TAPES on es varen poder degustar durant 
tota la jornada.
CONCERT en directe a càrrec del grup musical Eric 
Vinaixa i per finalitzar, actuació del grup Fresh Group 
Amazing amb el DJ local Dani Fernandez que va 
amenitzar el final de festa amb música House, Indie 
i Pop.
Des de l’Associació, estem molt satisfets de la gran 
participació de públic que va haver-hi, així com també 
volem agrair a totes les persones i entitats que han 
col·laborat desinteressadament en l’organització i 
muntatge de la festa, i en concret, a l’EMD de Jesús 
per facilitar-nos el lloc i els materials, a l’empresa 
Germans Montero per tota la instal·lació elèctrica, al 
Forn de Carlos, al Bar lo Quadro, a Opticalia i a l’escola 
de ball del CBE Jesús (Twist).

Després de quatre anys d’investigacions, sobretot als 
arxius militars i dels tribunals, el llibre sobre el poble 
de Jesús a la Guerra Civil (1936-1939) i la immediata 
postguerra està arribant a la fase final. És un llibre 
fet a base de documents. Esperem que estigui editat 
dintre de pocs mesos.
Es un llibre molt extens de l’etapa segurament més 
tràgica de la història del poble. Amb nombrosos 
assassinats per part d’uns i afusellaments posteriors 
pels altres, empresonaments, denúncies, registres, 
etc. Hi surt una gran part de les famílies de Jesús, 
tant de les que eren favorables a un bàndol com a 
l’altre (per algun familiar assassinat o afusellat, haver 
estat empresonats, ser cridats a declarar, presentar 
denuncies, patir registres, ser membres del comitè, o 
milicians, o dels ajuntaments franquistes posteriors, 
soldats...).
Abans de tancar definitivament, faig una darrera crida 
per si algú té algun document o aportació significativa 
que incorporar. Poso exemples dels documents que 
els particulars poden tindre:
- Una carta de comiat (despedida) a la seva família 

d’un que l’anaven a afusellar, o enviada des d’un 
camp de concentració

- Una sentència d’un Tribunal Popular, un auto d’un 
jutge, una citació o multa del Comitè

- Un certificat de mutilat o d’haver estat ferit al front
- Una carta d’algun dels que es van exiliar i que 

expliqués el que li va passar a França

O fotografies. Esmento les fotos que penso poden ser 
les més importants si existissin:
- La Creu dels Caiguts (estava a la placeta de 

l’encreuament entre els carrers Daniel Mangrané i 
Molins d’en Comte).

- L’església (sense les imatges dels sants que van 
cremar i convertida en magatzem i taller).

- Una llegenda que la gent més gran podrà recordar. 
A la carretera de Xerta, a la paret del Convent de la 
Consolació, va estar molts anys escrit un graffiti (de 
poques paraules) de “Flechas”, les tropes italianes 
que van entrar el poble. Si algú l’hagués fotografiat.

- Si es tingués alguna foto dels membres del Comitè, 
o d’una persona, “Poques Sopes” (Emilio Chavarría 
Altadill, president del Comitè)

Gracies a tots. El meu correu electrònic és:
daniel@cinemanet.info 

Daniel Arasa (Càtxero)
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FOTOS CAMPAMENT VALLIBONA 18

CAMPAMENTS VALLIBONA 18 TENDES DEL CAMPAMENT

 EXCURSIÓ A MORELLATEMPS DE PAU

BON DIA

CÚPULA DA VINCI

PREPARANT NIT DE GALA NIT DE GALA

ACTIVITATS EN GRUP

PISCINA FESTA DEL PAPER



FOTOS
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AA VV POU DE LA CONXA

SORTIDES SANT JOSEP - LA RUTA DELS MASOS (26/05/2018)

Amb  l’assistència d’un centenar de persones entre 
socis, veïns i simpatitzants, l’AA/VV DEL POU DE LA 
CONXA va celebrar el dia 11 del passat mes d’agost 
la seva festa popular anual per segon any consecutiu 
després d’alguns anys d’absència, organitzant 
diversos actes, entre ells un sopar de germanor, 
jocs per grans i per infants, sortejos i una agradable 
vetllada de ball amenitzada per SOPES DE FRIGOLA.

Ens van honrar amb la seva presència la Sra. Mònica 
Sales, Diputada al Parlament de Catalunya, i el Sr. 
Josep Pere Puig, Regidor de Festes de l’EMD de 
Jesús, els quals van mostrar la seva satisfacció per 
la consolidació de l’acte, i als que agraïm el seu 
interès i la seva col·laboració.

La Junta de l’AA/VV també vol agrair l’assistència 

de tots el participants especialment al Sr. Carlos 
Carme per l’aportació de les joguines que van fer la 
delícia de tota la canalla, i també a tots els que van 
col·laborar en l’engalanat del carrer i altres tasques 
que van fer la delícia de tot-hom i la comoditat de 
tots plegats.

Des de l’AA/VV volem animar a la resta de veïns 
que no van assistir, a que ho facin l’any que ve, tot 
i que som conscients de que les dates no sempre 
s’ajusten a les necessitats de cadascú, però en 
previsió i bona voluntat pensem que, quants més 
serem, més riurem. Us esperem a tots i sereu ben 
rebuts.

Salutacions i gràcies.

LA JUNTA. 4-09-18

Avui el dia està força núvol, ja portem uns dies així, 
però res ens atura i ens reunim al lloc de sempre. No 
tardem en marxar, ja que el trajecte és llarg. Anem en 
direcció cap a Fredes, estem en els termes del Boixar 
i Vall-de-roures. La ruta que farem és la que es coneix 
amb el nom de les “Catedrals de Port”: els masos 
són tan grans (alguns inclús pareixen petits pobles) 
que els podríem equiparar amb les construccions més 
grans de les ciutats, com són les catedrals.

Deixem els cotxes als Tombadors. Després d’esmorzar, 
comencem la nostra caminada i travessem el bosc 
que ens traslladarà a temps enrera... El camí és 
ample i pedregós. La natura ens envolta. El paisatge 
és meravellós i ens deixem captivar. Comença a sortir 
el sol entre mig dels núvols, tindrem un dia variable. 
El primer que trobem és el mas de Santa Pau, 
bastant deteriorat. Ens aturem una estona per mirar-
lo i continuem camí amunt fins arribar al Mas Blanc. 
Aquest és impressionant de gran que és. Té una part 
que està en molt bon estat, senyal que encara deu 
anar-hi algú. La resta està una mica deixada. Anem 
seguint el camí que ens portarà al següent mas. Hi 
trobem un pou de neu bastant gran. Després, el pouet 
de la barraca ens anuncia que ja som prop del  mas, 
més ben dit, del que queda del mas de la Barraca. 
Baixem... pugem... El mas de Calduc ens espera! Al 
seu voltant hi ha bastants cirerers. La fruita encara 
està verda. Hi han plantat nous arbres. Al costat dels 
ullals de Calduc hi ha un bon lloc amb una carrasca que 
fa molt bona ombra i aprofitem per descansar i dinar. 
Emprenem de nou la marxa. Dalt d’un petit turó s’alça 
el que queda d’un altre mas. Seguim endavant fins 
que arribem al mas de Sildo. Aquest és mitjanet i es 
conserva prou bé. L’enredadera que el cobreix li dóna 

un aire senyorial i acollidor. Al davant hi té una fonteta 
amb aigua fresqueta. Admirem el paisatge. Malgrat la 
solitud que envolta cada un del masos que visitem, 
hi ha alguna característica peculiar que el fa atractiu, 
i tot adquireix el seu encant. El següent mas és el 
de les Solsides. És bastant gran i amb l’originalitat 
que té la paret del voltant de la porta i dels balcons 
d’un color blavinós. Ara hem de passar pel caragolet 
del mas de les Solsides. Impressionant, si tenim en 
compte els marges de pedra que el conformen i com 
està dissenyat (per dir-ho d’alguna manera), amb 
“desaigües” per a que quan ploga no es faci malbé 
el camí. Quan arribem a dalt de tot, una carrasca gran 
ens emmarca una visió panoràmica de la vall i els 
masos. Ara el paisatge és com el d’alta muntanya, 
es a dir, escassa i molts de matolls. Així trobem el 
mas del Gollo. Els núvols s’han fet més negres i ens 
dóna sensació de tristesa i oblit. El mas de Gorra 
també està molt deteriorat. Seguim per un bosquet 
i ens trobem amb una papallona Isabelina (Graellsia 
Isabelae), és espectacular pels seus colors i dibuixos 
tant vistosos que té. Més endavant està el pou del 
Quartal, aquest és molt petit. Ara ja hi som al pou del 
mas de Morera, molt curiós per la seva estructura i 
forma. Arribem al mas de Morera que tampoc és molt 
gran i en mal estat. Quan hi arribem al tossal del Rei 
ja comencem ha estar una mica cansats. Però encara 
ens falta una miqueta per arribar on estan els cotxes. 
Avui ha sigut un dia llarg, el camí ple de pujades i 
baixades, la qual cosa ens fa pensar en la vida tan 
feixuga i solitària que devien tenir aquells habitants 
dels masos. Era una vida molt dura!

Fins aviat!

Amparo Monllau
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SORTIDES SANT JOSEP - EXCURSIÓ A SANT ROC, PAÜLS (16/06/2018)
Som al juny, mes de canvis, finalitza el curs escolar i 
comencen les vacances estiuenques. Per donar pas 
a l’estiu, avui la nostra excursió tindrà un caire de 
germanor, per la qual cosa serà molt senzilla i el dinar 
el farem tots junts a l’àrea recreativa de Sant Roc, 
de Paüls, d’aquesta manera els socis que no hagin 
pogut anar a la caminada podran venir fàcilment per 
compartir el dinar.

Fa un dia molt bo i ple de llum. La temperatura és 
agradable. Ens reunim com sempre al mateix lloc. 
Som un bon grup. Marxem! Deixem els cotxes a Sant 
Roc i esmorzem abans de començar a caminar.

El camí és ample i bo, està ben senyalitzat. Anem 
en direcció al coll de l’Ametleral. Quan hi arribem, 
descansem una estona per contemplar el paisatge. El 
sol i la calor comencen a apretar, però els arbres, amb 
les seves ombres, ens protegeixen i podem gaudir de 
la natura. La font del Teix (o del Lugar) ens acull amb 
la seva verdor, la vegetació en aquest punt és molt 
variada, i la seva aigua cristal·lina. Estem relaxats i 
anem xerrant animadament. Seguim pel camí i anem 
fixant-mos en les diferents plantes que hi ha: alguna 

que altra orquídia comencen a brotar, margarides 
silvestres, ... i arribem als Ullals. Un lloc molt acollidor, 
amb molta ombra i una mica d’aigua. Hi trobem menta 
i poliol, vaja oloreta més bona que fan!

El paisatge és en tot moment molt gratificant i amb 
molts tipus de vegetació. Cap a la vall del Lugar i 
entremig de pins ens trobem una “Reixa del diable” 
(un bolet molt curiós tant pel seu color roig viu, com per 
la seva forma de reixa). Com que aquesta primavera 
ha plogut bastant, també trobem d’altres bolets molt 
vistosos, però tots dolents o verinosos. Anant en 
direcció cap a les Maçaneres ens trobem un petit prat 
ple d’orenga. Avui gaudim tranquil·lament del que ens 
ofereix la natura. Tornem a Sant Roc.

Ens reunim amb la resta de companys que s’han 
afegit al dinar i ens distribuïm per les diferents taules 
de pedra que hi ha. Compartim les viandes i els dolços 
(que no podem fallar mai). Xerrem i fem la tertúlia 
animadament. Quan és l’hora, ens despedim fins a 
la propera. Bon estiu a tots i ens veiem al setembre.

Amparo Monllau
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Convoca:  Societat Cultural i Ecologista Sant Josep

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

Bases:
Poden optar-hi obres de poesia escrites en 
català, originals i inèdites, no premiades en altres 
concursos.  Només s’admetrà una obra per cada 
participant.

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

Extensió: de 25 a 50 versos.
Els treballs es presentaran per triplicat, 
mecanografiats a doble espai i per una sola cara, 

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

Jurat: Bendi Suàrez, escriptora; Miquel Accensi 
Subirats, poeta; i Joan Josep Chavarria, filóleg

Termini de presentació dels treballs:10/12/2018

Lliurament de premis:  Dissabte, 12//01/2019, 
a les 19 hores, a la sala Jordi Brull, de l’EMD de 
Jesús.

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

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

XXI PREMI RAMON FERRANDO ADELL DE POESIA

XXI PREMI RAMON FERRANDO ADELL DE CONTES CURTS
Convoca:  Societat Cultural i Ecologista Sant Josep

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

Bases:
Poden optar-hi contes, escrits en català, de tema 
lliure. Les obres seran originals, inèdites i no 
premiades en altres concursos. Només s’admetrà 
un obra per cada participant.

S’estableixen les categories següents:

a) Nascuts o residents a Jesús que cursen fins a 
4t de primària.

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

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

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

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

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

Jurat:  Cinta Llasat, escriptora; Pascual Pérez, 
artista; i Montse Boldú, escriptora.

Termini de presentació dels treballs: fins el  
10/12/2018

Lliurament de premis:  Dissabte 12/01/2019, a 
les 19 hores,  a la sala Jordi Brull, de l’EMD de 
Jesús.

Dotació: Categoria “a”: 50 € i diploma.
Categoria “b”: 50 € i diploma.
Categoria “c”: 50 € i diploma.
Categoria “d”: 100 € i diploma.
Categoria “e”: 100 € i diploma.

Les obres no es retornaran als autors i les no 
premiades seran destruïdes als 15 dies.
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TEMPORADA D’ESTIU 7C 2018
Com és habitual, la temporada estival és quan es 
concentra la major part de l’activitat dels 7C.
A les festes d’estiu, els 7C vam estar, com sempre molt 
presents. Vam assistir a la Presentació de les Pubilles 
acompanyant a Ainhoa Escorihuela Queral, a Idoia Lleixà 
Borràs i a Guillem Mata Codorniu. Aprofitem per agrair 
públicament la seva feina en representació dels 7C. 
També vam participar a l’Ofrena de Flors i fruits amb 
una llarga comitiva: el Casal d’Estiu, el Boti, Hydracus i 
membres adults i infantils de l’entitat. El diumenge fidels 
a la tradició de l’entitat, vam organitzar el Ball de Vermut i 
es va fer entrega dels xumets al Boti.El dilluns la Gimcana 
d’aigua tant refrescant en aquells dies tant calorosos. I 
finalment, el muntatge i encesa de l’espectacular Castell 
de Foc fi de Festes Majors.
Pel que fa a correfocs i trobades, enguany ha hagut 
una petita disminució en el nombre d’actuacions. En 
contra-posició, s’ha tingut una participació lleugerament 
més elevada que en temporades anteriors, destacant els 
membres infantils que cada cop són més nombrosos i 
desenvolupen millor la seua feina.  
S’ha actuat a: correfoc a Camarles, Trobada de Bestiari 
de Festes Majors d’Amposta, correfoc a Freginals, XXXV 

Ebrecorrefoc amb carretillada infantil i enceses conjuntes 
en les colles de Tortosa, Roquetes i Jesús i Trobada de 
Bestiari a Tarragona per les festes majors de Santa 
Tecla. De moment només queda pendent, el correfoc de 
Sant Francesc, diumenge 7 d’octubre, que tindrà com a 
novetat la carretillada infantil per part dels membres més 
menuts dels 7C.
Per altra banda, un any més el Casal d’Estiu continua 
tenint molt bona acollida. Les xiquetes i xiquets xalen al 
mateix temps que aprenen i en un ambient distés i de 
companyonia. Gràcies a les famílies que confien en el 
Casal d’Estiu i en els 7C. Sense vatros no seria possible.
La nota negativa del que portem de temporada són les 
cremades facials que va patir la nostra Vice-Presidenta a 
Freginals. Com ja sabem, els correfocs i els espectacles 
amb pirotècnia comporten un risc del que ningú estem 
exempts de patir lesions. Des d’aquí, unes noves mostres 
de suport i ànims per a Cristina Bonavila. 
Jesusenques i Jesusencs!! 
Visca Sant Francesc i bona Festa Major! 

Salut i Foc!

http://www.7cervells.org  ·  https://www.facebook.com/balldediables7cervells  ·  http://instagram.com/7cervells
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FEM REPÚBLICA CATALANA
Tothom estava expectant de com aniria aquesta 
Diada, després de tot el que hem viscut des de l’11 
de setembre passat: empresonament i exili dels 
membres del govern legítim, empresonament de la 
presidenta del Parlament i dels presidents de les 
entitats sobiranistes, a l’espera d’un juí polític pel 
motiu de fer  efectiu el que portaven al seus programes 
electorals, sense ser culpables de cap dels delictes 
de què se’ls acusa, tal com ho ha evidenciat la justícia 
alemanya i belga.
La camiseta que l’ANC ha proposat per a la Diada 
d’enguany és de color corall, igual que les brides que 
tancaven les urnes amb els vots de l’1 d’octubre, 
i s’hi pot veure la silueta del Pedra Forca, fent 
referència al·legòrica al camí que ens portarà al cim, 
LA REPÚBLICA CATALANA. També hi figuren les dades 
més significatives del procés (9-novebre, 27-setembre, 
1-octubre, 3-octubre, 27 -octubre, 21-desembre i a 
punt d’assolir el cim).
Una altra vegada l’independentisme, per setè any 
consecutiu, hem demostrat la  capacitat de sortir 
a defensar el dret a l’autodeterminació, i enguany 
concretament el que vam votar i vam guanyar l’1 
d’octubre. Ha estat la Diada de la dignitat en contra 
de la repressió que estem patint. La Diagonal de 
Barcelona amb més d’un milió de persones, cridant 
per enderrocar el mur del 155 i de la institució 
monàrquica, ha estat un clam per la llibertat dels i les 
preses polítiques i dels i les exiliades i per fer efectiu 
el mandat de l’1 d’Octubre. Tal com va dir la presidenta 
de l’ANC, Elisenda Paluzie, als partits polítics: ‘Us 
demanem que prioritzeu l’interès col·lectiu al de 
partit’, hem votat per la República Catalana no per un 
estatut d’autonomia.
Com tots els anys des de Jesús vam participar d’una 
manera nombrosa a la manifestació. Des de les Terres 

de l’Ebre vam marxar 60 autobusos, però va haver gent 
que va anar a Barcelona amb altres tipus de transport. 
Tots plegats vam omplir de gom a gom els trams 1 i 2 
que teníem assignats.
A Tortosa, a la plaça Alfons, tots els dilluns des de 
fa 48 setmanes ens  trobem per exigir  l’alliberament 
dels i les preses  i el  retorn  dels exiliats i exiliades.
Estem preparant actes per a l’1 d’Octubre, no com 
un record sinó com una acció per refermar el que va 
suposar aquesta data,  i també com a denúncia de la 
repressió patida aquell dia.
També s’està preparant un acte de les Terres de l’Ebre 
al Centre penitenciari de Mas d’Enric (El Catllar) per 
mostra el suport i denunciar la situació en què es 
troba Carme Forcadell, presidenta del Parlament de 
Catalunya, i  també per reivindicar el debat a la càmera 
on resideix la sobirania popular.
Ens esperen uns mesos on manifestarem el compromís 
i la solidaritat mitjançant les mobilitzacions perquè el 
poder radica en la gent.
SOM REPÚBLICA!
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ASSOCIACIÓ DE DONES
Una vegada passat l’estiu tornem a emprendre les 
activitats de l’Associació.
Recordem a les sòcies que feu manualitats que per a 
l’exposició que farem a les Festes de Sant Francesc 
a l’Espai ImmArt de la 1a planta de l’Edifici de la 
Immaculada, necessitem que ens porteu tots els 
treballs que heu fet durant el passat curs. Aquest any 
la inauguració de l’exposició es farà el dia del patró, 
el dijous 4 d’octubre, al matí, acabada la missa i la 
processó.
Com tots els anys, l’Associació també participarà 
al concurs de guinyot. I com és tradició, la nit del 
divendres al ball farem una rifa, d’una manualitat feta 
per nosaltres.
Les activitats de l’Associació començaran la segona 
quinzena de setembre, el dia 18 de setembre 
concretament. No n’hi haurà la setmana de festes del 
patró, i es reprendran la setmana següent. Si voleu fer 
alguna de les activitats que fa l’Associació podeu venir 

a apuntar-vos al local en dimarts o dimecres a la tarda, 
durant les hores de classe.
El proper dijous 18 d’octubre, a les 18h, es realitzarà el 
Club de Lectura del llibre Camins d’aigua i foc amb la 
presència de la seua autora, Elena Solé, a la Biblioteca 
de Jesús Punt Jove.
El dissabte 24 de novembre es realitzarà una sortida 
a Barcelona per anar a veure l’obra de teatre “La 
Jaula de las Locas”. Es sortirà des d’enfront de l’IE 
Daniel Mangrané a les 14h. Ja us podeu inscriure a 
l’Associació de Dones o a qualsevol membre de la 
junta.
Per poder fer una actualització de les dades de les 
sòcies us demanem que ens feu arribar a l’Associació, 
bé per mig del telèfon 650 483 433 o personalment a 
qualsevol de les membres de la junta, els números de 
compte actualitzats i l’IBAN corresponent, així com si 
heu tingut algun canvi en la vostra adreça. I a les dones 
que encara no sou sòcies us animem a fer-vos-en!

ANY JOR. DATA COMPETICIÓ CONTRINCANT Nª Nº SOCI NOM 1er COGNOM 2n COGNOM
2018 1 18 agost LLIGA ALABÈS 1 258 AARON FERRANDO MULET
2018 3 2 setembre LLIGA OSCA 2 139 ANDREA JARDÍ PONS
2018 5 23 setembre LLIGA GIRONA 3 268 EFREN TALARN VIDIELLA
2018 7 30 setembre LLIGA ATH. BILBAO 4 267 JUANJO EJARQUE SUBIRATS
2018 9 21 octubre LLIGA SEVILLA FC 5 158 JOSEP SABATE SEBASTIA
2018 10 28 octubre LLIGA REAL MADRID 6 61 DOMINGO BOSCH CHERTO
2018 12 11 novembre LLIGA REAL BETIS 7 248 ESTHER BARBERA FERRANDO
2018 14 2 desembre LLIGA VILA-REAL 8 261 JORDI EJARQUE MARIN
2018 17 22 desembre LLIGA CELTA DE VIGO 9 267 JUANJO EJARQUE SUBIRATS
2019 19 13 gener LLIGA SD EIBAR 10 57 PERE PANISELLO TAFALLA
2019 20 20 gener LLIGA LEGANÉS 11 264 MARIONA BAJADOR BATALLA
2019 22 3 febrer LLIGA VALÈNCIA 12 242 FRANCESCA CID PALACIOS
2019 24 17 febrer LLIGA R. VALLADOLID 13 188 TERESA GALIANA FIGUERES
2019 27 10 març LLIG AR. VALLECANO 14 260 JOSE LUIS BORREGA RONCERO
2019 29 31 març LLIGA RCD ESPANYOL 15 112 SERGIO CHAVARRIA CHAVARRIA
2019 31 7 abril LLIGA ATLETIC MADRID 16 233 TERE FERRERES VIDAL
2019 33 21 abril LLIGA REAL SOCIETAT 17 265 POL RODRIGUEZ ARIÑO
2019 35 28 abril LLIGA LLEVANT 18 219 NURIA GINOVART MESTRES
2019 37 12 maig LLIGA GETAFE 19 249 MARINA JAIME ARIÑO
2018 18:55 18 setembre LL. CAMPIONS PSV EINDHOVEN 20 266 JORDI PIÑOL CURTO
2018 21:00 24 octubre LL. CAMPIONS INTER DE MILAN 21 226 AGUSTÍ TORRES GALDON
2018 21:00 11 desembre LL. CAMPIONS TOTTENHAM 22 43 PABLO DELGADO RODRIGUEZ
2019 8tens LL.CAMPIONS 23 164 JOAQUIN PANISELLO MANGRANE
2019 quarts LL.CAMPIONS 24 1 PERE PANISELLO CHAVARRIA
2019 semi LL.CAMPIONS 25 19 ADRIA GAS ESCODA
2018 16tens COPA DEL REI 26 165 VICTOR PANISELLO FERRÉ
2019 8tens COPA DEL REI 27 252 OT RAÏCH PANISELLO
2019 quarts COPA DEL REI 28 3 JOSEP FR. LLEIXÀ MARCOVAL
2019 semi COPA DEL REI 29 256 JUDIT PAREDES MARTI

SORTEIG CARNETS PER ANAR AL CAMP NOU
TEMPORADA 2018-2019
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CARTA AAVV JESÚS CATALÒNIA
Bon dia tingueu: 

El motiu d’aquesta carta es informar que com podreu veure, aquest any no hem cel·lebrat la junta general 
de socis, el motiu es que des de fa ja temps la junta general es cel·lebrava en dates d’estiu, en tota 
entitat es d’obligatorietat cel·lebrar la junta general de socis a començaments d’any, ja que així es més 
participatiu per part de tots vostès. 
Durant anys es cel·lebrava com he esmentat en les dates que fins ara ens marcaven donat a que les 
activitats pròpies de la AAVV es perllongava fins aquestes dates, essent impossible fer-la en el primer 
trimestre de l’any.
Aquest any aprofitant que hem enviat tres vegades una carta per a la regulació de les dades dels socis 
existents i donat a que encara no estant del tot actualitzades, hem considerat passar la junta general per 
a principis d’any. Així fixant aquesta data com a habitual per a la junta general.
També comunicar que els rebuts de soci es passaran durant el setembre d’aquest any.

Sense més i amb el respecte que us tenim, reveu una salutació i una abraçada afectuosa.

Francesc Subirats Hierro
President

Un altre cop ens posem en contacte amb tots 
vosaltres. Fem un petit resum de les activitats que 
tenim programades i esperem dur a terme aquests 
darrers mesos de l’any 2018.

El 4 d’octubre, es realitzarà el dinar del nostre Patró 
Sant Francesc amb el següent programa.

A les 11 missa, tot seguit la processó, a les 14 
hores dinar germanor a la Pèrgola o bé al Casal 
Jesusenc, segons ho permeti el temps; després del 
dinar tindrem Ball, patrocinat per l’EMD de Jesús, 
amb SISCO PAREDES (estarà obert a tothom). I 
sorteig de dos pernils.

Preu del tiquet dinar 11 € els socis i 22 € els no 
socis.

També tenim pendents per realitzar els següents 
viatges:
El 20 d’octubre, visita Monestir de Poblet i mariscada.  
Inclou esmorçar, visita guiada al Monestir, dinar al 
Restaurant El Alamo (una bona mariscada), després 
de dinar, ball i retorn al punt de sortida.
Dies 14, 15 i 16 de desembre, viagte PRENADAL a 
la Serrania de Cuenca. Visitant Cañete, naixement 
Rio Cuervo, Cuenca.
Ja està oberta la inscripció per tots dos viatges.
També tenim previstos aquests altres actes:
31 d’octubre : Sopar/Ball. Festa Castanyada.
31 de desembre: Festa Cap d’Any. Sopar i Ball.
Una salutació molt cordial per a tothom de part de 
tota la Junta Directiva i fins la propera.

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC
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15 ANYS DE LA TROBADA CICLOTURISTA DE JESÚS 
PER LA MARATÓ DE TV3
El proper diumenge dia 16 de desembre tindrà lloc una 
nova edició de La Marató de TV3, enguany dedicada a 
la malaltia del càncer.
El Club Ciclista Jesús – Primitivo Conesa organitzarà una 
nova edició de la Trobada Cicloturista per a col·laborar 
amb aquest esdeveniment. Enguany, aquesta prova 
esportiva, arriba a la seva 15ena. edició i per aquest 
motiu el club ha programat una sèrie d’actes per tal de 
commemorar aquesta fita i donar-li més rellevància.
Així, s’està preparant una exposició que portarà per 
títol “El ciclisme a Jesús. 15 anys col·laborant amb la 
La Marató de TV3” que s’ubicarà a l’edifici de l’EMD i 
estarà oberta des del dia 15 de desembre fins passat 
Reis. També es farà una projecció audiovisual sobre 

proves ciclistes que s’han disputat al nostre poble. 
Finalment la Trobada ciclista que es farà el diumenge 
dia 16 de desembre tindrà una connexió en directe 
amb TV3 als voltants del migdia coincidint amb 
l’arribada dels ciclistes a la Pèrgola, per la qual cosa 
es vol convidar a la gent i entitats del nostre poble a 
participar en aquest acte per a que tingui un ressò 
especial per la nostre televisió.
També es vol obsequiar a tots els participants amb 
un record especial pels 15 anys que es ve realitzant 
aquesta prova.
Oportunament es farà públic el programa d’actes així 
com els horaris concrets dels mateixos.

Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre, inicia ara al setembre els tallers fins 
al desembre, aquest tallers estan dirigits amb l’expert reconegut amb el art del 
bonsai, Xavier Redón Peinado.
Tot i que la temporada 2018 ja està iniciada, us invitem a participar als tallers 
amb els membres de l’Associació. 
Els tallers es realitzaran a l’edifici de les Escoles Velles les següents dates:

 • Setembre: divendres 14 i 21.
 • Octubre: divendres 5 i 19.
 • Novembre no hi ha data disponible.
 • Desembre: divendres 14 i 21.

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

ASSOCIACIÓ CULTURAL BONSAI TERRES DE L’EBRE

NOTA DE CONDOL

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

La família Panisello Callau 
Volem donar les gràcies a familiars, amics, companys de feina i veïns per les 
mostres d’afecte pel traspàs de la nostra mare.
També volem agrair personal del centre de dia i al de la planta de paliatius 
de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, el tracte i les mostre d’afecte que 
van tenir amb la nostra mare MOLTES GRÀCIES PER TOT
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TWIST NO S’ATURA...!!! 
El curs a TWIST va finalitzar amb el festival realitzat a 
les instal·lacions de l’Institut Escola Daniel Mangrané 
i la magnífica actuació de tots els ballarins el dijous 
de festes majors. Les pubilles pubilletes i hereus 
van gaudir d’una classe de vals. A l’agost vam gaudir 
d’una tarda de marxa i diversió participant un cop més 
a Aeròbic sol i platja 2018 a La Ràpita.
Aquest estiu alguns ballarins de TWIST han realitzat 
dues exhibicions en el marc de les  festes de la Cinta 
de Tortosa, el divendres a la Diada de la gent Gran i el 
diumenge de la Cinta al màgic entorn de la  Plaça de 
l’Absis de la Catedral de Tortosa. 
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CF JESÚS CATALÒNIA
L’estiu ja ens està deixant i una nova temporada tenim 
per davant, la qual afrontem amb les mateixes ganes 
que la darrera. Fent una ullada a aquest estiu passat, 
durant les ultimes Festes Majors del poble el club es 
va fer càrrec de la barra del ball, també va organitzar 
el cúrling humà, que es va celebrar el dimarts 10 de 
juliol. A més a més, des del club també es va organitzar 
el ja tradicional bingo que degut a les condicions 
meteorològiques es va celebrar la nit de l’estofat. Un 
altre esdeveniment va ser l’organització, juntament 
amb la Comissió de Festes i EMD de Jesús, de la Nit 
Jove que es va celebrar el dijous dia 12 de juliol. Fent 
un breu resum de tots aquests esdeveniments, des 
del club estem molt contents de com han anat els 
resultats, analitzant-los des de diferents perspectives, 
agraïm la confiança dipositada per part de la EMD 
de Jesús per deixar-nos participar i  fer la nostra 
aportació al programa de les festes del nostre poble i 
volem remarcar que voldríem continuar sent partícips 
d’aquestes. Cal afegir que també es vol agrair l’ajuda  
que la Junta va rebre per poder realitzar tots aquests 
actes, a totes aquelles persones col·laboradores que 
van dedicar part del seu temps per al bé del club.

PRIMER EQUIP
La temporada 2017-2018 va acabar amb el descens 
de l’equip. Aquesta temporada els verd i blancs 
jugaran al grup 1 de la 3a Catalana, una categoria 
que analitzant el panorama del territori és la que més 
s’adapta a les característiques del club.
Pel que fa a l’equip, aquest ha sofert uns canvis 
notables si el comparem amb el de la temporada 
passada. Primerament, el cos tècnic està format 

per Albert Forcadell, com a 1r entrenador; Mario 
Javaloyes, com a 2n entrenador; Marcos Garcia com 
a entrenador de porters, i Isidre Cordovilla, com a 
delegat. La il·lusió, les ganes i els coneixements dels 
dos joves entrenadors, més l’experiència de Marcos 
i l’esforç aportat per Isidre esperem que siguin clau 
perquè tots plegats facin una gran tasca aquesta 
temporada. En segon lloc, les altes i baixes de l’equip 
són les següents:
Baixes: Jordi Tomás (Tortosa), Marc Garcia (Tortosa), 
Sergi Escoda (Tortosa), Carlitos (motius laborals), 
Gaspar (motius laborals), Pau Monclús (Jesús i Maria), 
Sergi Otero (-), Xavi Anell (UE Rapitenca)
Altes: Kazu Tsuchiya Blasco (-), Manu Fernández 
(CF Godall), Xescu (CD La Cava), Quim Martínez (CD 
Roquetenc), Josep Martínez (CD Roquetenc), Quim 
Bonet (CF Godall), Gerard (CF Hospitalet de l’Infant), 
Marc Prades (Jesús i Maria), Dani Fernández Jr (Filial) 
i Mohamed Ciss (Juvenil UE Rapitenca).
Des del club, desitgem molta sort a tots els que 
ens han deixat, tant en la seva etapa esportiva com 
personal, i als que arriben els donem molts d’ànims 
i molta força per a què defensin els colors del nostre 
club tal com cal.
Pel que fa a la pretemporada, Cal destacar el 
I Memorial Juan Tomás Ballano que es va celebrar 
a la Santa Creu de Jesús. Els equips participants 
del triangular van ser el CD Tortosa, el CF Vinaròs i 
el CF Jesús Catalònia. El campió d’aquesta primera 
edició va ser el CD Tortosa seguit de l’equip local i del 
conjunt de Vinaròs. L’esdeveniment va ser emotiu, ja 
que durant aquest el record de “chicharro” va estar 
més present que mai.

Una nova temporada comença per al nostre filial, un 
equip que té la finalitat de donar pas a jugadors del 
planter, per a què en un futur puguin formar part del 
primer equip. Pel que fa a la temporada que afrontem, 
es poden contemplar alguns canvis notables. El cos 

tècnic aquest any estarà format de nou per Jordi 
Llovet com a 1r entrenador, Gerard Martí com a 2n 
entrenador i Gustavo Lapeira com a Delegat.
Pel que fa a la plantilla, les baixes i les altes han estat 
les següents:

FILIAL
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Baixes: Mamadou Jallow (-), Fouad Elhassan (-), Dani 
Fernández Jr (1r equip), Ximo Barberà (-), Sergi Martínez 
(-), Aleix Navarro (Ebre Escola Esportiva), Alex Calle (-), 
Guillem Pedrola (-), Gerard Martí (2n Entrenador), Oriol 
Martorell (Remolins Bítem), Ramón Colomé (-), Roger 
Garcia (CF Godall) i Josep Fucho (-).
Altes: Oscar Oliver (inactiu), Jose Beltran (inactiu), 
Roger Flores (juvenil del club), Nabil Rafi (juvenil del 
club), Ivan Pujol (juvenil del club), Roger Mestres (juvenil 

de l’Amposta), Hèctor Porres (juvenil de l’amposta), 
Dani Fernández (inactiu), Josep Sepulveda (Tivenys) i 
Pau Alegria (inactiu).

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

Una nova temporada obre el nostre futbol base, i amb 
la mateixa il·lusió i ganes que l’anterior. L’objectiu 
principal en totes les categories és que els nens 
seu passin bé, que aprenguin, que es formin com a 
persones i també com a esportistes. Pel que fa al 
nombre de jugadors, encara no segur el nombre perquè 
encara hi ha inscripcions, aquest any serà de 150 
jugadors o més aproximadament. Pel que fa a l’equip 
humà, aquest any hi ha algunes novetats tant en la 
coordinació com en els entrenadors. A continuació 
podeu veure la composició d’aquest: 
Coordinador del futbol base: Pau Alegria (futbol 11) i 
Kazu Tsuchiya Blasco (futbol 7).
Juvenil: Sisco Paredes i Lluís Panisello.
Cadet: Gerard Martí i Jose Beltran.
Infantil: Manel Bartolomé.
Aleví A: Mario Javaloyes.
Aleví B: Jordi Balart.
Aleví C: Víctor Borja i Pau Prades.
Benjamí Verd: Guillem Pedrola.

Benjamí Blanc: Carlos Martí.
Prebenjamí Verd: Moha.
Prebenjamí Blanc: Pau Albiol i Aleix Robert.
Patufets: Pau Haro.
Entrenador de Porters: Gerard Moreno.
Fisio del Futbol Base: Jessica.
A totes aquestes persones els hi desitgem molta sort 
en aquesta nova temporada, i des del club es confia 
completament amb elles per a què formin i eduquin als 
jugadors del nostre club seguint els valors d’aquest, i 
per a què els nens seu passin bé fent allò que més els 
hi agrada, jugar al futbol. 
Pel que fa als resultats i classificacions dels nostres 
equips del futbol base, dels equips federats els podreu 
seguir a través del web de la Federació, i per a seguir 
els dels equips que juguen pel consell haureu d’entrar 
al web del consell del Baix Ebre. 
http://fcf.cat/competició 
http://www.cebaixebre.cat

FUTBOL BASE 
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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

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

ACTIVITATS FESTIVES I FIRALS 2018
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.

50

SERVEIS QUE OFEREIX ACCIONA A PARTICULARS
- Servei de recollida gratuïta de mobles, electrodomèstics i vo-

luminosos en general (màxim 4/5 peces), els dijous al matí.
- Recollida de cartró pels comerços previa visita cocertada.
Per tal de concretar dia i hora de recollida, s’ha de trucar al 
tel. 673 998 352.

HORARI EDIFICIS MUNICIPALSHORARI EDIFICIS MUNICIPALS
OFICINA MUNICIPAL
Matins: de dilluns a divendres, de 9h a 14h.
Tardes: dijous de 16.30h a 19h.

MERCAT MUNICIPAL

Verduleria:
Matins: de dilluns a dissabte, de 9h a 13h
Tardes: dimarts, dijous i divendres, de 18h a 20h

Peixateria: 
Dimecres, dijous, divendres i dissabte, de 8h a 11.30h

CEMENTIRI MUNICIPAL
Horari d’hivern (a partir del 29 d’octubre)
Dies laborables: de 8h a 18h
Dissabtes i festius: de 10h a 18h

PUNT JOVE
De dilluns a divendres, de 16.30h a 19h.
Els dimecres de la segona i quarta setmana de cada mes, 
de 10h a 12.30h:
Setembre: 12 i 26.
Octubre: 10 i 24.
Novembre: 14 i 28.

MOSSOS D’ESQUADRA INFORMEN:
Recentment hem tingut coneixement de diversos incidents amb 
persones que han patit pràctiques presumptament fraudulen-
tes per part d’operaris de companyies de manteniment de gas 
butà. Les presumptes revisions que es porten a terme per part 
d’aquests operaris són, en alguns casos innecessàries, i les 
factures per les reparacions efectuades, són desorbitades.
Les persones afectades són, en la majoria dels casos, gent en 
edat avançada.
En cas que hagi persones afectades, els recordem que podria 
tractar-se d’una estafa, així que els instem que presentin denun-
cia als Mossos d’Esquadra.
Les persones que tinguin dubtes poder fer la consulta a l’Agen-
cia Catalana del Consum, trucant a 012.

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL 
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 

ENVERS LES DONES
Divendres 23 de novembre, 19,30h
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez

INSCRIPCIÓ AL PESSEBRE VIVENT DE JESÚS
El Pessebre Vivent es realitzarà els dies 25, 26 i 30 de 
desembre de 2018 i 6 de gener de 2019.
Estem ja en els preparatius del Pessebre Vivent d’en-
guany. El més important de tot són els actors. Per això 
convé tenir com més aviat millor la llista per poder dis-
tribuir les escenes. Si estàs interessat/da en participar 
fent d’actor, de guia, o bé preparant escenaris, vestuari, 
etc. si saps fer algun ofici antic..., és el moment d’ins-
criure-t’hi. Posa’t en contacte amb nosaltres passant per 
les oficines de la Parròquia,  trucant  al 977 50 09 95 
o avisant a qualsevol dels organitzadors que coneguis.

CANVIS PARADA BUS DURANT LES 
FESTES DE SANT FRANCESC

El dijous 4 d’octubre: d’11h a 13h Processó de Sant 
Francesc.
El diumenge 7 d’octubre:
- A partir de les 10.30h Milla Urbana.
- A partir de les 20.30h Correfoc.
Aquests dies i durant aquestes franges horàries, la 
parada d’autobús estarà ubicada únicament a les 
illetes d’entrada al Poble.

50

TAULER EMD



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).

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 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

2ª Fracció: Del 29/07/2018 al 30/09/2018

IAE Del 29/07/2018 al 30/09/2018

CREMA DE RESTES VEGETALS
Des del 17 de setembre fins al 15 d’octubre es necessari 
sol·licitar autorització a les oficines municipals de l’EMD 
de Jesús per poder realitzar la crema de restes vegetals.
Cal portar:
- Polígon i parcel·la
- DNI del sol·licitant
- Número de telèfon mòbil

App OFICIAL 06 - CATSALUT RESPON
Localització de desfibril·ladors amb el mòbil (DEA) amb l’app 
oficial del Servei Català de la Salut. 
L’APP 061CatSalut Respon és una aplicació mòbil propietat de 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (Servei Català de la Salut), 
pública i gratuïta, adreçada tant a ciutadans com a professionals 
de la salut.
Permet al 061 geoposicionar l’usuari, per tal d’oferir-li un servei 
de màxima eficiència i qualitat al posar-se en contacte amb el 
061CatSalut Respon per rebre atenció sanitària telefònica, i 
també permet localitzar els  desfibril·ladors (DEA), i mitjançant 
un mapa i el GPS, ajudar l’usuari a trobar-lo, així com altres 
equipaments sanitaris (CAP, CUAP, Hospitals, etc.).
Per poder afegir el seu desfibril·lador a l’app oficial, ha d’estar 
connectat amb els serveis d’emergència 061-CatSalut.

BIBLIOTECA
Us recordem a tots els xiquets/tes, joves, adults i avis, que la 
Biblioteca de Jesús està disponible per a tothom. Per què no ho 
aprofitem?
Tenim connexió wifi gratuïta i ordinadors per tal de fer els deures o 
buscar informació. També es pot disposar de llibres, CD de música 
i pel·lícules de tots els generes en préstec i si algú vol alguna pel·li 
o llibre que no tenim, el podem demanar a qualsevol biblioteca de 
tota Catalunya. També es fan FOTOCÒPIES I ESCÀNERS.
Nota: Els estudiants que necessiten LLIBRES DE LECTURA que 
els demanen al col·legi, poden passar per la Biblioteca per tal de 
fer-ne la reserva.
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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

23/11/2018

AJUTS GENERALITAT DE CATALUNYA

Ajut Destinataris Objecte Termini Sol·licitud

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.

31/10/2018

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.

15/11/2018

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.

30/10/2018

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

31/10/2018

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

Sancions fins a 750€
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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.

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI DE LA 
PRIMERA COMUNIÓ I DE LA CONFIRMACIÓ
Per a poder inscriure’s a les catequesis, podeu passar 
per la Parròquia.
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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 17 DE MAIG DE 
2018, DIJOUS, a les 20:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, 
sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Presa de possessió del càrrec de Vocal del senyor 
Albert Queral Bort.
2n.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària 
anterior.
3r.- Informes de la Presidència.
4t.- Aprovació provisional de modificació de l’Ordenança 
Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic.
5è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Veïns 
Jesús-Catalònia.
6è.- Atorgament d’una subvenció al Club Bitlles Catalònia 
de Jesús.
7è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Veïns 
Jesús-Catalònia.
8è.-  Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada a 
l’Associació Esportiva Veterans Jesús-Catalònia.
9è.- Precs i preguntes.

Jesús, 14 de maig de 2018
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent de la 
JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 
12 DE JUNY DE 2018, DIMARTS, a les 20:00 HORES, a 
la Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
2n.- Adjudicació del contracte de l’obra “Nou pavelló 
poliesportiu a Jesús, 1a. fase”.

Jesús, 11 de juny de 2018
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 21 DE JUNY DE 
2018, DIJOUS, a les 18:30 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, 
sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària 
anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació del Compte General de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús corresponent a l’exercici 
pressupostari 2017.
4t.- Aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal núm. 1, 
reguladora de la Taxa per serveis de llar d’infants i d’escola 
de música.
5è.- Aprovació de l’establiment del preu públic P-20, per la 
venda de mantells de paper d’aquesta EMD. 
6è.- Aprovació del programa de Festes Majors 2018 i de la 
realització dels actes taurins que inclou.
7è.- Precs i preguntes.

Jesús, 18 de juny de 2018
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 25 DE 
JULIOL DE 2018, DIMECRES, a les 20:00 HORES, a la 
Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Informes de la Presidència.
2n.- Aprovació de la delegació temporal en el Consell 
Comarcal del Baix Ebre de determinades competències 
d’aquesta EMD en matèria de salubritat pública.
3r.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació 
pressupostària 1/2018.
4t.- Aprovació inicial de les Bases reguladores de 
l’atorgament d’ajuts per l’assistència a l’Escola de Música 
“Manel Martínes i Solà”, curs 2018-2019.
5è.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Institut 
Roquetes amb destinació a la dotació del Premi-Beca 
Institut Roquetes, curs 2017-2018.
6è.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent 
al primer semestre de 2017 relativa a la subvenció del 
Conveni de col·laboració subscrit amb el Club de Futbol 
“Jesús-Catalònia”.
7è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada al 
Club de Bitlles Catalònia de Jesús.

Jesús, 20 de juliol de 2018
EL PRESIDENT

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

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

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

- I si algú té interès en disposar d’una còpia pot passar 
per les oficines de l’EMD i se li’n facilitarà una còpia. 
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Agenda
setembre-novembre 2018

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

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

DIJOUS 4 D’OCTUBRE
SANT FRANCESC
Festa local

DIMECRES 10 D’OCTUBRE
17h Taller de manualitats “Fem un arbre de tardor” a la Biblioteca de Jesús - Punt 
Jove

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE
FESTIVITAT DEL PILAR

DIJOUS 18 D’OCTUBRE
18h Club de Lectura Camins d’Aigua i Foc d’Elena Solé.
Organitza: Associació de Dones de Jesús
LLoc: Biblioteca de Jesús - Punt Jove

DIMARTS 30 D’OCTUBRE
17h Taller de manualitats de Halloween “Pintem una calavera” a la Biblioteca de 
Jesús - Punt Jove

DIMECRES 31 D’OCTUBRE
CASTANYADA

DIJOUS 1 NOVEMBRE
TOT SANTS

DIVENDRES 2 NOVEMBRE
10h Missa de difunts
Lloc: Cementeri Municipal

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
17h Joc de preguntes Avivament (a partir de 3 anys) a la Biblioteca de Jesús - Punt Jove

DIUMENGE 11 NOVEMBRE
CURSA 5 I 10 Km i curses infantils

DISSABTE 17 NOVEMBRE
SANTA CECÍLIA

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE
17h Conta contes a càrrec de Clara Curto a la Biblioteca de Jesús - Punt Jove

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
19.30h Xarrada en commemoració del Dia Internacional per l’eliminació de la 
violència envers les dones
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez


