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Ens trobem a les acaballes d’un nou any i, en 
aquest cas, de l’últim any sencer de mandat. Ara 
fa poc més de 3 anys ens vam presentar un nou 
equip per poder ser escollits i gestionar el dia 
a dia del nostre poble. Gràcies a la confiança 
que ens vau fer, aquí estem, fent créixer Jesús 
dia a dia, tots i totes junts, sortosament amb 
moltes complicitats que s’agraeixen i fan més 
planer un camí no lliure de dificultats, sobretot 
econòmiques.  Com suposo que podeu entendre, 
una visió del Jesús del demà, un projecte de 
Poble, no es pensa a quatre anys vista, que és el 
període electoral, sinó que es pensa molt més a 
llarg termini, i si nosaltres recollíem un testimoni 
d’un projecte de l’anterior equip de govern, 
ara  treballem amb la mirada posada més enllà 
d’aquests quatre anys i pensant en els propers. 

Si avui el nou Pavelló està sent una realitat és 
perquè des de l’inici teníem clar que era un 
equipament molt necessari per al nostre poble, i 
vam apostar-hi decididament fent tots els ajustos 
econòmics requerits per a aconseguir l’estalvi 
suficient per fer-lo realitat: amb visió de futur, 
amb planificació, també amb il·lusió i evidentment 
amb moltes hores de dedicació.

Com és habitual, en el Ple del mes de novembre 
es presenten els pressupostos de l’any següent 
per a la seua aprovació, i així és que hem aprovat 
inicialment el pressupost general d’aquesta 
EMD per al 2019. Fruit d’aquesta planificació 
i visió de futur, aquest pressupost evidentment 
és el que ens garantirà el finançament per a les 
accions quotidianes del proper anys, però és 
també el que ens ha de permetre poder seguir 
treballant pel projecte de Poble que volem i 
per això en aquest pressupost es reflecteixen 
diferents eixos que entenem necessaris per al 
futur de Jesús.

Un Poble per a tothom i fet per tothom: 
en aquesta línia es manté l’aportació per als 
pressupostos participatius, amb la intenció de 
millorar-los dia a dia i poder, si  cal, incrementar 
les aportacions més endavant. Volem apostar 
decididament perquè cada cop més les 
jesusenques i jesusencs s’impliquen en la 
decisió de com es gestionen els seus recursos. 
Paral·lelament també seguirem treballant com 
a equip de govern per encarregar la redacció 

d’aquells projectes que entenem de Poble i que 
ens han de permetre fer un Jesús millor.

També importants són els diferents serveis que 
s’ofereixen i que estan encaminats a facilitar el 
nostre dia a dia: Llar d’Infants, Escola de Música, 
Biblioteca-Punt Jove, Oficines Municipals, i tot 
allò relacionat amb el nostre personal (neteja, 
brigada, etc.) i és per això que s’ha incrementat 
lleugerament la partida destinada a finançar tot 
aquest apartat.

Un Poble de futur: en aquest cas a les 
contínues inversions que hem vingut fent i que 
es continuaran fent en xarxes socials, noves 
tecnologies, eficiència energètica, etc. per primer 
cop incorporem una partida no per desenvolupar 
noves eines i nous recursos, sinó per mantenir 
el nostre patrimoni urbanístic, i amb aquesta 
intenció s’ha dotat de partida pressupostària una 
línia d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges de la 
zona antiga del nostre Poble.

Un poble viu i actiu: tots som conscients de 
l’elevada activitat que es viu a Jesús, i sabem 
que majoritàriament és gràcies al teixit associatiu 
que tenim. En aquest sentit es mantenen les 
aportacions econòmiques a les entitats i  s’ha 
planificat que l’estalvi que puguem generar 
en els propers exercicis es destine a millorar 
equipaments municipals, per exemple amb la 
substitució de la gespa del camp de futbol i altres 
millores a les instal·lacions esportives, que 
juntament amb la millora de la il·luminació del 
camp de futbol i el nou pavelló oferiran una ampla 
varietat d’opcions a les noves generacions.

Un Poble amb identitat: #somdeJesús i volem 
seguir refermant la nostra identitat, i evidentment 
aquí la cultura, el nostre cicle festiu, les fires... 
seguiran tenint un pes important i per tant tindran 
tot el suport econòmic necessari per seguir 
endavant.

Tot això es reflecteix al nostre pressupost, però 
evidentment la seua redacció és complexa i cada 
vegada més difícil amb els diferents requeriments 
imposats per les diferents administracions. Vol 
d’un criteri tècnic, de tenir cura en respectar els 
principis de prudència i equilibri  i, sobretot, els 
objectius d’estabilitat pressupostària, que podem 
garantir gràcies al treball de tot el personal de 
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l’EMD encapçalats pel secretari-interventor: a 
tots ells moltes gràcies.

També vull fer un agraïment als companys 
regidors de l’oposició pel seu vot favorable als 
pressupostos, entenent-lo com un suport a la 
gestió feta i pensant que el nostre model de 
Poble igual que és compartit per la majoria de les 
formacions representades a la Junta Veïnal ho és 
també per la majoria de la població.

Però més enllà de la planificació el dia a dia 
segueix, i voldria destacar dos fets rellevants: 

En primer lloc, voldria felicitar i agrair públicament 
a la nova entitat Jesús es mou el treball i 
l’organització “perfecta” de la cursa del circuit 
Running Series que un cop més ha mostrat una 
bona imatge del nostre saber fer als participants, 
però sobretot la cessió al nostre Poble d’un nou 
desfibril·lador que com tots sabeu està ubicat 
al costat del mercat i que se suma als tres 
existents en les instal·lacions esportives i Casal 
dels Jubilats.

També voldria felicitar el Grup Cicloturista 
Primitivo Conesa per tot el treball que estant 
duent a terme per a l’organització de la 15a 
Trobada Cicloturista en motiu de La Marató 
de TV3. Enguany, d’una manera especial, han 
preparat una exposició que us convido a visitar i 
que recull la història del ciclisme al nostre poble, 
amb peces de gran valor esportiu i humà.

Per finalitzar només em resta invitar-vos a gaudir i 
participar de les diferents activitats nadalenques 
que s’organitzen i en nom de totes les 
treballadores i treballadors i de les companyes 
i companys de la Junta Veïnal desitjar-vos unes 
bones festes i una millor entrada al 2019. 

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

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President de l’EMD de Jesús
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QUINTOS 2019
Des de l’EMD de Jesús es convoca als tots els nois i noies nascuts/des l’any 2001, el proper 
divendres, 1 de febrer de 2019 a les 20h a la Sala Jordi Brull i Martínez.
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Molins d’en compte, 31 - Tel. 977 500 792 - JESÚS - TORTOSA 

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei
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Aquest mes de novembre s’han aprovat els 
pressupostos de la EMD de Jesús per al pròxim 
any 2019. Són els últims pressupostos d’aquesta 
legislatura i els pressupostos dels 25 anys de la 
nostra EMD de Jesús.

Aquest any com també ho va fer l’any passat 
l’Ajuntament de Tortosa ens aportarà 300.000 euros 
per a inversions que juntament amb l’aportació de la 
Diputació de Tarragona d’uns 290.000 euros aniran 
destinats a la construcció del nou pavelló; per altra 
banda, per a al pressupost ordinari, l’Ajuntament 
de Tortosa aportarà 900.000 euros, ja que aquest 
any el pressupost de Tortosa és idèntic al de l’any 
passat, sense cap novetat.

En aquest context, des de Movem Jesús al igual 
que ho vam fer l’any passat hem recolzat els 
pressupostos, però això sí, fent un recordatori al 
actual govern de la EMD, exigint que s’han d’acabar 
d’ arreglar els sostres dels nínxols de la part antiga 
del cementiri, molt deteriorat, que es facin les 
gestions necessàries a Carreteres de la Generalitat 
per la instal·lació de tanques de protecció a les 
voreres (en doble direcció) que van des del nostre 
poble fins als Quatre Camins ja que hi ha molt de 
perill entre el trànsit rodat i els peatons que circulen 
per aquesta via tenint em compte que és el principal 
accés al nostre poble. Recordar també que a la part 
alta de Jesús s’haurien de senyalitzar varis carrers 
per millorar la circulació, recordar també que es 
deuria tenir present fer un pla d’accessibilitat per 
eliminar tantes barreres arquitectòniques que 
tenim al poble, per a que tots i totes els jesusencs 

i jesusenques poguéssim gaudir d’una mobilitat 
sense perills tenint en especial atenció les persones 
amb mobilitat reduïda, les quals s’haurien de sentir 
a gust i lliures per anar on vulguin sense sentir-se 
descriminats ja que és el seu dret tal i com indiquen 
les actuals lleis.

Per acabar, i tenint en compte i veient el que està 
passant al nucli antic i barris històrics de Tortosa 
on cauen cases i cases cada vegada que plou, des 
de Movem Jesús també volem i reclamem que a 
la part antiga del nostre poble es faci un pla local 
d’habitatge on es controli l’estat de totes les cases 
i solars no habitats per preservar la seguretat dels 
veïns i veïnes i sobretot buscant solucions per 
a rehabilitar-los i fer que el nostre poble llueixi i 
estigui ben bonic. 

Aquestes són a petites pinzellades dels 
pressupostos per al 2019 per al nostre poble amb 
les aportacions en positiu que fem des del nostre 
grup, que esperem, més enllà de les paraules que 
es compleixin. Des de Movem Jesús seguirem 
treballant per aconseguir una societat més justa i 
millores per al nostre poble de Jesús.

Que totes i tots gaudim d’unes bones festes 
nadalenques amb salut i treball i que el 2019 ens 
porti coses bones i positives pensant en el bé comú 
en uns moments que tant falta fa.

Fins aviat.

Ramon Pujol Fores
Portaveu i regidor de Movem

Jesús a l’EMD de Jesús

PRESSUPOSTOS PER AL POBLE, APORTACIONS DE MOVEM JESÚS

BELLY RUN TERRES DE L’EBRE
L’alcalde Víctor Ferrando va rebre a Jesús el 
protagonista del joc “Belly Run Terres de l’Ebre”: 
Paco lo Panxut. El joc de plataformes tipus Arcade 
recorre alguns espais dels pobles de l’Ebre, entre 
els quals hi ha el nostre. Us atraparà Hydracus o 
podreu completar el nivel? Us animem a jugar-hi i a 
descarregar-vos-el als enllaços següents:

Per a IOS: https://appel.co/2pLhBPK

Per a Android: http:/bit.ly/2QzgFsM
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Salutacions de nou jesusenques i jesusencs. 
El passat 15 de novembre, es reunia la Junta veïnal 
d’aquesta EMD per celebrar la Junta ordinària 
com cada mes es va realitzant, però aquesta era 
especialment significativa, en ella es votarien els 
Pressupostos Generals de la EMD de Jesús per a 
l’exercici del 2019.
Dic que és especialment significativa, ja que 
l’aprovació de qualsevol Pressupost General, és 
un acte summament important i que dotarà de les 
eines necessàries per a que el nostre poble segueixi 
creixent.
L’aprovació d’aquests pressupostos, més enllà de 
l’acte formal en si mateix, pot tindre una doble lectura 
política, més quan tenim unes eleccions municipals a 
les portes. Més enllà d’aquesta lectura política que 
es podia fer de la votació en si mateixa, donant suport 
o rebutjant-los pels motius que es vulguin manifestar, 
l’aprovació d’aquests pressupostos va venir marcada 
per un vot favorable unànime de tots els grups polítics 
allí representats. 
Quina lectura podem treure d’aquest fet? Per part 
del nostre grup polític, la valoració dels pressupostos 
va ser positiva en tant que essent uns pressupostos 
ajustats a les necessitats del nostre poble, hi ha una 
injecció important en béns i serveis, 330.000 € que 
possibilitaran entre d’altres aspectes un correcte 
manteniment de les infraestructures i serveis que 
la EMD ha de mantindre donat el seu constant 
creixement, i el manteniment i sanejament d’edificis 
de la part antiga del poble, evitant que hi hagi una 

major degradació. En aquest sentit reactivarem 
propostes ja plantejades pel nostre grup municipal, 
tals com crear noves zones d’esbarjo canina, millorar 
la zona d’aparcament de l’I-E Daniel Mangrané i 
Escardó, entre d’altres.
També vam posar l’èmfasi en la dinàmica que es 
mantindrà de subvencions i convenis a entitats pública 
o privada del nostre poble, a famílies i institucions 
sense fins de lucre, entenem que aquestes ajudes és 
un punt fort que s’ha d’anar potenciant i ampliant, 
dotant-lo de més partides pressupostàries i 
possibilitant que totes aquelles entitats sense fins de 
lucre, puguin seguir desenvolupant les seves activitats 
que generen un bé per l’interès general. 
Tenim un gran projecte al poble, el Pavelló Municipal, 
que ja està adquirint forma. El que s’ha de fer ara, 
és esperonar tant a joves com a grans a fer-ne un ús 
massiu quan estigui en ple rendiment.
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 des del grup municipal 
d’ERC a l’EMD de Jesús, unes molt bones festes 
nadalenques i bon començament d’any a tothom!!!

Atentament,
Albert Queral Bort,

Regidor d’ERC a l’EMD de Jesús

ERC

“BUSQUES FEINA?
Informa’t a les oficines municipals 

els divendres de 10h a 14h”
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2019: NOUS REPTES PER A UN NOU PRESSUPOST
El passat 15 de novembre vam aprovar el quart 
i darrer pressupost de la legislatura i vam fer 
balanç de la nostra gestió com a equip de govern. 
Quan ens vam presentar a les eleccions del 2015, 
ho vam fer acompanyats d’un programa electoral amb 
uns propòsits que portaven per capçalera la voluntat 
de seguir sumant junts per Jesús. Passats els anys, 
creiem que hem assolit aquests propòsits de manera 
satisfactòria i hem pogut complir un percentatge 
elevat del nostre compromís programàtic amb la 
ciutadania. 
Hem arranjat diversos camins municipals del nostre 
poble, no només amb reparació de clots i millores 
puntuals, sinó fins i tot amb ampliacions, fruit de 
negociacions amb veïns de la zona que han contribuït 
a fer la vida millor a les jesusenques i als jesusencs. 
Hem fet millora de voreres i supressió de barreres 
arquitectòniques en diferents llocs de Jesús, no només 
per iniciativa de l’equip de govern, sinó també fruit dels 
pressupostos participatius. Hem fet actuació i millora 
d’eficiència energètica en edificis municipals per tal 
d’optimitzar recursos econòmics i per tal també de fer 
estalvi i de ser més conscients mediambientalment. 
Hem continuat destinant mitjans econòmics a 
dinamitzar el cicle festiu del nostre poble i a potenciar 
els aspectes culturals i festius que ens defineixen 
amb la consolidació d’actes i amb l’ampliació d’oferta. 
Hem dut a terme la primera fase de l’Hotel d’Entitats 
a la segona planta d’aquest edifici i tenim el projecte 
redactat de la segona fase i hem construït dues 
sales més, una de multiusos preparada i equipada 
per fer-hi conferències i passar-hi audiovisuals i altres 
tipus d’activitats i l’altra per fer-hi cabre l’exposició 
permanent de Joan Panisello, ara que en breu rebrem 
una subvenció del Departament de Cultura que ens 
permetrà adquirir el mobiliari per completar-la del tot 
i fer-la realitat. També a la mateixa zona hem fet un 
nou arxiu i una sala per a ús d’entitats. Hem reparat 
l’embassament que es produïa a l’accés al Terrer 
Roig amb recursos propis, fruit de negociacions amb 
veïns. Hem fet gestions perquè el Departament de 
Territori i Sostenibilitat faça la redacció del projecte 
del vial de servei de la C-12 que veurà la llum ara a 
final d’any i hem fet les gestions perquè a inicis del 
2019 es faça l’encàrrec del projecte de la rotonda 
a l’entrada del nostre poble, una reivindicació que 
fa anys que fem i que millorarà molt el nostre dia a 
dia. I hem tirat endavant la construcció d’un pavelló 
(tot i que per prudència al programa hi posàvem pista 
poliesportiva coberta) que prèveiem inicialment de 
fer amb recursos d’altres administracions, però el 
fem amb una important partida de recursos propis 
fruit de la bona gestió d’aquests anys i de l’estalvi 
generat, impulsant-lo des de la nostra administració, 
que malgrat ser modesta amb esforç i tenacitat pot 

fer grans projectes per afavorir tot el poble.  
La llista de coses fetes durant aquests gairebé quatre 
anys pel nostre equip de govern podria ser més molt 
llarga perquè n’hi ha moltes que no suposen cap tipus 
d’obra i que requereixen de poc pressupost (com el ‘No 
esteu sols’, per exemple) o de cap pressupost (com 
tota la dinamització i visibilització del nostre poble i 
la nostra activitat a xarxes socials). Volen dedicació, 
enginy, ganes, hores... i sobretot volen voluntat de qui 
les ha de fer i gestionar i de qui les ha de gaudir i 
aprofitar.
De totes maneres, i conscients de la realitat, no hem 
pogut dur a terme algunes de les accions que ens 
proposàvem, com ara un aparcament a la zona del 
cementeri, malgrat converses realitzades amb els 
propietaris de la finca que ens interessaria arranjar. 
No hem pogut construir la deixalleria, tot i que hem fet 
algunes gestions per fer-la possible. No s’ha fet real 
el nou dispensari mèdic tan necessari al nostre poble, 
malgrat vam fer fa temps la cessió dels terrenys i tots 
els tràmits que aquesta administració pot fer i totes 
les reunions amb els responsables actuals de sanitat 
a les Terres de l’Ebre i ens queda pendent també 
mirar de reactivar la petita i mitjana empresa (PIME) 
amb sòl industrial al nostre poble. Podríem amagar el 
que no hem fet, però no seria just per part nostra. És 
responsabilitat d’aquest equip de govern ser honestos 
amb la ciutadania, però sobretot ser honestos amb 
nosaltres mateixos i continuar tenint horitzons per 
seguir treballant dia a dia per Jesús i tota la seua gent 
amb el convenciment d’anar adquirint millores.
I és que amb les veïnes i veïns com a eix central 
i prioritari del nostre dia a dia com a equip de 
govern, hem anat destinant els diners d’aquest poble 
de la millor manera, tenint sempre present que les 
actuacions previstes als pressupostos han de deixar 
ben clar aquest objectiu fonamental: la gent primer. 
Per tant, les millores a realitzar han de complir un 
principi bàsic: beneficiar el col·lectiu del poble i de 
totes les persones que en formen part.
Si l’any passat posàvem sobre la taula el pressupost 
més elevat dels elaborats fins al moment per aquest 
equip de govern, enguany tenim el goig de veure 
augmentada aquella xifra i de presentar un total 
d’1.950.000€ per seguir treballant per Jesús. 
Som conscients que aquesta xifra porta inclosos 
els 300.000€ que provenen del capítol VII de 
l’Ajuntament de Tortosa i que nosaltres contemplem 
al capítol d’inversions i que responen al conveni que 
tenim per respondre a la voluntat descentralitzadora 
que ha mostrat el municipi en altres ocasions i 
que ara manifesta també l’alcaldessa Roigé en la 
primera ocasió en què ella gestiona els recursos de 
l’Ajuntament de Tortosa.
Per tercer any, i amb una valoració molt positiva, 
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el pressupost de l’EMD de Jesús torna a tenir una 
partida de 20.000€ per respondre a les propostes 
votades a través dels pressupostos participatius. 
Satisfets de les edicions passades i amb les 
actuacions d’altres edicions completades i algunes 
a punt de veure la llum, acabem de conèixer quines 
propostes es faran realitat al llarg del 2019. Aquestes, 
per ordre de votació, són: una millora d’accessibilitat 
a l’IE Daniel Mangrané, ampliar la porta de la Masia 
per tal de garantir la mobilitat del patrimoni cultural i 
un marcador electrònic per al camp de futbol. 
A més d’aquesta partida de 20.000€, que no és nova, 
i que serveix perquè les jesusenques i els jesusencs 
puguen escollir com destinem una part del nostre 
pressupost, enguany per primera vegada la xifra que 
avui aprovarem inclou una partida de 10.000€ 
de subvencions per rehabilitar habitatges de la 
zona antiga del nostre poble, una aposta clara per 
vertebrar el nostre nucli antic i per dinamitzar-lo, així 
com també una aposta clara per fer més atractiva una 
zona del nostre poble perquè siga una opció per viure-
hi.
L’aprovació unànime d’aquests pressupostos és 
l’únic que com a equip de govern esperàvem i agraïm 
el posicionament de les forces a l’oposició, ja que 
enteníem que el que vam presentar enguany anava 
en la mateixa línia del que vam aprovar just fa 12 
mesos: la gent com a eix central i els recursos al 

servei d’aquesta gent. Fer de gestors és una gran 
responsabilitat i aquest equip de govern, encapçalat 
per l’alcalde Ferrando, té molt clar cada dia quina és 
aquesta responsabilitat que té i vetlla per dur-la a 
terme de la millor manera possible i sempre amb la mà 
estesa amb la resta de forces que configuren aquest 
plenari. Treballar per Jesús i per les jesusenques 
i els jesusencs és la nostra prioritat i tal com es 
demostra no escatimem hores i hi dediquem tot el 
temps que el nostre poble i la seua gent mereixen. 365 
dies, 24 hores: amb il·lusió, entusiasme i compromís. 
Per a totes les persones i per totes les persones, 
deixant de banda colors polítics i posicionaments, 
amb el clar objectiu de fer de Jesús el millor poble 
on viure. 
Com a portaveu del PDeCAT a Jesús vull donar les 
gràcies a Toni Chavarria, el nostre secretari-interventor, 
i a la resta de personal administratiu de la nostra 
EMD. Sense la seua professionalitat i bon fer aquesta 
faena no hagués estat possible i és de rebut fer públic 
aquest gràcies que l’equip de govern us vol fer.
Jesusenques i jesusencs, en nom de Víctor, de 
Susanna, de Jordi, d’Eva, de Josep Pere i meu, que 
gaudiu del Nadal i que tingueu una molt bona 
entrada al 2019.

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del PDeCAT a l’EMD de Jesús
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El dia 23 de novembre, a la Sala Jordi Brull, es van dur 
a terme actes en commemoració del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. 

Se celebra aquest dia en record dels fets succeïts 
un 25 de novembre de 1960 a les germanes Mirabal 
tres opositores al règim del dictador dominicà Rafael 
Trujillo que van ser brutalment assassinades.

El 17 de desembre de 1999, l’Assemblea General 
de les Nacions Unides declarà oficialment el 25 de 
novembre Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones.

D’aleshores ençà moltes han estat les iniciatives 
per acabar amb una de les xacres més nefastes de 
la societat actual però malgrat els esforços no hem 
estat encara capaços d’aturar el degoteig de víctimes 
que es van produint dia rere dia.

Aquest any la xarrada va anar a càrrec de l’equip de 
Càritas, presentant-nos el projecte Clara.

El Projecte Clara acompanya psicològicament dones 
amb escassos recursos, econòmics o personals. 

Es realitzen teràpies individuals i grupals que 
optimitzen les seues capacitats, generant processos 
de participació cada vegada més conscients, crítics i 
eficaços en el desenvolupament de la seua vida diària. 
Es busca la millora de la relació amb elles mateixes 
i amb les persones del seu entorn. També pretenem 
la promoció i apoderament de la persona per tal que 
aprenga a gestionar sentiments i emocions, a reduir 
els nivells d’ansietat, generant motivació i eines per 
superar els problemes i normalitzar la vida. S’inclou un 
mòdul de cerca de faena per potenciar l’ocupació de 
les dones participants, en la línia de tenir en compte 
la seua millora integral.    

L’acte va finalitzar amb la lectura del manifest en 
commemoració d’aquest dia i la interpretació per part 
de la ballarina Alice Sorin d’unes peces de dansa 
contemporània a l’Espai ImmArt.

Susanna Gómez
Regidora de Dones

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES

En aquesta època de l’any es produeix un major nombre d’ocupació il·legal de cases abandonades, i seguint 
les indicacions de la Policia Local us demanem que comuniqueu qualsevol incidència o conducta estranya que 
observeu. És importantíssim poder actuar amb la màxima brevetat possible davant aquests fets.

AVÍS

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

#mosparlem
Ser/fer de CICLISTA és una circumstància o una 
passió?
És una necessitat. Sempre m’ha agradat l’esport. 
Al col·legi participava en cros, atletisme, futbol 
sala, voleibol... Com se sol dir, m’apuntava a un 
bombardeig.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
Des de molt petita la bici ha format part de la 
meua vida. Jo vivia al canalet i era el meu mitjà 
de transport.
Si hagués de posar una data et diria que al 
març de 2002 vaig comprar-me la meua primera 
bicicleta de carretera.

Qui o què et desperta aquest neguit?
Vaig començar a entrenar amb la meua filla Anna, 
el nostre objectiu era poder fer la volta a Som.
Un bon dia vam coincidir amb el grup de Jesús 
i ens van invitar a sortir en bicicleta amb ells. 
D’això ja fa 16 anys i he faltat ben pocs dies.

I actualment què et motiva?
Ara no se estar sense anar en bici. Animo tothom 
a practicar-lo ja que és un esport que pot fer 
tothom, no castiga les articulacions i enforteix la 
musculatura i pot fer-se en un gimnàs (sense risc 
d’accidents), tot i que jo prefereixo fer-lo a l’aire 
lliure. 
Estem en un lloc privilegiat: tenim molt de terreny 
pla, tenim a pocs quilòmetres muntanya i també 
tenim la Via Verda que és un lloc excel·lent per 
anar tranquil.

Què t’aporta com a persona?
La bicicleta per a mi és una vàlvula d’escapament.

Quina és la part negativa?
Els accidents.

Li has descobert alguna vessant inesperada? 
Les sortides que fem tot el grup. Si anem a 
entrenar hem d’estar molt pendents del trànsit 
i dels companys però també fem sortides per 
gaudir del paisatge i de la companyia. Solem 
fer alguna sortida amb les parelles. Últimament  
fem alguna ruta en bici de muntanya; també vam 
anar a Morella, a Flix, a Vallibona, a Montserrat. 
Hem baixat de Saragossa. Hem anat a fer la 
Quebrantahuesos de veure el paisatge i a molts 
llocs més.

Quins són els teus objectius?
El meu objectiu és continuar anant en bici fins 
que pugui. Són d’admirar Juanito, que operat de 
les 2 caderes i amb 82 anys gaudia de la bici com 
un xiquet, i Manolo Monroig, que als 78 anys ens 
les fa passar a tots.

Com et veus d’aquí a 10 anys?
Espero que dalt de la bici amb els meus 
companys. Potser quan sigue més gran compraré 
una bici elèctrica i així podré continuar sortint. 
He de seguir l’exemple de la meua mare que al 
gener farà 95 anys i cada dia va mitja hora en 
bicicleta estàtica. Diu que els testos semblen a 
les olles.

amb...
ANNA CURTO

SALES
“ “N“Nascuda a l’agost de 1965, 

Anna és filla de Pere el 
cabassero i d’Hermínia. 

Mare d’Anna i Andreu. Fa més de 
15 anys que els pedals li donen 
força i tranquil·litat.”
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#mosparlem

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Sempre he viscut a Jesús, formo part d’ell, intento 
col·laborar en algunes activitats i Jesús m’ofereix 
un lloc en el qual estic a gust.

Així ser jesusenca per tu significa...?
Ser jesusenca és un orgull. El poble on tinc les 
meues arrels, he nascut, crescut i suposo que on 
acabaré la meua vida.

Com projectes el nom de Jesús amb la teua 
activitat?
Amb el mallot del Cub Ciclista Jesús-Primitivo 
Conesa. Cada cop que sortim portem el nom de 
Jesús per on passem.

Què destacaries del teu poble?
L’associacionisme, som gent molt activa. A Jesús 
sempre hi ha activitats, només falta que la gent 
hi participe més.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Hauríem de conèixer més el nostre poble. Parlo 
per mi, ara acabo de descobrir coses de Jesús 
que desconeixia. En una visita que vam fer de 
la Societat Cultural Sant Josep juntament amb 
el Col·legi d’Arquitectes vam visitar l’Església, la 
Immaculada, el Convent Teresià i la Casa Mare 

de la Consolació: molt interessant. Potser falta 
donar una volta més gran i visitar el Convent de 
les Carmelites, l’Ermita de sant Bernabé, la Torre 
del Prior o la Torre d’en Corder, seria interessant 
conèixer els orígens de Jesús.

Què els demanes als teus representants?
Que continuen treballant pel benestar de la gent 
de Jesús.

Per acabar... quin és l’esdeveniment del poble que 
vius més intensament (festes, fires, actes...)?
Les excursions de la Societat Cultural Sant Josep, 
tant les culturals com les sortides a la natura, i el 
premi Ramon Ferrando Adell.
D’altra banda la Trobada Cicloturista de 
Jesús per la Marató de TV3. Memorial Miquel 
Espinós. Enguany fa 15 anys que l’organitzem 
i hem preparat per al dia 15 de desembre una 
exposició que té per títol “El ciclisme a Jesús. 
15 anys col·laborant amb La Marató de TV3” que 
estarà oberta fins el dia de Reis. El mateix dia es 
projectarà l’audiovisual “Records del ciclisme a 
Jesús: 1964-2018” de Paco Fuentes. Finalment 
la Trobada Ciclista que es farà el diumenge dia 
16 de desembre amb una connexió amb TV3.

L’ENTREVISTA
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L’inici de curs al nostre IE Daniel Mangrané s’ha 
engegat amb el dinamisme habitual: activitats, 
projectes, sortides, xerrades a famílies… A més, 
l’aposta per l’acompanyament personalitzat del 
nostre alumnat, en coordinació amb les famílies, es 
veurà acompanyat, reforçat i avalat per la selecció 
del nostre centre per formar part del “Programa 
d’innovació pedagògica Orientació educativa per 
l’aprenentatge competencial orientador”.

Paral·lelament, la implementació del projecte STEAM 
i l’impuls dels mecanismes de participació de 
l’alumnat en l’assemblea de delegades i delegats, 
han protagonitzat aquest primer trimestre. 

Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la nostra 
web i el compte de Twitter (@IEDMangrane). Nosaltres 
us destaquem les següents:
•• Dintre del pla d’impuls a les llengües estrangeres, 

s’han programat els primers storytelling d’aquest 
curs, ambientats en el món màgic de Harry Potter. 
Un cicle d’activitats en horari extraescolar per a 
millorar la competència lingüística en anglès.

•• S’ha iniciat el cicle de xerrades Parlem-ne amb la 
presència de la sociòloga, mediadora i educadora 
Alba Castellví, autora dels llibres: Educar sense 
cridar o Un cistell de cireres, on va aportar consells 
i suggeriments per ajudar les famílies amb filles i 
fills entre 4 i 12 anys. 

•• Vinculat a la nostra participació en el projecte Tots 
Dansen els darrers cursos, vam tindre la sort de 
comptar amb la presència al centre de Roberto 
Oliván, director artístic d’importants actes 
culturals i membre del jurat en diversos concursos 
de dansa. Va compartir moltes experiències de la 
seva trajectòria i la seva  passió per la dansa i 
l’expressió corporal. 

•• El passat divendres dia 2 de novembre vam 
celebrar el tradicional festival de la Castanyada. 
Tots els companys d’infantil i primària van fer 
les seves actuacions, aquesta vegada al Casal 
Jesusenc. Volem agrair l’AAVV la cessió de l’espai.  
A més, durant els dies previs, vam realitzar un 
seguit d’activitats: visita de la Castanyera, vam 
fer panellets, galetes, el “truco o trato”, teatre de 
titelles…

•• Coordinat des de l’àmbit científic, vam celebrar la 
II Setmana de la ciència. Entre les activitats que 
es van dur a terme, destaquem la xerrada de Good 
Karma Projects “Microplàstics” i els diferents 
experiments realitzats a l’hora de l’esbarjo per 
presentar la ciència de forma lúdica i pròxima al 
nostre alumnat.

•• Iniciem aquest curs la nostra participació en 
el Congrés de petits científics que es celebra 
anualment a Barcelona. Aquest 2019, per primera 
vegada, es realitzarà el I congrés a Terres de l’Ebre 

amb representació d’un centre de cada territori de 
Catalunya, i el nostre centre amb l’ alumnat de 
5è serà el representant de les Terres de l’Ebre al 
congrés.

•• Després del treball amb les famílies per elaborar 
el lema que els cohesionarà i acompanyarà durant 
l’any, comencem a tenir els primers exemples. Les 
famílies voluntàries que participen en la Comissió 
de festes i celebracions del centre han vingut a 
ajudar-nos amb la decoració del centre per a la 
celebració de la festa de la Castanyada i Donem 
la nota! 

•• El passat dimecres dia 21 de novembre, i per 4t 
any consecutiu, vam celebrar al centre la festivitat 
de Santa Cecília (patrona de la música) amb la 
festa Donem la nota! L’alumnat que és estudiant 
de música, o que practica amb algun instrument, 
va participar en les audicions, de les quals van 
poder gaudir tots els seus companys. 

I seguim avançant dia a dia, com diu el nostre 
alumnat: ...Donem-nos la mà i alcem un somni únic!

L’INSTITUT ESCOLA AL DIA
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L’exposició Im-Perfectes va visitar la biblioteca Punt 
Jove de Jesús el 10 i el 24 d’octubre. Dintre de les 
activitats de Biblioteques i Salut Mental, que organitza el 
Departament de Cultura de la Generalitat, la Central de 
Biblioteques i la Taula de Salut Mental de les Terres de 
l’Ebre. En aquestes dues visites vam rebre al alumnes 
de segons, tercer i quart d’ESO de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané de Jesús. 
L’exposició es una denuncia contra el cànon de bellesa 
actual: molt prim, molt jove i de raça blanca. Un estàndard 
que mina l’autoestima de les nostres joves i també la 
salut al intentar assolir aquesta primor tant poc sana. 
Mal·lalties com l’anorèxia i la bulímia són molt greus, i 
habituals entre la joventut. L’exposició Im-Perfectes es 

presenta com un documental on expliquem per que ens 
sentim insatisfets amb el nostre cos, qui guanyar amb 
tot això i com podem trencar la nostra salut mental si 
ens obsessionem. 
A les dues visites vam contar amb la col.laboració de la 
Lidia Sarrió, infermera de Salut Mental de la Fundació 
Pere Mata, que col.labora habitualment amb nosaltres. 
Volem agrair les facilitats per muntar i desmuntar que 
ens va oferir Elena Forés, directora del Punt Jove, i com 
no a Dolors Queralt, directora de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, que sempre està disposada a oferir noves 
activitats als seus alumnes.

Germanes Besolí

VISITA DE L’EXPOSICIÓ IM-PERFECTES DE LES GERMANES BESOLÍ 
A LA BIBLIOTECA DE JESÚS

CLUB DE LECTURA

VISITA DE LA LLAR

HALLOWEEN

CONTA CONTES CLARA CURTO

PUNT@JOVE I BIBLIOTECA DE JESÚS
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CPEE SANT JORDI
Al CPEE Sant Jordi, estrenem un nou recurs AULA 
MUNTISENSORIAL 
L’aula d’estimulació multisensorial és un espai adaptat 
perquè els nens amb algun tipus de discapacitat 
puguin interactuar amb el medi a través de la relaxació 
i l’estimulació dels seus sentits: visual, tàctil, auditiu, 
corporal, vibratori, gustatiu, olfactiu, etc.
Aquest espai està destinat al treball terapèutic i 
rehabilitador qu e permet exposar els alumnes a estímuls 
controlats, amb l’objectiu d’assolir nous aprenentatges 
mitjançant el descobriment i desenvolupar i afermar 
les habilitats de comunicació i interacció amb el món 
de les sensacions i les emocions, aconseguint així una 
integració multisensorial.
És un espai flexible que s’adapta a les necessitats de 
cada alumne/a. Es divideix en espais per treballar els 
diferents tipus d’estimulació, a través de materials amb 

diferents funcionalitats que permeten realitzar múltiples 
activitats.
L’equip docent i d’administració i serveis del centre us 
volíem donar a conèixer i presentar aquest nou recurs, 
que suposarà una eina complementària i innovadora per 
la implementació, desenvolupament i avaluació de la 
intervenció educativa i terapèutica dels nostres alumnes 
dels nostres alumnes. 

LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
El primer trimestre a la llar d’infants l’Espurna ha estat ple 
d’activitats i noves experiències pels xiquets i xiquetes. 
Superat ja el període d’adaptació, els més petits s’han 
endinsat en el descobriment de nous aprenentatges a 
través d’activitats motivadores i enriquidores basades 
en la manipulació i l’experimentació, descobrint noves 
textures, sabors, olors, colors, formes, ... i d’aquesta 
manera endinsant-nos en el coneixement de la tardor.
Durant aquest trimestre vam celebrar una de les 
primeres festes amb les famílies: la castanyada. Una 
tarda especial on els més petits i petites es van quedar 
bocabadats amb la visita de la castanyera. 
A la llar d’Infants també ha tingut lloc el procés de 
renovació dels membres del Consell Escolar, com a 

resultat d’aquest procés les representants dels pares i 
mares al Consell Escolar durant els propers dos cursos 
seran: Laura Hierro Gisbert i Marta Plaza Príncep. Gràcies 
a totes les famílies per col·laborar en aquest procés. 
Ara ens endinsarem en una altra època de l’any plena de 
màgia pels més petits i petites: el Nadal. La llar aproparà 
els costums típics d’aquestes festes als xiquets i 
xiquetes i ho celebrarem, juntament amb les famílies, en 
una festa nadalenca on tots junts gaudirem d’una bona 
estona. 
L’equip educatiu de la Llar d’Infants l’Espurna i tots els 
xiquets i xiquetes de la llar us desitgem que passeu un 
BON NADAL, ple de pau, salut i felicitat, al costat de 
les persones que més estimeu.
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Aquest  mes de novembre s’han donat a conèixer les 
opcions que han resultat escollides amb la VOTACIO 
POPULAR dels pressupostos participatius per al 
proper 2019.
La primera opció ha estat l’eliminació de barreres 
arquitectòniques i adequació de l’entrada de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané; la segona, la millora 
d’accessibilitat del patrimoni festiu local, i la tercera, 
un nou marcador electrònic al camp de futbol.
A partir del gener ja podeu aportar les vostres idees 
per la propera edició, cal que siguen propostes per a 
inversions amb visió col·lectiva, destinades al nostre 
poble, viables i amb un cost màxim de 20.000€
Qualsevol veí/veïna de Jesús pot presentar la seua 
opció, ja siga de manera individual, directament a 

l’EMD, o per mig de les diferents entitats del nostre 
poble.
Podeu demanar la fitxa per fer les vostres peticions 
a les oficines municipals. Només us cal una idea de 
millora, explicar el vostre projecte, saber on ha d’anar 
ubicat, quins elements són necessaris i fer-ne una 
valoració econòmica aproximada.
Totes les vostres propostes seran presentades en el 
marc del Consell de Participació Ciutadana qui, per 
mig de votació, escollirà quines són les que passen 
finalment a l’elecció popular.
Tu hi tens molts a dir!

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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FESTES SANT FRANCESC - DIJOUS I DIVENDRES 

Foto: Mariano Botella
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FESTES SANT FRANCESC - DISSABTE 
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FESTES PATRONALS SANT FRANCESC 2018

A CEL OBERT

Organitzades per la Secció de Festes i Jesús 
Activitats i Serveis SL, del 3 al 7 d’octubre el 
nostre poble va celebrar les festes en honor al 
seu patró Sant Francesc.

Dimecres, 3 d’octubre

El primer acte va fer reviure gràcies a la projecció 
de la pel·lícula “Jesús en el temps. Anys 1995-
1996” fets i actes destacats de tota mena 
transcorreguts al nostre poble durant aquests 
anys. Gràcies al Sr. Paco Fuentes, Mossèn Paco 
Vives i Sisco Paredes, per fer-nos gaudir d’aquests 
moments i fer que molta gent jove pugui veure 
per mig d’aquests documents gràfics història del 
nostre poble. 

Dijous, 4 d’octubre – DIA del PATRÓ

Al matí campanades al vol i missa solemne 
seguida de la processó pels carrers del poble en 
honor al nostre Patró. Abans de dinar, inauguració 
de l’exposició de manualitats realitzades per 
l’Associació de Dones de Jesús. Ja amb la 
gana feta i amb una pèrgola apunt per rebre els 
300 comensals, l’Associació de Jubilats Sant 
Francesc organitzava el dinar per a tots els seus 
socis i simpatitzants.

Divendres, 5 d’octubre
A la tarda els Grallers de Jesús amb la seua 
música pels carrers del poble feien de pregoners 
anunciant l’intens cap de setmana que ens 
venia al damunt. Abans dels bous de debò i per 
escalfar motors, els més menuts van gaudir del 
“IV Encierro Infantil”. Seguidament bous al carrer 
i el bou embolat de la penya lo Novillo de Jesús. 
Ja a la nit ball amenitzat per l’Orquestra Àgora.

Dissabte, 6 d’octubre
Prop de 900 persones ens vam reunir al voltant 
de la pèrgola per gaudir entre penyes, familiars 
i colles d’amics de tot el que gira al voltant del 
“Concurs de Paelles”. Preparatius, cuiners i 
cuineres, ingredients, secrets inconfessables per 
fer el millor arròs, parar taula, gel... Amb tothom 
organitzat, coet i a cuinar les quaranta-cinc paelles 
que van fer les delícies de tots els comensals. Al 
migdia i abans de dinar es va presentar al públic 
la instal·lació de l’obra “Anemògraf”, ubicada al 
claustre de la Immaculada i emmarcada dintre el 
Festival d’Intervencions Efímeres “A Cel Obert”. 
En acabar de dinar, resultats del concurs de 
paelles, finals del campionat de guinyot i molta 
música i bon ambient. Els guanyadors van ser:

Durant el cap de setmana de la Festa patronal 
de Sant Francesc, Jesús va acollir el festival d’art 
efímer A Cel Obert, que fins ara només havia 
estat present en patis de Tortosa. Enguany, per 
primera vegada, el Claustre de la Immaculada 
(Espai ImmArt) era també protagonista d’aquest 
festival de renom amb la intervenció ‘Anemògraf’, 
dels francesos Léa Girault, Benjamin Joudrier, 
Chloé Morin i Etienne Gobin. Tal com el web del 
festival explica: “els autors han creat una ploma 
estilogràfica efímera per al vent; un mòbil que 
es mou gràcies al corrent d’aire provocat pel 
moviment dels visitants i del clima”.
La intervenció ens va permetre contemplar el 
claustre des d’una altra perspectiva i va obrir el 
nostre espai arquitectònic a curiosos i visitants. 
Felicitem els organitzadors del festival, d’una 
manera especial a Cristina Bestratén i Marc 
Ferrando, i valorem positivament la col·laboració 
entre l’EMD de Jesús i A Cel Obert.
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CONCURS DE PAELLES CONCURS DE GUINYOT

1r
AIXÒ ÉS UNA 
INDECÈNCIA

70’S

2n SOM DIFERENTS TAVERNA JP

3r JUANITO MARSA LO QUADRO

4t I TU DE QUI ETS?

Ja a la tarda/nit més bous al carrer. Lamentar 
l’incident produït per un animal en un establiment 
del poble i AGRAIR la valentia de molta gent que 
va actuar de forma immediata, fins i tot posant 
en perill la seua integritat física, per evitar que 
l’animal s’escapés. Mai volem que aquests fets 
es produeixin i d’ells, estic segur, n’aprendrem 
tots per continuar treballant de cara al futur. Un 
altre cop mil gràcies a tots els anònims que amb 
la seua valentia van impedir que s’hagués produït 
alguna desgràcia.
A la nit, una primera part de “Moments de Ball”, 
seguida per l’esperat “Revival Sagrantana” que 
van fer gaudir a tots els presents amb música de 
tots els temps.

Diumenge, 7 d’octubre
Ja de bon matí els preparatius per l’XI Milla Urbana 
de Jesús. Prova totalment consolidada dintre del 
calendari atlètic a les nostres terres i que dona el 
tret de sortida a la temporada després de l’estiu. 
Aquesta va estar organitzada per l’EMD de Jesús, 
l’Associació Josep Puig, el Consell Esportiu del 
Baix Ebre i el Club Atletisme Terres de l’Ebre. Uns 
250 participants van prendre part en les diferents 
categories i distàncies establertes per fer gaudir 
al nombrós públic present en aquesta nova edició 
de la prova.
A la tarda, al Camp de la Santa Creu, l’equip de 
4a Catalana del CF Jesús Catalònia disputava el 
seu partit contra l’Ebre EE. Finalitzat l’encontre, 
tots cap a casa per preparar-nos amb roba adient 
per al correfoc i espectacle que els 7 Cervells ens 
havien preparat. Enguany com a novetat també 
vam gaudir d’una carretillada infantil a càrrec 
dels Diablons i Tabalerets dels 7 Cervells.
Així amb foc i llum acomiadem aquests dies de 
festa en honor al nostre patró Sant Francesc fins 
l’any vinent. 

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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FESTES SANT FRANCESC - DIUMENGE
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ESCOLA DE MÚSICA
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ESCOLA I BANDA DE MÚSICA
Ja s’ha començat el nou curs, 2018 – 2019, un 
curs ple d’activitats i de bona música, i la primera 
activitat que organitza l’Escola i Banda Manel 
Martines i Solà, és la tradicional festa de Santa 
Cecília, patrona dels músics. Com ja és habitual 
és una festivitat plena d’activitats diverses totes 
dedicades a la música on participen gairebé tot 
l’alumnat de l’escola de música. 
Enguany l’hem celebrat el dissabte 17 de 
novembre. I hem començat al migdia amb un 
vermut musical obert a tot el poble que hi vulgui 
assistir. Els membres de l’AMPA de l’EMMS ens 
preparen un deliciós pica-pica acompanyat de 
beguda ben fresca. I com no, no hi podia faltar la 
música. Una selecció de les millors i més actuals 
cançons. Aquest any hem pogut gaudir d’alguna 
actuació en directe a càrrec del director Agustí 
Roé amb el saxo.
Per la tarda es va fer la tradicional cercavila pels 
carrers del poble, un acte que anuncia que estem 
de festa. En acabar la cercavila es va fer la missa 
en honor a la patrona Sta. Cecília, missa oferta 
per mossèn Paco, al qui donem les gràcies com 
cada any per obrir-nos les portes de l’església per 
poder fer els actes d’aquest dia. Durant la missa 
van participar l’orquestra de guitarres, posant 
música a la celebració eucarística, els alumnes 
de l’escola, llegint les lectures i participant a 
l’ofertori, i la coral juvenil de l’escola de música 
que va cantar al final de la celebració.
Després de la missa va tenir lloc en concert de 
Sta. Cecília. Enguany amb la participació del 
conjunt instrumental i de la banda de música. 
Vam poder escoltar obres molt variades tant per 
una agrupació com per l’altra. I per acabar el 
concert tot l’alumnat de l’EMMS, la coral d’adults, 
l’orquestra de guitarres i la banda, van interpretar 
conjuntament el tema de Txarango “Quan tot 
s’enlaira”. Enhorabona a tots i totes per com 
va sortir el concert, i felicitar a Jèssica Garcia 
(directora de les corals), Paco Prieto (director de 

l’orquestra de guitarres) i Agustí Roé (director de 
la banda) per la magnífica tasca.
Després del concert, com tots els anys, ens 
toca sopar!!! Un sopar de germanor on estem 
tots els que formem aquesta gran família 
de l’Escola Manel Martines i Solà: alumnes, 
professors, mares, pares, membres de l’EMD i 
acompanyants. Un sopar que organitzen des de 
l’AMPA i que enguany, com tots els anys, va sortir 
fabulós. I després de sopar... gresca i festa!! Per 
cert enguany van tenir la col·laboració d’un Dj 
molt especial, gràcies Víctor!!! I també gràcies a 
tots els membres de l’AMPA per l’organització del 
vermut i del sopar.
Però les activitats no es van acabar... el dijous 
22 (dia de Sta. Cecília) vam organitzar un petit 
berenaret i festa per a tots els alumnes de 
l’escola. Van poder gaudir de festa uns instants, 
ja que les classes continuen...

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

ACTIVITATS DE NADAL:

•• DIMARTS 18 DESEMBRE (tarda). 
Audició de Piano de Nadal a càrrec 
dels i les alumnes de piano. A l’Aula 
Polivalent de l’EMMS.

•• DIVENDRES 21 DESEMBRE (tarda). 
Audició de Nadal a càrrec de tot 
l’alumnat de l’EMMS. Al gimnàs de l’I-E 
Daniel Mangrané.

•• DIUMENGE 23 DESEMBRE (tarda). 
Concert de Nadal a càrrec del conjunt 
instrumental i la banda de música. Al 
gimnàs de l’I-E Daniel Mangrané.

•• DILLUNS 24 DESEMBRE (matí). 
Cantata de nadales a càrrec de la coral 
juvenil i l’orquestra de guitarres. Pels 
establiments i places del poble.
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La celebració de la Castanyada és un dels actes que 
hem re-introduït en el nostre cicle festiu després 
d’escoltar amb atenció les vostres opinions en els 
diferents #mosparlem que duem a terme durant l’any. 
Gràcies a la col·laboració de l’AEJE, de l’AMPA de 
l’IEDM, i sobretot a tota la gent voluntària, la tarda del 
31 d’octubre ha esdevingut de nou un èxit de diversió 
amb família. 
Donem l’inici a les 18h a la pèrgola, va arribant la gent 
i també les disfresses. Es comencen a fer les fileres 
i... comença la gimcana: 225 xiquets i xiquetes, tenim 
gresca assegurada!
-Mare vine! El meu curs està en aquesta filera! A veure... 
blanc, groc, verd, blau i roig! Corre que ja em posen la 
polsera! Agafa el plànol que comença la xalera!
-On hauré d’anar? Al pinta-cares de la pèrgola? O 
començo pels quatre establiments de la meua ruta? 
Ai! Per la castanyera!! 
-A la plaça de la Verdura! les castanyeres ens regalen 
una paperina amb castanyes recent torrades al caliu de 
les brases...ummm!! que bones!!!
-I ara? Seguim la ruta...entro al forn de Carlos o vaig a 
veure a Carme a la botiga? A la farmàcia o la perruqueria? 
Tu a Cinta i jo a Alicia! Continuo a l’estanc o al mercat 
amb Marisa? Jesussport, la Mallén o Minuts? Ai no! 
Que m’ha tocat l’assessoria! Vés a Dertusa i jo passo 
per Serret/Albert. Ara lo Quadro i l’Òptica, i després? 
Eixam, Twist o la Galeria? Mare, quina bogeria!! 
I sense cotxes amb presses, entre comerç i botiga, 
l’Avinguda Molins d’en Compte s’omple de rialles, 
corredisses i alegria.
-Ara, què ens queda? Ui! Enguany tenim una novetat...
un passadís del Terror! M’hi atreviré? Veig que també 
fan un passi de “llums obertes”, potser sí...amb qui hi 
aniré? Amb Marina i Ahinoa? O amb Gemma i Anna? 
No, no! potser amb Jonathan i Cinta!!
Amb la nostra ruta segellada tornem a la pèrgola 
a bescanviar-la per una bossa de xuxes per fer més 
distreta l’espera. 
-Per fi! Són les 20h! A qui li tocarà els sorteig dels 5 
súper pastissos de xuxes de l’AMPA? 
-Amb el sorteig acabat, ara tots al Casal al sopar 
familiar: som més de 400, entre grans, menuts i 
adolescents!! Mentre els grans sopen i van xarrant, el 
més menuts correm, juguem i seguim pintant! I després 
dels panellets a ballar una estona, que ara toca música 
de la bona!
I així hem passat una nova Castanyada, amb amics, 
família i xalera assegurada!

Gràcies per ser-hi!

Eva Marro Colomé
Regidora de Promoció Econòmica i

Participació Ciutadana

RELAT D’UNA CASTANYADA
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BALLEM!!!!!
CUMBIES

PASS-DOBLES
BAXATES
BOLEROS

VALS
SWINGS

MERNEGUES
TXA,TXA,TXA

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

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

“T’HO PERDRÀS?”
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Programa d’actes:

Dissabte, 15 de desembre del 2018
19:00h Actuació de Muniatto Xou.

19:30h Recollida de cartes pels Patges Reials al 
gimnàs del col·legi Daniel Mangrané.

 Al finalitzar l’acte es farà l’entrega de 
premiats de les postals de Nadal de 
l’institut escola Daniel Mangrané i del 
CEE Sant Jordi a càrrec de l’AAVV Jesús 
Catalònia 

Divendres, 4 de gener de 2019 (ÚNIC DIA)
Entre les 17:30 i les 20:30h
 Recollida de paquets al Casal Jesusenc.

Dissabte, 5 de gener de 2019
18:30 h Visita dels Reis Mags als noviciats de 

Jesús.

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

19:45 h Baixada de la CAVALCADA DELS REIS 
MAGS des de les Teresianes fins a 
l’Església Parroquial, a través del carrer 
de la Sèquia. Després es farà l’adoració 
al nen Jesús i la salutació dels Mags als 
xiquets i xiquetes. En acabar es començarà 
el repartiment de paquets a domicili.
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DIMECRES 12 DE DESEMBRE
Venda de manualitats nadalenques per a La 
Marató de TV3.
Organitza: CPEE Sant Jordi.
Lloc: Pl. de la Creu.

DISSABTE, 15 DE DESEMBRE
18.00h Inauguració de l’Exposició “El ciclisme a 

Jesús”.
 Horari: Fins el diumenge 6 de gener de 2019 

de 18h a 20.30h.
 Organitza: Club Ciclista Jesús Primitivo Conesa.
 Lloc: Sala de la 2a Planta de l’Edifici de la 

Immaculada.
18.30h Projecció de l’audiovisual “Records del 

ciclisme a Jesús: 1964-2018” del Sr. Paco 
Fuentes.

 Organitza: Club Ciclista Jesús Primitivo Conesa.
 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
19.30h Actuació de Muniatto Xou. 
 Organitza: Comissió Organitzadora Cavalcada 

Reis Mags Jesús.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.
A continuació Recollida de Cartes pels Patges 
Reials.
Organitza: Comissió Organitzadora Cavalcada Reis 
Mags Jesús.
Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.
Al finalitzar l’acte es farà el lliurament de premis 
de les postals de Nadal de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané i del CPEE Sant Jordi.
Organitza: Associació de Veïns Jesús Catalònia.
Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

DIUMENGE, 16 DE DESEMBRE
08.45h XV Trobada Cicloturista de Jesús per a 

La Marató de TV3. Càncer. XIII Memorial 
Miquel Espinós.

 Sortida: 9.00h. Arribada: 12.00h.
 Itinerari: Jesús, Aldover, Xerta, Benifallet, Coll 

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

 Durant el matí actuarà la Banda de Música i 
el Conjunt Instrumental de l’Escola de Música 
Manel Martines i Solà.

 Organitza: Club Ciclista Jesús Primitivo Conesa.
 Lloc de sortida i d’arribada: Pèrgola.
10.30h Caminada per La Marató de TV3.
 Sortida des de l’IE Daniel Mangrané fins Pl. 

Pati de la Immaculada, on ens trobarem amb 
l’arribada de la Trobada Cicloturista.

 Organitza: AMPA IE Daniel Mangrané i IE Daniel 
Mangrané.

A continuació Fotografia aèria 25è aniversari EMD
Formarem un 25 amb tot el veïnat per donar inici als 
actes en commemoració del 25è aniversari de l’EMD.
Lloc: plaça pati Immaculada

18.00h Festival de l’Escola de Ball Twist Jesús.
 Organitza: Club de Ball Twist Jesús.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

DEL 17 AL 19 DE DESEMBRE
Recollida solidària de joguines per a xiquetes i 
xiquets del poble. 
Del 17 al 19 de desembre porta joguines NOVES als 
següents punts de recollida:

- Llar d’Infants l’Espurna.
- Oficina de l’EMD de Jesús.

Col·labora: Gascó Joguines.

DIMECRES, 19 DE DESEMBRE
Durant el matí, el Pare Noel visitarà els xiquets i 

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

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

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

15.00h Festival de Nadal de primària de l’IE Daniel 
Mangrané.

 Lloc: Casal Jesusenc.
18.30h Visita del Pare Noel al Camp de la Santa 

Creu i xocolatada. 
 Organitza: CF Jesús Catalònia.

DIVENDRES, 21 DE DESEMBRE
11.30h Festival  de Nadal d’Educació Infantil de 

l’IE Daniel Mangrané.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.
17.00h Festival de Nadal de la Llar d’Infants. 
 Lloc: Llar d’Infants l’Espurna.
20.00h Audició de Nadal a càrrec de tots els 

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

 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

DISSABTE, 22 DE DESEMBRE
16.30h Partit de futbol del Primer Equip del CF 

Jesús Catalònia contra UE Rapitenca.
 A la mitja part en col·laboració amb La 

Marató de TV3: Un euro, un penal! 
 Lloc: Camp de la Santa Creu.
19.00h Festival de Nadal del Club Patí Jesús.
 Organitza: Club Patí Jesús.
 Lloc: Pavelló de Ferreries.

DIUMENGE, 23 DE DESEMBRE
20.30h Concert de Nadal a càrrec de la Banda de 

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

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
NADALENQUES 2018-2019
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DILLUNS, 24 DE DESEMBRE
10.00h Cantada de Nadales pels carrers i 

establiments del poble a càrrec dels 
alumnes de la Coral i del Conjunt de

 guitarres de l’Escola de Música i els 
alumnes de guitarra. 

17.00h Recollida de paquets per al Pare Noel fins 
a les 18.00h.

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

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

dels alumnes de l’acadèmia Eixam English 
Academy.

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

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

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

DIMARTS, 25 DE DESEMBRE
12.00h Missa de Nadal.
 Lloc: Parròquia Sant Francesc.
18.00h Pessebre Vivent de Jesús.
 2 sessions: a les 18.00h i a les 19.30h.
 Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

DIMECRES, 26 DE DESEMBRE
10.00h Missa de Sant Esteve.
 Lloc: Parròquia Sant Francesc.
18.00h Pessebre Vivent de Jesús .
 2 sessions: a les 18.00h i a les 19.30h.
 Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

DISSABTE, 29 DE DESEMBRE
9.00h IX Torneig Terra Rubra. Categoria Benjamí 

Prebenjamí.
 Organitza: CF Jesús Catalònia.
 Lloc: Camp de Futbol de la Santa Creu.
18.00h Pessebre Vivent de Jesús .
 2 sessions: a les 18.00h i a les 19.30h.
 Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

DIUMENGE, 30 DE DESEMBRE
18.00h Pessebre Vivent de Jesús .
 2 sessions: a les 18.00h i a les 19.30h.
 Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

DILLUNS, 31 DE DESEMBRE
Sopar de Cap d’Any. Obert a tothom.
 Preu sense bonofesta: 60€ (sopar + ball).
 Preu amb bonofesta: 50€ (sopar + ball).
 Menú infantil: 12€.
 Lloc: Casal Jesusenc.

23.45h Concentració al Campanar.
00.00h Campanades. 
00.15h Gran revetlla de Cap d’Any.
 “Moments de Ball”.
 Vine després de les campanades al Casal 

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

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

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

DIMECRES, 2 DE GENER
10.00h Taller de Postals de Nadal per a xiquets/

es de 5 a 11 anys.
 Organitza: Associació de Dones de Jesús.
 Lloc: Segona planta de l’Edifici de la 

Immaculada.

DIVENDRES, 4 DE GENER
Entre les 17.30h i les 20.30h
 Recollida de paquets al Casal Jesusenc 

(Dia Únic).
 Organitza: Comissió Organitzadora Cavalcada 

Reis Mags Jesús.

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

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

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

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

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

 En acabar es començarà el repartiment dels 
paquets a domicili. 

 Organitza: Comissió Organitzadora Cavalcada 
Reis Mags Jesús.

00.00h Festa Jove
 Organitza: CF Jesús Catalònia.
 Lloc: Camp de la Santa Creu. 

DISSABTE, 12 DE GENER
19.00h Lliurament de premis als guanyadors del 

XXI Premi Ramon Ferrando Adell de Contes 
Curts i Poesia. 

 Organitza: Societat Cultural i Ecologista Sant 
Josep.

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.



30

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

1. El tema serà lliure.

2. S’estableixen dues modalitats per confeccionar 
les caretes:

- Categoria A: Sobre cartolina amb qualsevol 
mitjà: llapis, aquarel·la, pintura al tremp, 
pastel, etc.

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

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

4. Premis: 
- Categoria A: 

• Un premi de grup per a cada classe 
d’Educació Infantil, patrocinat per GASCÓ 
JOGUINES.

• Un 1r premi individual per a cada classe 
d’Educació Primària i ESO.

- Categoria B: (Premis patrocinats per OFI 
COMPLET)

• Un premi entre els participants de 1r, 2n i 3r 
d’Educació Primària.

• Un premi entre els participants de 4t, 5è i 6è 
d’Educació Primària.

• Un premi entre els participants d’ESO.

5. Les caretes concursants es lliuraran a les 
oficines municipals de l’EMD fins dilluns 25 de 
febrer de 2019.

6. El resultat del concurs es farà públic el dijous 
28 de febrer de 2019.

7. El lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 
2 de març de 2019, a la Pèrgola del Pati de la 
Immaculada, prèviament a la rua de disfresses. 
Les caretes quedaran exposades a l’Espai 
Immart de l’Edifici de la Immaculada.

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

ORGANITZA:
EMD de Jesús

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

de Dones de Jesús; Gascó Joguines; Ofi Complet.

BASES DEL CONCURS DE CARETES DE CARNAVAL - JESÚS 2019

Amb motiu de la commemoració del 25è aniversari 
de l’EMD durant el 2019 s’estan programant 
diferents actes en els quals demanem la vostra 
col·laboració.

Per donar el tret de sortida es realitzarà un 
fotografia aèria formant un número 25 amb els 
veïns i veïnes que hi vulguin col·laborar.

El mateix acte servirà per donar suport a la XV 
edició de la Trobada Cicloturista de Jesús, XIII 
Memorial Miquel Espinós, a favor de La Marató de 
TV3, enguany dedicada a la malaltia del càncer.

Procedirem a realitzar la fotografia el diumenge 16 
de desembre  al mateix pati de la Immaculada, un 
cop acabats els actes de la Trobada Cicloturista, 
entre les 12 i les 13h.

La vostra implicació serà decisiva.

Us hi esperem!!

COMMEMORACIÓ
25È ANIVERSARI DE L’EMD
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19è CONCURS DE PINTURA DE JESÚS – ANY 2019
BASES

L’EMD de Jesús convoca el 19è Concurs de Pintura de 
Jesús obert a totes les pintores i pintors que hi vulguin 
participar.
S’hi convoquen quatre categories amb una temàtica 
única: el món del camp, de l’oli i de la garrofa.
Categoria Infantil
Reservada exclusivament per als alumnes de 1r fins a 
4t de Primària.
La tècnica i les dimensions de les obres presentades 
són lliures.
PREMIS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREMI:
- 1r Premi – Concurs de pintura de Jesús 2019.
- Diploma i 500€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
- 2n Premi – Concurs de pintura de Jesús 2019.
- Diploma i 150€ patrocinats per Royes.

PREMI ARTISTA LOCAL:
- 1r Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2019.
- Diploma i 300€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
- 2n Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2019.
- Diploma i 150€ patrocinats per Materials Gisbert.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.00h del dimarts 5 de febrer de 2019. Caldrà lliurar-
les a nom de l’EMD de Jesús i a l’adreça Plaça pati de 
la Immaculada, 1 - 43590, Jesús.

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

· El lliurament del premis s’efectuarà el dissabte 23 
de febrer, dintre dels actes de celebració de la XXIV 
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i III Fira de la 
Garrofa.

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

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

· Les obres no premiades es podran recollir en finalitzar 
l’exposició, que durarà fins al 15 de març de 2019. A 
partir dels 3 mesos de la cloenda, si les obres no s’han 
passat a recollir formaran part del patrimoni de l’EMD 
de Jesús.

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

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

Jesús, novembre de 2019
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CURSA “5 i 10 KM DE JESÚS” – RUNNING SÈRIES TERRES DE L’EBRE
La desena i darrera prova del “Circuit Running Sèries de les 
Terres de l’Ebre” va reunir a Jesús aquest diumenge, 11 de 
novembre, 160 participants per disputar la cursa que tanca 
el circuit de curses d’asfalt de les Terres de l’Ebre. Aquest 
2018 el circuit de curses d’asfalt ha constat de 10 proves 
que ens han portat per pobles del Baix Ebre i Montsià, més 
una d’invitada de la població de l’Aldea, la qual l’any vinent, 
2019, ja passarà a formar part del circuit. El circuit s’iniciava 
el passat mes de febrer a Amposta fins arribar a Jesús a 
disputar la última.
El circuit de Jesús constava d’una volta de 5 km de 
distància i transcorria per carrers i camins urbans del poble 
que portaven als participants a la carretera entre Jesús i 
Roquetes, lloc on es trobava la sortida i l’arribada. Enguany, 
seguint la iniciativa que es va engegar en l’anterior edició i 
per fomentar l’esport entre els més petits, es van tornar a 
organitzar curses infantils prèvies al lliurament de premis. La 
prova organitzada per l’Associació Jesús es Mou va comptar 
amb la col·laboració de l’EMD de Jesús, l’Ajuntament de 
Tortosa, Policia Local de Tortosa, Circuit Running Sèries TE, 
Diputació de Tarragona, Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Esportiu del Baix Ebre. 
Destacar la col·laboració en forma de productes, material i 
regals per als participants de les empreses col·laboradores i 
com no als 50 voluntaris/àries que van vetllar en tot moment 
pel bon desenvolupament d’aquesta.
5km

• 1r classificat Categoria Màster 2: Ricardo Domingo
• 1r classificat Categoria Màster 1: Jose Francisco Sanchez
• 1r classificat Categoria Veterà 2: Joan Josep Panisello
• 1a classificada Categoria Veterà 2: Marta Hernández
• 1r classificat Categoria Veterà 1: José Ángel Torreblanca
• 1a classificada Categoria Veterà 1: Mª Dolors Biarnes
• 1r classificat categoria sub18: Xavier Riera
• 1r classificada categoria sub18: Ruth Martí
• 1r classificat Categoria sènior: Carlos Ferreres
• 1a classificada Categoria sènior: Noelia Blanch
• 1r classificat local: Carlos Ferreres
• 1a classificada local: Noelia Blanch

• Categoria ABSOLUTA masculina:
• 3r classificat: Domingo Garcia (Unió Runners Santa 

Bàrbara) 0:18:41
• 2n classificat: Josep Ramon Sanahuja (A.A. Xafatolls de 

Mollerussa) 0:17:42
• 1r classificat: Aitor Tomás (Unió Runners Santa Bàrbara) 

0:17:18

• Categoria ABSOLUTA femenina:
• 3a classificada: Susana Zaragoza (C.A. Ascó) 0:24:03
• 2a classificada: Mireia Sánchez (L’Ampolla Runners) 

0:23:58
• 1a classificada: Luci Galve (Trail Running Cabra Freixet) 

0:23:47
10 km

• 1r classificat Categoria Màster 2: Justino Ruiz
• 1r classificat Categoria Màster 1: Antoni Miro
• 1r classificat Categoria Veterà 2: Ferran de torres
• 1a classificada Categoria Veterà 2: Sita Batalla
• 1r classificat Categoria Veterà 1: Lluisma Mas
• 1a classificada Categoria Veterà 1 Neus Espinach
• 1r classificat Categoria Sub23: Albert Riera
• 1a classificada Categoria Sub 23: Ainhoa Alcazar
• 1r classificat Categoria sènior: Carlos Adam
• 1a classificada Categoria sènior: Cinta Escudero
• 1r classificat local: Joaquim Talarn
• 1a classificada local: Ivon Puigdefabregas

Categoria ABSOLUTA masculina:
• 3r classificat: Musa Sowe (Independent) 0:34:15
• 2n classificat: Ali Fathi (Independent) 0:34:14
• 1r classificat: Youssef Abaghad (Atletisme Terres de 

l’Ebre) 0:34:02
Categoria ABSOLUTA femenina:

• 3a classificada: Sandra Vidiella (Independent) 0:44:22
• 2a classificada: Marta Paulino (Ultra-Runners Esports 

Team) 0:42:47
• 1a classificada: Àngela Barón (Trail CER La Sénia) 0:42:25

Tanmateix, en finalitzar l’entrega de premis, l’Associació 
Jesús es Mou va lliurar a l’EMD de Jesús un desfibril·lador per 
exterior, aquesta era una iniciativa engegada per l’Associació 
Jesús es Mou i pretenia que els beneficis generats per la 
cursa, més la iniciativa de la polsera solidària, anessin a 
parar íntegrament per poder fer-se’n amb un desfibril·lador 
per exterior, i així dotar a Jesús d’un equip extern que 
actualment no se’n estava cobert.
Des de l’Associació Jesús es Mou només en queda agrair 
de forma extensa a tots els col·laboradors, els quals sense 
la seva ajuda incansable no seria possible dur a terme la 
cursa, al món empresarial, el qual mitjançant ajuts totalment 
desinteressats han fet possible assolir l’objectiu marcat 
per l’Associació, als estaments públics, que sempre han 
tingut les portes obertes i han contribuït en tot el que ha 
esta possible i, en especial, a la EMD de Jesús, la qual ens 
ha donat totes les facilitats organitzatives i la seva ajuda 
insaciable per assolir el nostre repte.
MOLTES GRÀCIES A TOTS.
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OBRES PAVELLÓ

AMPLIACIÓ MASETS DE PINYOL

BATXEIG DE CARRERS I CAMINS

NOU VEHICLE BRIGADA

ARRANJAMENT DESPRENDIMENTS

PINTURA CEMENTERI

OBRES I MILLORES
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PRIMERA PEDRA DEL PAVELLÓ

MILLORA DE L’ELECTRÒNICA DE XARXA A LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS
La Diputació de Tarragona, d’acord amb el PEXI 2017, 
va atorgar a l’EMD de Jesús una subvenció per import 
de 21.921,00 euros amb destinació a la millora de la 
xarxa de cablatge local, que ha permès a aquesta EMD 
realitzar un canvi d’ubicació de la seva electrònica de 
xarxa pel que fa al rack, el cablejat, la fibra òptica i 
el acces points per un import total de despesa de 
23.657,81 euros

Degut a la necessitat de connexió arrel de les 
obres realitzades en aquest edifici, s’ha cregut del 
tot necessari traslladar i centralitzar a la primera 
planta tot el sistema d’electrònica de xarxa, dotant 
tot l’edifici d’una connexió interna i externa. A més, 
també, s’han connectat les dues plantes de l’edifici 
amb fibra òptica per tal de millorar la connexió de tots 
els punts de treball.  

El passat mes d’octubre, coincidint amb la festivitat 
de Sant Francesc, es va realitzar l’acte simbòlic, 
habitual en aquests tipus d’obres, de col·locació 
de la primera pedra del nou Pavelló. En la càpsula 
dipositada, a més de la bandera del nostre Poble, hi 
havia dos exemplars de l’Informatiu Jesusenc, unes 
monedes actuals, l’escut de Jesús... 

A poc a poc, i més durant aquest últims dies, ja 
es va dibuixant la forma de l’estructura d’aquesta 
instal·lació.  Les obres, malgrat les últimes pluges, 
van a bon ritme, i volem destacar l’esforç de 

l’empresa Servidel i de l’equip de direcció d’obra, amb 
l’arquitecte Marc Ferrando al capdavant, per complir el 
terminis fixats en el cronograma d’execució de l’obra.

També durant aquest temps s’ha continuat treballant 
amb el manteniment del nostre Poble: pintura del 
Cementeri, “batxeig” de carrers i camins, reparacions 
de voreres... i hem acabat les obres d’ampliació del 
tram de Masets de Pinyol. A més, hem adquirit un 
nou vehicle per a la brigada, eina indispensable per al 
treball diari de manteniment.
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9:30 h Concentració de Cavalls i a continuació, 
DESFILADA pels carrers de Jesús i 
Roquetes.

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

animals.
Notes: 

- Tots els GOSSOS han de portar boç. Gràcies
- L’Organització no es fa responsable del mal 
que puguen ocasionar els animals.

FESTA DE SANT ANTONI
1993-2019

Diumenge 20 de gener de 2019
A LA CARRETERA DE ROQUETES A JESÚS

Organitza:

Arribades aquestes dates la Comissió Organitzadora de 
la Fira ja portem setmanes de treball i reunions amb els 
diferents agents implicats per arribar a l’últim cap de 
setmana de febrer de l’any que ve amb els deures fets. 
La XXIV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i III Fira de la 
Garrofa, tindrà lloc al nostre poble els dies 22, 23 i 24 
de febrer de 2019.
Una fira totalment consolidada dintre el món oleícola de 
les nostres terres, que enguany arriba a la seva XXIV 
edició. Amb l’oli i tot allò que l’envolta com a protagonista 
principal, l’organització hem volgut continuar donant 
cabuda dintre la nostra fira al món de la garrofa, producte 
cada cop més apreciat per la seua infinitat d’utilitats 
i company de viatge de l’olivera per tots els nostres 
conreus.
Podrem trobar recreacions de les tasques pròpies de 
la recol·lecció de l’oliva, degustar i admirar a l’espai 
Àgora de l’Oli les botelles dels olis gourmet de qualitat 
extra verge, tallers, demostracions de gastronomia, 
exposicions, xarrades, concursos, visites a molins, 
música, cuina en directe...
Continuarem apostant per l’ÀGORA D’OLI – ESPAI 
GOURMET de les TERRES de l’EBRE. Un taulell per 
exposar i donar a conèixer entre els visitants els millors 
olis extra verge. Taulell lligat al XXXV CONCURS AL 
TAST DELS OLIS d’on escollirem els millors olis de la 
fira. Les categories, a l’igual que l’any passat, seran: 

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

Premi in Memoriam al Sr. Joan Rodríguez Andreu.
- PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA de 

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

ECOLÒGIC.
- PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA.
- PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE. Productors 

particulars i de collita pròpia.
L’Elevada xifra de visitants, l’augment de volum de negoci 
dels expositors i la combinació perfecta aconseguida 
entre fira comercial i una llarga llista d’activitats al 
voltant dels nostres productes, fan d’ella un actiu valuós 
de la seua consolidació i un bon reclam per visitar-la.
Aprofitem des d’aquí a convidar-vos a sortir al carrer i 
participar aquests dies de Fira d’alguna manera. També 
si ens voleu donar alguna idea, suggeriment, o bé fer-nos 
alguna aportació que puguem incloure dintre aquests 
dies, serà benvinguda. 

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Fires

XXIV FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE I III FIRA DE LA GARROFA
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FOTOS
EL SR JOSEP MARIA CHAVARRIA LLIURA UNA PARTITURA 

ORIGINAL DEL MESTRE MANEL MARTINES I SOLÀ

PRESENTACIÓ DEL BRES DE LES FARGUES REBEM AL NOSTRE POBLE LA 66ENA BICICLETADA
DE LA PENYA CICLISTA BAIX EBRE

MESTRES DEL MORTER A LA FIRA DE LA CLEMENTINA

MISSA DE DIFUNTS

MESTRES DEL MORTER A LA FIRA DEL ROVELLÓ

PREMIS DOP CATALANES D’OLI

SIGNATURA CONVENI AMB JEREMY ALCOBA
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El Club Ciclista Jesús organitza enguany la XV edició 
de la Trobada Cicloturista de Jesús, XIII Memorial 
Miquel Espinós, a favor de La Marató de TV3, enguany 
dedicada a la malaltia del càncer.
Atès que aquest esdeveniment arriba enguany a la 
seva 15ena edició, el club ha programat una sèrie 
d’actes per tal de commemorar aquesta fita i donar-li 
més rellevància.
El dissabte dia 15 de desembre, a les 18 hores i a 
la seu de l’EMD de Jesús, tindrà lloc la inauguració 
de l’exposició que portarà per títol “El ciclisme a 
Jesús. 15 anys col·laborant amb La Marató de TV3”, 
la qual romandrà oberta fins el dia de Reis. L’horari 
d’obertura serà: tots els dies, de les 18h a les 20,30h. 
L’exposició consta de cinc espais temàtics:
- Els cartells de La Marató i de la Trobada Cicloturista 
durant aquests 15 anys.
- Material del Club Ciclista Jesús, entre el quals 
destaquen records com ara la “maglia rossa” 
dedicada de Miguel Indurain, el mallot d’Angel Casero 
o els cartells de curses i marxes on han participat 
ciclistes jesusencs.
- Els mallots ciclistes dels equips jesusencs: Grup 
Esportiu Blasco, Grup Cicloturista Royes, Club Ciclista 
Jesús-Primitivo Conesa i també de l’equip rus afincat 
a Jesús Lokosphinx.
- Ciclistes jesusencs destacats: Ramon Serret, 
Arturet Escoda, Miquel Espinós, Pedro Moreno, Manel 
Monroig, Jaume Borja, Jose Luís Ferrando, Guillermo 
Blasco, Oscar Blasco, Sisco Chavarria, Jaume Bayerri, 
Sisco Juárez i Manu Juarez. Destaquen objectes de 
molt de valor com el Diploma Olímpic de Munich 1972 
de Miquel Espinós, la bicicleta de ciclocros de Pedro 

Moreno, el maillot de Campió d’Espanya de Jaume 
Bayerri o el de la selecció espanyola de Guillermo 
Blasco.
- Bicicletes de diferents èpoques i estils, com ara una 
Starley cedida per Adolfo Giné i altres de ciclocros, 
tras-moto, contra-rellotge, pista, tàndem, carretera o 
simplement de passeig del segle passat.
A les 18,30h també del dissabte dia 15 de desembre, 
a la Sala Jordi Brull de l’EMD es projectarà l’audiovisual 
“Records del ciclisme a Jesús: 1964-2018” de Paco 
Fuentes.
Finalment hi haurà la Trobada Ciclista que es farà el 
diumenge dia 16 de desembre. La sortida serà a les 
9 del matí, des de Jesús, recorrent un total de 50 
km. per les poblacions d’Aldover, Xerta, Benifallet, Coll 
de Som (on es disputarà el Memorial Miquel Espinós) 
Tivenys, Bítem, Tortosa, Roquetes i novament Jesús on 
hi haurà una connexió en directe amb TV3 als voltants 
de les 12 h del migdia, coincidint amb l’arribada dels 
ciclistes a la Pèrgola. Durant el matí hi ha programades 
una sèrie d’activitats per part de les entitats del poble 
a la mateixa Pèrgola.
Com a record d’aquesta efemèride, el Club Ciclista 
Jesús obsequiarà als ciclistes participants amb una 
armilla-paravent personalitzada amb el logotip de 
la XV edició de la Trobada Cicloturista i que compta 
amb el patrocini de diverses empreses del nostre 
territori que s’han volgut sumar a aquesta iniciativa 
solidària. Enguany s’estableix un donatiu mínim de 
5€ com a inscripció de la marxa i la recaptació que 
s’aconsegueixi anirà destinada integrament a La 
Marató de TV3.

ACTES PROGRAMATS AMB MOTIU DELS 15 ANYS DE LA TROBADA 
CICLOTURISTA DE JESÚS PER LA MARATÓ DE TV3

BIRLES: TORNA A COMPETIR LA CATEGORIA INFANTIL 
El Club Birles Catalònia torna a apostar per les categories 
infantils i aquesta temporada recupera la participació de 
jugadores infantils en els Circuits Individuals que organitza 
la Federació Catalana de Bitlles.

Després de disputades les 2 primeres jornades a Godall i 
La Sénia,  les nostres joves jugadores estan classificades 
en les primeres posicions de les seves categories.

Marta Subirats és 3a en categoria aleví, Mina Morcillo 
és 4a en la mateixa categoria i Sofia Ortega és 5a en 
categoria infantil.

També han començat les competicions sèniors. Després 
de 4 jornades disputades, a 1a divisió el Catalònia 
Jesussport “A” és 5è classificat i el Catalònia Dermisa 
és 6è. A 2a divisió, el Catalònia Jesussport “B” és 4t 
classificat.  
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NOTA INFORMATIVA
Com cada any en unes dates tant especials i emotives, 
fem un petit resum de les activitats de la nostra 
associació i anunciar-vos les properes activitats.

Un any més els voluntaris de “La Caixa”, juntament 
amb Càritas, com a organitzadors ens van acompanyar 
el dia 20 d’octubre, en un dia plujós però molt solidari, 
destacant sobretot la solidaritat del nostre poble i 
fer una menció als col.laboradors, la EMD de Jesús, 
IE Daniel Mangrané, AMPA Institut Escola Daniel 
Mangrané,CPEE Sant Jordi i el CF Jesús Catalònia, 
agraïr també a tots els comerços que ens van fer 
aportacions molt importants, vam recollir 925 kg de 
menjar, moltes gràcies a tots.

Aquest any els professors i alumnes, IE Daniel 
Mangrané, van cel·lebrar el dia 2 de novembre el 
festival de la castanyada, omplint el casal d’ alegria 
i felicitat, esperem que aquesta festa i d’altres es 
puguin repetir.

També es cel·lebraran en diferents centres educatius 
del poble la 30ª edició del concurs de nadales, 
organitzada des de la mateixa associació on els 
xiquets i xiquetes d’aquests centres en sorprendran 
en les seves tradicionals nadales, també acollirem el 
festival del primer trimestre del IE Daniel Mangrané, i 
com cada any també col·laborem en l’organització de 
la cavalcada de Reis Mags 2019.

En l’àmbit literari informar que estem preparant la 35a 

Convocatòria dels Premis Literaris JESÚS CATALÒNIA, 
35a del Premi de Narrativa JOAN CID i MULET i 30a 
del Premi d’Història ENRIC BAYERRI. Animem a la 
gent a participar-hi. Adjuntem el díptic informatiu de la 
convocatòria, les bases d’aquesta edició les podreu 
trobar a la nostra pàgina web, així com tríptics que 
estan disponibles a les oficines de l’EMD de Jesús.

Les bases d’aquesta edició les podreu demanar al 
correu electrònic de l’associació aavvjesuscat@gmail.
com, així com tríptics que estan disponibles a les 
oficines de la EMD de Jesús, i al nostre facebook, així 
com al nostre bloc https://aavvjesuscat.wordpress.
com/.

També informar-vos que la reunió exraordinaria del 
soci la farem el dia 25 de gener de 2019.

La junta directiva de l’associació de veïns Jesús 
Catalònia, vol aprofitar aquesta nota informativa per 
desitjar a totes les jesusenques i jesusencs unes 
molt bones festes nadalenques i de cap d’any, així 
com un pròsper any 2019 i animar-vos a continuar col.
laborant amb la nostra entitat.

Fer-te soci és un principi, seguir junts és un progrés i 
fer coses junts pel nostre poble es un èxit.

Si encara no ho ets, fes-te soci, aquest any 2019 
tenim moltes sorpreses per a vatros.

“Participar ens uneix i ens fa créixer com a membres 
d’una societat”.

Jesús, desembre 2018

La Junta Directiva de l’A.VV. 
JESUS CATALONIA casal jesusenc
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FEM REPÚBLICA
En aquest país nostre des de la publicació de l’últim 
informatiu, han passat moltes coses.

L’1 d’Octubre, La Plataforma 1 d’Octubre formada 
per diverses entitats de Roquetes, Tortosa i Jesús 
vam organitzar una sèrie d’actes per reivindicar 
aquesta data, en què vam viure un dels moments més 
transcendents de la història del nostre país: VAM VOTAR 
I VAM GUANYAR el referèndum per la independència de 
Catalunya! Malgrat les condicions adverses de violència 
exercida per part de les forces policials enviades pel 
govern central, més de 2.286.217 persones vam votar 
i  el SÍ a la Independència va aplegar 2.044.038 vots. 
Per commemorar l’1 d’Octubre, a Jesús vam organitzar 
un esmorzar  seguit d’una  manifestació que es va 
dirigir fins a Roquetes, on ens vam trobar amb una 
altra manifestació que  venia de Tortosa. A Roquetes  
es va canviar el nom del carrer Constitució pel carrer 1 
d’Octubre i la Jornada va acabar amb un dinar per la 
República molt concorregut.

Es continuen fent actes per l’alliberament dels presos i 
les preses polítiques i el retorn dels i les exiliades. Cal 
remarcar la concentració que es va fer a la porta de la 
presó de Mas Enric, on roman la nostra presidenta del 
parlament Carme Forcadell, el 12 d’octubre; I també, 
Els Cims per la Llibertat, que entre d’altres, es va 
pujar a Mont Caro per Carme Forcadell i al Tossal del 
Rei per Lluís Puig, el 13 d’octubre.

El 27 d’octubre de l’any passat el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va  proclamar   la República, 
però no va arribar a publicar el text de la constitució de 
la República Catalana al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC), per aquest motiu aquest 27 
d’octubre l’ANC va organitzar la presentació als 
registres de Barcelona, Girona, Lleida i Tortosa d’una 
petició al Parlament demanant la publicació al DOG.

S’han presentat ja, els escrits d’acusació per part de 
la Fiscalia General de l’Estat i de l’Advocacia de l’Estat 
contra els presos polítics, el major Trapero, l’ex-cúpula 
dels Mossos, la intendenta Laplana, els ex-membres de 
la mesa del Parlament i l’ex-diputada de la CUP Mireia 
Boya,  acusant-los de rebel·lió i demanant 214 anys de 
presó. L’absurditat de la farsa jurídica dissenyada per 

Llarena no se sosté tècnicament ni un instant. Molts 
juristes de prestigi espanyols han insistit en un sol 
element, que és bàsic: si el president Puigdemont ja 
no pot ser jutjat ni per rebel·lió ni per sedició perquè 
un tribunal alemany l’ha absolt d’aquests càrrecs, no 
és possible, tècnicament, d’acusar d’aquests delictes 
persones –començant pel vice-president Junqueras– 
que constitucionalment i estatutàriament en depenien. 

És molt injusta i incompressible la situació  que estem 
vivint amb aquestes acusacions que són una venjança 
política, així no es resolt un problema polític. L’estat 
espanyol, especialment el poder executiu i legislatiu, 
està rebent per part d’organismes internacionals i 
europeus diverses tocs d’atenció per la situació que 
estem vivint.

A l’escriure aquesta nota els presos catalans  Sanchez, 
Turull, Forn i Rull, estant en vaga de fam per denunciar 
que el Tribunal Constitucional d’Espanya guarda en 
un calaix la interposició dels seus recursos i que 
d’aquesta manera els impedeix  recórrer al Tribunal de 
Drets Humans d’Estrasbrg. Les mostres de denuncia 
i solidaritat amb els presos s’estenen per tot el país.

Des de l’ANC continuem treballant per fer efectiva la 
República, mitjançant l’apoderament de la gent en la 
presa de decisions de consum quotidià, com és el 
cas de la campanya “Consum estratègic”. En aquest 
sentit s’ha creat una guia de consum pels ciutadans i 
ciutadanes o empreses que vulguin ajudar a fer efectiva 
la independència de Catalunya. Promou “aquelles 
empreses que no han participat de la campanya de 
la por” i intenta “potenciar la creació d’estructures 
econòmiques que, per mitjà del comerç, potenciïn un 
teixit productiu català pròsper per si mateix, i allunyat 
de la presa de decisions amb marcat caràcter polític”.

Per acabar recordar que tots els dilluns a les 20,15h. 
a la Plaça Alfons de Tortosa ens seguim reunint per 
reclamar la llibertat dels i les preses polítiques i el 
retorn dels i lesexiliades i reclamar la implantació de 
la República 

FEM REPÚBLICA 
Jesús x Independència 
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ASSIDE
Tenim el goig de presentar-vos una nova associació que 
ha nascut el mes d’octubre a Jesús però amb àmbit 
Terres de l’Ebre: ASSIDE, Associació per la Integració 
Discapacit@ts de l’Ebre. La formem persones amb 
discapacitat, la majoria i altres sense, que tenim com 
a finalitat:

•Empoderar-nos col·lectivament per aconseguir 
unes condicions de vida més dignes per les 
persones amb discapacitat, sobre tot física.

Sensibilitzar sobre les nostres necessitats a la 
ciutadania, en general, i als organismes  públics, 
en particular.

•Constituir-nos com a Grup d’Ajuda Mútua per 
donar i rebre suport entre iguals, imprescindible per 
superar “ensopegades” en el camí vital.

• Avançar en la inclusió social a través de l’esport 
adaptat, activitats culturals i d’oci.

• Col·laborar amb altres entitats afins.

• I el què entre tots i totes vulguem afegir.

Estem contactant amb els organismes oficials (EMD 
de Jesús, ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Consells 
Comarcals, ST de Treball, Afers Socials i Famílies,...) 
per a què comptin amb natros al realitzar plans i 
projectes que puguin afectar el nostre col·lectiu i per 
vigilar que compleixin la normativa d’accessibilitat, 
entre d’altres.

Mentre, fem divulgació pels diferents mitjans de 
comunicació (premsa escrita, ràdios, tv, xarxes) i serveis  
(CAP, HTVC, col·legi d’arquitectes, d’advocats,...) per 

donar-nos a conèixer i captar persones que vulguin 
formar part i col·laborar amb ASSIDE, siguin o no 
discapacitades. 

Amb molta il·lusió, el dia 4 de desembre a l’EMD, vam 
commemorar el Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat amb una taula rodona, «Vivint la 
discapacitat», on vam exposar experiències, presentar  
l’Associació i llegir el Manifest, amenitzat amb 
l’actuació musical de Pili Cugat i Carlos Lupprian.

De feina no ens falta, si voleu col·laborar amb natros 
podeu contactar mitjançant  el correu, assideebre@
gmail.com, o els tel.  607 307 807 / 616 708 109 
on sereu molt benvinguts i benvingudes. Continuem 
avançant!

Una vegada més l’Associació de Veïns Jesús Catalònia 
i l’Associació de Voluntaris de “La Caixa” de les Terres 
de l’Ebre varen organitzar una recollida d’aliments i 
de productes de primera necessitat al nostre poble, 
destinada a les famílies que passen per una situació 
precària, va ser durant el matí del dissabte 20 
d’octubre, i també es van unir en aquesta iniciativa 
l’Institut Escola Daniel Mangrané, el CPEE Sant Jordi, 
el Club Fútbol Jesús Catalònia i l’EMD de Jesús.

Es van recollir un total de 925 kg de productes 
diversos, dels quals els més abundants van ser la llet 
i les llegums cuites.

Des de l’equip de Càritas Parròquia de Jesús us 
donem les gràcies per la vostra organització i per 
l’esforç que aquests tipus d’iniciatives requereixen, i 
també volem agrair la col·laboració per part de totes 

les persones que de forma discreta i solidària van fer 
les seves aportacions.

NOTA D’AGRAÏMENT DES DE CÀRITAS
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Durant aquesta temporada no s’han realitzat un 
nombre molt elevat d’actuacions, però ha destacat 
per l’alta participació dels socis i sòcies.

La darrera actuació de la temporada es va realitzar 
a casa, a Festes de Sant Francesc: en primer lloc 
una cercavila des de la Masia fins l’església amb 
tota la comitiva infernal, grans i menuts, diables, 
percussionistes, Hydracus... Un cop davant 
l’església es va realitzar una “carretillada infantil” 
que el vent intermitent va deslluir una mica. Un cop 
finalitzada es proseguí amb el correfoc, alternant 
enceses de diables i d’Hydracus, balls i altres 
figures, per acabar, amb un gran muntatge pirotècnic 
fi de festes a la plaça dels bous. 

A principis de novembre, es va realitzar la festa de 
l’entitat: La Diada 7C, amb més de 60 adults i prop 
de 30 infantils. Van haver diferents activitats durant 
tota la jornada: esmorzar, concurs de bitlles (agrair 
al Club de bitlles Catalònia-Jesús per poder gaudir 
del seu material i terreny de joc), jocs tradicionals 
(agrair l’Associació Josep Puig la seva col·laboració), 
carretillada i tamborinada infantil, cervessada i petit 
refrigeri. Després es va realitzar una cercavila fins 
al casal on va tenir lloc el dinar. Hi havien inflables 
per als més menuts i dinar amb el catering Forn 
de Carlos. Després dels cafès va ser l’hora dels 
parlaments i dels reconeixements als Socis adults 
i infantils que han participat a totes les actuacions 
dels 7C. Acte seguit es jugà al tradicional Bingo 
i enguany com a novetat, es va realitzar una 

Gimcama musical a l’estil “Furor”. Un gran encert 
i èxit del concurs a on vam xalar d’allò més. Es va 
seguir la festa amb un berenar-sopar i l’actuació 
de SagrantanaClub (amb un agraïment especial a 
Sisco Paredes). Un dia molt complert en activitats 
per a totes les edats i tots els gustos, i sobretot, la 
companyia i el seguir aglutinant vivències tots junts 
amb els 7C.

Ja en temes més seriosos, el passat 30 de novembre 
es va realitzar l’Asssemblea general ordinària. 
On es van explicar totes les activitats realitzades 
durant l’any 2018, els comptes econòmics i els 
objectius 2019.

Parlant de l’any vinent....l’entitat celebrarà el 25è 
aniversari, un quart de segle. No sabem si els 
fundadors s’ho podien arribar a pensar arribar a 
aquest aniversari. Des de la Junta ja treballem per 
a que sigui un any especial, amb diferents activitats 
i commemoracions. Seguiu atents. 

En aquestes dates, recordem a les famílies que 
durant les vacances de Nadal, els 7C organitzem 
un any més el Casal de Nadal (en aquest mateix 
Informatiu trobareu tota la informació necessària al 
respecte).

Ja per finalitzar, només queda desitjar-vos un BON 
NADAL i un FELIÇ ANY NOU!!

Salut i Foc

- La Junta 7C -

FINALITZA LA TEMPORADA DE CORREFOCS 7C

Els dies 24, 27, 28 i 31 de desembre i els dies 
2, 3 i 4 de gener realitzarem, per a tots els nens 
el casal de Nadal. Les activitats les realitzarem 
com cada any al Punt@Jove de Jesús.

 • El preu de les inscripcions serà: 
*  40€ socis.
*  45€ no socis.

 • Període d’Inscripció: del dia 10 al 20 de 
desembre a l’EMD de Jesús de 10.30h a 
13.30h.

 • Horari del casal: 10:00 h a 13:00h.

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

 • Cal portar:

* Fotocòpia DNI pare/mare/tutor.

* TISS del nen/a.

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

Durant aquests dies els xiquets i xiquetes 
es divertiran realitzant diferents manualitats 
nadalenques i moltes sorpreses més!!! 

*Equip de Monitores del Casal de Nadal 7C*

INFORMACIÓ CASAL DE NADAL 7C 2018
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El Passat 10 de novembre vam desplaçar-nos 
a Gandesa a la Jornada de Les Associacions de 
dones de les Terres de l’Ebre baix el tema “Parlem 
del nostre futur”, va haver-hi una taula rodona amb 
diferents presidentes d’associacions de dones de 
cada comarca, va ser una taula enriquidora ja que 
van compartir el dia a dia de les Associacions.

El dissabte 24 de novembre vam anar a veure l’obra 
musical “La jaula de las locas”, va ser una obra 
molt divertida que ens va agradar molt.

Aquestes vacances oferirem un taller de postals 
dirigida a les xiquetes i xiquets de 5 a 11 anys, 
els dies 2 i 3 de gener de 10h a 12h a la seu 
de l’Associació de Dones de Jesús, seran places 
limitades, qui estigue interessat pot apuntar-se a 
qualsevol membre de la Junta.

Al mes de febrer, concretament el dia 5, és Santa 
Àgueda, encara hem de concretar el dia de la 
celebració us anirem informant de la celebració a 
través de les xarxes i mitjançant cartells i també 
aprofitaríem pera celebrar la Junta General.

Durant el mes de gener passarem el rebut anual 
a cada sòcia. Si alguna de vosaltres ha canviat el 
número de compte bancari ho hauria de comunicar 
abans d’acabar l’any, així evitaríem devolucions que 
generen despeses per a l’Associació.

Des de l’Associació de Dones de Jesús us desitgem 
a totes i a tots un molt Bon Nadal i un Feliç Any 
2019.

La Junta
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Novament estem amb tots vosaltres, fem un petit 
resum de totes les activitats dutes a terme per la 
nostra associació.

El 4 d’octubre Festa del nostre Patró Sant Francesc, 
va tenir molt èxit, 321 associats vam pasar una 
molt bona jornada. Primerament amb la missa, 
a continuación la processó i al migdia un dinar 
de germanor, servit per l’Obrador-Catering Carlos 
Ripolles, i que va agradar a tothom, molt encertat i 
molt bon servei.

Ens honrà l’assistència de la il·lma Sra. Meritxell 
Roige, Alcaldessa de Tortosa, la Excma. Sra. 
Mònica Sales, diputada al Parlament de Catalunya, 
la Regidora de Benestar Social Sra. Ma Jesús Viña, 
així com el Sr. Alcalde-President de l’EMD de Jesús 
Sr. Víctor Ferrando i regidors, també els  Presidents 
de l’Assoc. Veins Jesus-Catalonia, Assoc. Jubilats 
Roquetes, Assoc. Gent Gran L’Esplai-Tortosa, Casal 
Gent Gran Ferreries-Tortosa, les nostres Pubilles, 
la gran Srta. Núria Monforte i la Pubilleta Georgina 
Subirats.

Des d’aquí donem a tots ells les gràcies per la 
seva assisténcia, així com als nostres socis/sòcies 
presents. Després de dinar, una bona sessió de 
ball amb Sisco Paredes (Patrocinat per l’EMD de 
Jesús ), per donar per finalitzat el día. També es van 
sortejar dos pernils i les premiades foren les sòcies 
Àngels Garcia i Mª Carmen Cid.

El dia 20 d’octubre, l’excursió al Monestir de Poblet 
amb esmorzar i dinar al Restaurant El Àlamo. Un 
total de 51 socis vam gaudir d’un dia esplèndit i 
ganes de tornar.

El Sopar-Ball Castanyada del 31 d’octubre es va 
celebrar al Restaurant Sant Francesc, que encara 
que en aquestes dates estaba ja tancat, el Sr. 
Miguel del Restaurant LA GELA, va obrir-nos per 
donar-nos un servei i qualitat molt acurat i després 
de sopar ball amb Sisco Paredes, fins prop de les  
3 de la matinada, bona senyal (gent gran, marxosa 
i animada).

Ara sols ens resta el viatge de PRENADAL de 3 
díes a la Serrania de Cuenca, per sort ja tenim 60 
places.

Ja tenim en marxa la Festa de Cap d’Any. Està 
programada fer-la al Casal Jesusenc. Està oberta 
a tothom. Preu 50 € adults i 12 € menú infantil. 
Estarà servit per l’Obrador-Cateing Carlos Ripollés,  
el ball amenitzat per Sisco Paredes (Patrocinat 
també per l’EMD de Jesús).

Animeu-vos, places limitades. Data límit, reserves i 
pagament fins 21 de desembre .

Res més, desitjar-vos passeu unes bones Festes 
Nadalenques per part de tota la Junta Directiva, i 
com no fins el proper Informatiu.

Salutacions.
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Aquest mes de novembre, amb un matí esplèndid i 
una temperatura d’allò més suau, marxem amb els 
vehicles, direcció Mas de Barberans, per començar 
el nostre recorregut des de Casetes Velles; a mesura 
que ens anem apropant a l’àrea de la Vall ataüllem 
els contrastos de tardor, amb els seus encisadors 
colors, des dels grocs pàl·lids, fins als rogencs més 
intensos, de fajos, roures, aurons i cirers..., que 
sorgeixen enmig dels verds i ufanosos boscos, en 
els que destaquen los nombrosos grevolers replets 
de boletes roig intens.

Després de l’esmorzaret comencem la nostra 
excursió. El sender és força tou per la pluja que 
l’ha  empapat els darrers dies, arribem al pou de 
Fernando del Mas de l’Amat i seguim pel GR7, 
vorejant la capçalera del barranc de Capatx, 
immens i abrupte, però impressionant; passem 
pel gran i bonic mas  de la Vallcanera envoltat de 
marges recents  restaurats. A mesura que avancem 
i sense deixar el camí, trobem algun que altre bolet, 
al temps que ens anem impregnant de les aromes 
que desprenen  el sotabosc i les plantes remeieres. 

Seguim caminant i passem pel barranc de Cirers 
que baixa cabalós. Ja hem fet bona gana i ens 
instal·lem  ben a prop, tot gaudint del xiuxiueig 

de les seves aigües i de la bassa de pedra que 
tenim enfront mateix, ben plena d’aigua transparent  
on s’hi reflexa de manera màgica l’espectacular 
entorn i el cel blau i blanc. Compartim teca, xerrada 
distesa i relaxada, amb bona companyia, acaronats 
per l’escalfor del sol que convida  a una curta  
becaina. Reprenem el camí carregats d’energia, per 
visitar el Pi Gros, la Font del Retaule i el Faig Pare. 
Majestuosos arbres centenaris que ens impregnen 
de pau i benestar.

Ja per finalitzar l’excepcional caminada, d’uns 16 
quilòmetre i mentre ens dirigim cap als cotxes, 
passem pel vertiginós i excepcional mirador de 
Faixes Tancades, d’on avistem un dels amagatalls 
de Panxampla, (bandoler d’aquestes terres), i 
quedem bocabadats en descobrir l’espectacle 
paisatgístic de tot lo delta de l’Ebre i la serralada 
del Montsià. 

Un cop més i com cada tardor hem gaudit dels 
magnífics i excepcionals paratges, que ens ofereix 
la natura, del nostre estimat Port, amb el privilegi 
d’haver-ho   compartit amb uns guies  i grup genials.

Fins a la propera!!

Mercè Martí

SORTIDES SANT JOSEP
EXCURSIÓ A LA FAGEDA DEL RETAULE (MASSÍS DEL PORT, PARC NATURAL DELS PORTS) 
(10/11/2018)
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Després de les vacances estiuenques l’activitat a 
TWIST ha estat frenètica. Les nostres parelles han 
participat en les competicions nacionals celebrades 
a Chiva, Alcorissa, Alcanyís, Bilbao, Nules, Linars del 
Vallès, Saragossa, Navarcles, Reus....... amb uns 
resultats espectaculars. Destaquem els darrers 
celebrats. Al Trofeu Nacional de Tebo a Saragossa 
Marc i Adriana van ser guanyadors en Junior I C 
10 balls, Vasili i Carla van obtenir dos primeres 
posicions en territorial standard i adult C llatí, i Pau 
i Carme 4ts en la màxima categoria Adult AI llatí.

A la Competició nacinal a Navarcles, Marc i Adriana 
es van proclamar guanyadors en la seva categoria i 
Pau i Vera van aconseguir dos segons llocs en llatí 
i estàndard respectivament.

Al Trofeu nacional de Reus van participar Pau i 
Carme que  van aconseguir un meritori segon lloc i 
dues parelles de pre-competició de TWIST:

- Ricard i Cinta van obtenir la 4a posició en Juvenil ll 
F Standard, la 3a posició en Juvenil ll F Llatí i la 5a 
posició a l’Open Juvenil

 - Eric i Mireia van obtenir la 3a posició en Juvenil ll 
F Standard, la 4a en Juvenlil ll F Llatí i la 6a posició 
a l’Open Juvenil.

TWIST també es va vestir de gala per a participar a 
la gymcana «Truco o trato».

Enhorabona a tots els ballarins!!! AMUNT TWIST

GRAN INICI DE TEMPORADA A TWIST CBE JESÚS!
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CF JESÚS CATALÒNIA
Benvolguts/des socis, sòcies i simpatitzants del CF Jesús 
Catalònia, ja estem arribant a les vacances de Nadal, i 
com tot els anys us informem que els nostres jugadors 
del futbol base ja  venen tiquets del sorteig d’una cistella 
de Nadal i també us invitem a que hi participéssiu. A 
més a més, des de fa varies temporades, la nostra 
entitat organitza diferents actes per tal de participar en el 
programa nadalenc i donar vida al poble i als infants del 
nostre club. Aquests actes són els següents: 

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

- El IX Torneig Terra Rubra que tindrà lloc el dia 29 de 
desembre i en el qual participaran un total de 16 equips 
de les categories prebenjamí i benjamí. 

- La nit del 24 de desembre a la Sta. Creu es celebrarà 
l’arribada del Nadal a partir de les 00:00. La nit de 
reis, el 5 de gener, també serà celebrada a les nostres 
instal·lacions a la mateixa hora. 

D’altra banda, cal destacar que aquesta temporada es van 
presentar a tots els equips del club en un mateix acte, i a 
la pràctica va ser un fet que mai havia passat a la història 
del club. El dia 29 de setembre vam poder veure a tots 
els nostres jugadors, des dels més petits fins als més 
grans, i des del club cal dir que es va fer una valoració molt 
positiva, ja que va donar imatge d’unió i d’equip.

PRIMER EQUIP 
Actualment l’equip de 3a Catalana, que competeix al 
grup 1, ocupa la 4a posició després d’haver disputat ja 

14 partits. Durant les primeres 14 jornades, l’equip ha 
aconseguit 7 victòries, 3 empats i 4 derrotes. Veient el 
nivell de la categoria i també com s’han perdut alguns dels 
partits, es creu que hi ha qualitat suficient per a poder 
estar a la zona alta de la classificació amb els equips 
més competitius de la categoria. Pel que fa a objectius a 
assolir, des de la Junta només es demana que l’equip doni 
la cara a cada partit, que faci un joc que agradi al soci i 
que donin una bona imatge allà on van i sobretot als petits 
de la casa, que són el futur.

FILIAL 
El nostre segon equip que competeix a la 4a Catalana grup 
20, es troba a la 6a posició després d’haver disputat 10 
partits. En aquests s’han aconseguit un total de 4 victòries, 
1 empat i 5 derrotes. Tot i haver perdut tants de partits, 
l’equip està competint en tots els enfrontaments, i inclús 
ha estat capaç de plantar cara als equips que a priori 
opten a l’ascens de categoria. Pel que fa a la valoració 
de la directiva, com sempre es valora molt positivament 
l’equip filial, ja que dona l’oportunitat als ja amateurs 
sortits del juvenil de la casa i reforça al primer equip quan 
aquest ho necessita.

Finalment, des del club de futbol Jesús Catalònia us volem 
desitjar un bon Nadal i una bona entrada d’any.  

Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat del Club mitjançant 
l’Ebando i també a través de les xarxes socials.  

Facebook: www.facebook.com/jesus.catalonia 
Instagram: @ cfjesuscatalonia
La Junta del CF Jesús Catalònia
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Moltes són les hores que destinem l’equip de 
govern i el personal d’aquesta EMD a millorar el 
dia a dia de les jesusenques i dels jesusencs i en 
la mesura del possible sempre intentem trobar 
una solució apropiada o almenys haver fet tot 
el possible per haver-la intentat trobar. Després 
de més de tres anys, ens adonem que molts 
dels avisos que rebem i de les visites que ens 
feu, venen provocades per situacions incíviques 
i creiem que és cosa de totes i tots intentar 
solucionar-ho.
Podríem classificar aquestes conductes incíviques 
amb tres eixos genèrics per prendre’n consciència 
i intentar millorar-les entre totes i tots:

1. Circulació i mobilitat
La conducció cívica i respectuosa amb els 
senyals de circulació i respectar els llocs 
d’estacionament és fonamental per conviure 
còmodament. Aparcar sobre la vorera i als carrers 
on està prohibit, córrer més del permès, ocupar 
places de discapacitats, no respectar senyals 
verticals i horitzontals... no ajuda i dificulta el 
dia a dia dels usuaris i vianants. Per això des de 
l’EMD us demanem que respecteu les accions 
que hem dut a terme per limitar la velocitat i per 
motivar l’estacionament en els llocs permesos i 
degudament indicats. Veiem encara actituds que 
cal millorar, per exemple en l’entrada i sortida 
de l’escola, i que continuen sent un repte per 
a nosaltres i per a la Policia Local i és per això 
que demanem la màxima col·laboració ciutadana 
per aconseguir una bona circulació i una bona 
mobilitat al nostre poble.

2. Tinença d’animals de companyia
Nombroses són les queixes que arriben sobre 
el mal comportament relacionat amb la tinença 
d’animals de companyia, sobretot per la falta de 
recollida de defecacions i per permetre que orinen 
sobre immobles privats o béns públics. Malgrat 
la instal·lació de dues zones d’esbarjo caní, hi ha 
encara comportaments incívics a corregir i ens 
cal la col·laboració de totes i de tots per erradicar 
el problema. Si algú observa comportaments 
erronis, cal avisar la Policia Local o telefonar a 
l’oficina municipal per tal de fer efectiu l’avís 

o la posterior sanció corresponent. La bona 
convivència entre animals, propietaris d’animals 
i resta de veïns és fonamental per contribuir al 
benestar de Jesús i la seua gent. Mitjançant Línia 
Verda rebem moltes notificacions per procedir a 
la neteja d’excrements i ràpidament actuem amb 
la nostra brigada, però l’ideal seria que aquestes 
situacions no es produïssen o que els mateixos 
propietaris fossen els responsables de recollir el 
que l’animal fa al carrer.

3. Gestió dels residus
L’entrega i selecció de residus comporta 
també molts problemes al nostre poble. Som 
conscients de les mancances que hem patit 
durant els darrers mesos quant a manteniment 
de contenidors i equips per a la neteja viària i, per 
sort, s’aniran corregint en les properes setmanes, 
però això no trau que com a usuaris siguem 
responsables de l’ús que fem dels contenidors 
i de la gestió dels residus. Sovint veiem brossa 
al terra i escombraries dipositades en zones no 
permeses. Cada contenidor de reciclatge està 
habilitat per recollir un tipus de rebuig, així com 
també la resta de contenidors on hi va tot el que 
no es pot reciclar o l’oli, per exemple. La resta: 
electrodomèstics, mobles, utensilis diversos, etc. 
s’han de portar a la deixalleria i, en cas que no es 
puga, avisar al telèfon 673998352 per programar 
la recollida amb Acciona els dijous al matí. La 
col·laboració de totes i tots és molt necessària 
per solucionar els problemes d’incivisme a Jesús 
i per això demanem màxima implicació i denúncia 
sempre que siga necessari. Tant nosaltres, com 
la Policia Local estem a la vostra disposició per 
tal de poder mirar de detectar aquelles conductes 
recurrents que posen en risc la qualitat de vida 
de les nostres veïnes i veïns.

Entre totes i tots, fem de Jesús un poble cívic. 
Col·laboreu amb nosaltres!

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President de l’EMD de Jesús

FEM DE JESÚS UN POBLE CÍVIC
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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:
Desembre: 5 i 19.
Gener 2019: 9 i 23.
Febrer 2019: 6 i 20.

INSCRIPCIÓ AL PESSEBRE VIVENT DE JESÚS
El Pessebre Vivent es realitzarà els dies 25, 26, 29 i 30 
de desembre de 2018.
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.

ACTIVITATS FESTIVES I FIRALS 2019
• Gener: FESTA DE SANT ANTONI, Diumenge 20. 

• Febrer: 
* CARNESTOLTES. Dissabte 2.
* XIX FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE i III 

FIRA DE LA GARROFA. Del 22 al 24.

• Març: 
* SETMANA DE L’ESPORT I LA SALUT: Del 10 al 16.

• Abril: 
* XIII FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET. Divendres 

12 i dissabte 13.

• Juny:
* FESTA DE SANT BERNABÉ. Dissabte 8. 
* CATIFES DEL SAGRAT COR DE JESÚS. Diumenge 30. 
* REVETLLA DE SANT JOAN. Diumenge  23.

• Juliol: 
* FESTES MAJORS. Del 4 al 13.

• Setembre: 
* CURSA 5/10 KM DE JESÚS “Circuit Running Series 

TE”. Diumenge 7.

• Octubre: 
* FESTES DE SANT FRANCESC. Del 4 al 6. 
* FESTA DE LA CASTANYADA. Dijous 31.

HORARI DE NADAL DE L’EMD DE JESÚS  
Del 24 de desembre al 4 de gener, l’horari d’atenció al 
públic de les oficines de l’EMD de Jesús serà de dilluns a 
divendres de 9.00h a 14.00h.

XXIV FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE I III 
FIRA DE LA GARROFA
22, 23 i 24 de febrer de 2019

V RUTA DE TAPES DE JESÚS 2019
Durant el cap de setmana de la XXIV Fira de l’Oli de les 
Terres de l’Ebre i III Fira de la Garrofa (del 22 al 24 de 
febrer) i el primer cap de setmana del mes de març (de l’1 
al 3 de març).

CONCURS DE PESSEBRES CASOLANS
Inscripcions a les Oficines de la Parròquia 

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

BIBLIOTECA DE JESÚS - PUNT JOVE
Els dies 21, 24 i 31 de desembre romandrà tancada.
Disculpeu les molèsties.

LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES
TERRES DE L’EBRE

La Lliga contra el Càncer de les Terres de l’Ebre agraeix el 
suport rebut durant la capta de Sant Francesc. 
Es van recollir 425.70€, que seran destinats íntegrament a 
la investigació, suport i ajuda a malalts i famílies. 
Moltes gràcies en nom de molta gent.
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CALENDARI OFICIAL DE FESTES 
LABORALS PER AL 2018

1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
30 de març (Divendres Sant).
2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
21 de maig (Pasqua Granada).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
4 d’octubre (Sant Francesc).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (La Immaculada).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

De dilluns a divendres de 8h a 21h
HORARI DEL CONSULTORI MÈDIC DE JESÚS

Matí Tarda

Dilluns Dr. Juan Dra. Favà

Dimarts Dra. Favà Dr. Juan

Dimecres Dra. Favà Dr. Juan

Dijous Dr. Juan Pediatria (08:00 a 14:00h) Dra. Favà 

Divendres Rotatori Pediatria (08:00 a 14:00h) Rotatori

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.

 • Pediatria CAP Baix Ebre: Dilluns i dimarts de 08’00 a 14’00h.
 • Urgència Pediatria: De dilluns a divendres al CAP Baix Ebre de 15’00 a 21’00h (es dona cita el mateix dia a partir de les 
15’00h). 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per a qualsevol suggeriment us podeu adreçar al telèfon de 
l’EMD de Jesús 977 500 735 o a l’email emd.jesus@altanet.org

SERVEIS QUE OFEREIX 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.

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

La participació als actes programats per l’EMD de Jesús i les Entitats 
del Poble autoritza els organitzadors a poder publicar les fotografies 
realitzades en aquests a qualsevol mitjà de comunicació d’aquesta EMD.
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SUBVENCIONS
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 per a famílies amb infants A famílies que tinguin un o més infants nas-
cuts, adoptats, tutelats o acollits entre l’1 de 
juliol de 2018 i el 31 de desembre de 2018 
(ambdues dates incloses) i entre l’1 de gener 
de 2019 i el 31 d’agost de 2019 (ambdues 
dates incloses), sempre que no  superin uns 
ingressos límit.

Ajut per a les famílies en què hagi tingut 
lloc el naixement, adopció, tutela o acolli-
ment d’un o més infants i que no superin 
un determinat nivell d’ingressos, per tal 
de prevenir situacions de vulnerabilitat.

Un mes, a comptar des de 
l’endemà de la data de 
naixement de  l’infant, i l’úl-
tim dia de presentació de la 
sol·licitud coincideix amb la 
data del mes següent del 
naixement, adopció, tutela 
o acolliment dels infants 
pels quals se sol·licita l’ajut 
econòmic

AJUTS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Ajut Destinataris Objecte Termini Sol·licitud

Ajuts d’urgència social sobre po-
bresa energètica per al període 
01/07/2018 - 31/12/2019

Les persones i/o famílies empadronades als 
municipis de la comarca que tenen un conveni 
per la prestació del servei social bàsic amb el 
Consell Comarcal i es troben en situació de 
risc d’exclusió residencial

Ajut destinat a fer front al pagament de 
deutes de subministrament bàsics de la 
llar

15/11/2019

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€

MOSSOS D’ESQUADRA INFORMEN:
Recentment hem tingut coneixement de diversos incidents amb persones que han patit pràctiques presumptament fraudulentes per part 
d’operaris de companyies de manteniment de gas butà. Les presumptes revisions que es porten a terme per part d’aquests operaris són, 
en alguns casos innecessàries, i les factures per les reparacions efectuades, són desorbitades.
Les persones afectades són, en la majoria dels casos, gent en edat avançada.
En cas que hagi persones afectades, els recordem que podria tractar-se d’una estafa, així que els instem que presentin denuncia als Mos-
sos d’Esquadra. Les persones que tinguin dubtes poder fer la consulta a l’Agencia Catalana del Consum, trucant a 012.
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EXCEMPCIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES
El període per poder sol•licitar l’exempció de la taxa 
d’escombraries és de l’1 de desembre de 2018 fins al 31 
de gener 2019.
Documentació que cal portar:

Certificat dels ingressos.
DNI de totes les persones majors de 16 anys empadronades 
al domicili.
Rebut de la contribució urbana (IBI) o rebut de lloguer.

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 5

ADMINISTRATIU 12

PEDAGOGIA 2

EDUCACIÓ INFANTIL 5

FORMACIÓ EN PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL 1

TÈCNIC INFORMÀTIC 1

DELINEANT 1

HISTÒRIA 1

C. QUÍMIQUES 1

LABORATORI 2

LLIURAMENT DE PREMIS ALS GUANYADORS DEL XXI PREMI RA-
MON FERRANDO ADELL DE CONTES CURTS I POESIA.
Dissabte, 12 de gener de 2019. 19.00h.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
Organitza: Societat Cultural i Ecologista Sant Josep.
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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

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

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

i

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el 
DIA 23 D’AGOST DE 2018, DIJOUS, 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 certificació d’obres núm. 1 
de l’obra “Nou pavelló poliesportiu a Jesús, 1a. 
fase”.
3r.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb 
l’Associació Set Cervells per a la realització de 
l’activitat “Casal d’estiu 7C”.
4t.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a 
la Parròquia Sant Francesc.
5è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’Institut Roquetes.

Jesús, 20 d’agost 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 20 DE SETEMBRE DE 2018, DIJOUS, a les 
20:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el 
següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes corresponents a les 
sessions ordinària i extraordinàries anteriors.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de la modificació del preu públic 
P-7, per la realització de l’activitat esportiva Mitja 
marató, ¼ de Marató i Cursa 10 kms.
4t.- Aprovació del programa de les Festes de 
Sant Francesc 2018 i de la realització dels actes 
taurins que inclou.
5è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació 
de Veïns Pou de la Conxa.
6è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació 

Confraria del Sagrat Cor de Jesús.
7è.- Aprovació de la justificació de subvencions 
atorgades a l’AMPA de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané.
8è.- Precs i preguntes.

Jesús, 17 de setembre 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 
18 D’OCTUBRE DE 2018, DIJOUS, a les 20:00 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acte corresponent a la sessió 
ordinària anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació provisional de la modificació 
d’Ordenances Fiscals per a 2019.
4t.- Aprovació de la distribució del superàvit de la 
liquidació del pressupost 2017.
5è.- Aprovació inicial de la modificació 
pressupostària 2/2018.
6è.- Aprovació certificació núm. 2 d’obra Nou 
pavelló poliesportiu a Jesús, 1a. fase.
7è.- Atorgament de subvencions a l’AMPA Institut 
Escola Daniel Mangrané.
8è.- Atorgament d’una subvenció a l’AMPA Escola 
de Música Manel Martínes i Solà
9è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació 
Cultural Bonsais Terres de l’Ebre.
10è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació 
de Veïns Jesús Jesús Catalònia.
11è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’Associació de Veïns Jesús Catalònia.
12è.- Moció amb motiu del primer aniversari de 
l’1 d’Octubre.
13è.- Precs i preguntes.

Jesús, 15 d’octubre de 2018
EL PRESIDENT
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Agenda
desembre-gener

2018-2019

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

12 DE DESEMBRE
Venda de manualitats nadalenques dels alumnes del CPEE Sant 
Jordi per a La Marató de TV3 a la Pl. de la Creu.

15 DE DESEMBRE
18.00h Inauguració de l’Exposició “El ciclisme a Jesús”, a la  

Sala de la 2a Planta de l’Edifici de la Immaculada.
18.30h Projecció de l’audiovisual “Records del ciclisme a 

Jesús: 1964-2018” del Sr. Paco Fuentes, a la Sala 
Jordi Brull i Martínez.

19.30h Actuació de Muniatto Xou. 
 A continuació Recollida de Cartes pels Patges Reials.
 Al finalitzar l’acte es farà el lliurament de premis 

de les postals de Nadal de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané i del CPEE Sant Jordi.

 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

16 DE DESEMBRE
08.45h XV Trobada Cicloturista de Jesús per a La Marató de 

TV3. Càncer. XIII Memorial Miquel Espinós. Sortida i 
d’arribada Pèrgola.

 Durant el matí actuarà la Banda de Música i Conjunt 
Instrumental de l’Escola de Música.

10.30h Caminada per La Marató de TV3, des de l’IE Daniel 
Mangrané fins la Pl. Pati de la Immaculada.

 A continuació fotografía aèria 25è aniversari de l’EMD
18.00h Festival de l’Escola de Ball Twist Jesús, al Gimnàs de 

l’IE Daniel Mangrané.

19 DE DESEMBRE
Durant el matí, el Pare Noel visitarà els xiquets i xiquetes de 
la Llar d’Infants l’Espurna, de l’IE Daniel Mangrané i del CPEE 
Sant Jordi.
17.00h Manualitats de Nadal a la Biblioteca de Jesús – Punt 

Jove

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

Centre ICÀRIA, pels xiquets de l’IE Daniel Mangrané. 
15.00h Festival de Nadal de primària de l’IE Daniel Mangrané 

al Casal Jesusenc.
18.30h Visita del Pare Noel al Camp de la Santa Creu i 

xocolatada. 

21 DE DESEMBRE
11.30h Festival de Nadal d’Educació Infantil de l’IE Daniel 

Mangrané al Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.
17.00h Festival de Nadal de la Llar d’Infants. 
20.00h Audició de Nadal de l’Escola de Música Manel 

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

22 DE DESEMBRE
16.30h Partit de futbol del Primer Equip del CF Jesús Catalònia 

contra UE Rapitenca.
 A la mitja part en col·laboració amb La Marató de 

TV3: Un euro, un penal! 
19.00h Festival de Nadal del Club Patí Jesús al Pavelló de 

Ferreries.

23 DE DESEMBRE
20.30h Concert de Nadal a càrrec de la Banda de Música 

Manel Martines i Solà al Gimnàs de l’IE Daniel 
Mangrané.

24 DE DESEMBRE
10.00h Cantada de Nadales pel poble dels alumnes de 

l’Escola de Música.
17.00h Recollida de paquets per al Pare Noel fins a les 

18.00h.
18.00h Festa del Caga Tió, amb lliurament de llaminadures.
18.45h Cantada de nadales en anglès a càrrec dels alumnes 

de l’acadèmia Eixam English Academy.
 A continuació, arribada del Pare Noel.
 Lloc: Pèrgola.
20.00h Missa del Gall.
00.00h Festa Jove al  Camp de la Santa Creu. 

25 DE DESEMBRE
12.00h Missa de Nadal.
18h i 19h Pessebre Vivent de Jesús a la Residència Teresianes.

26 DE DESEMBRE
10.00h Missa de Sant Esteve.
18.00h i 19.30h
Pessebre Vivent de Jesús a la Residència Teresianes.

29 DE DESEMBRE
9.00h IX Torneig Terra Rubra. Categoria Benjamí i Prebenjamí.

18.00 i 19.30h
Pessebre Vivent de Jesús a la Residència Teresianes.

30 DE DESEMBRE
18 i 19.30h
Pessebre Vivent de Jesús a la Residència Teresianes.

31 DE DESEMBRE
Sopar de Cap d’Any al Casal Jesusenc.
23.45h Concentració al Campanar.
00.00h Campanades. 
00.15h Gran revetlla de Cap d’Any. “Moments de Ball”.
 Continuem la nit amb “Siscodisco.

2 DE GENER
10.00h Taller de Postals de Nadal per a xiquets/es de 5 a 11 

anys, a la Segona planta de l’Edifici de la Immaculada.

4 DE GENER
Entre les 17.30h i les 20.30h Recollida de paquets al Casal 
Jesusenc 

5 DE GENER
18.30h Visita dels Reis Mags als Noviciats de Jesús.
19.00h Cercavila a càrrec de la Banda de Música Manel 

Martines i Solà de Jesús.
19.45h Sortida de la Cavalcada dels Reis Mags.
Lliurament dels Premis del Concurs de Pessebres Casolans.
En acabar es començarà el repartiment dels paquets a domicili. 

00.00h Festa Jove al  Camp de la Santa Creu. 

9 DE GENER
18.00h Taller “Llegim en veu alta” a la Biblioteca de Jesús – 

Punt Jove

12 DE GENER
19.00h Lliurament de premis als guanyadors del XXI Premi 

Ramon Ferrando Adell de Contes Curts i Poesia, a la 
Sala Jordi Brull i Martínez.

23 DE GENER
18.00h Taller de manualitats “Emoticones” a la biblioteca de 

Jesús - Punt Jove


