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Acomiadem un any i, com sempre, ho hem fet 
amb tot un seguit d’activitats organitzades 
per diferents entitats que podreu veure en les 
pàgines interiors. També ho hem fet estrenant 
unes noves lluminàries al camp de futbol de la 
Santa Creu: un cop substituïts tots els elements, 
ara disposem d’una millor il·luminació amb la 
meitat del consum energètic. 

 I encetem un nou any, nous propòsits, noves 
il·lusions, nous reptes i també nous projectes 
que ens ajuden a millorar dia a dia el nostre 
Poble amb l’ajuda de tothom. Entre les 
actuacions que  anirem desenvolupant aquests 
primers mesos de l’any m’agradaria destacar:

Subvencions per a la rehabilitació de  
façanes i elements comuns als habitatges 
del raval històric del nostre Poble.  És evident 
l’estat de degradació d’algunes zones i malgrat 
els escassos recursos de què disposem i les 
limitacions de competències que tenim, volem 
ajudar en la mesura que puguem a dinamitzar 
la iniciativa privada per tal de millorar la zona 
més antiga de Jesús. És per això que a partir 
d’aquest any subvencionarem les obres menors 
de rehabilitació. Per a més informació us podeu 
adreçar a les oficines municipals.

Recollida de brossa, neteja viària i deixalleria 
mòbil. Ja hem comentat en diverses ocasions 
que estem esperant el canvi de totes les illes 
de contenidors de recollida tant de brossa com 
de les diferents fraccions, així com la millora 
de la neteja viària amb nous vehicles i més 
personal. Referent als vehicles a poc a poc es 
van sumant efectius que s’han de traduir en 
una millora progressiva de l’estat dels nostres 
carrers, sempre amb la col·laboració dels veïns 
i evitant conductes incíviques. Pel que fa als 
contenidors, esperem que en les properes 
setmanes el canvi tan esperat ja siga una 
realitat, i la novetat és que a partir del mes de 

març podrem disposar d’un servei de deixalleria 
mòbil itinerant als carrers del nostre poble 
per tal de facilitar als usuaris poder dipositar 
tot tipus de residus: des dels més menuts, 
com ara piles, fins als més voluminosos, com 
electrodomèstics, etc.

Jesús Poble Cardioprotegit. Com ja sabeu, 
el passat mes de novembre l’associació Jesús 
es mou, ens va lliurar un nou desfibril·lador que 
està ubicat a l’exterior del Mercat Municipal. 
Ara hem adquirit 3 noves vitrines per tal de 
poder ubicar al carrer els tres desfibril·ladors 
que ja teníem a l’interior d’equipaments 
municipals.  D’aquesta manera a partir d’ara 
tindrem desfibril·ladors situats a l’exterior del 
camp de futbol, de les piscines municipals i de 
les oficines de l’EMD, accessibles per a tothom 
les 24 hores del dia tot i que esperem no haver 
d’utilitzar. En aquest Informatiu trobareu un 
plànol amb les ubicacions.

Aquest 2019 la nostra administració està 
d’aniversari, celebrem 25 anys de la 
seua constitució. Les administracions les 
representem persones i, en aquesta ocasió, 
em toca a mi estar-hi al capdavant, però 
evidentment al llarg d’aquests 25 anys han 
estat moltes les persones que n’han format 
part, des de diferents ocupacions: unes des de 
la vessant política, altres com a treballadores 
i treballadors, col·laboradors, etc. i tots i 
cadascun han aportat el seu treball, dedicació, 
sacrifici i a poc a poc tots han anat configurant 
una administració propera i de servei. Vull 
aprofitar aquest aniversari per a agrair 
públicament el treball de totes les persones 
al llarg d’aquest anys, i especialment a tota 
la gent que ara fa 25 anys formaven part del 
consell de barri i que, encapçalats per Pere 
Panisello, van decidir emprendre un camí gens 
fàcil en aquell moment, però que ara, amb el 
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transcurs del temps, podem comprovar que 
aquella decisió ens ha permès tindre el Poble 
que tenim. El més sincer i sentit record a 
tots els que malauradament ens han deixat i  
l’agraïment a tots els que ho han fet possible. 

I ja per a finalitzar i com és habitual, l’últim cap 
de setmana de febrer tenim cita amb la Fira 
de l’Oli i la Garrofa, que enguany arriba a la 
seua 24ena edició. Un any més durant un cap 
de setmana es veurà el fruit del treball durant 
mesos de tota la comissió organitzadora amb 
el suport de la Secció de Festes. Són moltes 
les novetats que presentarem, però permeteu-
me que en puga destacar una.  Coincidint 
amb la inauguració de la fira, tindrà lloc la 
presentació de la Taula de l’Oli de Catalunya, 
un espai de confluència que naix a Jesús amb 

la voluntat d’aglutinar tot el món de l’oli català 
per tal d’esdevenir una taula on debatre totes 
les problemàtiques que afecten un sector 
tan important a les nostres terres com és 
l’agricultura, i especialment l’oli. Per tal de 
donar suport a aquesta presentació i també per 
inaugurar la fira comptarem amb la presència 
del Molt Hble. President Quim Torra.

Esperem que el temps ens acompanye i pugem 
gaudir tots junts d’un cap de setmana de Fira i 
Festa al voltant del món de l’oli, la garrofa i la 
pagesia.

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

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

En aquest plànol podeu veure la ubicació dels 4 
desfibril·ladors que tenim actualment.  

Tan important és tenir aquests dispositius DEA al nostre 
Poble com saber-los utilitzar, i és per això que el proper 
divendres 15 de març a les 21.00h, organitzada per 
l’Associació Jesús es mou, es realitzarà una xarrada 
informativa sobre les tècniques de reanimació i l’ús 
del desfibril·lador en el cas d’aturada cardíaca a la Sala 
Jordi Brull de l’EMD.

5



#mosparlem

#mosparlem
Ser/fer d’ Enginyer Tècnic Agrícola és una 
circumstància o una passió?
Podríem dir que és una passió però també una 
circumstància i m’explico: vaig estar molt lligat a 
l’esport des de menut (jugant a futbol amb el Jesús 
Catalònia) i això em va despertar la idea d’estudiar 
INEFC, però per diferents fets no vaig poder accedir-
hi i com a segona opció tenia l’enginyeria agrícola. 
A casa meua sempre hem tingut finques de terra 
d’oliveres i mandariners, a la família tots tenen 
els seus “trossets” per treballar-les. Els meus 
iaios (José Gisbert i José Cid) ja treballaven com 
a pagesos i el meu pare continua cuidant-les i 
cultivant-les amb dedicació i passió. Puc dir que de 
menut vaig créixer corrent per mig de les oliveres. 
A dia d’avui treballo al sector de l’oli i també em 
passo els meus ratets recollint oliva i garrofa amb 
la meua família.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
Seria quan vaig començar a estudiar Enginyer Tècnic 
Agrícola a Tortosa a la Universitat Internacional de 
Catalunya i després vaig emprendre a treballar a la 
Cooperativa Soldebre ara farà ja 15 anys.

Qui o què et desperta aquest neguit?
Tenir terres a casa i veure els meus pares a les 
finques treballant-les i el dia a dia al treball després 
de molts anys et fa tenir les ganes per tal de gaudir 
d’aquest món ple d’anècdotes i històries. Voldria 
afegir que tant el meu iaio (Troes) com el meu pare 
van ser presidents de la Cooperativa Àgrícola de 
Jesús.

I actualment què et motiva?
Em motiva defensar i projectar els olis de les nostres 
terres (Morrut, Sevillenc i Farg) que no tenen res a 
envejar a olis d’altres zones geogràfiques i intentar 
promocionar aquest or líquid.

Què t’aporta com a persona?
La veritat que és una faena que m’agrada, t’ompli 
perquè aprens cada dia de la gent que parles i et 
transmeten una passió que prové de generació en 
generació.

Quina és la part negativa?
Que en l’agricultura mai saps com serà la collita de 
l’any següent, ja que sempre estàs condicionat pel 
temps que farà, si plourà, si farà vent i també per 
la incertesa de saber a quin preu es pagarà l’oli. En 
l’agricultura dos més dos no són mai quatre.

Li has descobert alguna vessant inesperada? 
Sí, no m’hagués pogut pensar mai que en aquest 
treball les relacions personals viscudes m’hagen 
aportat uns lligams “amistosos” tant amb els 
agricultors com amb els companys de treball. 
Realment defineix l’important que han sigut les 
cooperatives agrícoles a nivell social.

Quins són els teus objectius?
Seguir treballant i millorant perquè l’agricultura 
continue sent un dels motors econòmics de les 

amb...
JOAN GISBERT

CID
“

“

Nascut a l’abril de 1980, és fill 
de Merce i Juanito, germà 
de Javi i orgullós pare 

de família. Apassionat del camp 
d’oliveres i dels seus fruits, posa 
el seu saber a disposició de la Fira 
de l’Oli i la Garrofa. És Enginyer 
Tècnic Agrícola per la Universitat 
Internacional de Catalunya de 
Tortosa i treballa a la Cooperativa 
SOLDEBRE SCCL com a Tècnic de 
l’olivera des de fa 15 anys.
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#mosparlem

Terres de l’Ebre i animar la gent jove a no deixar 
perdre el patrimoni i la cultura que ens han deixat 
les generacions anteriors, sent molt conscient de la 
complexitat de l’àmbit agrícola.

Com et veus d’aquí a 10 anys?
La veritat és que no m’ho he plantejat mai, la vida 
dona moltes voltes però espero tenir la mateixa 
il·lusió per les coses com tinc a dia d’avui.

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Jesús, per història, sempre ha estat un poble agrícola 
i gran productor d’oli, ja que hi havia comptabilitzats 
un centenar de molins d’oli. Posteriorment es va 
fundar la cooperativa agrícola de Jesús sent l’embrió, 
juntament amb les cooperatives de Roquetes i 
Tortosa, de l’actual cooperativa SOLDEBRE.

Així ser jesusenc/a per tu significa...?
Si em permeteu, canviant de tema, per contestar 
aquesta pregunta, ressaltaria l’època històrica 
que vaig poder participar i gaudir amb el Jesús 
Catalònia, representant el poble amb gent del poble 
i que podria definir perfectament el que significa per 
mi ser jesusenc: ORGULL!!!

Com projectes el nom de Jesús amb la teua 
activitat?
Els 15 anys treballant al sector agrícola m’han 
aportat conèixer molta gent del món de l’oli i sempre 
tens el moment d’explicar que es realitza una Fira 
de l’Oli al poble de Jesús per tal que la visiten i de 
passada que coneguen un poble amb molta vida, 
amb gent que s’implica en les activitats i actes que 
es gaudeixen. 

Què destacaries del teu poble?
Fent una metàfora amb l’olivera, compararia la 
vitalitat de la gent amb el vigor d’una olivera que 
any darrere any produeix fruits per elaborar l’or 
líquid que ens permet escriure una historia.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Fent una crítica positiva s’hauria de replantejar i 
potenciar la rehabilitació de cases del poble per tal 
que la joventut puga seguir vivint a Jesús, ja que 
existeixen moltes cases deshabitades.

Què els demanes als teus representants?
Que continuen treballant perquè la gent del poble 
tinga els millors serveis i comoditats per poder 
viure de la manera més digna.

Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble que 
vius més intensament (festes, fires, actes...)?

Per la meua faena, i ja que ho tenim tan a prop, la 
Fira de l’Oli i la Garrofa. És un cap de setmana on 
comparteixes xarrades amb gent del poble i de les 
Terres de l’Ebre parlant sobre l’Olivera i un producte 
com l’Oli que és de gran importància socialment i 
econòmicament. També cal remarcar la setmana de 
les Festes Majors.
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BENVINGUT 2019
Salutacions de nou jesusenques i jesusencs. 

Passades unes noves festivitats nadalenques i ben 
començat el nou any 2019, és hora de fer balanç 
i seguir tractant aquells temes que preocupen a la 
ciutadania. 

Si bé és cert que molts cops podem topar en la 
problemàtica de falta de pressupost o manca 
de personal per poder realitzar tasques com el 
manteniment d’arbrat i jardineria, neteja de carrers 
al nostre poble, entre d’altres, que son motiu 
de queixa, és la nostra funció com venim dient, 
posar èmfasi en intentar transmetre aquestes 
preocupacions i demanar que es solucionin el més 
aviat possible.

Si donem un tomb pel nostre poble, és fàcil 
evidenciar la brutícia acumulada en molts carrers i en 
la zona dels contenidors, que molts cops acumulen 
deixalles a la via pública que generen problemes de 
salubritat i donen també una mala imatge. Seguirem 
de prop la substitució dels contenidors i papereres 
en mal estat per pal·liar aquesta situació, així com 
l’aplicació del nou Conveni de neteja, però també 
fem una crida al civisme i demanem que aquells 
objectes que no hagin de depositar-se per la seva 
naturalesa en els contenidors de reciclatge, siguin 
portats als llocs de reciclatge habilitats com la 
deixalleria selectiva al Polígon Baix Ebre, o si més 
no, avisin al servei de recollida de mobles vells i 
electrodomèstics del que disposa Tortosa.

També és obvi, que als carrers del nostre poble 
s’han de seguir fent nombroses actuacions per 
suprimir barreres arquitectòniques, problema que 
afecta a nombrosos usuaris amb mobilitat reduïda 
i a tots aquells que simplement vulguin passejar 
als seus fills amb els seus cotxets per nadons. 
És urgent posar solució a aquest problema de 
mobilitat i dotar als nostres carrers de més passos 
de vianants per tal de fer-los més segurs.

Aprofitant també la proximitat de la XXIV Fira de 
l’Oli i la Garrofa, ens sumem al fet de potenciar 
l’agricultura de les nostres contrades, un dels pilars 

de la nostra economia, ja que si més no, som un 
entorn prominentment rural. En aquest sentit, és 
de destacar també la proposta impulsada pel partit 
ERC, on els seus regidors han presentat o ho faran 
en els pròxims plens, una moció en defensa dels 
citricultors als ajuntaments i Consells Comarcals 
dels municipis del Baix Ebre i Montsià afectats per 
aquesta problemàtica dels cítrics. Aquesta moció 
insta al govern espanyol a sol·licitar l’activació de 
la clàusula de salvaguarda. L’acord de lliure comerç 
entre la Unió Europea i els països de l’Àfrica 
Meridional preveu que en el cas que la importació 
de cítrics repercuteixi negativament en la venda i la 
comercialització de les varietats europees es pugui 
activa una clàusula de salvaguarda, que l’estat 
espanyol no ho ha volgut fer. Esquerra Republicana 
també reclama que es reforcin les mesures de 
control fitosanitàries de les importacions per 
augmentar la seguretat de les plantacions citrícoles 
i garantir la seguretat alimentària dels consumidors. 
A més, el partit republicà insta al govern espanyol 
a fer estudis d’avaluació sobre l’impacte econòmic 
i mediambiental d’aquest acord de lliure comerç. 
Aquests estudis ja es van demanar l’any 2016 quan 
el Senat, a instàncies d’Esquerra Republicana, va 
aprovar una moció en defensa dels citricultors on 
s’establien diverses mesures.

Aprofitem l’avinentesa, per encoratjar-vos a 
participar activament en la XXIV Fira de l’Oli i la 
Garrofa i gaudir com sempre d’aquesta festa, que 
any rere any aglutina en el nostre poble diversos 
expositors d’arreu de les nostres terres i nombrosos 
actes per gaudir amb tota la família dels productes 
que s’elaboren en les nostres comarques

Atentament,

Juanjo Subirats
Portaveu del grup Municipal

d’ERC a l’EMD de Jesús. 

Albert Queral
Regidor d’ERC a
l’EMD de Jesús.

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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MOVEM JESÚS
Benvolguts jesusencs i jesusenques, poc a poc 
passa el temps i ja hem entrat al 2019, un any 
on hi haurà eleccions municipals per triar els 
representants a la nostra EMD i a tota Tortosa, un 
any on també hi haurà eleccions europees i qui sap 
si generals i catalanes...

A la gent de Movem Jesús ens preocupen totes i més 
en la situació actual, on l’atur i la pobresa continuen 
estant molt presents, el perill de l’extrema dreta i 
tota la situació catalana. Ara bé, no ens enganyem, 
la nostra realitat és treballar pel poble de Jesús i 
també per al municipi de Tortosa, que prou falta fa 
tal i com estan les coses.

En este sentit, és hora de repassar què ha fet tant 
el govern de l’EMD de Jesús, format pel PdCat, i el 
de l’Ajuntament de Tortosa, format també pel PdCat 
i ERC. Si mirem el programa que portava fa 4 anys 
el partit a Jesús, llavors es deien CiU, veurem com 
moltes de les promeses no s’han complert tot i que 
han tingut majoria absoluta per desenvolupar-les 
durant 4 anys: construcció d’aparcaments a la zona 
del cementeri, millora de les voreres i supressió 
de barreres arquitectòniques, nou dispensari del 
metge, construcció d’una deixalleria i creació i 
activació d’un polígon industrial per a la petita i 
mitjana empresa. De tot això que van prometre és 
evident que no s’ha fet res.

De fet, tots aquets punts els portàvem la majoria 
de partits als nostres programes electorals i de 
segur que els seguirem portant per a les eleccions 
del mes de maig. Són propostes importants per 
al desenvolupament del nostre poble, però que 
per manca de lideratge i treball no s’han fet. Hi 
ha altres propostes que Movem Jesús continuarà 
defensant i proposant com un pla d’habitatge per 
arreglar i controlar les cases i solars en mal estat 
a la part antiga del poble, buscant solucions per 
rehabilitar-les.

D’altra banda, un altre problema que tenen els veïns 
i veïnes de la part alta del poble és la falta d’accés 
a l’escola pública, havent de baixar per la rampa 

del davant de l’Associació de Veïns, travessant 
el barranc de la Vall Cervera. Seria bo pensar en 
facilitar l’accés a la zona amb una escala mecànica 
i una passarel·la perquè els veïns d’aquesta zona 
també són del poble. El mateix passa amb el 
transport públic que hauria d’arribar en aquesta 
zona. Aquestes i moltes altres propostes, sobretot 
en la línia de dinamitzar el poble i la nostra 
economia, seran les que presentarem els propers 
mesos per moure Jesús tenint en compte a tota la 
seua gent.

De moment, us desitgem una bona Fira de l’Oli i 
de la Garrofa, i recordeu que seguim treballant pel 
canvi a Tortosa amb Jordi Jordan i a Jesús amb un 
servidor. Fins la propera!

Ramon Pujol Fores
Portaveu de Movem Jesús a l’EMD de Jesús

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

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei
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URBANITZACIÓ EXTERIOR I ACCESOS PAVELLÓ POLIESPORTIU
El Pavelló poliesportiu pràcticament ja és una 
realitat, i en les properes setmanes començarà 
l’obra d’urbanització de la zona exterior i accessos. 

Aquesta segona fase complementarà el pavelló 
i, a més de donar accés a la nova instal·lació, 
volem que siga una zona de jocs, un espai on les 
xiquetes i xiquets del poble puguen “jugar a pilota” 
a l’aire lliure, on puguen fer allò que fèiem quan 
érem menuts a qualsevol carrer o plaça i que, 

actualment, havent-se triplicat el parc mòbil i també 
amb l’aparició de tot tipus de dispositius electrònics  
per al joc sembla gairebé impossible. 

Esperem poder anar completant aquesta zona amb 
nous elements a mesura que disposem de nous 
recursos econòmics, i esperem també poder-ho fer 
amb els suggeriments que ens feu arribar entre 
totes i tots.
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018
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Acabem de tancar els pressupostos participatius 
de l’edició anterior. Vam començar l’any 2018 amb 
la proposta  dels 7Cervells, la que va quedar en 
primera posició: Millora del tancament  de la plaça 
22 de març. Inversió que ha estat molt ben rebuda 
per part del veïnat i que ja heu pogut gaudir durant 
tot l’any.

Aquest mes de gener s’ha donat a conèixer la 
segona de les propostes guanyadores: Millora 
del vestuari de la comitiva reial i confecció d’una 
carrossa per a la Cavalcada de Reis, presentada 
per la Comissió organitzadora de la Cavalcada de 
Reis i vehiculada mitjançant l’AVV Jesús Catalònia. 
Felicitem els responsables per la faena feta i per 
dur la màgia al nostre poble i a cada racó de les 
nostres llars.

La tercera de les propostes, presentada per 
l’Associació Josep Puig: Millora del mobiliari urbà,  
ha anat agafant forma durant els mesos. Cal que 
precisem que tot el material adquirit  per dotar 
aquesta proposta s’ha ubicat, majoritàriament,  
seguint les vostres peticions als diferents 
#mosparlem que s’han dut a terme durant l’any, i 
també a propostes que ens heu fet arribar a peu 
de carrer. Podem gaudir d’una font per a la zona 
de l’esbarjo caní del carrer Sèquia, cendrers per a 
papereres que hem anat ubicant en diferents zones 
del poble, dos bancs per al passeig del carrer Cid 
i Mulet i dos bancs per a l’avinguda de Jesús a 
Roquetes. Si creieu que podrien faltar bancs, 
papereres, cendrers o altres en alguna ubicació 
concreta, quan vulgueu, #mosparlem.

La quarta de les propostes, també fruit del 
#mosparlem, va ser presentada a nivell individual 
per un veí: Millora de la imatge de l’entrada al 
poble, que ha vist la llum aquest mes de desembre. 
El nom del nostre poble, Jesús, presideix l’entrada 
per la rotonda de la Casella, al costat de les pedres 
de molí i l’olivera, com a símbol d’identitat i estima 
al nostre poble i a les nostres arrels. Per diversos 
canals ens heu fet arribar els vostres comentaris i 

reaccions, majoritàriament molt positives. Realment 
estem molt contents de com ha quedat.

En pocs dies començaran a ser realitat les millores 
que van ser escollides per executar durant  aquest 
any 2019. Ben prompte podrem gaudir d’un nou 
marcador electrònic al camp de Futbol de la Santa 
Creu (proposta del CFJ Catalònia) i es faran les 
obres d’ampliació i millora de la porta de la Masia 
per tal de facilitar l’accés i la conservació del nostre 
estimat Hydracus (proposta dels 7C). L’opció 
guanyadora (presentada pels alumnes de l’IEDM i 
l’AMPA): Millora de l’accés i supressió de barreres 
arquitectòniques a l’IEDM, en ser més complexa 
requereix un projecte previ, validat per experts del 
Departament d’Ensenyament i només es podrà 
realitzar en període no lectiu. Esperem gaudir-ne a 
l’inici del nou curs.

Com ja sabeu l’import destinat als pressupostos 
participatius són 20.000€ i les propostes s’executen 
en l’ordre de prioritat que surt per votació popular, 
fins exhaurir la dotació econòmica prevista. Una 
gestió acurada del pressupost i el fet que disposem 
del personal de brigada ens ha permès abaratir 
costos podent executar, en la passada edició,  el 
100% de les propostes presentades a la fase final.

Iniciat el 2019 podeu trobar a les oficines municipals 
els formularis per presentar noves propostes. 
Només cal que ens digueu què us agradaria fer, 
on aniria ubicat, quins elements penseu que seran 
necessaris i acompanyar-ho d’una senzilla valoració 
econòmica. Han de ser propostes viables, amb un 
pressupost màxim de 20.000€, ubicades al poble i 
pensades per a l’interès general. Totes les propostes 
presentades que compleixin aquests requisits es 
votaran al Consell de Participació Ciutadana, i les 
quatre finalistes passaran a votació popular.

Tu pots prioritzar, tu pot decidir, tu tens molt a dir: 
participa-hi!

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: COMENCEM UN NOU CICLE

13



Diputació de Tarragona
Activitats Culturals 2.442,65 €
Protecció de la Salut Pública (socorristes) 5.270,79 €
XXIII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre 5.293,57 €
Inversions en equipaments municipals i adquisició de béns mobles 5.000,00 €
PAM 2018 (despesa corrent) 81.401,00 €
PAM 2018 (inversions) 70.000,00 €
Interessos dels préstecs 6,00 €
Consultori mèdic 2.701,80 €
Escola de Música, curs 2017-2018 20.921,23 €
Llar d’Infants, curs 2017-2018 34.037,50 €
Protecció de la Salut Pública (control de plagues) 2.789,56 €
Programa PEXI (equipament informàtic) 27.677,00 €
E-catàleg DT (Actuacions, 2018) 6.133,00€
Activitats esportives 488,03 €
Edició estovalles de paper 307,75 €
Edició llibre Treballs de Recerca en l’àmbit literari i de l’exili 546,74 €
Total Subvencions Diputació de Tarragona 265.016,62 €

Consell Comarcal del Baix Ebre
Ensenyaments musicals, curs 17-18, anualitat 2018. 3.504,75 €
Millora d’un tram del Camí Masets de Pinyol 6.588,65 €

Total subvencions Consell Comarcal del Baix Ebre 10.093,40 €

Generalitat de Catalunya
Institut de les lletres Catalanes: XII Fira Literària Joan Cid i Mulet 1.132,00 €
Equipament sala exposicions 2a planta 14.250,00 €
Escola de Música, curs 2016-2017 7.518,13 €
Activitats joves i punt jove (contracte-programa) 3.850,00 €
CAT Salut (Consultori mèdic) 16.944,83 €

Total Subvencions Generalitat de Catalunya 43.694,96 €

TOTAL SUBVENCIONS REBUDES 318.804,98 €

SUBVENCIONS ATORGADES A L’EMD DE JESÚS 2018

OBRES I MILLORES

CANVI D’ENLLUMENAT I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA AL CAMP DE LA SANTA CREU
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Entitat Activitats subvencionada Import atorgat
Associació de Veïns Jesús 
Catalònia

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

3.100,00 €

Cavalcada Reis 18-19 1.100,00 €
Catifes Sagrat Cor 1.260,00 €
33a Convocatòria Premis Literaris Jesús Catalònia, 2018 700,00 €
Indumentària i altre material Cavalcada de Reis 3.500,00 €
Construcció d’una carrossa per participar a la Cavalcada de Reis 3.000,00 €
Total 12.660,00 €

Club de Futbol Jesús Catalònia Conveni de col·laboració: Foment i desenvolupament d’activitats esportives 6.900,00 €
Associació Cultural 7 Cervells Conveni col·laboració: Casal d’Estiu 7C 3.900,00 €
Parròquia Sant Francesc Pessebre Vivent 18-19 1.100,00 €

Campaments Vallibona 400,00 €
Total 1.500,00 €

Jeremy Alcoba Conveni de col·laboració: Participació en competicions oficials. 1.350,00 €
Grallers de Jesús XXIII Trobada de Grallers, Dolçainers i Tabalers dels Països Catalans 260,00 €
AMPA IE Daniel Mangrané Organització i realització de la festa de cloenda del mejador escolar, curs 

2017-2018
300,00 €

Concurs literari Sant Jordi, 2018 100,00 €
Festa de Graduació 4t ESO 600,00 €
Compra d’un congelador per al menjador IE Daniel Mangrané 650,00 €
Total 1.650,00 €

AMPA Escola de Música Manel 
Martines i Solà

Stage musical, 2018 300,00 €

Club de Bitlles Catalònia de Jesús XXIX Lliga de les Terres de l’Ebre 300,00 €
Associació Cultural Bonsais Terres 
de l’Ebre

Taller de Bonsais 400,00 €

Associació de Veïns Pou de la 
Conxa

Realització festa anual de l’associació 300,00 €

Associació Confraria del Sagrat 
Cor de Jesús

Catifes del Sagrat Cor i Festivitat de Setmana Santa, 2017 500,00 €

Casal de Jubilats Sant Francesc Conveni de col·laboració: Servei de podologia per als associats 1.200,00 €
Club Ciclista de Jesús Conveni de col·laboració: XV Trobada Clicloturista de Jesús per la Marató de 

TV3, 2018
1.300,00 €

IES Roquetes Conveni de col·laboració: Beques millors alumnes curs 17-18 300,00 €
Total Subvencions atorgades 32.820,00 €

SUBVENCIONS LLIURADES PER L’EMD DE JESÚS A ENTITATS DEL POBLE, 2018
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ESCOLA I BANDA DE MÚSICA
Ja han passat de dates nadalenques i toca fer repàs 
de tot el que han donat de sí des de l’Escola i Banda 
Manel Martines i Solà.

Les activitats van començar el dimarts 18 de 
desembre, l’aula de piano de l’escola de música 
fa fer la seva audició de Nadal. A les 19:30 i l’aula 
polivalent de l’EMMS tot l’alumnat de piano va 
anar interpretant les diferents obres que han estat 
treballant durant aquest primer trimestre. La veritat 
es que tots els alumnes van donar la talla. Des d’aquí 
els donem un fort aplaudiment, així com també al seu 
professor pel treball fet.

El divendres de la mateixa setmana, dia 21 de 
desembre, van ser la resta d’aules de l’escola i les 
diferents agrupacions de l’EMMS els que van fer 
l’audició de Nadal. A les 20:00 i al gimnàs de l’I-E 
Daniel Mangrané va tenir lloc l’audició. Magnífica 
audició on vam poder escoltar els diferents alumnes 
i grups de l’escola, acabant l’audició amb la coral 
d’adults de l’EMMS, que enguany ha començat de 
manera permanent les seves classes. Des d’aquí 
volem animar a la gent que vol cantar i que vulgui 
formar part d’aquesta coral que passi per l’escola a 
demanar informació.

El diumenge 23 va ser el torn de la banda, i a les 
20:30 de la tarda, i al gimnàs de l’I-E D. Mangrané, 

ens van oferir el ja tradicional concert de Nadal. Amb 
peces molt variades i adients per a aquestes dates. 
El concert, com sempre, va comptar amb sorpreses 
de l’última hora, que sempre fan d’aquest concert 
que sigui molt especial.

Seguint amb les activitats ja tradicionals, el dilluns 
24 de desembre i des de les 10:00 del matí, la coral 
jove i l’orquestra de guitarres jove fan fer la cantada 
de nadales pel poble. Posant així l’ambient nadalenc 
als comerços i lloc emblemàtics del nostre poble.

Dintre d’aquestes festes no podia faltar la cavalcada 
del Reis Mags, i com no, la banda també en va formar 
part posant música a la desfilada. Una desfilada 
plena d’il·lusió i d’alegria dels nens i nenes del poble.

Després del Nadal van tornar les classes i amb elles, 
els exàmens del primer quadrimestre que els vam fer 
la setmana del 21 al 25 de gener. Perquè no tot són 
actuacions i concerts, el nostre alumnat ha de passar 
també unes proves per a poder adquirir cada vegada 
més nivell, i així de mostrar-ho a les actuacions.

Gràcies des d’aquí als que feu possible que l’EMMS 
continuï endavant!!! 

PROPERES ACTIVITATS MUSICALS

23 i 24 de febrer – Fira de l’Oli
De l’1 al 5 d’abril – SETMANA CULTURAL
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Arrenquem el segon trimestre de la llar d’infants amb 
noves activitats i descobertes. El passat mes de 
desembre els xiquets i xiquetes de la llar van endinsar-
se en la màgia nadalenca d’aquestes festes a través 
de diverses activitats, entre les que destaquem 
aquelles on les famílies han participat i col·laborat, 
com el taller de galetes nadalenques on els xiquets 
i xiquetes van gaudir fent galetes i coneixent com es 
feia la massa, i la festa nadalenca, on petits i grans 
vam gaudir d’una estona tots junts fent cagar el tió, 

cantant nadales, escoltant un conte nadalenc i fent 
un fanalet. Gràcies famílies!!!
Després de les vacances de Nadal i en ple hivern ens 
hem endinsat en aquesta estació de l’any a través 
de diferents activitats basades en l’experimentació, 
manipulació i el joc. Ens ho passem molt bé i cada 
dia ampliem els nostres aprenentatges gaudint i 
divertint-nos molt!!! 
Sí voleu conèixer quines són aquestes activitats 
no dubteu de visitar el nostre blog: espurnajesus.
blogspot.com

LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
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COMENCEM 2019
L’IE Daniel Mangrané ha engegat el 2019 amb 
molta força: activitats, projectes, sortides, tallers, 
xerrades a famílies… A més, hem rebut la visita 
del sotsdirector general de la inspecció i d’altres 
centres del territori, perquè expliquem el nostre 
projecte educatiu i la gestió del dia a dia.

Vam tancar el 2018 amb el tradicional Festival 
de Nadal, aquest i els altres celebrats,  han 
estat ben valorats a les enquestes enviades als 
diferents sectors de la comunitat educativa. Agraïm 
les vostres respostes i suggeriments i, des del 
centre, es tindran en compte en futures propostes. 
#juntsmillor

En pròximes dates, a banda de l’esquiada d’ESO, 
realitzarem el primer intercanvi europeu amb un 
institut de la localitat italiana de Cerveteri, propera 
a Roma; amb l’objectiu de potenciar l’ús de la 
llengua anglesa i l’intercanvi cultural. Segur que 
resultarà una experiència molt enriquidora per al 
nostre alumnat de 1r i 2n d’ESO.

Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la 
nostra web i el compte de Twitter (@IEDMangrane). 
Us destaquem les següents:

•• Hem continuat el cicle de xerrades Parlem-
ne amb la presència del psicòleg, educador i 
periodista Jaume Funes. Especialitzat en el món 
dels adolescents i les seves dificultats socials, 

és autor, entre d’altres, dels llibres: Estima’m 
quan menys ho mereixi… perquè és quan més 
ho necessito (2018) i Educar adolescents sense 
perdre la calma (2016).

•• Continuem millorant la dotació informàtica i de 
mobiliari. Hem adquirit trenta Chromebooks 
nous, hem rebut mobiliari innovador des del 
Departament d’Educació i rebrem durant aquest 
trimestre més material informàtic i digital. A més, 
s’han adquirit gronxadors pel pati de primer cicle 
i una cuina, caseta de fusta i plantetes per al pati 
d’infantil. La Biblioteca també ha tingut millores 
amb nou equipament i la instal·lació de grades.

•• El grup Projecta, com a resultat d’una de les 
iniciatives que ha engegat durant aquest curs, 
ha obert el “Mini Bar”. Durant els horaris 
d’esbarjo dona servei de menjar i beguda per al 
nostre alumnat i claustre. A més, puntualment, 
col·laboren amb l’alumnat de cuina del CEE Sant 
Jordi.

•• Durant aquest trimestre, participarem en el I 
Congrés de petits científics que es celebrarà 
a Terres de l’Ebre. L’ alumnat de 5è ja està 
treballant en la seva preparació. També, ja tenim 
els nostres representants per al XV Certamen 
Nacional de Lectura en Veu Alta i per al concurs 
literari Sambori. Bona feina i molta sort!

I seguim avançant dia a dia, com diu el nostre 
alumnat: ...Donem-nos la mà i alcem un somni únic!
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CÒCTEL DE NOTÍCIES CPEE SANT JORDI
Educació emocional a l’Aula Menta. 
Conèixer les pròpies emocions i identificar les 
emocions dels altres és important. És per això que 
durant el primer trimestre hem parlat d’emocions, les 
hem expressat a través de diferents llenguatges, hem 
reflexionat sobre les pròpies accions, les nostres 
capacitats i potencialitat... 
Aquest treball l’hem realitzat a través del projecte, “LA 
MEVA HISTÒRIA” amb el suport d’una caixa màgica, 
que ens ha ajudat a conèixer-nos una mica més! 
Cada setmana s’ha emportat la caixa un alumne 
de l’aula i hi ha posat coses especials per ell. A la 
propera sessió ens ho ha mostrat i explicat a la resta.  
Amb aquesta activitats hem passat una estona 
divertida i emocionant escoltant les anècdotes, 
històries i vivències de cadascun dels nostres 
companys/es de l’aula! A dins la caixa hi hem posat 
des de fotografies d’algú que estimem molt fins a 
objectes, joguines,... que ens agraden molt o ens 
recorden a algú. 

L’aula nova i la xocolata
Partint dels interessos i motivacions del grup i d’un 
procés de propostes i votacions el tema guanyador ha 
estat, “LA XOCOLATA”. 
Per poder començar a respondre les preguntes que 
ens planteja aquest projecte, hem anat a buscar 
llibres i una pel·lícula sobre la xocolata a la Biblioteca 
Marcel·lí Domingo de Tortosa. Amb tot el material 
que hem agafat en préstec i amb aliments que tenen 
xocolata, hem muntat un racó a l’aula.

L’aula Pont amb la Marató
La fundació de la Marató ha col·laborat amb el centre 
amb una xerrada sobre el càncer. 
Vam poder conèixer els hàbits que cal fomentar i 
evitar per la prevenció d’aquesta malaltia. 

La millor forma d’ajudar als afectats d’aquesta 
malaltia és col·laborar en la investigació contra el 
càncer. Per aquest motiu i com cada any vam muntar 
una paradeta a per vendre diferents manualitats i 
posar el nostre granet de sorra per la recerca.       

La cafeteria del Programa de Formació Inserció 
d’Auxiliar de cuina. 
Un curs més hem engegat el projecte de cafeteria. 
Aquest projecte ens permet desenvolupar 
competències per desenvolupament personal i 
professional.  
La planificació, l’organització, la compra, l’elaboració, 
la venda i els comptes són aspectes que treballem 
per aprendre a gestionar la nostra petita empresa. 
Cada dimecres oferim a companys, companyes i 
professionals la possibilitat d’adquirir l’esmorzar a la 
nostra cuina. 

Els investigadors del Programa de Formació Inserció 
d’instal·lacions electrotècniques en edificis
Hem après a través d’una activitat molt divertida 
basada en el descobriment! 
El meu nom! Què en sé sobre el meu nom? Se qui 
me’l va posar i perquè? Quins personatges històrics 
també es deien com jo? Hi ha algun artista que es 
digui com jo? I cançó dedicada al meu nom? Què hi 
diu Internet sobre el meu nom? Quin és l’origen del 
meu nom? I les principals característiques?
Aquestes són totes les 
qüestions que cada alumne 
ha anat trobant sobre el seu 
nom. Han creat un document, 
l’han llegit a la resta i han 
pogut compartir allò que 
pensen que els defineix, que 
els identifica, que els agrada, 
que desitgen...
Un treball molt interessant i 
enriquidor.
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Ja fa més de dos anys que vam engegar al nostre 
poble el programa “NO ESTEU SOLS”.
És un projecte d’atenció i assistència a les persones 
majors de 65 anys que viuen soles i que podem dur a 
terme gràcies al treball coordinat entre EMD, Serveis 
Socials, Serveis Sanitaris, Policia Local, Empresa 
Municipal de Serveis Públics i Creu Roja.
Actualment se’n beneficien 22 usuaris dels quals 
7 tenen teleassistència, 8 dependència i 4 servei 
d’ajuda a domicili amb una treballadora familiar.
Les actuacions són continuades amb trucades als 
usuaris per comprovar la seua situació, visites a 
domicili per part de serveis socials, serveis sanitaris 
i Creu Roja.
En el cas de necessitar-ho, voluntaris de Creu Roja 
els acompanyen a visites al metge o a les activitats 
que s’organitzen per a ells. Entre aquestes activitats 
destaquen tardes lúdiques amb jocs com el bingo, 
sessions informatives de salut...
En els mesos d’hivern, i coincidint amb l’onada de 
fred, es reforça l’atenció i es facilita per part de Creu 
Roja el material que puguen necessitar com ara 
mantes, bosses d’aigua calenta...

No tothom té la possibilitat de reunir-se amb la família 
en èpoques especials com ara Nadal i per això aquest 
any 6 usuaris van poder compartir un dinar el dia de 
Nadal i el dia de Sant Esteve amb altres avis a les 
residències de Sant Miquel i l’Onada. L’experiència 
va ser realment positiva!
La soledat és un dels grans mals de les persones 
grans i que els afecta d’una manera invisible a la 
salut i a la part emocional. Un informe de la Fundació 
Cuberes Donlo posa en evidència que “els  vincles 
personals i afectius són essencials per mantenir 
i incrementar la qualitat de vida de les persones 
grans”.
Per tot això el programa també ens condueix a dur a 
terme accions on la nostra gent se senta acompanyada 
i que mai puguen pensar que “estan sols”.
Aquest treball no seria possible sense la tasca dels 
voluntaris i per això aprofitem l’oportunitat per fer una 
crida de voluntariat per dur a terme acompanyaments 
i visites a les persones del programa “NO ESTEU 
SOLS”.

Susanna Gómez Aixendri
Regidora de la Gent Gran

NO ESTEU SOLS

DEIXALLERIA MÒBIL
Al mes de març es posarà en marxa la nova 
deixalleria mòbil urbana que ens permetrà apropar 
al poble aquest servei de manera àgil, còmoda i 
actualitzada atenent les demandes veïnals.
Es tracta d’una unitat mòbil que podrà ser 
emplaçada en diferents punts del poble, facilitant 
així la classificació de materials, amb una clara 
aposta per contribuir a la millora mediambiental.

Al marge de les fraccions habituals de cartons, vidre 
i envasos en una de les cares de la nova unitat, 
s’incorpora a l’altra la novetat de petits elements 
tipus telèfons, CD, cartutxos d’impressora, 
medicaments caducats, cables elèctrics, bombetes, 
fluorescents, aerosols, bateries...
El servei es complementarà amb altres unitats que 
facilitaran la recollida de mobles, petites restes de 
runa domèstica, ferros, i petites restes vegetals.
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TIÓ I REBUDA DEL PARE NOEL 

FI D’ANY

Com tots els anys, la tarda del 24 de desembre, 
vam rebre la visita del Pare Noel al nostre poble. 
Preparatius durant la tarda de la Secció de Festes per 
deixar un escenari preparat per tant distingida ocasió 
i de l’Associació de Dones i l’AMPA de l’IE Daniel 
Mangrané, encarregats de guarnir la carrossa. Mentre 
l’esperem a la pèrgola, els xiquets i xiquetes fan cagar 
el tió mentre entonen diferents versions molt ben 
estudiades i li fan cops de bastó per aconseguir tota 
classe de llaminadures. Els alumnes d’Eixam també 
ens acompanyen cantant temes nadalencs en anglès. 
Moments després, arribada a una pèrgola plena de 
gom de gom de l’estimat personatge. Regals per a 
tothom i moltíssima il·lusió per a menuts i grans.

Tradició ja podem dir que arrelada al nostre poble, és 
trobar-nos al campanar per acomiadar l’any i rebre 
el que arriba. A mesura que s’apropa el moment, la 
gent acudeix al punt de trobada per viure en directe 
les nostres campanades. Música, focs d’artifici, raïm 
de la sort, cava i sobretot molt bon ambient. Per 
continuar la festa, ball al casal jesusenc amb Sisco 
Paredes fins a la matinada, que amb música de tots 
els temps i estils va fer ballar tothom. Convé remarcar 
la magnífica organització, fins l’últim detall, del sopar 
al mateix casal per part del Casal de Jubilats Sant 
Francesc.
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COMMEMORACIÓ DEL 25è ANIVERSARI DE L’EMD DE JESÚS

EMD  JESÚS
25è Aniversari
1994/2019

DIVENDRES, 22 DE MARÇ
19.00h Presentació del llibre Jesús en guerra: 1936-

1939, del jesusenc Daniel Arasa
 Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús

20.00h Acte institucional: 25 anys d’EMD al nostre 
poble amb la participació dels membres de 
la Junta Veïnal dels 25 anys de la nostra 
administració

 Lloc: Sala de la segona planta de l’EMD de 
Jesús

DISSABTE, 23 DE MARÇ
10.00h Assemblea general de l’Agrupació d’EMD de 

Catalunya (AEMDCAT)
 Lloc: Sala de la segona planta de l’EMD de 

Jesús

12.00h Cloenda de l’Assemblea general de 
l’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDCAT)

 Lloc: Sala de la segona planta de l’EMD de 
Jesús

12.30h Acte institucional de celebració dels 25 anys
 Lloc: Sala de la segona planta de l’EMD de 

Jesús

19.30h Concert de la Tortosa Big Band
 Lloc: Pavelló Poliesportiu

21.00h Aperitiu d’aniversari
 Lloc: Pavelló Poliesportiu

22.00h Actuació de la Tortosa Big Bang, amb 
exhibició de ball de saló

 Col·labora: Club de Ball Twist Jesús
 Lloc: Pavelló Poliesportiu

23.00h Sagrantanaclub 25è aniversari
 Lloc: Pavelló Poliesportiu
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Del 10 al 16 de març tindrà lloc al nostre poble 
la “5a Setmana de l’Activitat Física i la Salut”. 
Juntament amb entitats del poble, empreses 
vinculades al món de l’esport i els nostres 
dos centres educatius, ja s’està treballant en 
l’organització d’aquests intensos dies en els 
quals en algun moment o altre del dia podem 
trobar una activitat adient al nivell físic de tots 
i cadascun de nosaltres. Convé recordar que 
totes aquestes activitats es fan sempre dirigides 
per professionals, adaptades a tots els nivells 
i acompanyades i guiades en tot moment pels 
membres de les entitats organitzadores de 
l’acte. Cal incidir, cada cop més, en la pràctica de 
l’exercici físic de forma regular, introduint-lo en la 
nostra vida com una mena de joc i d’esbarjo per 
fugir de les rutines del dia a dia. És important 

activar i potenciar un estil de vida saludable per 
mig de l’esport. A l’espera de definir i fer públic 
el programa, ja us podeu reservar a l’agenda la 
matinal del diumenge, 10 de març, que tindrà 
lloc la bicicletada i la tarda del dissabte, 16 de 
març, que tindrà lloc l’acte final de la setmana 
esportiva on es farà un reconeixement als 
esportistes i persones vinculades al món de 
l’esport del nostre poble. Properament es farà la 
difusió pertinent amb tríptics, cartelleres i xarxes 
socials de totes les activitats previstes. Marqueu 
aquesta setmana a la vostra agenda i no dubteu 
a participar-hi. Aquesta està organitzada per 
l’EMD de Jesús i entitats del poble, i compta 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Tarragona.

JESÚS I ROQUETES CELEBREN LA TRADICIONAL
FESTA DE SANT ANTONI
El diumenge 20 de gener, les poblacions de 
Jesús i Roquetes organitzaven un seguit d’actes 
de forma conjunta per celebrar la festivitat de 
Sant Antoni. A partir de les 9.30h desfilada 
de cavalls pels carrers de les dues poblacions 
fent d’anunciadors de la Festa. A les 10.45h la 
missa en honor a Sant Antoni i la benedicció de 
tota classe d’animals. Tradició antigament molt 
arrelada ja que els animals, ja siga com a eina de 
treball, mitjà de transport o de subsistència, eren 
peces claus dels nuclis familiars i d’aquí que 
tota protecció era poca. Al finalitzar, degustació 
de baldanes, coquetes i vi. Mentre la gent 
esmorzava, el públic assistent va poder gaudir de 
l’exhibició dels gossos del Club Ebre Agility, que 

a les ordres dels seus entrenadors van mostrar 
la seua habilitat per superar un recorregut ple 
d’obstacles. La part musical va anar a càrrec dels 
Grallers de Jesús, els teclats de Toni Perulles 
i la guitarra de Manel Vizcarro. Volem agrair la 
col·laboració d’Equitor i d’Hípica de la Cruz, que 
amb els seus genets van fer lluir la trobada. La 
diada festiva fou organitzada per la Secció de 
Festes de l’EMD de Jesús i el Patronat de Festes 
de Roquetes. 
Salut i que Sant Antoni mos guarde!

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes

5A SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT

Maquinària agrícola, forestal,
de jardineria i remolcs

Antiga Ctra. Xerta, s/n – 43590 Jesús-Tortosa – Tel. 977 50 26 64 – www.primitivoconesa.com – info@primitivoconesa.com
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RECOLLIDA CARTES PATGES REIALS

XARRADA DEA JESÚS ES MOU

TIRADA DE BIRLES CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

JUBILACIÓ JESÚS PLA

QUINTOS/ES

ENTREGA PREMIS POSTALS NADAL AVV



ENTREGA PREMIS POSTALS NADAL AVV

BASES DELS CONCURSOS DE LA FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE
BASES DEL CONCURS D’ALLIOLI

1r. En aquest concurs d’allioli, poden participar-hi totes 
aquelles persones que ho desitgen, siguen hòmens, 
dones, jóvens o grans, i de qualsevol nacionalitat 
o raça, majors de 18 anys. També hi pot participar 
el guanyador/a del concurs d’allioli juvenil de l’any 
anterior. En queden exclosos els Mestres del Morter.

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

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

4t. L’organització deixarà els estris següents als 
participants: plat, sal, oli, pa, ous, alls, un got 
d’aigua, una taula, un ribell, una cadira i una cullera. 
Cada concursant s’ha de portar el morter i la mà de 
morter. Els productes comestibles seran tots de la 
comarca.

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

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

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

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

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

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

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

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

13è. Guanyarà el concurs la persona que, havent seguit 
tots els punts del reglament, haja aconseguit més 
quantitat, en pes, d’allioli. En cas que hi haja dos 
concursants o més que tinguen el mateix pes, es 

decidirà el guanyador pel gust que tinga l’allioli. Ho 
decidiran els jutges, mitjançant un vot secret.

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

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

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

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

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

BASES DEL CONCURS D’ALLIOLI JUVENIL

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

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

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

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

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

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

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

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

9è. El jurat estarà format per 5 persones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8è. El jurat estarà format per experts culinaris.

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

10è. El guanyador/a rebrà un obsequi.

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

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

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

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

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

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

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

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

BASES DEL CONCURS D’OLIVES POSADES 
CASOLANES

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

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

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

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

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

BASES DEL CONCURS DE PLEGADORS MANUALS 
D’OLIVES SENSE UNGLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· CONCURS DE PLEGARORS MANUALS D’OLIVES 
SENSE UNGLES

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

3r. Puntuació:

 Cada participant obtindrà els punts següents en cada 
prova de les abans  esmentades.

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

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

forma individual.
5è. Jurat:

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

qualsevol dels participants si no  respecta les 
bases de participació.

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

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

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

III FIRA DE LA GARROFA
22, 23 i 24 de febrer de 2019

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

DIVENDRES 22 DE FEBRER
18.00h Preparació per a rebre la Santa Unció.
 “Per voluntat de Jesucrist, amb els sagraments, 

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

 Lloc: Església Parroquial “Sant Francesc” de 
Jesús.

XXI CICLE DE XARRADES DANIEL MANGRANÉ
19.30h Presentació de la Jornada a càrrec del Sr. 

Ferran Grau i Verge, director dels Serveis 
Territorials del DARP.

19.45h Presentació del llibre històric-tècnic: L’antiga 
estació olivarera de Tortosa i la producció d’olis 
de qualitat.

 A continuació xarrada “Olivera i olis de qualitat. 
L’Estació Olivarera de Tortosa i la recerca a 
Catalunya”. A Càrrec del Dr. Joan Tous i el Dr. 
Josep M. Franquet, enginyers agrònoms.

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

 Organitza: Departament d’Agricultura (DARP) a 
les Terres de l’Ebre i EMD de Jesús.

 Lloc: Sala de conferències del segon pis de 
l’Edifici de la Immaculada.

DISSABTE, 23 DE FEBRER
10.00h Obertura del recinte firal.

De 10.00h a 13.00h  Circuit de jocs de fusta tradicio-
nal per a totes les edats.

 Lloc: Costat Pèrgola.
10.00h II Concurs de cuina de rebosteria de la 

garrofa. Els productes elaborats que participen 
al concurs es podran lliurar a l’estand d’EIG fins 
les 13.00h, acompanyats de la fitxa d’inscripció 
corresponent. Aquests seran exposats a la 
mostra culinària.

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

11.00h Elaboració en públic i retransmès per circuit 
de TV d’un plat típic de les Terres de l’Ebre 
a càrrec d’Aleix Rodríguez. En acabar, hi 
haurà degustació.  

 Col·labora: Parades del Mercat de Jesús i Vins i 
Caves Llopart.

 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).
11.00h XXI CONCURS D’ALLIOLI JUVENIL per als 

jóvens menors de 18 anys.
 Es comptarà amb la participació dels xiquets/es 

de l’Institut Escola Daniel Mangrané que s’han 
inscrit als tallers d’elaboració d’allioli. 

 S’obsequiarà als participants amb un val per 
un entrepà, llaminadures i vals per pujar a les 
atraccions. S’oferirà morter i mà, fins esgotar 
existències, a qui no en tinga.

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

 Col·labora: Distribucions Sebel. 
11.00h Xarrada “Estratègies per reduir l’alternança 

en l’olivera”, a càrrec de Jordi Sordé, tècnic de 
l’ADV de la Avellana i Cultius Mediterranis.

 Organitza: Unió de Pagesos
 Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús
12.00h Visita guiada teatralitzada al molí de Cecília.
 Sortida: Pèrgola (Pl. Pati de la Immaculada).
 Inscripció prèvia a l’estand de l’EMD. 
12.30h XX CONCURS DE LLANÇADORS DE PINYOLS 

D’OLIVA AMB LA BOCA. 
 Categoria General i  Juvenil (per a jóvens fins a 14 

anys).
 Al finalitzar s’obsequiarà tots els participants 

amb un aperitiu a la barra de la fira.
13.00h Elaboració en directe de còctels a càrrec 

d’Àmfora de Baco.
 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).
14.00h Tancament del recinte firal.
15.30h Taula de l’Oli
 Lloc: Seu de l’EMD de Jesús.
16.00h Obertura del recinte firal.
De 16.00h a 18.00h  Circuit de jocs de fusta tradicio-

nal per a totes les edats.
 Lloc: Costat Pèrgola
16.00h Partit de Futbol de 3a Catalana entre CF 

Jesús Catalònia – UD Jesús i Maria. 
 Lloc: Camp de la Santa Creu.

16.45h Recepció oficial a l’Inaugurador de la Fira.
 Lloc: Seu de l’EMD de Jesús.
 Signatura del Llibre d’Honor al Saló Noble.
 Actuació dels Gralles i Tabals de Jesús i els 

Bastoners de Sants. 
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17.00h Inauguració Oficial de la Fira a càrrec del 
Molt Hble. Sr. Quim Torra, president de la 
Generalitat de Catalunya.

 Parlaments d’inauguració a càrrec de:
 -  Sr. Víctor Ferrando, Alcalde-President de 

l’EMD de Jesús.
 - Molt Hble. Sr. Quin Torra, President de la 

Generalitat de Catalunya.
 Actuació de la Banda de Música Manel 

Martines i Solà i dels Bastoners de Sants.

17.30h XXIV Trobada de Grallers i Dolçainers dels 
Països Catalans. Concentració de totes 
les colles assistents davant de l’edifici de 
l’Escola de Música, amb la participació de les 
següents colles:

MOSTRA GASTRONÒMICA
17.30h Exposició culinària de plats que tinguen l’oli 

i la garrofa entre els seus ingredients. 
Amb la participació de: 

•� Bar Restaurant La Gela: «Remol al forn amb carxofes»

•� Bar Restaurant Forquilla i Ganivet: «Timbal de Carxofa, 
ou i foie»

•� Lo Safareig: «Piquillos farcits de carxofa i peix amb 
salsa de marisc i oli provençal»

•� Parador de Tortosa: «Roques de xocolata i peta zetes, 
xocolata rosa i crema d’aove»

•� Restaurant Calau: «Carxofes amb pernil a la crema 
d’encenalls de foie»

•� Restaurant Equitor: «Mandonguilles amb calamarcet»

•� Bar Restaurant Matadero: «Carpaccio de galera amb 
cruixent de carxofes»

•� Bar Les Piscines: «Peus de porc»

•� Sukomi: «Nigiris i Uramakis»

•� Farcit: «Moussaka»

•� Braseria Cap de Ball 4 camins: «Polp a la brasa amb 
crema de patata, allioli suau i terra de baldana»

V RUTA DE TAPES DE JESÚS 
 Exposició de les tapes que hi participen.
 Col·labora: Frigorífics Lluís.
 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).

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

17.30h Degustació de productes elaborats amb oli 
d’oliva i garrofa a càrrec dels alumnes dels 
cicles de formació professional de l’Escola 
d’Hostaleria de l’Institut Dertosa de Tortosa. 

 Lloc: Carpa Espai Àgora.
18.00h Cercavila pels carrers del poble i recinte 

firal a càrrec de les colles participants a la 
Trobada.

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

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

 El jurat del concurs estarà presidit pel xef del 
territori Sr. Joan Forcadell.

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

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

18.30h Elaboració en públic i retransmès per 
circuit de TV d’una recepta de rebosteria  
a càrrec de Gerard Fabregat amb posterior 
degustació. 

 Col·labora: Parades del Mercat de Jesús i Vins i 
Caves Llopart.

 Lloc: Espai “Cuina en directe” (Pèrgola).
18.30h Demostració d’esquilar animals, a càrrec del 

Sr. José Fuentes Reverté “l’esquilador”.  
19.00h Concert de gralla i dolçaina i tabal a càrrec 

de les colles assistents a la Trobada.
 Lloc: Plaça de la Creu.
19.00h Lliurament dels premis del XIX Concurs de 

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

Immaculada.
21.00h Sopar de Germanor amb totes les colles 

assistents a la Trobada.
 Lloc: La Masia.
21.00h Tancament del recinte firal.
23.00h Cercavila de la Masia fins al Casal Jesusenc.
00.00h Concert amb l’actuació dels grups:

 � Bossonaya
 � Pirat’s Sound Sistema
 � Punxadiscos

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

 Entrada gratuïta.
 Lloc: Casal Jesusenc.

DIUMENGE 24 DE FEBRER
9.00h fins les 11.00h
 Esmorzar típic de pagès. Preu: 5,00€.

10.00h Obertura del recinte firal.
De 10.00h a 13.00h  Circuit de jocs de fusta tradicio-

nal per a totes les edats.
 Lloc: Costat Pèrgola

10.00h Esmorzar per la Independència. 
 Organitza: Jesús per la Independència.
 Lloc: Barra de la fira.

•�Grallers d’Aguilot
•�Gaiters d’Aldover
•�Grallers d’Alfara
•�Grallers de Bot
•�Grallers d’Horta
•�Grallers de 
Roquetes
•�Colla Jove de 
dolçainers de 
Tortosa
•�Grallers de Tivissa
•�Gaiters de la Sénia
•�Grallers de 

Campredó
•�Grallers de Vila-seca
•�Grallers de Sant 
Joan Despí
•�Dolçainers de 
Torreblanca
•�Els pirates de l’Ebre 
de Móra d’Ebre
•�Grallers de Caseres
•�Dolçainers de 
Vinaròs
•�Bastoners de Sants
•�Grallers de Jesús
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10.30h Ràdio Tortosa en directe. Programa Lo 
Rustifaci i les Pitances.

 Lloc: Carpa Firal.

10.30h Inscripcions per participar al XXIV Concurs 
d’Allioli.

10.30h a 13.30h  Campanya d’extraccions de sang 
“Especial Fira de l’Oli”, a càrrec del Banc de 
Sang.  

11.00h Concert de la Banda de Música Manel 
Martines i Solà. Lloc: Plaça de la Creu.

11.30h Visita guiada teatralitzada al molí de Cecília.
 Sortida: Pèrgola (Pl. Pati de la Immaculada).
 Inscripció prèvia a l’estand de l’EMD. 
11.00h Taula de l’Oli de la Llotja de Contractació de 

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

Navegació de Tortosa.
 Lloc: Carpa Espai Àgora.

11.30h XXIV CONCURS D’ALLIOLI – VIII TRIATLÓ DE L’OLI
 La persona guanyadora serà nomenada Mestre 

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

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

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

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

 Lloc: Església Parroquial.

12.15h Lliurament dels Premis del XXXV Concurs 
al Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre. 
Presidiran l’acte el Dr. Joan Tous i el Dr. Josep 
M. Franquet, enginyers agrònoms.

13.00h XXII Concurs d’olives posades casolanes.
 Els participants podran portar les olives fins el 

diumenge a les 11h.

13.30h Veredicte del concurs de cuina de rebosteria 
de garrofa. Al guanyador se l’obsequiarà amb 
un menú per a dues persones al Restaurant 
Lakinoa.

14.00h Tancament del recinte Firal.

16.00h Obertura del recinte firal.
De 16.00h a 18.00h  Circuit de jocs de fusta tradicio-

nal per a totes les edats.
 Lloc: Costat Pèrgola
16.30h Visita guiada teatralitzada al molí de Cecília.
 Sortida: Pèrgola (Pl. Pati de la Immaculada).
 Inscripció prèvia a l’estand de l’EMD. 

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

 Els concursants hauran de portar el cabàs.
 El Bar Restaurant Forquilla i Ganivet 

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

 Prova puntuable per al VIII Triatló de l’Oli.
 Durant el transcurs del mateix, es realitzarà 

la cantada de jotes versades Memorial Joan 

Prades “Joan de Figueretes”. 
 Actuació del Grup de Dansa Paracota i del 

Grup d’Animació Sanfaina.
18.00h Visita guiada teatralitzada al molí de Cecília.
 Sortida: Pèrgola (Pl. Pati de la Immaculada).
 Inscripció prèvia a l’estand de l’EMD. 

18.30h Degustació de xocolate calent elaborat amb 
garrofa.

 Col·labora: Xocolates Creo. 
 Organitza: EIG (Empreses Innovadores de la Garrofa).
 Lloc: Estand EIG. Carpa Àgora d’Oli.

18.30h Elaboració en públic i retransmès per circuit 
de TV d’una recepta de cuina de mercat amb 
productes de proximitat “Emulsió espumosa 
d’oli, all negre i xocolate amb bastonets 
de pa de pagès”, a càrrec la cuinera Patri 
Suárez del Restaurant Lakinoa i posterior 
degustació.

 Col·labora: Parades del Mercat de Jesús i Vins i 
Caves Llopart.

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

19.30h  Lliurament de premis als guanyadors dels 
concursos.

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

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

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

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

 Col·labora: Soldebre. 

MOSTRES GASTRONÒMIQUES

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

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

- Exposició de la Mostra Gastronòmica, dels dolços 
presentats al II Concurs de cuina de rebosteria de la 
garrofa i de les tapes que participen a la V Ruta de 
Tapes.

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

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

- Degustació dels productes elaborats a la cuina en 
directe.

- Tiquets degustació: A l’espai de la Cuina en Directe 
es podran adquirir tiquets de degustació. Es podran 
degustar tots els plats de la Cuina en Directe, així 
com d’altres productes tradicionals del nostre territori 
(borraines, bunyols d’abadejo...).

Preu: 1 degustació: 1’00€
Al costat mateix de l’espai de la “Cuina en Directe”, 
s’habilitarà un espai amb taules i cadires on poder 
degustar tots aquests productes.
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CULTURA POPULAR DEL MÓN DE LA PAGESIA

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

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

- Mostra de diverses varietats d’olives. 

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

- Exposició i demostració de tres molins antics.

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

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

EXPOSICIONS:
 � Exposició dels quadres participants al  XIX Concurs 
de Pintura de Jesús. 

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
 � Exposició de miniatures d’eines del camp fetes pel 
Mestre Artesà, Sr. Fernando Ferré.

 Lloc: Baixos de l’Edifici de la Immaculada.
 � Exposició de bonsais. Podrem trobar oliveres i 
diferents varietats d’arbres treballats amb aquesta 
tècnica d’art oriental per cultivar-los a càrrec de 
l’Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre.

 Lloc: Gimnàs de l’Edifici de la Immaculada.
 � Exposició de peces de ceràmica relacionades amb 
el món de l’oli del Museu de Ceràmica de l’Ametlla 
de Mar.
Lloc: Espai d’exposicions ImmArt a la Primera Planta de 
l’Edifici de la Immaculada.

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

NOTES:

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

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

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

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

• Els aparcaments estaran ubicats (veure plànol) a:
•� Passeig Josep Puig, al costat de l’Institut  Escola 
Daniel Mangrané.
•� Terreny situat al costat de la Carretera de Jesús a 
Roquetes.
•� Pàrquing del Camp de Futbol de la Santa Creu.

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

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

VISITES GUIADES TEATRALITZADES AL MOLÍ DE 
CECÍLIA 
Durant la fira de l’oli es podrà visitar un molí antic particular, 
molt ben conservat malgrat el pas del temps i representatiu 
dels més de cent molins que en una època hi havia al poble 
de Jesús: en concret el “molí de Cecília” (C. Misericòrdia, 41).
Sortida: Pèrgola (Pl. Pati de la Immaculada)
Inscripció prèvia a l’Estand d’Informació de l’EMD.
Horaris: dissabte a les 12h i diumenge a les 11.30h, 16.30h 
i 18h.
Col·labora: Grup de Teatre Euterpe.

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

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

III FIRA DE LA GARROFA

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

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

V RUTA DE TAPES

Del 15 al 16 de febrer i els dies de la Fira.

II CONCURS INSTAGRAM DE LA XXIV FIRA DE L’OLI DE 
LES TERRES DE L’EBRE I III FIRA DE LA GARROFA

Del 22 de febrer al 24 de febrer, a les 19.00 hores, penja 
al teu perfil d’Instagram fotografies de la Fira de l’Oli i de 
la Fira de la Garrofa. 

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

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

Organitza: EMD de Jesús
ENTRADA A LA FIRA GRATUÏTA



SORTIDA A LA MOLA DE CATÍ – 29/09/2018
Ja s’ha acabat l’estiu i amb les forces renovades 
comencem el nou curs. A primera hora del matí ens 
reunim al lloc de costum i, després d’esperar-nos uns 
minuts, marxem cap al Port. El dia es presenta força 
agradable, el cel està sense quasi núvols, el sol ens 
acompanya i la temperatura és molt bona.
Quan arribem al Restaurant del Port ens trobem amb 
alguns companys que ens estaven esperant i tots 
junts en dirigim cap a la font del Mascar on deixem 
els cotxes. Primer, esmorzem per tenir forces, és clar! 
i... la foto de grup, avui en som 24. 
Ja estem preparats! Seguim la sendera que ens 
portarà fins a la mola de Catí. Estem contents perquè 
enguany el temps d’aquest mes ha sigut generós en 
pluges i tenim la il·lusió que hi trobarem rovellons. 
Així és com, costa amunt, no deixem d’anar mirant 
per la vora del camí, per si en trobem.
Arribem a la cova Fosca, que, com diu el seu nom, 
és gran en profunditat i, per tant, hi entra poca llum. 
Xerrem sense parar, ens hem de posar al dia del que 
hem fet durant l’estiu i arribem dalt de la mola de 
Catí. Hi podem gaudir de les magnífiques vistes que 
hi ha. Veiem allà al fons una població bastant gran 
que deu ser Vall-de-roures i dos més de petites.
Estem gaudint d’allò més pel dia que tenim tan bo 
i sobretot pel paisatge i el llocs per on passem. 
Principalment tot és bosc. Les sensacions 
s’intensifiquen, harmonia, benestar, pau, serenor... 
ens mimetitzem amb la natura. Seguint pel bosc, 
arribem a un lloc màgic i acollidor, és la font de 
Bunyols. Descansem una mica i seguim endavant 
buscant un lloc per dinar. Pugem una petita costa i hi 

trobem una esplanada enmig dels pins. Ens asseiem 
damunt la pinassa i... ohhh! Procurem tenir molta cura 
on fiquem els peus perquè hi ha molts camagrocs per 
tot arreu. I entre “mos i mos” del dinar que portem... 
amb una mà aguantant el menjar i amb l’altra anem 
agafant els bolets. Avui la sobretaula consisteix a 
anar a buscar rovellons, camagrocs, o qualsevol tipus 
de bolets “comestibles” que hi poguéssim trobar.
Després continuem la nostra marxa i arribem a 
les puntes del Polit. No podem deixar d’admirar 
el paisatge, les vistes són meravelloses, ens hi 
quedaríem molta estona però encara ens queda un 
bon trosset de camí per arribar fins als cotxes. Ens 
endinsem en el bosc de les Galiasses. Hi trobem 
roques amb formes capritxoses, com si estéssem a 
la “ciutat encantada”. Gaudim de la natura, respirem 
les aromes que desprèn... Passem per la cova petita 
del Rastre. Com que és costa avall anem més ràpid 
i no deixem de xerrar. Arribem al pla d’Avària i al lloc 
d’inici.
En resum, ha estat un dia 10, pel clima tan bo que 
ens ha acompanyat, pels paratges per on hem passat 
i per l’ambient de bona companyonia que es respira 
al grup. Hem trobat uns pocs rovellons, bastants 
camagrocs, alguns bitxacs, i poca cosa més, el 
suficient per estar contents.
Amb les piles ben carregades d’energia positiva ens 
acomiadem fins a la propera sortida.
Fins aviat!

Amparo Monllau
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El dissabte dia 12 de gener de 2019, es va celebrar 
a la sala Jordi Brull de l’edifici de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús, l’acte de lliurament dels 
premis literaris Ramon Ferrando Adell de poesia 
i contes curts, organitzat per la  Societat Cultural i 
Ecologista Sant Josep, que enguany arriben a la seva 
21a edició.
L’acte va ser presidit per la presidenta de la Societat, 
la senyora Cinta Llasat, i la regidora de cultura de 
l’EMD de Jesús senyora Mónica Sales de la Cruz.
Els membres del  jurat del concurs de contes curts van 
ser: Cinta Llasat, escriptora; Pascual Pérez, artista; i 
Montse Boldú, escriptora, i els guanyadors d’aquesta 
modalitat han estat els següents: 

CATEGORIA A: Nascuts o residents a Jesús fins a 
4t de Primària, guanyadora: Arnau Vidiella Nivera 
amb l’obra El dia  d’ahir i el dia d’avui, premiat amb 
Diploma i 50€
CATEGORIA B: Nascuts o residents a Jesús de 5è 
de Primària, guanyador: Alba Lapeira Canalda, amb 
l’obra Una vida elèctrica, premiat amb Diploma i 
50€.
CATEGORIA C: Nascuts o residents a Jesús de 6è de 
Primària, guanyadora: Elisabet Laynez Heredia amb 
l’obra: L’ombra misteriosa, premiat amb Diploma i 
50€.
CATEGORIA D: Nascuts o residents a Jesús que 

cursen ESO, guanyador: Adrià Cid Guas amb l’obra 
La tercera estrella, premiat amb Diploma i 100€.
CATEGORIA E: Obert, a tots els joves fins als 18 
anys, guanyador: Juan Manuel Álvarez Franch amb l’ 
obra Records d’infant, premiat amb Diploma i 100€
El jurat del concurs de poesia ha estat format per: 
Bendi Suàrez, escriptora; Miquel Accensi Subirats, 
poeta; i Joan Josep Chavarria, filòleg i els guanyadors 
d’aquesta modalitat  han estat els següents: 
CATEGORIA A: Nascuts o residents a Jesús, fins 
als 16 anys. Guanyadora: Maria Delgado Jardí amb 
l’obra Jesús, lo meu poble
Premiat amb Diploma i 50€.
CATEGORIA B: Obert a tothom sense límit d’edat, 
guanyadora: Montserrat Bastons Garcia amb l’obra: 
Eroartisme, premiat amb Diploma i 250€

Els guanyadors van llegir una part escollida dels 
treballs premiats.
Es van lliurar uns rams de flors a Pepita i Montserrat, 
germanes del que va ser durant molts anys president 
de la Societat i prestigiós periodista de les nostres 
terres Ramon Ferrando Adell, qui dona nom a aquest 
concurs literari organitzat en record de la seva 
memòria.
Es va immortalitzar el moment amb la foto del grup, i 
com a cloenda de l’acte es va servir un refrigeri a tots 
els assistents.

SOCIETAT CULTURAL I ECOLOGISTA SANT JOSEP
21a EDICIÓ PREMIS LITERARIS RAMON FERRANDO ADELL
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PREMIS RAMON FERRANDO ADELL
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PESSEBRE VIVENT
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PARRÒQUIA
EL PESSEBRE VIVENT DE JESÚS

Així presentaba Mn. Vicent Mestre el primer 
Pessebre l’any 1986:

El Papa Piús XIIè visità una parròquia de 
Roma i demanà al seu rector que es fes una 
celebraciço especial amb motiu del sant 
titular de la parròquia. El capellà, sorprés per 
la proposta, li contestà: “Santedat, aquesta 
festa no és tradició”. Immediatament amb un 
gran somriure el Papa digué: “M’agraden tant 
les tradicions que vull crear-ne una de nova”.

Això exactament és lo que hem fet a Jesús: 
Crear una nova tradició, la del Pessebre 
Vivent de Jesús. Enguany fa 33 anys.

Pel respecte que es mereix el públic assistent 
i el missatge que volem transmetre ens 
esforçem cada  any en renovar el Pessebre. 
Enguay hem volgut retre homenatge al 
nostre patrò Sant Francesc, recreant el 
primer Pessebtre que ell va fer a la muntanya 
del Grècio. Un centenar d’actors ens hem 
remuntat a aquella época i dirigits per Sant 
Francesc hem actuat com si fos aquell primer 
Pessebre. 

Hem tingut molt bon temps els quatre dies 
de representació i ens han visitat més de 
1000 de persones. Unes altres novetat han 
estat: una cova nova, com també el Palau 
d’Herodes, la Posada, els Doctors de la llei … 
Hem de dir que  estem contents i satisfets.

Mn. Paco

LA SANTA UNCIÓ
El símbol és molt eloqüent. A vegades lo que 
no sabem expresar amb paraules ho fem 
amb els símbols, per exemple unes flors ... 
L ‘olivera és símbol per excel·lència de la 
convivència i de la pau ... Amb oli s’ungien 
els reis d’Israel, a la paràbola de l’Evangeli, 
el bon samarità ungeix amb oli les ferides 
de l’home atropellat ... No és estrany 
que Jesucrist volgué que utilitzéssim l’oli 
per administrar alguns dels sagraments: 
Baptisme, Confirmació, Santa Unció i Ordre 
Sacerdotal. 

La Parròquia vol unir-se a la festa popular de La 
Fira de l’oli, destacant la dimensió espiritual 
de l’oli. Ho farem amb la celebració del dia 
del malalt i l‘administració comunitària 
del sagrament de la Santa Unció, dins 
de la Missa de 12, del diumenge dia 24 
de febrer. En la Santa Unció celebrem la 
presència del Senyor en mig nostre, fent-
nos costat en el moment de la malaltia o 
quan les forces ens fallen.

Com a orientació, poden rebre la Santa Unció 
tots els qui han complert 70 o que s’hagin 
d’operar o que estiguin malalts. I els que 
no puguin venir a l’Església, si ho desitgen 
i ens avisen, la podran rebre a casa seva. 

El divendres anterior, dia 22, a les 18.30 de 
la tarda, hi haurà a l’Església una pregària 
de preparació.

CAMPANYA CONTRA LA FAM
Durant el mes de febrer estem celebrant la “Campanya contra la Fam” que organitza Mans Unides 
i ens ajuda a prendre consciència del greu problema de la Fam que es pateix al món. Durant la Fira 
de l’Oli hi haurà una parada de Mans Unides a la porta del Centre Parroquial, on es pot comprar 
aliments procedents del tercer món com sucre, cafè, xocolata... 
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CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS
Ens posem novament en contacte amb tots 
vosaltres.
Us fem un petit resum de totes les activitats que 
hem fet últimament, així com un avançament de 
les properes, encara que alguna d’elles quan 
surti l’Informatiu ja s’hauran realitzat.
Vam fer la sortida de prenadal a Serrania de 
Cuenca del 15 al 17 de desembre, tot va anar 
molt bé.
També vam realitzar una altra vegada el Sopar 
de Cap d’Any, al Casal Jesusenc, amb un total 
de 169 assistents, molts més que l’any anterior, 
anem incrementant el nombre de socis que 
volen gaudir amb nosaltres d’aquesta data tan 
emblemàtica. Gràcies a tots.
Pel que fa a les properes activitats programades 
i que també rebran en la propera Circular són:

3 de març: Carnestoltes, Ball

10 de març: Assemblea General de Socis

17 de març: La Festa de la fogaseta

4 i 5 de Maig: Excursió de 2 dies a Barcelona

22 de juny: Creuer pel riu Ebre amb el Sirgador 
(Fins Benifallet) i la tornada amb BUS.

del 2 al 8 de Setembre: CIRCUIT PER PORTUGAL

En la propera circular del mes d’agost, 
es comunicarà la resta d’activitats fins a 
Desembre.

Aquesta programació és provisional i orientativa 
pot variar degut a causes alienes al nostre 
Casal.

Sense res més, una salutació molt cordial de 
part de tota la Junta Directiva

38



Com tots els anys, els patges reials van venir al 
nostre poble a recollir les cartes dels nens i nenes 
per fer arribar a ses majestats els seus desitjos i 
il·lusions. Ens van sorprendre mentre gaudien d’una 
actuació divertida i desinteressada de Muniatto. 
També el 5 de gener, a la nit, es va realitzar la 
Cavalcada de Reis. Els carrers eren plens de 
gent esperant que ses Majestats, els Reis Mags 
d’Orient, ens vinguessin a visitar amb tota la seua 
comparsa de patges i vehicles. Van venir vestits de 
gala, amb les seues luxoses vestidures i a sobre 
d’unes carrosses lluminoses que incorporaven un 
Pegaso de colors.

Tant els grans com els xiquets esperàvem que els 
Reis fossin generosos a l’hora de repartir caramels, 
i ho van ser, i també a l’hora de lliurar els regals per 
les cases. Agraïm aquelles famílies que van obrir 
les portes de les seues llars, i als grans i menuts, 
que esperaven amb entusiasme la màgia dels Reis 
i els seus patges, i que, van poder gaudir de la seua 
magnificiència.

Des de la comissió es vol donar les gràcies a 
totes aquelles persones que desinteressadament 
col·laboren i fan possible la Cavalcada, així com 
a l’AVV Jesús Catalònia pel suport que any rere 
any ens va dipositant en la cessió del casal i en 
la gestió de les subvencions. També a tots aquells 
veïns que ens van donar suport votant la proposta 
de la Comissió als Pressupostos Participatius. 
A l’EMD de Jesús per la seua col·laboració, tant 
en mitjans materials com econòmics. També en 
destaquem l’ajuda d’un gran nombre de negocis i 
comerços, principalment de Jesús, com es va poder 
veure al cartell dels actes de la Cavalcada. Sense la 
seua col·laboració no seria possible la majestuosa 
Cavalcada de Reis de Jesús. I, en definitiva, agrair 
a totes les persones, empreses i entitats que han 
fet possible que la Nit de Reis d’enguany hagi estat 
una vertadera nit d’il·lusions.

Comissió de la Cavalcada de Reis de Jesús.

CAVALCADA 2019
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A.V.V. JESÚS CATALONIA CASAL JESUSENC
Aquest any el Casal Jesusenc a estat el lloc on els 
nois i noies del IE Daniel Mangrané han fet el festival 
de nadal, amb una participació molt destacada i om-
plint de vida i color el Casal.
També comentar que en anterioritat en dates de tots 
Sants també es va poder oferir el servei d’emplaçar el 
festival de la data en qüestió.
No cal dir que es bo i a més es necessari que entre 
les diferents entitats del poble, es forgin llaços i vin-
cles que fan que un poble sigui més plural. 
Com cada any també es va cel·lebrar en els diferents 
centres educatius del nostre poble, el concurs de na-
dales 2017.
Els nois i noies d’aquets centres ens sorprenen en 
creacions cada vegada més innovadores i valentes, 
així com donant una nota de positivitat i creativitat 
dins la nostra comunitat.
El dia de la cavalcada de Reis en la visita que va-
ren fer Sas Majestats els Reis Mags d’Orient, Melcior, 
Gaspar i Baltasar, l’associació de veïns va organitzar 
la primera xocolatada popular de l’any, així el jovent 
i no tant jovent rep tant especial visita amb una bon 

xocolata calent i uns biscuits.
Especial menció al IE Daniel Mangrané i a l’AMPA per 
deixar les seves instal·lacions de cuina per poder fer 
el millor xocolata de començament d’any de mans 
d’una cuinera espectacular i molt especial. Gracies 
Laura Vaquer.
No cal ni que dir que la comitiva va ser molt especial 
i ens alegrà molt tant acolorida cavalcada. Cal agrair 
l’esforç que hi dediquen totes les persones que for-
men la junta de Cavalcada de Reis, juntament amb els 
col·laboradors.
Comentar que el passat dia 25 es va cel-lebrar la 
junta general de socis amb la normalitat que ens té 
acostumats, informant als socis i fent col·loqui de les 
diferents inquietuds dels mateixos en vers al poble.
La comunitat s’estanca sense l’impuls de l’individu. 
L’impuls desapareix sense la comprensió de la comu-
nitat.

Correu electrònic: aavvjesuscat@gmail.com
Bloc: https://aavvjesuscat.wordpress.com/

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

EUTERPE ACTUA A PAÜLS
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MAKE A MOVE
Ha arribat l’hora del vergonyós juí als nostres presos 
i preses polítiques.
El 80% de la població catalana estem a favor de fer 
un referèndum per veure si s’està d’acord o no amb 
la independència de Catalunya, emparant-nos amb 
el dret d’autodeterminació de Nacions Unides que 
diu: Perquè una nació es proclami independent en un 
referèndum cal que votin el 50% de les i els electors/
es i que votin SÍ a la INDEPENDÈNCIA un 55%. 
Hem  demanat poder fer un referèndum a totes les 
instàncies i sempre se’ns ha contestat que NO, 
emparant-se amb la suposada  “unitat d’Espanya” 
inclosa en  la constitució, i que ningú vol reformar. 
Què fer davant d’aquesta situació? Es va optar per 
les vies legals i pacifiques de la sobirania del poble 
català, representada al nostre Parlament. Per aquest 
motiu es va discutir i aprovar la llei de transitorietat 
jurídica i el poder realitzar un referèndum i, d’acord 
amb el resultat, actuar.
Amb aquestes accions estàvem d’acord, a més a 
més dels partits, les entitats sobiranistes, entre elles 
l’ANC.
L’1 d’octubre es va fer el referèndum i la policia, a les 
ordres del Govern espanyol, va recórrer a la violència 
física contra pacífics i pacífiques ciutadanes, en 33 
municipis, com a represàlia per la seva participació 
en el referèndum.
Com a conseqüència, 1066 persones van resultar 
ferides com descriu l’estudi de la professora Pujol-
Moix,  de les quals almenys 400 van presentar una 
denúncia criminal. Fins ara, la Fiscalia de l’Estat, sota 
l’autoritat del Govern central, s’ha oposat a iniciar una 
investigació sobre aquests fets; d’altra banda més 
de 150 persones estan actualment sota investigació 
judicial, i 712 alcaldes han estat acusats per la 
defensa del  referèndum de l’1 d’octubre per  exercir 
el dret a l’autodeterminació. Avui, la independència 
i la imparcialitat de la justícia a Espanya es veuen 
seriosament compromeses davant la manca evident 
de separació de poders: es vol resoldre per via judicial 
i repressiva un problema polític.
Després van venir les detencions del president 
d’Òmnium, Jordi Cuixart, del president de l’ANC, Jordi 
Sanchez, de la presidenta del parlament que també 
va ser presidenta de l’ANC, Carme Forcadell, dels 
membres del govern, Oriol Junqueras, Raül Romeva, 
Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa i Joaquim Forn i 
les denúncies als membres de la Mesa del Parlament.
I l’exili del president Puigdemont i dels conselleres 
Ponsatí, Serret i consellers Comín i Puig. La instrucció 
que ha fet el jutge Llarena del cas del procés està 
plagiada de falsedats acusant-los de rebel·lió i 
sedició. Experts internacionals i 130 experts del dret 
penal espanyol es manifesten en contra d’aquestes 
acusacions, com també s’han manifestat els tribunals 

de Slesvig-Holstein, el d’Estrasburg i Bèlgica. 
Al presos i preses no els van concedir la llibertat 
provisional des que els van detenir, ni tan sols ara 
mentre duri el juí, passant molt de temps a les 
presons de Madrid, lluny dels seus familiars. A l’estat 
espanyol es castiga la dissidència política basant-se 
amb una sacrosanta unitat d’Espanya. 
Durant tot aquest temps hem mostrat amb multitud 
d’actes, llaços grocs, concentracions davant de les 
presons, manifestacions... el nostre suport a ells i 
elles, denunciant la situació tan injusta. Estan a 
la presó i seran jutjats per dur a terme el que els 
demanàvem: poder votar en un referèndum per si 
volíem o no la independència de Catalunya en forma 
de República. Teníem majoria al Parlament i per 
aquest motiu es va aprovar fer el referèndum.
La repressió ha continuant durant tot aquest temps, 
com es posa de manifest en el cas de la Tamara 
Carrasco, que per aixecar en una acció pacífica les 
tanques de l’autopista se l’acusa de terrorisme; 
posteriorment se li va treure l’acusació de terrorisme, 
però continua confinada al seu poble. També són una 
mostra d’aquesta repressió les últimes detencions a 
Girona sense ordre judicial. 
Els presos i les preses, com ells i elles diuen, no van 
a defensar-se, sinó a acusar  l’estat espanyol de les 
seves actuacions davant de la gent que pacíficament 
reclamem el dret a l’autodeterminació.
Des de l’ANC s’han organitzat un seguit d’actes, 
tant a nivell internacional com nacional, per explicar 
i denunciar aquests fets. Dins de la campanya  
MAKE A MOVE, manifestem la nostra denúncia a les 
actuacions de l’estat espanyol i reclamem l’absolució 
de les nostres preses i presos polítics.
Per acabar, us volem comunicar que com tots els 
anys dins de la Fira de l’Oli organitzarem l’Esmorzar 
Republicà seguit d’una tertúlia sobre els fets del 
moment.
Continuem reivindicant la implementació del mandat 
de l’1 d’octubre: FEM REPÚBLICA.

Jesús x la Independència
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El Complex Assistencial de la 
Santa Creu de Jesús ha preparat 
durant les festes nadalenques 
diverses activitats i àpats 
especials per poder compartir i 
viure aquests dies màgics amb 
il·lusió i alegria.
Aquesta època de l’any és 
complicada per aquelles persones 
que no tenen amb qui compartir-la, 
sent les persones grans un dels 
grups poblacionals més afectats 
per aquesta problemàtica.
El centre en col·laboració amb els 
serveis socials de l’EMD de Jesús, 
han dut a terme una iniciativa per 
què les persones grans del poble 
puguin gaudir en aquestes festes 

de la companyia tant del personal  
com dels/les residents de la 
nostra residència.

Amb el lema: NINGÚ SOL PER 
NADAL, s’ha ofert la possibilitat 
de gaudir dels àpats els dies més 
assenyalats al menjador de la 
residència.

La Sra. Maria Gauxachs Botella, 
ha estat una d’elles. L’experiència 
ha estat molt enriquidora tant 
per a la nostra convidada com 
per als/les residents i els/les 
treballadors/es, que han pogut 
compartir amb ella converses, 
somriures i rècords d’aquests 
dies  tan especials.

NINGÚ SOL PER NADAL

Des de principis del Gener de 2018, vam estar 
reunint-nos amb unes tertúlies-cafè, fins que pel maig 
amb una junta general es decideix fer una associació, 
doncs algunes coses que ens van dir encara estan 
avui per fer.
Pel mig d’això i com podíem arribar a fer nosa, sense 
intentar colar una gent per gestionar i apropiares 
de l’associació, cosa que no van aconseguir, doncs 
estem per feina i no per distreure’s.
Bé continuant amb les nostres tasques o finalitats, 
que no es difícil d’entendre, si no defensar tot allò 
que es de llei al igual que respectem els stops i els 
seda el pas, doncs creiem que les nostres també són 
respectables.
Es comunicar que els discapacitats no tenen perquè 
formar part d’uns pressupostos participatius, doncs 
segons diu la llei tots els ens locals destinaran cada 
any amb els pressupostos un 1,5%, per invertir en 
barreres arquitectòniques i el seu manteniment, qual 
cosa no entenen.

També en una desafortunada reunió amb el president 
de la EMD Jesús i una regidora, es demanar que el 
consultori mèdic no complia amb la normativa doncs 
no hi ha espai ni per entrar, ni per atendre varies 
cadires de rodes, també els pacients amb dolor 
esquena al seure no es podien aixecar, al dia d’avui 
res de res.

A tot això i una mica més, continuant amb el nostre 
treball, es denunciar tot al davant la Generalitat, el 
defensor del poble i a la comunitat europea, obtenint 
una grata resposta per part de les institucions i que 
si més no posarà al seu lloc als que no entenen les 
coses.

Si algú te interès en saber si es veritat, està tot 
documentat, no més cal demanar-lo, qui vulgui 
pertànyer a l’entitat ho pot fer doncs es totalment 
gratuïta, per què entenem que tenim necessitats i no 
lucres o entreteniments.

(DARC) DISCAPACITATS ASSOCIACIÓ RODEM I CAMINEM
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“25è ANIVERSARI DELS 7C, 10è D’HYDRACUS I 20è DEL CASAL D’ESTIU”
Com qui no vol la cosa....els 7 Cervells fem 25 anys! 
No sé si els fundadors es podien imaginar arribar 
fins al quart de segle (i el que ens queda...), però 
aquí estem ben actius... no ens oblidéssim tampoc 
del 10è Aniversari d’Hydracus. 10 anys que han fet 
que Jesús i els 7C estiguem situats dins del Mapa 
del Bestiari Festiu dels Països Catalans. I també el 
Casal d’Estiu està d’aniversari! 2 dècades treballant 
i jugant amb el futur del poble! 
Tenim motius més que de sobres per celebrar al 
2019, i per això durant aquest any anirem fent 
diferents actes per commemorar els aniversaris. Els 
detallarem poc a poc. Ens acompanyareu?

II Concurs Nacional d’Enceses de Diables.
El passat dijous 27 desembre, dins del procediment 
per escollir la seu per a albergar el II Concurs Nacional 
d’enceses de Catalunya, ens van visitar 2 responsables 
de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya per 
valorar “in situ” les instal·lacions disponibles i parlar 
de temes organitzatius de totes les candidatures.
A part d’alguns de la Junta 7C ens van acompanyar 
també diferents membres del govern de l’EMD. 
Els hi vam ensenyar les dependències municipals, 
la Masia, el col·legi, el pavelló nou, la zona 
d’aparcaments, etc... i vam poder parlar distesament 
sobre la capacitat d’organització que tenim tant els 
7C com el poble de Jesús.
Es van quedar gratament sorpresos de les 
instal·lacions i equipaments que tenim al poble, així 
com de la proximitat de totes elles. 
La sensació que vam tenir va ser molt bona, ja que a 
més, l’EMD no va escatimar esforços (dins les seues 
possibilitats) per a que el concurs d’enceses es fes 
al nostre poble. 
Finalment, el 31 de desembre la Federació ens 
va anunciar que Jesús i els 7C no albergaríem 
el concurs enceses, ja que tot i valorar sobradament 
les instal·lacions del poble i la capacitat d›organització 

dels 7C, s›havien decantat per Riudoms ja que 
consideren que la zona d›enceses és més cèntrica 
i més adient (es una plaça dins al poble i davant 
l’església). Una mala notícia que simplement fa 
que els nostres esforços es centrin en una altra 
organització....

III Trobada de Bestiari Mitològic dels Països 
Catalans.
“A rey muerto... rey puesto”
Després de les edicions de 2011 i 2014, al 2019 
tornem a organitzar una trobada de bestiari festiu. 
Serà el dissabte 15 juny. Una jornada festiva amb 
activitats a la tarda per als més menuts, enceses a la 
nit, concerts musicals i altres sorpreses que anirem 
detallant en els següents informatius. Però recordeu 
que el 15 de juny teniu una cita ineludible en la cultura 
popular i una gran jornada lúdico-festiva i musical per 
a totes les edats.

Casal de Nadal.
Durant les vacances escolars de Nadal es va realitzar 
un any més el Casal de Nadal on van assistir 16 
xiquets i xiquetes. No cal ni dir que s’ho van passar 
molt bé realitzant diferents activitats al Punt Jove, 
pels carrers del poble, rebent la visita del Patge Real, 
etc. 
I com dèiem abans, enguany el Casal d’estiu celebrarà 
el 20è aniversari. Durant aquest temps han hagut 
alts-i-baixos i temporades complicades, però amb 
esforços i treball el Casal d’Estiu sempre ha ofert un 
servei lúdic-social per als xiquets del poble. Moltes 
gràcies a totes les famílies que en un moment o altre 
heu confiat en el Casal d’Estiu 7C. 
I de moment res més. Anirem informant de les 
diferents activitats que realitzarem. 
Salut i Foc!

http://www.7cervells.org
https://www.facebook.com/balldediables7cervells 
http://instagram.com/7cervells/
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ASSOCIACIÓ DE DONES
Aquest nadal vam realitzar un Taller de Postals 
Nadalenques per a nens de 5 a 11 anys, les xiquetes i 
els xiquets assistents s’ho van passar molt bé.
Com és tradició en la nostra  Associació, el dia 9 de 
febrer  vam celebrar la Festa de Santa Àgueda. Va haver 
una missa en honor a la patrona a les 12h a la Parròquia 
Sant Francesc, i vam anar a dinar al Casal de Jubilats 
Restaurant Forquilla i ganivet.
Us informem també que el proper 7 de març es farà el 
Club de Lectura amb els llibres Camins d’aigua i foc i 
Ànimes de Vidre de l’escriptora Elena Solé amb la seua 
assistència i col·laboració, a la biblioteca de Jesús Punt 
Jove.
Estem preparant  una excursió  per al proper dissabte 
9 de març a València per visitar el Mercat Central, una 
meravella modernista que es va inaugurar al 1928 i és el 
mercat més gran d’Europa, La Lonja de los Mercaderes  
un edifici gòtic valencià que ha estat declarat per la 
UNESCO Patrimoni de la Humanitat, a la Catedral de 
València una estructura impressionant que avarca gran 
varietat d’estils arquitectònics i visitarem la Capilla del 
Santo Cáliz que segons la tradició va ser utilitzat per 
Cristo a la Última Cena i per finalitzar a les 14h a la 
Plaça de l’Ajuntament La mascletà. El preu és 48€, 
podeu apuntar-vos els dimarts i els dimecres en horari 
de manualitat o a qualsevol membre de la junta fins el 

28 de febrer. Dinarem a un cèntric restaurant i per la 
tarda visitarem el Museu de la Ceràmica on conserven 
les falles que cada anys son indultades.
Participarem amb els actes que realitzen a l’EMD el 
divendres 8 de març Dia Internacional de la Dona 
Treballadora.
La Junta us anima a assistir a tots els actes i a totes les 
activitats que participem.  

Una abraçada
La Junta
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Tothom necessitem desplaçar-nos i tenim dret 
a fer-ho de la millor manera possible. Això del 
taxi ja vorem com s’acabarà... A les Terres de 
l’Ebre, però, no ens afecta molt, aquí els taxis 
són bàsicament el transport sanitari. Tot i això, 
qualsevol de nosaltres té familiars i amics que 
viuen a Barcelona, i quan hi anem fem servir 
aquest servei.
Als pobles del nostre territori, hem de tenir vehicle 
propi si volem desplaçar-nos d’un lloc a un altre, 
ja que els transports públics no s’adapten als 
horaris de treball, per exemple,...
A més a més, a les persones amb mobilitat 
reduïda ens és imprescindible anar amb el vehicle 
particular perquè el tenim adaptat a les nostres 
diverses capacitats i el transport públic no 
sempre ens és útil o està suficientment adaptat. 
Per aquest motiu aquest col·lectiu tenim zones 
reservades d›aparcament, encara que no tantes 
com caldria.
Un dels objectius d’ASSIDE és que els 
ajuntaments vetllin pel bon ús de les zones 
reservades d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda, així com evitar el mal ús de les 
targetes d’aparcament de vehicles per aquestes 
persones. 
Però avui ens volem adreçar a la ciutadania, 
en general, i, en concret, als conductors i 
conductores, per dir-vos: NO ESTACIONEU EN 
ZONES RESERVADES!!! Quan ho feu, no només 
ens perjudiqueu als usuaris/es d’aquestes places 
reservades, sinó que també esteu incomplint 
la llei, fet que comporta sancions (mínim 100€ 
ajuntament de Tortosa).
No hauríeu de tenir inconvenient en caminar una 
miqueta més, vosaltres que podeu fer-ho. 
Les excuses són moltes, normalment penseu que 
per uns minuts no passa res, però nosaltres si no 
trobem un lloc adequat per aparcar, hem de tornar 
a casa sense poder realitzar el què volem i/o 
necessitem fer, i el què tenim dret com qualsevol 
ciutadà més. Us imagineu cadascú de vatros 
fer tard, o simplement no poder anar, al treball, 
a l’escola, al metge, a una xerrada, o a la cita 
d’una persona, dia si dia també per l’incivisme 
d’algunes persones? Necessitem que prengueu 

consciència de lo vital que és per natros poder 
realitzar la nostra vida sense els entrebancs que 
ens posen persones incíviques.
També cal prendre consciència de l’ús fraudulent 
de la targeta d’aparcament, utilitzant-la en 
absència de la persona titular o fent còpia de la 
mateixa. Cal que sigueu conscients que només 
es pot utilitzar quan s’està desplaçant la persona 
amb mobilitat reduïda, els familiars no la podeu 
usar si no esteu amb ella. És una infracció 
sancionable des de 301€.
Civisme és respecte pels interessos dels altres, 
cal advertir (sempre amb respecte) allò que no 
està bé, per tant, quan veiem que algú ocupa 
aquestes places sense necessitat, tothom 
hauríem de dir-li que la deixi lliure per qui l’hagi 
de menester sense més opció. 

«Posa’t en el nostre lloc i no al nostre lloc». 

ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ DELS DISCAPACIT@TS DE L’EBRE

DES - PLAÇA – MENTS
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BASES JESUSENC DE L’ANY

Finalitat
L’Associació Josep Puig convoca el Premi Jesusenc 
de l’Any 2018 per contribuir a ressaltar una persona, 
entitat, associació, col·lectiu o club, que per la seua 
activitat haja destacat en qualsevol àmbit de la vida 
pública.

Premis
Els premis consisteixen en el lliurament d’un record 
al·legòric als quatre finalistes al guardó absolut, 
que rebrà la distinció de JESUSENC DE L’ANY 2018.

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

Preselecció dels candidats
Dins de l’Informatiu Jesusenc, apareixerà una butlleta 
que servirà per rebre les propostes de possibles 
candidats a optar al premi que podran ser lliurades 
fins el 22 de març de 2019. En aquestes propostes 
les persones que desitgen donar el nom d’algun 
candidat hauran de posar el nom del proposat, i una 
breu especificació dels mèrits pels quals creu que 
opta al guardó. La relació dels candidats proposats 
es podrà fer arribar a l’Associació Josep Puig per 
correu electrònic, correu postal, fax o dipositant-les 

en una bústia que s’habilitarà a tal efecte a les 
oficines de l’EMD de Jesús.

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

Elecció del Jesusenc de l’Any 2018
Durant els mesos previs, i mitjançant l’Informatiu 
Jesusenc, sortirà el nom dels quatre finalistes perquè 
puguen ser votats d’una manera popular. Aquestes 
paperetes es podran fer arribar a l’Associació Josep 
Puig per correu postal o dipositant-les en una bústia 
que s’habilitarà a tal efecte a les oficines de l’EMD 
de Jesús.

Recompte de vots
L’Associació Josep Puig s’encarregarà del recompte 
de vots, que podran ser lliurats fins el dimecres 26 
de juny de 2019.

Lliurament del Premi Jesusenc de l’Any 2018
El lliurament del Premi Jesusenc de l’Any 2018 
tindrà lloc en un acte públic el 28 de juny de 2019 
(20.00h) a la Sala Jordi Brull i Martínez de l’EMD 
de Jesús.

Propostes de Preselecció dels candidats al JESUSENC DE L’ANY 2018

Nom

1

2

3

4

Aquesta butlleta es pot lliurar fins el 22/03/2019 a l’oficina de l’EMD, per correu (Plaça Pati de la 
Immaculada, 1-43590 Jesús, per FAX (977503352) o per correu associacio.joseppuig@gmail.com

Mèrits obtinguts

Bases del Premi Jesusenc de l’Any 2018
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El 2018 va acabar a TWIST amb la magnífica 
actuació dels alumnes de social acompanyats 
d’algunes parelles de competició al Festival 
de Nadal. Amb una magnífica decoració per a 
l’ocasió, els nostres petits i joves ballarins ens 
van deleitar amb uns acurats balls i vestimenta 
espectaculars. Ens omple de satisfacció veure 
l’evolució de tots i aprofitem per donar les gràcies 
a tos els assistents que van emplenar el gimnàs 
de l’IE Daniel Mangrané i a l’EMD de Jesús pel 
seu suport.

FESTIVAL DE NADAL A TWIST!!

47



XV PREMIS ESPORTIUS BAIX EBRE
El Grup Xou Petit Dóna’m del Club Patí l’Aldea ha estat 
elegit el millor equip de l’any en la categoria absoluta 
en la gala dels Premis Esportius Baix Ebre 2018, que va 
tenir lloc el passat dissabte, 15 de desembre, al pavelló 
poliesportiu de Camarles. L’atleta benjamí Màxim 
València Piñol, de l’Atletisme Perelló, ha estat distingit 
com a millor esportista en la categoria federada escolar, 
i l’escaquista Gerard Añó Pla, del Club Escacs Peó Vuit, 
ha obtingut el premi al millor esportista escolar 2018. 
La gala, que organitza anualment el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i el Consell Esportiu del Baix Ebre, va aplegar 
prop d’un miler de persones. Al llarg de dues hores es 
van lliurar trofeus als gairebé 800 esportistes premiats 
en aquesta edició i reconeixements a entitats i clubs del 
Baix Ebre. 
D’entre tots aquests podem trobar esportistes jesusencs 
que van rebre el seu reconeixement.

COMPETICIÓ ESCOLAR
BÀSQUET
Integrants de l’Equip Aleví del CB Cantaires Tortosa B, 3r 
classificat territorial.
NATACIÓ
Anuar Ennaji del CN Tortosa, en aleví, 1r en 50m 
papallona i 3r en 50m lliures a la Final Territorial.
PATINATGE
Judit Ginovart del CP Jesús, en infantil B, 2a a la Final 
Territorial.
Maria de Esteban del CP Jesús, en prebenjamí B, 3a a la 
Final Territorial.
Xou de Secundària “l’Aigua és Vida” del CP Jesús, 1r a 
la Final Territorial.
TENNIS TAULA
David Morales de l’IE Daniel Mangrané, en cadet masculí, 
3r a la Final Territorial.
Equip Infantil Masculí A de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, 2n a la Final Territorial.
Equip Infantil Masculí B de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, 3r a la Final Territorial.

COMPETICIÓ FEDERADA
TWIRLING
Cinta Escoda del Club Twirling Tortosa. Copa Catalana de 
clubs: 2a, Semifinal Catalunya Sud: 2a, Final Catalunya 
Sud: 2a, Campionat de Catalunya: 4a.
Parella Lorena Cases i Cinta Escoda del Club Twirling 
Tortosa. Copa Catalana de clubs: 2nes, Semifinal 
Catalunya Sud: 2nes, Final Catalunya Sud: 2nes, 
Campionat de Catalunya: 2nes.
BALL ESPORTIU
Mercè Llorca del Twist Club Ball Esportiu, Campiona 
d’Espanya en la modalitat Standard i diversos podis en 
competicions nacionals i internacionals.
Giuseppe Sgroi del Twist Club Ball Esportiu, 
Campió d’Espanya en la modalitat Standard i diversos 

podis en competicions nacionals i internacionals.
Carme Franch del Twist Club Ball Esportiu, Subcampiona 
de Catalunya 2018 en la categoria Adult AI i  diversos 
podis en competicions nacionals i internacionals.
Pau Alaixendri del Twist Club Ball Esportiu, Subcampió de 
Catalunya 2018 en la categoria Adult AI i i diversos podis 
en competicions nacionals i internacionals.
Vera Fluixà del Twist Club Ball Esportiu, Primera a la 
Copa Promoció Junior ll C Standard i segons a la Copa 
Promoció Junior ll C Llatí.
Pau Pellisé del Twist Club Ball Esportiu, Primer a la 
Copa Promoció Junior ll C Standard i segons a la Copa 
Promoció Junior ll C Llatí.
Marc Cortés del Twist Club Ball Esportiu, Campió de 
Catalunya en modalitat Junior l Llatí i diversos podis en 
campionats nacionals.
Vasili Vornicoglo del Twist Club Ball Esportiu, diversos 
podis en competicions nacionals i ascens a categoria C 
en balls llatins.
Sara As del Twist Club Ball Esportiu, diversos podis en 
competicions nacionals i ascens a categoria C en llatins.
Marta Poy del Twist Club de Ball Esportiu, Subcampiona 
de Catalunya 2018 en la categoria Youth llatí i estàndard.
Carlos Queral del Twist Club de Ball Esportiu, 2a posició 
en Adult ll Standard 2a Territorial i la 3a posició en Adult 
ll Llatí 2a Territorial al V trofeu Vila d’Alcover.
BÀSQUET
Integrants de l’Equip del Club Bàsquet Cantaires Tortosa, 
6è Campionat Mini Femení de Catalunya, 2n classificat al 
Campionat de Tarragona.
MOTOCICLISME
Jeremy Alcoba de Jesús, 4t classificat al campionat del 
món júnior moto 3 FIM CEV REPSOL, després de disputar 
dotze curses, quedant empatat a punts amb el tercer 
classificat i a un sol punt del segon. Va disputar com a 
pilot convidat el mundial absolut de Moto 3 de Xerès, 
Catalunya, Motorland i Ricardo Tormo. També va disputar 
el Gran Premi de Tailàndia al Circuit Buriman.
PATINATGE
Integrants del Grup Xou Petit DOMA’M, campió territorial, 
de Catalunya i d’Espanya, subcampions d’Europa, 3rs 
del món.

MILLOR ENTITAT
El Club de Ball Esportiu Twist Jesús ha estat distingit 
amb el premi a la millor entitat pels seus èxits en la 
competició esportiva.
Des d’aquí volem felicitar-vos i encoratjar-vos a seguir 
lluitant per aquests valors que ens aporta el món de 
l’esport.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports
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TROBADA CICLOTURISTA 
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El passat diumenge dia 16 de desembre va tenir 
lloc la XVena. Trobada Cicloturista de Jesús, a 
favor de la Marató de TV3, enguany dedicada 
a la malaltia del càncer, organitzada pel Club 
Ciclista Jesús-Primitivo Conesa.
La prova va comptar amb un total de 184 
cicloturistes pertanyents a diferents clubs 
de les comarques ebrenques i d’altres clubs 
catalans i estatals.
Els participants van fer una aportació a la 
Marató de TV3 de 2.200 €, juntament amb 
altres entitats de Jesús que enguany es van 
sumar a aquest acte.
La prova va tenir un recorregut de 50 Km. amb 
sortida de Jesús a les 9,15 h., passant per 
les poblacions d’Aldover, Xerta, Benifallet, Coll 
de Som, on es va celebrar el Premi Memorial 
Miquel Espinós, Tivenys, Bítem, Tortosa, i 
arribada novament a Jesús als voltants de les 
12,00 h. amb connexió en directe amb TV3 
inclosa.
A Coll de Som es va disputar l’XII Memorial 
Miquel Espinós on es van imposar, en la 
categoria masculina el ciclista de Camarles 
Oriol Beltran (Controlpak), i en la categoria 
femenina la jesusenca Anna Curto (C.C. Jesús 
– Primitivo Conesa). 
D’altra banda, al pas per la població de Tivenys 
va tenir lloc l’avituallament i l’acte protocol.
lari del Memorial Miquel Espinós, recordant al 
gran campió i ex-ciclista del Club Ciclista Jesús, 
natural d’aquesta població que ens va deixar fa 
uns anys. En el decurs del mateix es va lliurar 
un ram de flors a la vídua d’Espinós i un altre 
als familiars d’Agustí Fons, també natural de 
Tivenys.
Finalment, a l’arribada a Jesús, es va fer una 
menció especial a Paco Fuentes per la seva 
dedicació i trajectòria en el món del ciclisme 
local, i a Manuel Jiménez, ciclista local per la 
seva dedicació a aquest esport durant molts 
anys.

Enguany, amb motiu de la 15ena. edició, el Club 
Ciclista Jesús 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 
a la seu de l’E.M.D. de Jesús es va inaugurar 
l’exposició que porta 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 18 h. a les 20,30 h. 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 que 
destaquen records com ara la “maglia rossa” 
dedicada de Miguel Indurain, el maillot d’Angel 
Casero o els cartells de curses i marxes on han 
participat ciclistes jesusencs.
- Els maillots ciclistes dels equips jesusencs: 
Grup Esportiu Blasco, Grup Cicloturista Royes, 
Club Ciclista Jesús-Primitivo Conesa i també de 
l’quip 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 
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.
També el mateix dissabte es va projectar 
l’audiovisual “Records del ciclisme a Jesús: 
1964-2018” de Paco Fuentes.

XV TROBADA CICLOTURISTA DE JESÚS A FAVOR DE LA MARATÓ DE 
TV3 I ACTES COMMEMORATIUS PROGRAMATS
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CF JESÚS CATALÒNIA
El passat 29 de Desembre, el CF Jesús Catalònia va 
dur a terme el VIII Torneig Terra Rubra, en categories 
Prebenjamí i Benjamí. En aquest torneig, on hi van 
participar 18 equips en total, provinents de diferents 
clubs de les Terres de l’Ebre, Castelló i Tarragonès 
s’hi va respirar durant tot el dia un gran ambient, on 
tots vam poder presenciar grans partits de futbol 
però sobretot vam gaudir d’una jornada enriquidora, 
formativa i molt gratificant per a tots. Les condicions 
climatològiques van acompanyar i el torneig va 
transcórrer de forma totalment correcta i no va haver-
hi cap tipus d’incident, gràcies a una bona sintonia 
entre organitzadors, col·laboradors, acompanyants 
dels equips, entrenadors, jugadors, pares i mares 
i aficionats. Entrant en la qüestió futbolística, en 
categoria Prebenjamí la classificació final va ser la 
següent: 
1r classificat: UE Rapitenca. 
2n classificat: Escola Delta. 
3r classificat: CD Tortosa.  

Pel que fa als benjamins, la classificació de la fase 
final va ser la següent: 
1r classificat UE Rapitenca. 
2n classificat CF Gandesa. 
3r classificat CD Tortosa. 
Finalment, el Torneig va concloure amb l’entrega de 
trofeus realitzada per les autoritats als diferents equips 
participants, als millors porters de cada categoria, als 
millors 7 jugadors també de cada categoria, i finalment 
a la millor afició de tot el torneig, que en aquest cas va 
ser considerada així l’afició de casa, la del CF Jesús 
Catalònia. Tot i ser molt difícil escollir aquest premi, 
des del Club Futbol Jesús Catalònia també volem 
agrair de tot cor, i molt sincerament la presència de 
tots els equips i les seves aficions, per la seua actitud 
i comportament durant tot el dia, així com a la resta 
d’aficionats que van apropar-se al camp de la Santa 
Creu. Sense tots vosaltres aquest torneig no hauria 
estat possible, i vau donar un exemple de civisme, 
amistat i companyia a tothom.



Canviant de tema, voldríem destacar els actes 
nadalencs que el club va portar a terme durant les 
vacances de Nadal. El dia 20 de desembre, els jugadors 
de l’Escola i els Alevins van rebre la visita del Pare 
Noel en finalitzar els entrenaments acompanyada per 
una xocolatada popular. A més a més, es va celebrar 
el Penal solidari de la Marató per tal de participar en 
una bona causa la qual des del CF Jesús Catalònia 
volem agrair a tots aquells/es que heu participat, ja 
que ens vau ajudar a aportar el nostre gra de sorra a 
la Marató de TV3. El darrer acte organitzat va ser a 
nit del 24 de desembre del 2018 i la del 5 de gener 
de 2019, al bar del club es va fer una festa a petita 
escala per a totes les colles del poble, on es va crear 
un ambient festiu entre les jesusenques i jesusencs  
que van assistir-hi. Abans d’entrar a la part esportiva, 
des del club es vol agrair tot el suport que ens és ofert 
des de l’EMD. Un exemple d’aquest recolzament és la 
millora de l’enllumenat del camp amb il·luminació LED 
per al terreny de joc.
Per un altre costat, els dos equips amateurs del club 
estan competint cada cap de setmana les seves 
respectives lligues. 
Pel que fa al filial, aquest es troba a la vuitena posició 
de la classificació a 4 punts de la cinquena posició. 
Grans actuacions realitzades a camps complicats de 
la categoria contrasten amb els resultats aconseguits 
davant d’equips més assequibles. Tot i així, cal 
destacar que el nivell de la categoria aquest any 
és superior a altres temporades. Pel que resta de 
competició, l’equip es planteja anar partit a partit per 
tal de treure el nombre màxim de punts i per tant poder 
remuntar algunes posicions a la taula classificatòria.
Pel que fa al primer equip, aquest mes de gener ha 
viscut un canvi brusc pel que fa al cos tècnic. Després 
d’una sèrie de desacords entre aquest i el club, 
Albert Forcadell i Mario Javaloyes van decidir deixar 
el càrrec. Durant dues setmanes, Marcos Garcia ha 
estat l’encarregat de tirar endavant l’equip, mentre 

la Junta buscava un nou entrenador per al que resta 
de temporada. Finalment, el club va fer oficial que 
Juanjo Agustín Nolla serà el mister de l’equip. Des 
del club volem desitjar molta sort i molts èxits al nou 
entrenador, i també es vol agrair la tasca realitzada 
pel cos tècnic anterior. Pel que fa a l’equip, ara mateix 
es troba a la zona mitja de la taula, una situació que 
pot ser perillosa perquè si als propers partits no 
s’aconsegueixen uns bons resultats, l’equip es pot 
apropar a la zona del descens. En canvi, agafant una 
ratxa de resultats positius, l’equip es pot plantar a la 
part alta de la taula.

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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MISA DOMINICA
La missa Dominica de l’Arxiconfraria de la Cinta es podrà veure 
per televisió cada primer diumenge de mes a Canal Terres de 
l’Ebre
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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:
Febrer 2019: 6 i 20
Març 2019: 6 i 20
Abril 2019: 10 i 24

CALENDARI OFICIAL DE FESTES
LABORALS PER AL 2019

1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
19 d’abril (Divendres Sant).
22 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
10 de juny (Pasqua Granada).
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
4 d’octubre (Sant Francesc).
12 d’octubre (Dia del Pilar).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

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

• Febrer: 
* XXIV FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE i III 

FIRA DE LA GARROFA. Del 22 al 24.

• Març:
* CARNESTOLTES. Dissabte 2.
*  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.
* REVETLLA DE SANT JOAN. Diumenge 23.
* CATIFES DEL SAGRAT COR DE JESÚS. Diumenge 30. 

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

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

TE”. Dissabte 7.

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

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
Del 15 al 17 de febrer i del 22 al 24 de febrer

CANVI PARADA AUTOBUS
Amb motiu de la Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre, del dijous 
21 al dilluns 25 de febrer, hi haurà una única parada a les illetes 
d’entrada al poble, a l’Eix de l’Ebre.

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

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

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Per tal de facilitar la creació de noves empreses des de l’EMD de 
Jesús s’està fent un cens de tots els locals comercials, magatzems, 
naus i altres que siguen aptes per l’activitat comercial o de serveis.
Si teniu interès que el vostre local conste en aquest llistat com 
a local en venda o lloguer us podeu posar en contacte amb les 
oficines municipals.
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PROGRAMA ‘NO ESTEU SOLS’
Creu Roja Tortosa i l’EMD de Jesús fan una crida de 
voluntariat per fer acompanyaments i visites a domicili 
a persones majors de 65 anys de Jesús, en el marc del 
projecte “No esteu sols”: un programa per detectar 
necessitats i millorar la qualitat de vida de les persones 
grans en el seu procés d’envelliment.

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

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.

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). 

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.
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SUBVENCIONS
AJUTS GENERALITAT DE CATALUNYA

Ajut Destinataris Objecte Termini Sol·licitud

Ajuts per a famílies amb in-
fants

A famílies que tinguin infants nascuts, 
adoptats, tutelats o acollits entre l’1 de 
juliol de 2018 i el 31 de desembre de 
2018 i entre l’1 de gener de 2019 i el 31 
d’agost de 2019.

Ajudar les famílies en què hagi tingut 
lloc el naixement, adopció, tutela o 
acolliment d’infants ia que no super-
in un determinat nivell d’ingressos, 
per tal de prevenir situacions de vul-
nerabilitat

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

Ajut per a despeses d’estada i 
manutenció a la ciutadania re-
sident a Catalunya, l’assistèn-
cia sanitària de la qual està 
assegurada per CatSalut

Persones assegurades del CatSalut (me-
nors o, majors d’edat que tinguin una 
incapacitat legal, una discapacitat reco-
neguda superior al 66% o una valoració 
de gran dependent) que fan un tractament 
ambulatori de càncer, grans cremades, 
trasplantaments de patologia terciària o 
patologies neurodegeneratives, derivades 
per un o una professional de la xarxa sa-
nitària pública  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·lici-
tar l’ajut l’acompanyant

Es tracta d’un ajut que té com a fina-
litat compensar, totalment o parcial, 
els pacients i/o la persona acom-
panyant que, per rebre l’atenció sa-
nitària 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 termini màxim d’un 
any des de la data d’alta 
del o de la pacient.

AJUTS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Ajut Destinataris Objecte Termini Sol·licitud

Ajuts d’urgència social so-
bre pobresa energètica per 
al període 01/07/2018-
31/12/2019

Les persones i/o famíles 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 bà-
sics de la llar

15/11/2019

Ajuts individuals de desplaça-
ment per a alumnes en edu-
cació obligatòria a la Comarca 
del Baix Ebre, curs 2018-2019

Alumnes empadronats a la Comarca del 
Baix Ebre que estiguin escolaritzats en 
centres educatius públics de la comarca

concessió d’Ajuts Individuals de Des-
plaçament a les famílies de l’alum-
nat que cursen segon cicle d’edu-
cació infantil, educació primària, 
ensenyament secundari obligatori o 
educació especial, 

28/02/2019

Ajuts per atendre situacions 
d’urgència puntuals i necessi-
tats bàsiques de subsistència 
per a l’any 2019.

Seran persones beneficiàries dels ajuts 
les persones i/o famílies empadronades 
als municipis de la comarca que tenen 
signat conveni per a la prestació del ser-
veis social bàsic amb el Consell Comar-
cal i estiguin en situació de vulnerabilitat 
econòmica puntual i/o pobresa o exclu-
sió social, i acreditin que tenen dificultats 
per cobrir les seves necessitats bàsiques 
perquè no tenen ingressos o aquests són 
insuficients.

Atendre situacions d’urgència pun-
tuals i necessitats bàsiques de sub-
sistència per a l’any 2019.

29/11/2019

Sancions fins a 750€
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EMD DE JESÚS:
OFICINA MUNICIPAL
AGENT SOCIAL
ESCOLA DE MÚSICA
M. MARTINES I SOLÀ
LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
PISCINA I PÀDEL
PUNT@JOVE

977 500 735
670 333 833

977 500 446
977 077 376
616 484 843
977 502 530

AJUNTAMENT DE TORTOSA 977 585 800

AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES 061

AMBULATORI CAP BAIX EBRE 977 500 333

AVARIES:
AVARIES AIGUA
(Empresa Mpal. de Serveis Públics)
AVARIES CLAVEGUERAM
AVARIES FECSA
AVARIES ENLLUMENAT PÚBLIC

977 446 538
977 446 538
902 536 536
900 131 326

ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE 
VIOLÈNCIA

900 900 120

CASAL DE JUBILATS SANT 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

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

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

57

TAULER EMD



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 15 DE 
NOVEMBRE DE 2018, DIJOUS, a les 20:00 HORES, a 
la Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària 
anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació inicial del Pressupost General de l’EMD de 
Jesús per a 2019.
4t.- Aprovació certificació núm. 3 d’obra Nou pavelló 
poliesportiu a Jesús, 1a. fase.
5è.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Casal 
de Jubilats Sant Francesc
6è.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb 
l’esportista Jeremy Alcoba Ferrer.
7è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Veïns 
Jesús Catalònia.
8è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa a 
la subvenció del Conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Associació Cultural Set Cervells.
9è.- Aprovació de la justificació de subvencions atorgades 
a l’AMPA de l’Institut Escola Daniel Mangrané.
10è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’AMPA de l’Escola de Música Manel Martínes 
i Solà.
11è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a la Parròquia Sant Francesc.
12è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’Associació de Veïns Jesús Catalònia.
13è.-Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
14è.- Precs i preguntes.

Jesús, 12 de novembre 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 
DESEMBRE DE 2018, DIJOUS, a les 20:00 HORES, a 
la Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària 
anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de la modificació del contracte de l’obra 
“Nou pavelló poliesportiu a Jesús, 1a. fase” i de la 
modificació de la plurianualitat de la despesa.  
4t.- Aprovació de les certificacions núms. 4 i 5 de l’obra 

Nou pavelló poliesportiu a Jesús, 1a. fase. 
5è.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Club 
Ciclista Jesús.
6è.- Atorgament d’una subvenció a la Parròquia Sant 
Francesc.
7è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Veïns 
Jesús Catalònia.
8è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada 
a l’Associació de Veïns Jesús Catalònia.
9è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa 
al període maig-setembre de 2018 corresponent a la 
subvenció del Conveni de col·laboració subscrit amb 
Casal de Jubilats Sant Francesc.
10è.- Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal 
Constitucional i de suport als presos polítics que fan 
vaga de fam.
11è.- Precs i preguntes.

Jesús, 17 de desembre de 2018
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 27 DE 
DESEMBRE DE 2018, DIJOUS, a les 19:30 HORES, a la 
Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

2n.- Aprovació de l’establiment de complement de 
productivitat del 0,3%, a l’empara de l’article 18.dos 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos  
Generals de l’Estat per a l’any 2018, i dels criteris a 
aplicar per a l’assignació individualitzada al personal de 
l’EMD de Jesús. 

Jesús, 24 de desembre de 2018
EL PRESIDENT

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

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

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

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

PLENS EMD





Agenda
febrer-març-abril

2019

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

DEL 15 AL 17 DE FEBRER 
V Ruta de Tapes

DEL 22 AL 24 DE FEBRER 
XIV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i III Fira de la Garrofa
(consultar programa a l’interior)
V Ruta de Tapes

27 DE FEBRER
18.00h Taller «Carnestoltes» a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove

2 DE MARÇ
Carnestoltes (consultar programa a l’interior)

6 DE MARÇ
17.30h Contacontes a càrrec de Clara Curto, a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove

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

DE L’10 AL 16 DE MARÇ
V Setmana de l’Activitat Física i la Salut

18 DE MARÇ
18.00h Taller de manualitats «Dia del Pare» a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove

22 I 23 DE MARÇ
Celebració del 25è Aniversari de l’EMD
(consultar programa a l’interior)

DE L’1 AL 5 D’ABRIL
22a Setmana Cultural Escola de Musica Manel Martines i Solà

10 D’ABRIL
18.00h Taller de manualitats «La Primavera» a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove

12 I 13 D’ABRIL
XIII Fira Literària Joan Cid i Mulet

14 D’ABRIL
Diumenge de Rams

19 D’ABRIL
Divendres Sant

22 D’ABRIL
Dilluns de Pasqua Florida

24 D’ABRIL
17.00h Telling Stories a càrrec de Marta Sales a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove


