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DIVENDRES, 5 DE JULIOL
Presentació de Pubilles i Hereus.
Proclamació de la Pubilla Major i 

Pubilleta.
Pregó de la Festa Major.

DISSABTE, 6 DE JULIOL
Ball de Pubilles i Hereus

ORQUESTRA ATALAIA

DIUMENGE, 7 DE JULIOL
NIT DE TEATRE

DILLUNS, 8 DE JULIOL
Dia de la Gent Gran: Sopar i Ball 

Nit Jove

DIMARTS, 9 DE JULIOL
ORQUESTRA NUEVA SAMURAI

DIMECRES, 10 DE JULIOL
Paella Popular

ORQUESTRA TITAN

DIJOUS, 11 DE JULIOL
IX TROBADA DE CLUBS DE BALL ESPORTIU

Concert MR HIGHLAND

DIVENDRES, 12 DE JULIOL
LOS MARTINES i

ORQUESTRA SEVEN CRASHERS

DISSABTE, 13 DE JULIOL
Sopar d’estofat de bou
ORQUESTRA MONTESOL

DISCO MÒBIL

Festes Majors Jesús 2019
Del 5 al 13 de juliol



Un 22 de març del 1994 es publicava el 
Decret 75/1994, pel qual el fins llavors poble 
de Jesús es constituïa en Entitat Municipal 
Descentralitzada. Una figura administrativa que 
ens atorgava la condició d’administració local 
amb personalitat jurídica pròpia, i que permetria 
dotar el Poble d’eines per autogestionar-se i 
apropar els serveis, fins llavors centralitzats 
tots a Tortosa.
Ara, passats 25 anys de la constitució de 
l’EMD, no ens podríem imaginar el nostre Poble 
sense l’EMD. Hem aconseguit autogestionar-
nos, hem aconseguit apropar serveis i crear-
ne de nous, però sobretot hem aconseguit 
refermar una identitat pròpia i la pertinença a 
un mateix Poble.
Vull manifestar l’agraïment a totes les persones, 
treballadores i treballadors, Junta Veïnal, 
Consell de Barri, entitats i associacions, que 
han fet possible arribar on som i evidentment 
també l’enhorabona a tot el poble per aquest 
aniversari.
Si alguna cosa ens ha caracteritzat durant 
aquest anys ha estat l’activitat social i festiva  
que s’hi desenvolupa i, com ja sabeu, aquests 
darrers mesos han estat intensos.
Fira de l’Oli i de la Garrofa, on destacaria la 
voluntat del sector de l’oli i del Govern de la 
Generalitat  de crear un ens que s’encarregue 
d’impulsar i dinamitzar un producte que estem 
convençuts que pot esdevenir un ambaixador 
de Catalunya a tot el món, igual que ja ho és el 
vi. També cal destacar una de les novetats de 
la fira d’enguany: les visites teatralitzades al 
molí, que han resultat ser un dels actes més 
valorats d’aquesta edició. Un agraïment al grup 
Euterpe, a la Comissió de la Fira, a la Secció 
de Festes, i a tots els que un any més han fet 
possible un cap de setmana de promoció del 
nostre Poble.
I ja al mes de març hem tingut també el 
Carnaval i la Setmana de l’Activitat Física 
i la Salut. Aquesta una vegada més han ofert 
una variada programació d’activitats gràcies a 

la col·laboració de les diferents entitats que hi 
han participat. Enhorabona als guardonats en 
les diferents categories dels premis a l’esport 
jesusenc i en especial al seu guanyador, Xavier 
Andreu.
La cultura també ha estat protagonista aquests 
darrers dies. Hem celebrat la Setmana Cultural 
de l’Escola de Música Manel Martines 
i Solà, que un any més ha ofert activitats a 
tot el poble i ha tret al carrer les diferents 
audicions  per compartir-les amb tothom, i per 
omplir durant uns dies els nostres carrers amb 
la seua música. I també com no, hem recordat 
la figura de l’il·lustre Joan Cid i Mulet amb la 
Fira Literària, que un any més ens ha posat 
el nostre poble al centre de la cultura i ens ha 
desvetllat les novetats del món literari ebrenc. 
Per primera vegada, en el marc de la fira, Jesús 
ha acollit la Trobada d’Escriptors de les Terres 
de l’Ebre i això ens va permetre aplegar més de 
setanta persones del món literari per posar en 
valor la nostra riquesa cultural.
I per acabar permeteu-me destacar que amb 
aquest Informatiu Jesusenc arribem al 
número 300. Primer mensualment, i després 
per raons econòmiques cada dos mesos, al 
llarg de tots aquests anys ha informat de tot 
allò que ha anat succeint al nostre Poble i ha 
permès també difondre l’activitat de totes les 
entitats i associacions. Agraïments a totes les 
persones que l’han fet possible i que han anat 
anotant la història recent del nostre poble. 
Sense cap mena de dubte, aquesta publicació 
recull l’essència del nostre poble i escriu el 
seu dia a dia: el de l’administració i el del 
teixit associatiu, l’institucional i el festiu. Que 
el nostre llegat perdure sempre i que a través 
de l’Informatiu puguem recordar d’on venim per 
saber on volem anar.
I per a qualsevol consulta, dubte o suggeriment... 
#mosparlem.

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

#mosparlem
Ser/fer d’Alcalde va ser una circumstància o una 
passió?
Una circumstància no buscada, imprevista i de sorpre-
sa, que en el temps i per la implicació que tens fa que 
es torne una passió.

Com creus que has contribuït per refermar la 
identitat col·lectiva dels jesusencs i les jesusen-
ques?
Va ser una de les primeres prioritats que vaig tenir al 
ser designat alcalde-pedani, i per tirar-ho endavant, era 
fonamental tenir la consciència d’identitat com a po-
ble, el sentit de pertinença que era un treball intern 
que s’havia de fer des de dintre i era una de les grans 
mancances que teníem com a poble.
Moltes de les accions empreses anaven en aquesta 
direcció, com va ser la programació del cicle de festes, 
el canvi de dates de la Festa Major, activitats culturals i 
suport a les iniciatives que anaven sorgint. L’Informatiu 
Jesusenc també va ser bàsic i la publicació de llibres 
del nostre origen i història, i sobretot la participació de 
les entitats al Consell de Barri, molt implicades en les 
problemàtiques de Jesús.
La Secció de Festes va ser imprescindible per a fer 
possible moltes activitats. 
Veient l’actual ambient i implicació dels jesusencs i je-
susenques, crec que s’ha aconseguit, i una mostra és 
que hem passat de tenir nou entitats a més de 30, a 
part de moltes comissions (secció festes, fira de l’oli, 
cavalcada de reis, pessebre vivent …), a més de les 
penyes que donen molta vida al poble.

Si haguesses de posar-li una data d’inici a la idea 
del naixement de l’EMD, aquesta seria...?
Des que vaig ser nombrat alcalde pedani l’any 1988, 
una de les condicions que vaig posar era la de la des-

centralització dels serveis i tenir una petita dotació 
econòmica per poder gestionar directament des de Je-
sús, que fins aquell moment mai es va tenir.
A l’Informatiu Jesusenc de l’octubre de 1990, ja vam 
publicar un estudi de la Direcció General d’Administra-
ció Local sobre els tres models de descentralització i 
ens vam decidir per l’EMD per molts de motius.
Al setembre del 1991 a l’Informatiu Jesusenc, ja vam 
publicar què és una EMD i a partir de llavors ja van sor-
tir molts escrits fent pedagogia perquè el poble tingués 
tota la informació.

Qui o què us va despertar aquest neguit?
Tenia molt clar que per al futur del poble era molt ne-
cessari poder disposar de més recursos econòmics i 
tindre una administració amb personalitat jurídica i un 
cert poder polític, a més de guanyar en democràcia al 
ser el poble el que pugues elegir el seu alcalde i no fos 
per designació de l’alcalde de Tortosa.

Què ens ha aportat com a poble?
Avui en dia, després de 25 anys d’administració prò-
pia, ningú pot dubtar dels grans beneficis de tot tipus 
que hem aconseguit, no només pel conveni amb l’Ajun-
tament de Tortosa, sinó també per les aportacions que 
hem pogut tenir de les altres administracions.

Quina ha estat la part negativa?
De part negativa, crec que no n’hi ha hagut, però si que 
hem tingut algunes preocupacions i ensurts.
Una de les preocupacions, va ser poder tenir el reco-
neixement com a administració, sobretot a nivell de la 
Generalitat. Érem com una administració invisible, ja 
que la majoria de subvencions anaven destinades als 
municipis i nosaltres no podien optar. Però a nivell de 
Consell Comarcal, ens van tenir consideració d’alcal-
des, podent assistir als Consells d’Alcaldes. I per part 
de la Diputació ens van tractar com un municipi més, 
cosa que no passava a la resta de Catalunya.
Però el pitjor va ser l’avantprojecte del PP amb la Llei 
LRSAL, que pretenia eliminar totes les EMD d’Espanya 
(més de 3000), cosa que no va anar endavant, però si 

amb...
PERE PANISELLO

CHAVARRIA
“ “Impulsor de l’EMD i d’aquest 

Informatiu,  Pere Panisello, 
l’Alcalde,  ha treballat durant 

més de 27 anys per fer de Jesús 
un poble pròsper i cohesionat, 
participatiu, viu en totes les seues 
vessants.”
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#mosparlem
la recentralització i el control econòmic de les adminis-
tracions locals.
Però la part més frustrant era quan et venien a dema-
nar ajut per trobar feina famílies molt necessitades i 
no podies ajudar-les.

I actualment què et motiva a seguir treballant pel 
poble?
Des de jove sempre he estat involucrat en activitats 
socials i en entitats, i 27 anys en la vida municipal en 
diverses vessants. Hi ha coses que són inherents a 
les persones i és difícil canviar, però ara només col·la-
boro si m’ho demanen.

Quins creus que haurien de ser els objectius de 
l’EMD?
Nosaltres tenim l’EMD molt consolidada, però encara 
hi ha dèficits que s’haurien de corregir amb la nova 
Llei d’Ordenació Territorial i de Governs Locals que ha 
quedat completament aparcada per la situació política 
que estem vivint.
Però Jesús, pel nombre d’habitants i el potencial humà 
que té, pot aspirar a tot.

Com valores l’actual perfil digital de l’EMD?
Crec que és molt positiu. Les noves tecnologies donen 
la possibilitat i la facilitat de poder participar molt di-
rectament per part de la ciutadania.

Una #etiqueta (adjectiu) que ens defineixi com a 
Poble?
El nostre primer lema, que encara està en les cartelle-
res, és “Jesús un poble en vida”. Ara jo en posaria un 
altre “Jesús un poble que suma”, encara que “som de 
Jesús” està molt encertat pel que significa.

Quin dels projectes o propostes realitzades du-
rant els darrers anys destacaries?
Sobretot els serveis que disposem. Començant per la 
Llar d’infants, seguit per l’Escola de Música amb la 

Banda, Punt Jove, Biblioteca, instal·lacions esportives, 
i un benefici i millora per al poble molt important que 
no sé si es valora prou, és quan a partir del 2014 es 
va passar de Col·legi a Institut Escola i poder fer l’ESO. 
Els beneficis que això reporta per al poble a nivell edu-
catiu i social són immensos.
També destacaria l’adquisició de l’edifici del pati de 
la Immaculada pel valor històric que representa per a 
Jesús i perquè la seua consolidació i rehabilitació ha 
propiciat que poguéssim encabir molts de serveis.

Ser jesusenc per a tu què significa?
Per a mi, Jesús, ha marcat tota la meua vida, i per tant 
significa moltes coses.

Com projectes actualment el nom de Jesús amb 
la teua activitat?
A tots els llocs on hi ha un jesusenc o jesusenca es 
nota, és un poble que ens ha imprès caràcter i ho sen-
tim en molt d’orgull.

Què destacaries de Jesús?
Sobretot la riquesa humana. Des dels seus orígens, 
Jesús hem sigut un poble agrícola d’artesans i sobre-
tot de serveis i crec que això ens ha marcat el nostre 
caràcter.

Què els demanes als representants actuals?
Tots són persones que senten el poble, que tenen una 
història de servei a la comunitat, que estan ben for-
mats, i dins de les possibilitats que tenim, estan fent 
una gran labor. No es pot demanar res més.

Per acabar... quin és l’esdeveniment del poble que 
vius més intensament (festes, fires, actes...)?
Intento viure-ho tot, però per a mi, la nit de la Paella és 
una nit màgica pel que representa, i la Fira de l’Oli és 
un bon moment per projectar el nom de Jesús fora del 
poble, igual que el Pessebre Vivent. Però tots els actes 
tenen el seu encant.
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MOVEM JESÚS FELICITEM-NOS, JESUSENQUES 
I JESUSENCS!

Aquest passat mes de març es va celebrar els 
25è aniversari de vida de l’Entitat Municipal 
Descentralizada de Jesús, on vam recordar el decret i 
moment històric per al nostre poble on es va aprovar 
que  Jesus  formés part d’una administració local que 
gairebé ningú sabia com havia de funcionar.
Recordo el treball  intens de l’últim consell de barri, 
abans de ser EMD, del qual en vaig formar part i que 
vam aconseguir que donés els fruits que buscàvem, 
negociant  amb l’Ajuntament de Tortosa, que és el 
qui  té que posar els diners per al pressupost ordinari 
de la EMD i  per al pressupost en inversions per a 
el nostre poble...  uns diners que no sempre s’han 
aportat. D’altra banda, la creació de  l’EMD ha permès 
demanar subvencions a altres administracions 
superiors directament sense passar per l’Ajuntament  
de Tortosa, com sí que tenen que fer-ho els pobles 
que són pedania.
El terme de Jesús és molt extens, limita amb El 
Reguers,  Aldover i amb el nucli de Tortosa arribava 
als Quatre Camins partint amb Roquetes (la zona de 
l’Hotel Corona, l’antiga Samo, el Caprabo  es perdé 
amb  les negociacions amb l’Ajuntament que farien 
que el terme jesusenc es quedés al camí del LLorón).
Avui, 25 anys més tard, també hem de dir que l’ actual 
conveni amb l’Ajuntament està prorrogat i que ja fa un 
any s’hauria d’haver renovat; en aquest sentit estem 
esperant reunir-nos per aprovar el nou conveni però 
de segur que vist el retard que s’ha portat, ja  no serà 
fins després de les properes eleccions municipals 
que es podrà dur a terme. Dins de les nostres 
possibilitats, treballarem perquè el nou conveni sigui 
el millor per Jesús, i sobretot, que serveixi per fer 
inversions i polítiques útils per a la gent i per al poble, 
que prou falta fa.
Acabo dient  i reiterant que ens hem de felicitar tots 
plegats, per aquests 25 anys i recordant que entre 
tots i totes hem de continuar construint aquest gran 
poble que és Jesús.

Ramon Pujol Fores
Regidor i portaveu de Movem Jesús

a l’EMD de Jesús

Fa pocs dies, com sabeu el passat 22 de març, 
celebràvem els 25 anys de constitució del nostre 
poble en Entitat Municipal Descentralitzada. El temps 
ha passat molt ràpidament, però si ens aturem a 
pensar una mica, podem fer balanç de tot el que hem 
aconseguit: millores, serveis, equipaments... el llistat 
és llarg! Però podem posar en valor per damunt de tot 
una cosa: la consolidació de la nostra identitat com 
a jesusenques i jesusencs i el nostre sentiment de 
pertinença a Jesús.
Durant aquests 25 anys hem sabut aprofitar el que 
l’EMD ens podia aportar: apropar l’administració 
a les veïnes i als veïns, dotar-nos de més recursos 
econòmics i de més serveis i fer de la identitat un 
dels nostres eixos prioritaris.
I si una cosa ha acompanyat durant aquests anys la 
nostra administració, ha estat precisament aquesta 
publicació que tenim entre mans: l’Informatiu Jesusenc, 
que ara arriba al seu número 300. La història del 
nostre poble està recollida entre les seues pàgines i 
és testimoni de la nostra evolució com a poble i de la 
nostra història. Articles, imatges, notícies, cròniques... 
infinitat de moments que han quedat per sempre 
fossilitzats en aquesta publicació, perquè els escrits 
romanen i serveixen per ser testimoni de passat i de 
present.
Llarga vida a l’EMD i llarga vida a l’Informatiu 
Jesusenc. Complir anys és sinònim de vida i si la 
nostra administració i la nostra administració van 
complint-ne voldrà dir que estem vius com a poble i 
com a societat.
Moltes felicitats!

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del PDeCAT a l’EMD de Jesús

XXX IV Romeria a l’Ermita de 
Sant Bernabé

DISSABTE, 8 DE JUNY
18:30h CONCENTRACIÓ DE CAVALLS I 

CARRUATGES a la Plaça del Pati de la 
Immaculada, i sortida en Romeria a l’Ermita 
de Sant Bernabé, portant la imatge del Sant.

19:30h MISSA i GOIGS DE SANT BERNABÉ cantats 
per xiquets i xiquetes de la catequesis. 

 A continuació FESTA POPULAR amb 
degustació de productes típics per a tothom.
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Himne del poble de Jesus

Som un poble, d’horts, oliveres.
Som un poble, convents i comte.

Les històries de tants molins!

I les penyes!
Fruïm, ‘som i serem’;

Tots junts viurem.

Entonem càntics.
Ànims! I avant!

Quantes memòries; 
sempre salmòdies 

entorn dels franciscans.

Admirem avis, mestres i savis;
diferents avantpassats dins les nostres terres.
I amb les diades, que són tan festejades, sí;

Les boniors dels sentiments ens mostres 
records.

Jesusenques, eixerides!
Clubs i colles genuïnes.

Nostres fires! Nostres festes, 
amb coratge, ara i sempre,

xaladors, fem!

I la séquia: És la de la Vall.
Són les torres: D’en Corder, Prior.
Canalets, conreus. Sénies arreu.

O Ibèrica!
Aquí es va gastar
i ens fem ressò.

Entonem càntics.
Ànims i avant!
Ànims i avant!

OBRES I MILLORES

ARRANJAMENT PARCS INFANTILS

PINTURA CEMENTERI

AMPLIACIÓ PORTA DE LA MASIA

NOU MARCADOR ELECTRÒNIC
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ACTIVITATS DE MAIG, JUNY I JULIOL

MAIG
Dijous dia 8 de maig a partir de les 18hores: Taller 
de manualitats.
“DIA DE LA MARE”

Dimecres dia 22 de maig a partir de les 18hores:
“LLEIGIM EN VEU ALTA”

JUNY
Dimecres dia 5 de juny a partir de les 18 hores, 
vine a pintar
“MANDALES”

DISSABTE DIA 15 DE JUNY ANIVERSARI DE LA BI-
BLIOTECA DE JESÚS PUNT@JOVE

HO CELEBRAREM EL DIVENDRES DIA 14 DE JUNY 
A PARTIR DE LES 17:30
US HI ESPEREM!!!!!

Dimecres 19 de juny a partir de les 18 hores taller:
“SANT JOAN” 

JULIOL

LA BIBLIOTECA DE JESÚS PUNT@JOVE ROMANDRÀ 
TANCADA DEL 8 AL 19 DE JULIOL PER VACANCES 
BONES FESTES A TOTS/ES

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

ÁNIMES DE VIDRETALLER DE CARNESTOLTES TALLER DIA DEL PARE

CLUB DE LECTURA AMB
L’AUTORA ELENA SOLÉ

CONTA CONTES AMB
CLARA CURTO
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El Dia Internacional de les Dones se celebra el 8 de 
març de cada any i està reconegut per l’Organització 
de les Nacions Unides. És un dia aprofitat 
tradicionalment per reinvindicar el feminisme 
denunciant el sexisme. Aquest dia commemora la 
lluita de les dones per la seua participació juntament 
amb els homes en l’àmbit laboral. 
Aquest any l’Institut Català de les Dones va fer 
difusió de la campanya #SomAquí #Som8deMarç 
de reconeixement als moviments feministes i les 
seues importants aportacions a la societat i per als 
drets de les dones.
En el mateix sentit la declaració institucional  deia 
que “els feminismes són un moviment social de llarga 
trajectòria que lluita des de fa més de dos segles 
per aconseguir i consolidar els drets de les dones. 
Tot i els avenços legislatius, avui dia encara vivim 
en una societat patriarcal que fomenta i normalitza 

la desigualtat entre dones i homes en tots els 
àmbits de la vida. S’ha de continuar treballant per 
la igualtat efectiva de dones i homes. Aquest 8 de 
març reivindiquem la sororitat i els feminismes com a 
motor de canvi per assolir la igualtat efectiva i real”.
Al nostre poble vam organitzar diferents actes per 
commemorar aquest dia.
A la sala d’exposicions ImmArt es va inaugurar l 
‘exposició “Entre llops” un conte sobre la violència 
de gènere, de les germanes Besolí.
Seguidament vam poder assistir a la xarrada “La 
persona, llums i ombres” a càrrec d’Assumpció 
Salat, psicòloga i diplomada en ensenyament.
L’acte va finalitzar amb la lectura del manifest i 
una interpretació musical a càrrec d’alummnes de 
l’Escola de Música Manel Martines i Solà.

Susanna Gómez Aixendri
Regidora de Polítiques de la Dona

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

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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COMMEMORACIÓ 25 ANYS EMD
En motiu de la commemoració del 25è aniversari de 
l’EMD, els passats dies 22 i 23 de març van tenir 
lloc un seguit d’actes al nostre Poble.
El divendres 22 es va presentar el llibre Jesús en 
guerra: 1936-1939 del jesusenc Daniel Arasa, i 
posteriorment hi va haver un acte  que va comptar 
amb la participació de totes les regidores i regidors 
que han format part de la Junta Veïnal durant aquests 
anys, així com també amb els exalcaldes de Tortosa 
i Jesús i els alcaldes actuals. Per recordar aquesta 
trobada, es va fer una signatura col·lectiva al llibre 
d’honor de l’EMD. Durant el transcurs d’aquest 
acte es va fer un reconeixement a totes les entitats 
del Poble, vitals en el desenvolupament de Jesús 
durant aquests 25 anys.
Dissabte 23 al matí es va celebrar l’Assemblea 
Anual de l’Agrupació d’EMD de Catalunya, un acte 
que va comptar amb diversos Pobles d’arreu i 
que ens va permetre copsar la singularitat de les 
diferents EMD, compartint taula, experiències i 
problemes de pobles que van des dels 13 fins als 
8.000 habitants. El matí va continuar amb un acte 
institucional presidit per l’alcalde Víctor Ferrando, 
acompanyat del Director General d’Administracions 

Locals, Miquel Àngel Escobar; del vicepresident 
primer de la Diputació de Tarragona, Quim Nin; del 
president de l’Associació Catalana de Municipis, 
David Saldoni; de l’Alcaldessa de Tortosa, Meritxell 
Roigé, i del president de l’Agrupació d’EMD, Josep 
Puig.
Ja a la tarda, el Club Patí de Jesús encetava la part 
festiva de l’aniversari, que també va comptar amb 
un reconeixement a tot el personal de l’EMD dels 
25 anys, amb  actuacions musicals de la Tortosa Big 
Band i de la Banda Manel Martines i Solà i amb un 
aperitiu a peu dret per a tots els assistents. I com 
en tot aniversari, un dels moments destacats va ser 
la bufada d’espelmes amb les noies i els nois que 
enguany també celebren els seus 25 anys. Sempre 
han estat molt presents en tots els aniversaris de 
l’EMD i enguany s’hi ha implicat d’una manera molt 
activa com a membres de la comissió organitzadora 
dels actes de celebració i els volem reconèixer 
aquesta tasca desinteressada. Estaran ben 
presents en tots els actes de celebració d’aquests 
25 anys que durem a terme al llarg de l’any perquè 
per a ells i per al poble el 1994 és un any ben 
especial.
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Jesús finalitza la 5a Ruta de Tapes amb l’acte 
d’entrega de premis i el reconeixement a la tapa 
guanyadora d’aquesta edició.
Enguany l’escollida com a millor tapa ha estat la del 
Barn Modern, que ens va delectar amb una torrada 
de formatge tendre sobre primentó roig i verd, ceba 
caramel·litzada i tomata confitada, acompanyada de 
maionesa i anxova.
L’establiment guanyador, a més de rebre una placa 
de reconeixement del mèrit per part de l’EMD de 
Jesús, serà qui il·lustrarà, amb la fotografia de la tapa 
guanyadora, la ruta de tapes del proper any.
A més d’aquest guardó, l’Associació d’Empresaris 
de Jesús (AEJE) ha fet entrega de 500€: 5 premis 
valorats en 100€ cadascun als afortunats del sorteig 
que es va realitzar la setmana anterior per part dels 
establiments participants i el president de l’AEJE.
Els afortunats podran bescanviar aquests vals 
en qualsevol dels 11 bars i restaurants que han 
participat en la Ruta de Tapes, així com en qualsevol 
dels comerços i establiments adherits a l’AEJE, 
participant d’aquesta manera en la reactivació de 
l’economia local i promovent el consum de proximitat.
La valoració d’aquesta edició ha estat molt positiva 
per part dels bars i restaurants de Jesús, havent 
superat les 2700 tapes servides durant els dos caps 
de setmana que ha durat la ruta, la qual cosa significa 
un increment del 49% respecte l’edició anterior.

Eva Marro
Regidora de promoció Econòmica

AEJE TANCA LA 5A RUTA DE TAPES AMB UN INCREMENT DEL 49%
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30 ANYS D’INFORMATIU JESUSENC
Diu la dita que: “Allò que no es coneix no existeix, i el 
que no es coneix no es valora ni s’estima”.

Aquesta ha estat una de les grans virtuts que ha tingut 
durant aquests trenta anys l’Informatiu Jesusenc: 
donar a conèixer quin ha estat el dia a dia del nostre 
poble, per tal que el poguem conèixer i estimar.

El nostre poble, i per extensió la nostra escola, 
actualment Institut Escola, ha evolucionat i molt 
durant aquests anys.

Gràcies a la informació que ha anat publicant-se 
a l’Informatiu, tots i totes hem pogut assabentar-
nos del que ha passat dins l’escola. De com s’han 
celebrat les diferents festes, de quines han estat 
les continuades fases d’obres i ampliacions, dels 
èxits i reconeixements que s’han anat aconseguint, 
de l’oportunitat que ha representat per a molts dels 
nostres joves en tant que els ha obert les portes de 
l’aprenentatge, orientant-los en el seu futur acadèmic 
i professional…

En aquest, com en altres temes, la cerca a l’arxiu de 
l’Informatiu, ens aporta una mirada al passat més 
recent, des d’una perspectiva present, i com a model 
i guia pel futur.

Actualment l’Informatiu forma part dels diferents 
canals de comunicació que des del centre tenim 
amb les famílies i la comunitat educativa, en concret 
la web del centre: https://agora.xtec.cat/ins-esc-
danielmangrane/, el twitter @IEDMangrane o l’ebando 
de l’Institut Escola, totes elles noves eines de 
comunicació que venen a complementar la proposta 
aportant-li un sentit d’immediatesa.

Des del centre, valorem molt positivament l’oportunitat 
de donar a conèixer la nostra activitat i les dinàmiques 
del centre, que ens ofereix cada mes l’Informatiu.

Desitgem que siguin molts més els anys que 
conjuntament fem camí amb totes i tots els jesusencs 
i jesusenques, perquè ja ho sabeu, #junt@millor.

Podeu presentar les vostres propostes, ja siga de 
manera individual, directament a l’EMD, o vehiculades 
per mig de qualsevol de les entitats del nostre poble.
Les podeu presentar fins al 30 de juny (EMD o 
Entitats). Cal que siguen propostes per inversions 
amb visió col·lectiva, destinades al nostre poble, 
viables i amb un cost màxim de 20.000€.
Aquestes s’exposaran al CONSELL DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA que es durà a terme el proper mes de 
juliol, on s’escolliran les propostes finalistes que 
seran sotmeses a VOTACIÓ POPULAR (majors de 16 
anys).
Tu pots prioritzar, tu pots decidir, tu tens molt a dir:
PARTICIPA-HI!

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: I TU, AMB 20.000€, QUE HI FARIES A JESÚS?

1414



LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
A llar d’Infants l’Espurna hem acabat el segon 
trimestre amb un taller dirigit a les famílies: “Una 
muntanya de contes”, on hem reflexionat sobre 
els avantatges de la lectura en família, des de les 
primeres edats, i on s’han presentat a les famílies 
un recull de contes agrupats en diferents temàtiques. 
Amb la col·laboració de la biblioteca del Punt Jove del 
poble, hem donat a conèixer a les famílies una sèrie 
de contes interessants, bonics i plens de significat 
per als més petits.
Aquest segon trimestre els xiquets i xiquetes de 
llar 2 també han pogut conèixer diferents oficis a 
través de la participació dels pares i mares, que han 
vingut a la llar a explicar quin era el seu treball a 
través d’exemples pràctics i activitats on els xiquets 
i xiquetes s’ho han passat molt bé. Gràcies famílies 
per participar en la dinàmica de la llar.

També volem felicitar a l’EMD pel 25è aniversari de la 
seva constitució. Durant tots aquests anys l’EMD de 
Jesús sempre ha prioritzat donar un servei educatiu 
públic de qualitat a la primera infància. És d’agrair 
que l’EMD sempre hagi estat al costat donant suport 
al primer esglaó de l’educació infantil: l’etapa 0-3, 
una de les etapes educatives més importants en 
el desenvolupament de la persona i alhora més 
vulnerable, i estant al costat de les famílies ajudant-
los en la difícil conciliació laboral a través dels 
diferents serveis que ofereix la llar d’infants. 

Finalment, també volem felicitar a l’Informatiu 
Jesusenc pel 30è aniversari, gràcies a aquesta 
publicació la llar d’Infants ha pogut donar a conèixer 
periòdicament les seves activitats, a tots els veïns 
del poble. 

Ens hem de felicitar, l’EMD de Jesús compleix 25 
anys de servei al poble i als seus ciutadans. Des del 
CPEE Sant Jordi també ens volem afegir a aquesta 
celebració. 
Jesús, un poble petit i acollidor al qual la nostra 
escola es troba fortament arrelada, disposa avui 
d’una entitat gestora municipal que ha sabut integrar 
la seva gent i les entitats que en formen part. 
Durant tots aquest anys, el CPEE Sant Jordi, i 
en particular el seu alumnat i professorat, hem 
participat activament en totes aquelles propostes 
lúdiques i educatives organitzades des de l’EMD a 
les quals hem estat convidats. Entitat compromesa 
amb la cultura, l’ensenyament i les tradicions, ens 
ha transmès l’interès i la proximitat per un poble i la 
seva ciutadania. 
També, en tot aquest llarg camí, volem destacar el 
vincle físic que compartim a través del conveni entre 
la Diputació de Tarragona i l’EMD i que es va signar 
l’any 97 perquè persones i entitats de Jesús puguin 
fer ús de les instal·lacions esportives de l’escola. 
Això també ha servit perquè s’hagi establert entre el 
nostre centre i el CF Jesús Catalònia, entitat esportiva 
de referència al poble, unes extraordinàries relacions 
de veïnat. 
I, en tot això, ressaltar de manera especial el paper 
que ha jugat l’EMD per  promoure i fomentar el paper 
de l’associació veïnal a través de l’AAVV de Jesús, 
molt interessada en fer-nos partícips en aquelles 
activitats que periòdicament organitzen i de les que 
ja ens sentim convidats habituals.
Segurament podríem fer menció de molts moments, 
vivències o fets que des del nostre centre hem 
compartit amb l’EMD en el dia a dia de l’escola, però 
el més importat és destacar el seu paper integrador 

i de proximitat que ens ha demostrat al llarg dels 
anys. Per això avui, en el seu 25è aniversari, mereix 
el nostre reconeixement per tota la implicació i bona 
disposició en tot allò que des del nostre col·lectiu 
se’ls ha requerit. 
Per últim, felicitar a l’Informatiu Jesusenc pel seu 
30è aniversari i agrair-li, ara que arriba a les 300 
publicacions, l’oportunitat de donar-vos veu i opinió.
Moltes gràcies i per molts anys!!!!

PER MOLTS ANYS...

Continuem construint i
compartint projectes
que fomentin

Que en el
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AMPA IEDM
L’EMD de Jesús celebra aquest any el seu 25è 
aniversari, durant aquest període s’han creat 
nombroses associacions al seu voltant; algunes 
de joves i d’altres de més antigues, com és el cas 
de l’Associació de Mares i Pares de l’IE Daniel 
Mangrané (AMPA) que gairebé li dobla l’edat. Però 
totes elles vigilades, escoltades i recolzades per 
l’EMD de Jesús.

Segons les nostres dades, l’AMPA va veure la 
llum per primer cop al juliol de 1972 al Casal de 
Joventut del poble i presidida per Carlos Vicient 
Ciurana. Llavors les reunions i assemblees de 
l’AMPA es feien entre el Casal de Joventut, el 
Centre Parroquial i Las Escuelas Nacionales. I era 
coneguda amb el nom de Asociación de Padres 
de Alumnos de las Escuelas Daniel Mangrané, ja 
que les classes es feien a les actuals Escoles 
Velles. Els tractes i gestions encara es feien amb 
l’ajuntament de Tortosa.

Una de les primeres actuacions que van fer va 
ser les gestions per a la construcció d’uns banys  
amb més bones condicions i les queixes d’un pati 
insuficient per als alumnes i la petició al Bisbat 
i a l’Ajuntament de Tortosa de la cessió d’unes 
aules de l’edifici de la Inmaculada. On va anar a 
parar el nou col·legi a partir del gener de 1973. I 
amb l’ajuda del Alcalde Pedaní Sr. Granell es van 
comprar unes estufes per a les classes, pagades 
a mitges entre l’ajuntament i l’APA. El canvi 
d’edifici també va suposar la utilització del servei 
de menjador, ja que a la Inmaculada es compartia 
edifici amb Las Escuelas de Maestria Industrial 
que sí disposava de servei de menjador i ens van 
oferir la assistència a aquest per part dels nostres 
alumnes.

Els següents anys, van ser anys durs de tira i 
afluixa entre  l’associació de pares i l’ajuntament 
de Tortosa per la compra dels terrenys on ubicar 
el nou edifici. Finalment l’escriptura de compra-
venda dels terrenys data de 1980. A partir 
d’aquesta data l’associació va estar molt damunt 
de les obres de construcció del nou edifici. 

Les primeres col·laboracions de l’associació a 
les Festes de Jesús, daten del 1983, gràcies a 
la invitació del Club de Futbol Jesús Catalònia a 
participar a l’ofrena de les Festes Majors de Sant 
Francesc. I si les nostres dades són correctes 
també vam començar a participar com a entitat al 
Consell de Barri al 1988.

El menjador va entrar en funcionament, un cop els 
alumnes ja estaven al actual edifici, al 1994, ara fa 
també 25 anys gràcies a l’ajuda de la recentment 
creada EMD de Jesús que ens va ajudar a equipar 
la cuina i el menjador. I a partir del 5 d’octubre 
d’aquell any es donar servei de cuina i menjador 
als alumnes amb José M. Curto com a cuiner i 
Rosa Curto com a ajudant de cuina, llavors encara 
no hi havia servei de monitoratge.

A partir d’aquest any, el curs 1994-95, amb la 
creació de l’EMD es va començar a organitzar i 
col·laborar conjuntament en un grapat d’activitats. 
Es va començarà organitzar el Caga Tió i Pare 
Noel a la Festa de Nadal juntament amb la secció 
de Festes. Participació en la Cavalcada de Reis. 
Cercavila de Carnestoltes a la qual va col·laborar 
l’EMD amb la xaranga. Va haver una representació 
de teatre i audició o ballada de sardanes amb 
col·laboració de l’EMD. L’associació  de pares 
va organitzar una festa final de curs per a 256 
persones amb la actuació de Suc de Ruc gràcies 
a la col·laboració de l’EMD. Vam col·laborar a les 
Festes de Sant Bernabé i Sant Joan. A les Festes 
de Jesús l’APA va tenir la seva pubilla i pubilleta 
infantil. També vam participar en el Carnestoltes 
i en el concurs de caretes. Totes aquestes 
col·laboracions s’han continuat fent des de llavors. 

La veritat és que han estat vint-i-cinc anys de 
col·laboracions mútues, ens han escoltat i han 
intentat ajudar  quan hem anat a parlar amb ells i 
nosaltres també hem intentat col·laborar amb ells 
quan se’ns ha demanat perquè el camí és llarg, 
però tots necessitem l’ajuda dels altres per poder 
créixer i tirar endavant. Nosaltres, l’AMPA, fins i tot 
vam crear el nostre logo a partir del primer escut 
que va tenir l’emd.

I gràcies a l’emd, l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané i 
tota la resta d’entitats hem pogut créixer tots i fer 
gran i únic al poble de Jesús. 

També volem aprofitar per donar l’enhorabona a 
tothom pels 30 anys de l’Informatiu Jesusenc que 
ho celebra amb el seu número 300. Una revista 
que encara que la comencem fent tots des de casa 
suposa un esforç econòmic i una feina important 
per a acabar d’editar-la i que ens arribi a temps a 
tot el poble per tal de tenir-nos ben informats de 
tota la nostra història al llarg d’aquests anys. 

Felicitats EMD de Jesús i gràcies per tot.
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ESCOLA I BANDA DE MÚSICA MMS. Ha arribat la pri-
mavera i amb ella les activitats a l’Escola de música 
i la Banda Manel Martines i Solà. Comencem les ac-
tivitats amb el cap de setmana del 22 i 23 de març, 
el qual l’EMD va celebrar els 25 anys que és entitat 
municipal descentralitzada. I com no podia faltar, 
l’Escola i Banda MMS va posar el seu granet de sor-
ra, com a entitat de l’EMD. El divendres 22, dia de 
l’aniversari, i dintre dels actes que s’organitzaven, 
el conjunt instrumental va actuar en la gravació en 
directe del programa Connecticat del Canal Terres 
de l’Ebre. Més tard, i dintre de l’acte de commemo-
ració de l’aniversari, la Banda de música va interpre-
tar l’Himne del Poble de Jesús de Manel Martines i 
Solà, lletra de Antoni Perulles i arranjament musical 
del mestre Agustí Roé.
El dissabte 23, i dintre de les activitats de l’aniver-
sari, hi havia l’actuació de la Tortosa Big Band, que 
feia un concert i posteriorment ball al nou pavelló de 
Jesús. La Banda de música va col·laborar amb la big 
band fent un tema conjunt. Va ser una oportunitat 
de veure la banda en un altre format que no estem 
acostumats. Enhorabona a tots i totes, ja que no-
més vam poder assajar una vegada junts i va sortir 
molt bé.
A l’abril hem organitzat la 22ena. Setmana Cultural. 
Des del 1 al 5 hem fet tot un seguit de tallers, activi-
tats i audicions de tot l’alumnat de l’EMMS. Tots els 
tallers estaven oberts a tots els públics. El dilluns 
1 vam gaudir amb el taller de zumba que ens va fer 
la ballarina del Twist Cbe Jesús, Carme Franch. Tots 
els assistents van poder ballar els ritmes zumberos 
i s’ho van passar molt bé. Més tard a les 19:30 i a 
la Pèrgola vam poder escoltar l’audició dels alumnes 
de cant modern, el cor jove, el cor femení adult i l’or-
questra de guitarres de l’EMMS. Una audició molt 
variada i amb molt de nivell.
El dimarts 2 vam tenir el taller a càrrec de Sílvia 
Echevarria de Jesussport. Un taller ple d’energia de 
body-combat i pilates on els nens i nenes van acabar 
esgotats de les coreografies. Moltes gràcies Sílvia 
pel taller! Després, i al claustre de l’Immaculada, 
vam escoltar l’audició magnífica dels i les alumnes 
de piano, trompeta i saxo. El mateix dia se li va fer 
entrega d’un obsequi a Cinta Torrejón Mestre, ja que 
ella va ser la guanyadora del concurs de cartells per 
la setmana cultural. Enhorabona Cinta!!
El dimecres 3 el taller va ser de Batukada, a càrrec 
del professor de percussió Sergi Molina. Ens vam 
endinsar al món dels ritmes de carnaval i de les 
rues. Els assistents van poder formar part d’una ba-
tukada, la BATUKADA EMMS. A les 19:30 i a l’escola 
de música, degut a les inclemències del temps, ja 

que s’havia de fer a la plaça 22 de març, vam gaudir 
amb l’audició de percussió, guitarra i clarinet.
El dijous 4 el taller va estar encaminat de cara als 
més petits de l’escola i del poble, encara que es van 
apuntar de totes les edats. Vam fer un taller de cons-
trucció d’instruments amb materials de casa que po-
dem tenir tothom. Les encarregades de fer-lo van 
ser les professores Déborah Tomàs i Jéssica Garcia. 
Tots els xiquets i xiquetes van construir la seva prò-
pia pandereta. Més tard, i a la plaça dels bous, vam 
poder escoltar l’audició dels i les alumnes de oboè, 
flauta travessera, trombó i bombardí.
I el divendres dia 5 va ser l’últim dia de la setmana 
cultural. I la vam acabar amb un taller d’iniciació al 
soundpaiting. Una disciplina on tothom pot formar 
part d’una performance on músics, actors, ballarins 
i persones diverses, mitjançant uns signes abans ex-
plicats, creen una obra improvisada al moment. Un 
taller on tots els assistents s’ho van passar molt bé.
Des d’aquí voldria donar l’enhorabona a tot l’alum-
nat de l’EMMS pel nivell de les audicions i per supo-
sat als respectius professors/es. I també als i les 
monitores dels diferents tallers, ja que els alumnes 
s’ho van passar molt bé. Esperem que en les futu-
res edicions de la setmana cultural també els tallers 
estiguen oberts a tot el poble, ja que d’aquesta ma-
nera poden veure el que es fa a l’escola de música. 
També donar les gràcies a l’EMD per la seva col·la-
boració i ajuda i a tots les mares i pares per confiar 
en nosaltres.

ESCOLA DE MÚSICA
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19È CONCURS DE PINTURA

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

El passat dissabte 23 de febrer, en el marc dels 
actes de la XXIV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i 
III Fira de la Garrofa, es van va lliurar, a la Sala Jordi 
Brull, els premis del seu 19è Concurs de Pintura. 
Aquesta convocatòria, consolidada ja com a cita 
cultural és de temàtica rural i fa especial incidència 
en el món de l’oliva i la garrofa.
S’hi van presentar un total de trenta-una obres, des 
de la categoria infantil fins a la categoria general 
(sense participació a la categoria de dibuix juvenil i 
a la categoria de pintura i dibuix sènior). 
Amb una dotació econòmica global de més de 
1000€, s’hi van lliurar dos premis de categoria 
general i un premi de categoria general local (el 
segon va quedar desert). Així, la tortosina Mercè 
Gómez es va endur el 500€ patrocinats per l’EMD de 
Jesús amb el quadre Tornar a la terra, i el manresà 
Ernest Descals, habitual al concurs i guanyador 

d’edicions anteriors, els 150€ patrocinats per 
Royes i Materials Gisbert amb Oliveres al camp.
Pel que fa als artistes locals, Fernando Ferré, amb 
Oliveres i caseta, va guanyar els 300€ patrocinats 
per l’EMD de Jesús.
Les categories infantil i juvenil van comptar amb 
el patrocini de Muniatto Xou -que lliurà el Premi 
Especial Fira de l’Oli a Clara Cubells-, La Mallén, La 
Galeria, Ofi Complet, Primitivo Conesa, GIS, Gascó, 
Nati Dolços i Festa, FEVI, Altadill i Opticàlia Jesús.
Un any més el concurs va comptar amb Cinta Cugat, 
Joan Panisello i Carme Sabaté com a jurat, a qui 
agraïm la seua col·laboració i la seua dedicació 
per escollir amb criteri i delicadesa les obres 
guanyadores del concurs.

Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura

El passat 28 de març vam rebre la visita al nostre 
Poble del Director General de Carreteres que 
primer va mantenir una reunió amb l’Alcalde Víctor 
Ferrando i l’Alcaldessa de Tortosa Meritxell Roigé i, 
posteriorment, amb veïnes i veïns del camí Masets 
de Pinyol 1r tram. En el transcurs de les reunions 
va comunicar que en els propers dies s’iniciarà la 
redacció d’un projecte que contemplarà la rotonda 
d’accés a Jesús des de la C-12, i també un vial de 
servei entre el camí de la Casella i el camí Masets 
de Pinyol.

REUNIÓ DIRECTOR GENERAL DE CARRETERES
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XXXIV CONCURS TASTS DELS OLIS
Un oli ecològic, el Montsagre Selecció Familiar Va-
rietat Picual d’Horta de Sant Joan, guanyador per 
partida doble al XXXIV Concurs al Tast d’Olis de les 
Terres de l’Ebre.
Per primera vegada en trenta-cinc anys s’ha endut el 
primer premi del Concurs al Tast d’Olis de les Terres 
de l’Ebre un oli verge extra ecològic. Es tracta del 
Montsagre Selecció Familiar Varietat Picual d’Alante-
rres d’Horta de Sant Joan, un oli que durant els úl-
tims mesos ha guanyat diversos premis en l’àmbit 
internacional d’una empresa a la qual l’avalen cinc 
generacions, i que en aquesta ocasió ha guanyat per 
partida doble. D’una banda enduent-se el primer pre-
mi, decidit enguany pel Panell Oficial d’Olis Oficials de 
Catalunya, d’una altra guanyant el premi al Millor Oli 
Gastronòmic escollit per gastrònoms i xefs de prestigi 
nacional.
Els productors d’Alanterres es defineixen com una 
empresa que busca en la pràctica ecològica dels seus 
cultius una clara vocació irrenunciable de compromís 
amb la qualitat i el medi ambient. En la categoria de 
l’oli guanyador, el verge extra ecològic, s’ha endut el 
segon premi el D’Algars-Biocaseres de Caseres, i el 
tercer el Terra de Burgans de Maite Pallarès del Pe-
relló.
El premi al millor oli de les Denominacions d’Origen 
Protegides de les Terres de l’Ebre, Premi in Memòriam 
Joan Rodríguez, l’ha obtingut Caterra de l’Agrícola i 
Secció de Crèdit de la Terra Alta de la Pobla de Mas-
saluca, seguit de l’Iberolei Morruda de l’Agrícola del 

Camp de Santa Bàrbara Montebre, i l’Aureum sevi-
llenc de Soldebre de Tortosa. El guanyador del millor 
oli ebrenc sense DOP ha estat l’ Oleum Naturale de PZ 
Turch de Rasquera, seguit de Rius d’Or Arbequí de La 
Fatarella i Mas Beturià Arbequí de Batea. En l’apartat 
general de verge extra el primer premi ha anat a un oli 
de Calaceit, el Fruit & Branca Arbequina del Mas de 
Flandi, seguit del Priordei d’Agro Foods de la localitat 
de Margalef al Priorat, i com a tercer classificat el Gran 
Degustus de l’Agroindustrial Catalana de la Granade-
lla. L’apartat reservat als particulars i de collita pròpia 
el primer premi anirà ha anat a parar a Francesc Cid 
de Xerta, seguit de la família Panisello-Sebastià de Bi-
tem i de dos olis empatats amb la mateixa puntuació 
a la tercera posició, el de Primitivo Carles de Bítem i 
el de Joan Gisbert d’Aldover.
Tots els olis guanyadors van participar en una primera 
eliminatòria a la que van presentar-se més de quaran-
ta mostres i on a partir del veredicte d’un qualificat 
equip de tastadors van sortir els finalistes, tres per 
categoria, qualificats finalment pels experts del Pane-
ll Oficial d’Olis de Catalunya. Al marge del reconeixe-
ment i les distincions oficials l’oli guanyador quedarà 
inscrit per part de l’organització de la fira de Jesús 
en dos concursos internacionals, a França i al Japó, i 
rebrà un lot de medalles adhesives per a l’embotella-
ment del producte que l’acreditarà com el millor oli del 
concurs de tast. El diumenge 24 de febrer a les 12,15 
hores en la carpa central de la XXXIV Fira de l’Oli i la 
Garrofa de les Terres de l’Ebre a Jesús va tenir lloc el 
lliurament oficial dels premis.
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Els dies 22, 23 i 24 de febrer, va tenir lloc al nostre 
poble la XXIV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i la 
III Fira de la Garrofa. Una fira totalment consolidada 
dintre el món oleícola de les nostres terres amb l’oli i 
tot allò que l’envolta com a protagonista principal, i en la 
qual l’organització hem volgut continuar donant cabuda 
al món de la garrofa, producte cada cop més apreciat 
per la seua infinitat d’utilitats i company de viatge de 
l’olivera per tots els nostres conreus. Enguany vam 
creure oportú, i per poder descongestionar la zona de la 
pèrgola, traslladar totes les paradetes dels firaires a la 
zona de la part de dalt del recinte firal. Amb aquest espai 
alliberat a la zona de baix vam poder crear dues zones:. 
una de Jocs Tradicionals de Fusta que ens van fer gaudir 
a grans i menuts i una altra on la gent podia asseure’s i 
degustar els productes adquirits.
El dijous previ a la inauguració de la Fira vam conèixer 
els olis guanyadors de les diferents categories del 
“XXXIV Concurs al Tast dels Olis de les Terres de 
l’Ebre”. El millor oli de la fira ha estat per a Montsagre 
Seecció Familiar Picual Ecològic d’Horta de Sant Joan. 
Les categories van ser: A) PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA 
VERGE EXTRA DOP de les Terres de l’Ebre. Olis amb 
Denominació d’Origen Protegida (DOP) del Baix Ebre-
Montsià i la Terra Alta. Premi in Memoriam al Sr. Joan 
Rodríguez Andreu, B) PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA 
VERGE EXTRA de les Terres de l’Ebre sense DOP, C) 
PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA ECOLÒGIC, 
D) PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA, E) PREMI 
AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE Productors particulars i de 
collita pròpia. D’entre els guanyadors de les categories 
A, B, C i D va ser escollit el millor oli del Concurs.
Com a novetat enguany vam crear el “I Premi 
Gastronòmic”. Després de realitzar un tast de tots 
els olis guanyadors de cada categoria, un jurat vinculat 
al món de la gastronomia, va escollir l’oli mereixedor 
d’aquest guardó. Aquest va ser per a Montsagre Seecció 
Familiar Picual Ecològic d’Horta de Sant Joan. En aquest 
cas va coincidir que el guanyador del “XXXIV Concurs al 
Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre” va resultar també 
guanyador del “I Premi Gastronòmic”.
Cal agrair la tasca de Josep M. Audí, director del concurs, 
la dels experts tastadors que formaven el jurat i la de 
la Cooperativa Soldebre per haver-nos cedit el panell de 
tast per realitzar una primera tria i el magnífic “Museu 
de l’Oli”, on en un acte obert al públic i la premsa, vam 
conèixer els diferents olis guanyadors.
Ja dintre el cap de setmana de la Fira, divendres vam 
donar el tret de sortida amb el “XXI Cicle de Xarrades 
Daniel Mangrané”. El Dr. Joan Tous i el Dr. Josep M. 
Franquet, enginyers agrònoms tots dos, ens van presentar 
el llibre històricotècnic L’Antiga estació olivarera de 
Tortosa i la producció d’olis de qualitat. A continuació va 
tenir lloc la xarrada “Olivera i olis de qualitat. L’Estació 
Olivarera de Tortosa i la recerca a Catalunya”. 
Dissabte al matí una altra xarrada a càrrec del Sr. 
Jordi Sordé, d’Unió de Pagesos, per parlar-nos de les 
“Estratègies per reduir l’alternança en l’olivera”, XXI 
Concurs d’Allioli Juvenil, XX Concurs de Llançadors 
de Pinyols d’Oliva amb la Boca i cuina en directe.

XXIV FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE I III FIRA DE LA GARROFA
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Ja a la tarda, inauguració de la Fira a càrrec del Molt 
Hble. Sr. Quim Torra, President de la Generalitat de 
Catalunya. Acabats els parlaments, visita pels estands i 
exposicions. Primera aturada amb els Mestres del Morter 
mentre competien entre ells per guanyar el “Concurs 
de Millor Allioli Adobat”  En l’apartat cultural, es 
lliuraren els premis del “XIX Concurs de Pintura del 
Poble de Jesús”. Ja pels carrers del poble música de 
gralles, dolçaines i tabals de les colles participants a la 
XXIV Trobada de Grallers i Dolçainers dels Països 
Catalans. Música que ja no va parar fins a la nit al 
concert de folk amb els grups Bossonaya, Pirat’s Sound 
Sistema, Punxadiscos.
Ja diumenge un bon esmorzar de pagès per començar 
el dia. Dintre el recinte firal la gent de ‘Jesús per la 
Independència’ van organitzar el tradicional Esmorzar 
per la Independència. Tot seguit, a la Plaça de la 
Creu vam poder gaudir del concert de la “Banda de 
Música Manel Martines Solà”. També del “XXIV 
Concurs d’Allioli” en el qual els participants lluiten fent 
quilograms d’allioli per aconseguir entrar al selecte grup 
de Mestres del Morter. 
Mentrestant, a la carpa de l’espai “Àgora” inici de dos 
actes importants dintre la 
Fira i de referència més enllà de les nostres Terres: 
la “Taula de l’Oli de la Llotja de Contractació de 
Tortosa” en la qual es fixen els preus de referència del 
preu de l’oli, i a continuació el lliurament de premis del 
“XXXV Concurs al tast dels olis de les Terres de 
l’Ebre”. Van presidir l’acte el Dr. Joan Tous i el Dr. Josep 
Ma Franquet, enginyers agrònoms. 
Ja a la tarda el “XXIV Concurs de Plegadors Manuals 
d’Olives Sense Ungles”, acompanyat de jotes 
versades a càrrec del Grup de Dansa Paracota i del Grup 
d’Animació Sanfaina. I ja per últim lliuraments de premis 
i l’esperat sorteig del pes en oli. 
Durant aquests dies vam poder gaudir i degustar 
els productes elaborats a la Cuina en Directe per 
restauradors de primer nivell del territori. Com a novetat 
d’enguany els fogons no es van aturar en cap moment 
i els visitants podien degustar bunyols i borraines “del 
terreno” acabats de fer. Lligat a la cuina i al mateix 
espai podíem observar els plats presentats a la Mostra 
Gastronòmica, així com també els dolços presentats al 
II Concurs de Rebosteria de la Garrofa.
Continuant amb la idea de mostrar els nostres orígens 
i mostrar als visitants les nostres arrels lligades al món 
de la pagesia, el Grup de Teatre Euterpe va realitzar 
visites teatralitzades al Molí de Pataques. Vestits 
d’època mostraven el dia a dia d’una de les moltes 
famílies jesusenques que treballaven la terra.
A més durant tota la Fira vam gaudir de cultura popular 
del món de la pagesia, tast popular d’olis, exposició 
d’aus, ràdio en directe amb la gent de Ràdio Tortosa, 
exposicions dels quadres participants al Concurs de 
Pintura de Jesús, de peces de ceràmica relacionades 
amb el món de l’oli del Museu de l’Ametlla de Mar, de 
maquetes i premses d’oli en miniatura realitzades per 
l’amic Pepe Bort i la magnífica exposició de Bonsais a 
càrrec de l’Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre.
Volem agrair la col·laboració d’EIG (Empreses Innovadores 
de la Garrofa), i de la Cooperativa Soldebre SCCL. També 

a les empreses i firaires que confien en la nostra Fira per 
promocionar el seu producte i, com no, als moltíssims 
visitants que any rere any ens acompanyen. Per últim 
agrair la tasca de la Comissió de la Fira de l’Oli, dels 
Mestres del Morter, de la Secció de Festes, del Grup de 
Teatre Euterpe, del personal de l’EMD i de totes aquelles 
persones que aquells dies donen el millor de cadascú 
per tirar avant un esdeveniment de referència a nivell del 
nostre país.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de 3Fires 
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XXXV CONCURS AL TAST DELS OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE
PREMIS DELS CONCURSOS DE LA FIRA DE L’OLI I DE LA GARROFA

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

Premi in Memoriam al Sr. Joan Rodríguez Andreu.
1r. CATERRA- AGRICOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE 
LA TERRA ALTA ( LA POBLA DE MASSALUCA)
2n. IBEROLEI MORRUDA – AGRICOLA DEL CAMP 
DE SANTA BÀRBARA - MONTEBRE
3r. AUREUM SEVILLENC – SOLDEBRE ( TORTOSA)

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

1r. OLEUM NATURALE – PZ TURCH, SL (RASQUERA)
2n. RIUS D’OR ARBEQUÍ – RIUS D’OR (LA 
FATARELLA) 
3r. MAS BETURIÀ ARBEQUÍ – MAS BETURIÀ ( 
BATEA)

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA 
ECOLÒGIC.

1r. MONTSAGRE SELECCIÓ FAMILIAR PICUAL – 
ALANTERRES, SLU (HORTA DE SANT JOAN)
2n. D’ALGARS – BIOCASERES  (CASERES)
3r. TERRA DE BURGANS – MAITE PALLARES CARRÉ 
(EL PERELLÓ

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA.
1r. FRUIT & BRANCA ARBEQUINA – MAS DE 
FLANDI, DL (CALACEITE)
2n. PRIORDEI – AGRO FOODS, SL (MARGALEF DEL 
PRIORAT) 
3r. GRAN DEGUSTUS – AGROINDUSTRIAL 
CATALANA (LA GRANADELLA)

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

1r. FRANCESC CID FORTUÑO (XERTA)
2n. FAMILIA PANISELLO SEBASTIÀ (BÍTEM)
3r. PRIMITIVO CARLES CUGAT (BÍTEM)
3r. JOAN GISBERT CORTIELLA (ALDOVER)

MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA 
DEL CONCURS.

MONTSAGRE SELECCIÓ FAMILIAR 
PICUAL – ALANTERRES, SLU 
(HORTA DE SANT JOAN)

XXI CONCURS ALLIOLI JUVENIL
1r. PREMI: ANNA CALVO FLORES 0.940GR
2n PREMI:  PAULA TEJEDA VAQUER 0.845GR
3r. PREMI: NOELIA GALLEGO MONERO 0.450GR

XX LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA 
JUVENIL 

1r. PREMI: ÀLEX GARCIA ROYO 4.92M
2n PREMI: PAU FERRANDO LLASAT 4.40M
3r PREMI: BRIAN PANISELLO BORRÀS 4.33M

CONCURS DE MESTRES DEL MORTER AMB 
ELABORACIÓ D’ALLIOLI  ADOBAT

Guanyador: FRANCISCO VIDAL ESCODA 
“Bolets guarnits amb codonys”

XXIV CONCURS ALLIOLI: MESTRE DEL MORTER
1r. PREMI: MARIA PANISELLO VILARROYA  3.050KG
2n. PREMI: FRANCESC DE LA VEGA FÀBREGUES  
2.110 KG
3r. PREMI: MONTSE MONTERO ALCÀZAR 1.110KG

II CONCURS DE CUINA DE REBOSTERIA DE 
GARROFA

1r. PREMI: CINTA CUGAT FABRA
2n. PREMI: MONTSE SERRAMIÀ SOLANES
3r. PREMI: MARIA CINTA PANISELLO CURTO

XX LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA
1r.  PREMI: CRISTIAN MELERO PALACIOS 5.475M
2n. PREMI: ANTONI BARBERÀ ALSO 8.60M 
3r. PREMI: PABLO DELGADO RODRÍGUEZ 7.99M

XXIV CONCURS PLEGADORS D’OLIVES SENSE 
UNGLES

1r. PREMI: JOANA GALCERÀ 5.475KG
2n. PREMI:  CINTA PASTÓ ESPUNY 3.685 KG
3r. PREMI: EVA FORCADELL PAPIOL 3.3910KG

XXII CONCURS OLIVES POSADES CASOLANES
1r. PREMI: JOAN GISBERT ESTRADA
2n. PREMI: JOAN GISBERT ESTRADA
3r. PREMI: ANTONIO HOMEDES

VIII TRIATLÓ DE L’OLI
1r. PREMI: EVA FORCADELL PAPIOL

OBSEQUI DEL SEU PES EN LITRES D’OLI 
NÚM. 6559
PAU BENET - 97 KG
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FIRA LITERÀRIA
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XIII FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET
Del 10 al 13 d’abril va tenir lloc al nostre poble la XIII 
Fira Literària Joan Cid i Mulet amb una programació 
diversa que ens va permetre retre homenatge, com cada 
any, al nostre escriptor il·lustre. Amb la col·laboració i 
la complicitat de moltes persones, es van poder dur a 
terme un seguit d’actes que van fer de Jesús l’epicentre 
cultural del país.
Al llarg de la setmana es van succeir les activitats per als 
més menuts: taller a la biblioteca per elaborar un punt 
de llibre; Bebeteca a càrrec de la Biblioteca Marcel·lí 
Domingo de Tortosa a la Llar d’Infants l’Espurna; Postres 
Literàries al menjador de l’IE Daniel Mangrané amb 
l’AMPA; contacontes a càrrec de la Biblioteca Merce 
Lleixà de Roquetes al CPEE Sant Jordi i a l’IE Daniel 
Mangrané, i contes del Projecte Vincles a l’IE Daniel 
Mangrané.
Dimecres, de la mà de Ricardo Gascon, del col·lectiu 
Di-LLUMS d’Arts al Forn, es va presentar la novel·la 
L’escamot de la nit serrada (Onada Edicions), de Manel 
Ollé. Vam compartir una estona molt agradable amb 
tots dos parlant de cultura, de patrimoni, de paraules 
en desús i de l’argument d’aquesta novel·la que us 
recomanem.
Dijous, l’escriptor Ramon Gasch va visitar una altra 
vegada el nostre poble per presentar, en aquesta ocasió, 
Sal Roja, el llop de Cardona (Grup 62). Amb el jesusenc 
Jordi Sebastià ens vam apropar als continguts d’aquesta 
novel·la històrica sense desvetllar-ne els detalls per tal 
que la llegim i la gaudim.
Divendres, inauguració de la fira a càrrec de l’escriptora 
xertolina Francesca Aliern, que va signar el Llibre 
d’Honor de l’EMD de Jesús. Acte entranyable a mode 
d’homenatge que va sorprendre la inauguradora. Glossa, 
paraules d’agraïment, jotes per a l’ocasió i elogis 
d’afecte. En el marc de l’acte, Francesca va presentar la 
seua nova novel·la La jove Laura (Cossetània Edicions), 
una dura història emmarcada en la malaltia de la SIDA 
que transcorre, en part, a l’Hospital de la Santa Creu del 
nostre poble.
I dissabte, la fira va sortir al carrer amb parades de llibres, 
inflables i presentacions. Prèviament, a primera hora del 
matí, Trobada d’Escriptors de les Terres de l’Ebre amb 
més de vuitanta assistents. Esmorzar al claustre amb 
la companyia d’Òmnium Cultural Terres de l’Ebre, que 
ens va obsequiar amb una rosa, i tota la gent de Di-
LLUMS d’Art al Forn. Converses al voltant de la cultura, 

de la literatura, de les novetats editorials... i tots cap a 
la pèrgola a seguir gaudint dels actes.
Enguany, la guanyadora del Premi de Treballs de Recerca 
en l’Àmbit Literari i de l’Exili va ser Júlia Castellà 
Camarasa, de l’Institut Dertosa, amb el treball Musicació 
d’un poema de Zoraida Burgos. Aquest treball serà el 
proper volum de la col·lecció que editem des de l’EMD. 
I a continuació, vam lliurar el V Premi Fem Lletra, que 
enguany va ser per a la Comunitat Educativa de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané per l’aposta clara que fan per 
la lectura, la dinamització de la biblioteca, les activitats 
culturals amb les famílies, el préstec bibliotecari i un 
llarg etcètera.
Acabats aquests dos actes va començar l’espai de 
micropresentacions de llibres coordinat per Jesús M. 
Tibau i amb lectures de Sílvia Panisello i Xavier Aragó. 
Llistat d’autors de luxe: Àngel Burgas, Bea Panisello, 
Conxita Jiménez, Daniel Arasa, Domingo Curto, Eduardo 
Margaretto, Emigdi Subirats, Fe Ferré, Fede Cortés, 
Georgina Matamoros i Jessica Reverté, Ignasi Blanch, 
Ivan Comuñas, Jesús M. Tibau, Josep Igual, Josep 
Sancho, Ramon Masdeu, Maika López, Manel Ollé, Marc 
Jornet i Àngels Cid, Maria Carme Roca, Mercè Falcó, 
Noemí Molinero, Núria Gil, Olga Besolí, Rafel Jornet, 
Raimond Aguiló, Sergi Quiñonero, Tomàs Camacho i Valer 
Gisbert.
Per cloure la fira vam gaudir d’un meravellós recital 
musicopoètic de Leonard Cohen a càrrec del duet Camins 
de Nit. L’Espai ImmArt va tornar a obrir portes per fer-nos 
gaudir de la música en un espai idíl·lic.
Gràcies a totes les persones que van fer possible la 
XIII edició de la Fira Literària Joan Cid i Mulet: a les 
biblioteques de Tortosa, Roquetes i Jesús i a tot el seu 
personal; a les llibreries i altres col·lectius que van  
posar parades dissabte; als claustres de la Llar d’Infants 
l’Espurna, del CPEE Sant Jordi i de l’IE Daniel Mangrané; 
a l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané; a l’Associació de 
Dones; al personal de l’EMD de Jesús, a Clara Curto i 
a Laura Villalba per fer de jurat al Premi de Treballs de 
Recerca, a Jordi Sebastià, a Sisco Paredes pel seu saber 
fer, a Josep Duran per les miniatures de fusta que cada 
any ens talla de manera artesanal i com no, enguany, a 
Ricardo Gascon i a Jesús M. Tibau, ànimes del col·lectiu 
Di-LLUMS d’Arts al Forn i ‘organitzadors de saraos’. 
Moltes gràcies a totes i a tots i llarga vida a la fira!

Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura
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FESTES MAJORS JESUS 2019
DEL 5 AL 13 DE JULIOL

Divendres, 5 de Juliol
Presentació de Pubilles i Hereus. Proclamació 
de la Pubilla Major i Pubilleta.
Pregó de les Festa Major.

Dissabte, 6 de Juliol
Ball de Pubilles i Hereus
ORQUESTRA ATALAIA

Diumenge, 7 de Juliol
NIT DE TEATRE

Dilluns, 8 de Juliol
Dia de la Gent Gran: Sopar i Ball 
Nit Jove

Dimarts, 9 de Juliol
ORQUESTRA NUEVA SAMURAI

Dimecres, 10 de Juliol
Paella Popular
ORQUESTRA TITAN

Dijous, 11 de Juliol
IX TROBADA DE CLUBS DE BALL ESPORTIU
Concert MR HIGHLAND

Divendres, 12 de Juliol
LOS MARTINES i
ORQUESTRA SEVEN CRASHERS

Dissabte, 13 de Juliol
Sopar d’estofat de bou
ORQUESTRA MONTESOL
DISCO MÒBIL
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1r. premi: 500,00 €
2n. premi: 350,00 €
3r. premi: 250,00 €
Es gratificarà amb 100,00€ totes aquelles 
carrosses que es presentin a concurs i 
gaudeixin d’un treball.
Per apuntar-vos al concurs, passeu per 
l’Oficina de l’EMD.
Heu de presentar el DNI d’un responsable 
major de 18 anys, adreça del local on es fa 
la carrossa i telèfon de contacte.
Al moment de la inscripció, cada carrossa 
concursant haurà de presentar un 
representant.

CONCURS DE 
CARROSSES

La venda de taules i abonaments s’iniciarà el 
dijous 9 de maig.

Horaris:
Del 9 al 30 de maig:

- els dijous de 16.30h a 18.30h.
A partir del dilluns 3 de juny:

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

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

L’abonament juvenil correspon als nascuts els 
anys 2002, 2003, 2004 i 2005, però serà gratuït 
per aquells que els seus pares siguin posseïdors 
d’abonament. Els nascuts abans de l’any 2001 
(inclós), paguen abonament individual.
A partir del dilluns, 1 de juliol (inclós), els 
abonaments tindran un recàrrec del 10%.

Us comuniquem que per al sopar de 
la Gent Gran, què tindrà lloc dilluns, 
9 de juliol, durant les Festes Majors, 
els jubilats de Jesús que vulguin 
assistir-hi, previament hauran de 
passar per les Oficines Municipals 
de l’EMD, per comprar el tiquet, al 
preu de 2€.
Els jubilats que no sigui de Jesús i 
vulgue assistir al sopar, el preu de 
tiquet és de 10€.
Poden passar a inscriure’s del 9 de 
maig al 28 de juny.

SOPAR DE LA GENT 
GRAN DE JESUS

VENDA D’ABONAMENTS I TAULES

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

ESTOFAT DE BOU



1- Eleccions europees, on es dipositaran les 
paperetes de les diferents candidatures.

2- Elecció de l’Alcalde-President de l’EMD, 
on s’ha de dipositar la papereta verda, en què 
constaran els noms de tots els candidats a la 
Presidència de l’EMD. Han de posar una creu al 
quadre de davant del candidat que volen votar. 
Només se’n pot votar un; si es posa més d’una 
creu o es ratlla, la papereta és nul·la.

ELECCCIONS GENERALS 2019
El proper diumenge 28 d’abril se celebren 
Eleccions Generals. Com és habitual, les 
meses del col·legi electoral estaran situades 
a l’Institut Escola Daniel Mangrané.

ELECCIONS EUROPEES I 
MUNICIPALS 2019

Les meses del col·legi electoral d’aquestes eleccions estaran situades a
l’Institut Escola Daniel Mangrané.

El diumenge 26 de maig se celebraran 
les Eleccions Europees i Municipals, per 
aquesta raó a Jesús hi haurà tres urnes:

3- Elecció candidatura a Tortosa i membres 
de la Junta Veïnal a Jesús. Es dipositarà la 
papereta blanca, que correspon a cada Partit 
que es presenta a les Eleccions. Aquesta 
papereta no es pot ratllar ni s’ha de posar 
cap creu. El resultat del recompte d’aquestes 
paperetes blanques, les que són de cada partit, 
serviran per composar la Junta Veïnal de Jesús 
i l’Ajuntament de Tortosa.

MESTRES DEL MORTER DE LA NOSTRA
FIRA DE L’OLI PRESENTS A FESTAST

REBUT L’ALUMNAT DE 4T DE PRIMÀRIA

ALUMNES D’ESO DE L’IE DANIEL MANGRANÉ
VISITEN “ENTRE LLOPS”

VISITA DE L’ALUMNAT DEL CPEE SANT JORDI
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Just quan celebrem el 25è aniversari de la com-
memoració de l’EMD arribem a l’Informatiu número 
300 i al seu 30è aniversari.

Aquest és un número especial: estem de celebra-
ció, i pensem que la millor manera de rememorar 
aquestes efemèrides és fer un passeig per les por-
tades destacades d’aquests 300 números, dels da-
rrers 30 anys de la vida de Jesús.

És de justícia que siga Pere Panisello, impulsor i di-
rector del mateix durant els 281 primers números, 
qui valore la trajectòria del nostre butlletí. 

Pere, com has viscut l’evolució de l’Informatiu 

durant aquests 30 anys?
L’Informatiu ha seguit l’evolu-
ció de la societat. Durant molts 
anys cada mes puntualment 
sortia, i això volia dir que s’ha-
via d’anar a portar les fotos a 
revelar, al cap d’uns dies anar-
les a buscar i molts escrits es-
taven en castellà i s’havien de 
passar al català. S’havia d’anar 
a la impremta a fer el muntatge 
manual de la revista. Era un pro-
cés laboriós. He d’agrair primer 
a José Carlos Pobes i després a 
Ximo Rambla pel treball de com-
paginació que feien sempre de 
franc.

Després amb les fotos digitals i 
muntatge informàtic de les pàgi-
nes s’ha simplificat tot.

Vull ressaltar que els primer 
262 informatius van sortir pun-
tualment cada mes, i a partir 
de l’octubre del 2011, que es-
tàvem en plena crisi, des de 
l’EMD vam decidir mesures 
d’estalvi, algunes molt fortes, 
i entrem elles que l’Informatiu 
fos bimensual.

A partir del número 82 del no-
vembre de 1995 vam poder fer 
la portada en color. Com a cu-
riositat el número 100 del maig 
del 1997, va coincidir amb l’ad-
quisició de l’Edifici i el Pati de 
la Immaculada, es van fer entre-
vistes a presidents d’entitats i 
va ser en color.

Al número 200 (febrer de 2006) també va coin-
cidir en 18 anys d’informatius, i vam modificar la 
capçalera i es va ampliar la mida del format.

Quant al servei d’informació, tant a nivell de l’EMD 
com de les entitats, ha estat d’un valor incalcula-
ble, ja que hem fet participar tot el poble de les ac-
tivitats de cada entitat, i ha servit molt per reforçar 
la nostra identitat com a poble.

Per a mi l’Informatiu és la història de Jesús de les 
últimes dècades, i arribar al número 300 té el seu 
mèrit, i més coincidint en 30 anys d’història i en la 
celebració del 25è Aniversari de l’EMD.

30 ANYS D’INFORMATIU, NÚMEROS DE LA NOSTRA HISTÒRIA
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CARNAVAL 2019
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CARNAVAL 2019
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Dissabte 2 de març vam celebrar a Jesús el 
“Carnaval de la vora del canal 2019”. Enguany 
es va apostar per modificar el recorregut de la 
Ruta i incentivar de forma simbòlica la participació 
de penyes i colles d’amics. A la tarda xocolatada 
popular i concentració de disfresses al Camp de 
Futbol. Allí Sa Majestat Carnestoltes ens recollia 
amb la seua carrossa i ens convidava a començar 
la rua fins arribar a la Pèrgola. Entrada de Sa 
Majestat i desfilada una a una, per la part central 
de la pista, de les més de vint colles inscrites. 
Discurs, caramels, confeti, bon ambient i molta 

música per retrobar-nos a la nit al Casal Jesusenc. 
Ball de màscares amb el Grup Zamba Show seguit 
de música jove amb els Dj’s Dani Fernández i Sisco 
Paredes. A la mitja part del ball, lliurament dels 
premis a la millor disfressa grupal/comparsa, i a 
la millor disfressa individual. Aquests van ser per 
a la comparsa “Titelles” i l’individual per la parella 
Juanjo Ejarque i Rosa Marin.
La festa va estar organitzada per la Secció de Festes 
de l’EMD de Jesús, amb el suport de l’Associació 
de Dones, l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané, el CF 
Jesús Catalònia i el Grup de Teatre Euterpe. 

CARNAVAL DE LA VORA DEL CANAL 2019

A partir d’aquest mes d’abril, dos dies al mes, a 
Jesús hi ha servei de deixalleria mòbil de 14.30h 
a 20.30h.
Hem pogut fer-ne ús durant els dies 12 i 13 
d’abril. Les dates i la ubicació s’aniran comunicant 
pels mecanismes habituals (e-bando, xarxes, 
informatiu...)

Els residus que s’admeten a la deixalleria mòbil. 
Són els següents: 
 - Telèfons mòbils
- CD/DVD
- Cartutxos d’impressora
- Material electrònic
- Piles
- Piles de botó
- Medicaments caducats
- Cables elèctrics

- Bombetes halògenes
- Bombetes de baix consum
- Aerosols
- Fluorescents
 - Petites quantitats de runa (la deixalleria mòbil 
disposarà de Big Bags per a dipositar-les)
 - Mobles i voluminosos (es recolliran en un camió 
de 3,5 Tn)
 - Oli domèstic (la deixalleria mòbil disposarà de 
recipients per a dipositar-los)
 - Ferralla

També:
- Paper i cartró ben plegat.
- Ampolles i pots de vidre.
- Envasos (ampolles i llaunes comprimides)

Jordi Brull
Regidor de Medi Ambient

DEIXALLERIA MÒBIL
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CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS
En primer lloc i en referència a l’anterior escrit, hem 
de dir que la programació dels viatges i activitats 
del Casal, ha sofert una petita variació en un 
destí dels viatges, per tant el calendari d’activitats 
programades ja definitives és el segúent:
28 d’abril ........Festa de la Rosa (Sant Jordi).
4 i 5 de maig ..Valls d’Aran i parc D’Aigüestortes.
29 de juny ......Ruta del Riu Ebre amb Lo Sirgador 
(visita coves Maravelles de Benifallet).
Del 2 al 8 setembre.....Circuit per Portugal.
Está obert el període per inscriue’s als viatges per 
part dels socis que estiguin interesats.
Els hem de dir, a continuación, que el passat 10 
de març vam celebrar la Junta General Ordinària de 
L’Associació amb bona assistència de socis i apart 
de l’aprovació dels comptes de l’exercici 2018 i del 
pressupost general del 2019, es va parlar del dia a 
dia de l’entitat, de les noves condicions del servei 
de Podologia i de la programació dels viatges.
I també es va recordar als socis els serveis que 
poden gaudir al Casal (Podologia, perruqueria, jocs 
de taula, Biblioteca, Ball els diumenges, etc…), i al 
final es va aprofitar per fer una crida als que per un 
motiu o altre no fan ús del Casal i de les activitats 
de tota clase que es programen i invitar-los i animar-
los a participar en la marxa del mateix.
Ara, si ho permeten parlarem de que aquest 
any 2019 s’ha assolit una fita que per un poble 
com Jesús, que sempre ha comptat amb pocs 
recursos però en molta capacitat emprenedora i de 
voluntarietat, que L’Informatiu, que és Fidel reflexe 
i testimoni de la vida del poble arribi al núm. 300, 
cal celebrar-ho com es mereix i felicitar com no a la 
gent  que ho ha fet possible, primer des del Consell 
de Barri i després des de L’EMD, sota la direcció 
primer de l’Alcalde Pere Panisello i després l’actual 
Victor Ferrando.
Són 30 anys de la història impresa de Jesús, a la 
que aquest Casal de Jubilats, com altres Entitats 
més, ha tingut sempre el seu “raconet” per fer 

arribar la seva veu als socis i en especial a tota la 
gent gran del poble. Per tant moltes gràcies a tots i 
la nostra enhorabona.
I hem deixat per al final la commemoració del 25 
è aniversari de l’EMD, la nostra administració. La 
que el poble de Jesús, amb el seu vot majoritari 
expressat al referèndum que es va celebrar el 1993, 
va refrendar i aprobar el treball conjunt del Consell 
de Barri i l’Ajuntament de Tortosa per la creació 
d’una  EMD com a forma de govern per als veïns 
de l’antiga pedania. Ja abans de la constitució de 
l’EMD, el nostre Casal sempre ha anat de la mà 
de estaments i administracions del moment, més 
que res pel tema de buscar el lloc més adequat on 
el Casal de Jubilats tingués la seu social i donar 
servei a la gent gran del poble.
Així va ser, quan als anys vuitanta la parròquia ens 
deixar el Centre Parroquial i després, la Pedania els 
baixos del costat del mercat, ara consultori mèdic. 
I es als anys 94-95 quan ja constituïda l’EMD i 
gràcies a aquesta, es formalitzen els tràmits per 
fer una seu nova enfront de l’Hospital al solar de 
l’antiga societat de sant Josep i gràcies també, a la 
colaboració de Caixa Tarragona, que va subvencionar 
part de les obres. I també, gràcies a l’EMD, que 
prèviament havia comprat l’edifici de la inmaculada 
el 1997, des de l’any 2006 podem gaudir de les 
instal-lacions que el departament de Benestar de la 
Generalitat va acondicionar als baixos de l’històric 
edifici.
Per tant, com es pot veure, des del primer dia i dia 
a dia, és molt el lligam entre l’EMD i el nostre Casal 
i així al celebrar ara el 25è aniversari i apart de 
reiterar les gràcies a totes les persones que ho 
han fet possible, no podem sinó que unir-mos a 
la satisfacció de tot el poble i com gent gran que 
som hem de seguir lluitant perque l’EMD continui 
endavant i si pot ser millor.
Per molts anys.

La Junta 
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El temps passa molt de pressa, 25 anys d’EMD: com 
ha canviat el poble en aquests 25 anys! Moltes de 
les  jesusenques i jesusencs no saben què és viure a 
Jesús sense l’EMD.
Des de l’EMD des del principi ens vam dotar d’aquesta 
eina de comunicació, l’Informatiu Jesusenc, que 
ens uneix compartint les vivències del poble, de les 
entitats, de l’agenda de les activitats que es faran, 
de l’editorial per part de l’alcalde, de les millores que 
es fan al poble... en fi, de la vida del teixit social d’un 
poble viu i que queda com arxiu per poder estudiar la 
història de la nostra població.
El 12 de febrer al Tribunal Suprem va començar el 
judici contra el procés independentista. Com a 
conseqüència d’aquesta causa general, 12 persones 
s’enfronten a  un judici polític, 9 d’elles des de dins 
de la presó, però moltes altres també en pateixen les 
conseqüències: 8 estan en un exili no volgut, altres 
confinades al seu poble i moltes altres estan sent 
investigades, han estat imputades i seran jutjades 
en tots aquest processos de la causa general contra 
l’Autodeterminació, judicialitzant un problema polític. 
Davant d’aquest judici al procés, hem mostrat la 
nostra indignació, el rebuig d’un judici farsa i la nostra 
fermesa en dir que L’AUTODETERMINACIÓ NO ÉS 
DELICTE.
El 21 de febrer les entitats sobiranistes de la 
societat civil i partits polític ens vam sumar a la 
vaga general en defensa dels dret socials i laborals, 
convocada per la intersindical-CSC amb el suports de 
la USTEC el SEPC, les ADIC, les Universitats per la 
República, entre d’altres. Es va fer una concentració 
al migdia a la plaça Barcelona de Tortosa i a la tarda 
una Manifestació unitària de tot el territori, amb 
el lema SENSE DRETS NO HI HA LLIBERTAT, PER 
L’AUTODETERMINACIÓ,  reclamant la llibertat dels 
presos i preses polítiques  i el retorn dels exiliats i de 
les exiliades. La manifestació va ser una de les més 

concorregudes que mai s’han fet a Tortosa. 
El 16 de març, amb el mateix lema, vam anar a 
manifestar-nos a Madrid: 520 autobusos, 15 TGV a 
més a més de la gent que va anar pel seu compte. 
De les Terres de l’Ebre hi van anar 14 autobusos, 3 
dels quals van ser de Tortosa, amb gent de Jesús. 
També hi van donar suport organitzacions de la resta 
de l’estat. Tal  com va dir en el seu parlament Marcel 
Mauri: “ Escolteu aquest clamor. Donar suport a 
l’autodeterminació de Catalunya és donar suport 
a la democràcia a Espanya”. L’independentisme 
vam mostrar, una vegada més, el nostre civisme i 
fermesa en les nostres reivindicacions. 
El moment més potent va ser el cant de l’Estaca a la 
plaça de Cibeles, que era un mar d’estelades.
Però la repressió de l’estat no s’atura. El dies 25 i 26  
de març van citar a declarar als jutjats de Tortosa dos 
regidors de Roquetes per desobediència i malversació 
i a  l’alcalde a més a més per sedició. També van estar 
citats a declarar dos veïns que formaven part d’una 
taula de votacions. Molta gent ens vam concentrar 
per mostrar-los el nostre suport tal com vam fer el 
3 d’octubre de l’any passat, denunciant la repressió 
que van patir la gent de Roquetes per poder exercir el 
dret a decidir.
Davant de com es desenvolupa la farsa de judici, de 
com actua l’aparell de l’estat, seguim ferms defensat 
l’1 d’Octubre.
Perquè decidir no és delicte, organitzar un referèndum 
no potser ni és un delicte. Ni tan sols ho és en la 
seua pròpia legislació vigent, motiu pel qual busquen 
una rebel·lió violenta que mai no ha existit.
La maduresa d’una societat es mostra quan defensa 
els seus drets.
Cap als 500 números de l’Informatiu Jesusenc.
SALUT I REPÚBLICA

Jesús x la Independència

L’AUTODETERMINACIÓ NO ÉS DELICTE
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L’ASSOCIACIÓ JOSEP PUIG FELICITA L’EMD PEL SEU 25È 
ANIVERSARI I PEL NÚMERO 300 DE L’INFORMATIU JESUSENC
Des de l’Associació Josep Puig ens volem afegir 
a la felicitació per l’aniversari al qual ha arribat 
l’EMD del nostre poble, i especialment per a totes 
aquelles persones que hi han contribuït durant 
aquest període de temps a fer de Jesús un poble 
més cohesionat i autònom. Els 25 anys de l’EMD 
de Jesús, com els 22 anys de la nostra entitat, 
continuadora de la Fundació Josep Puig, han 
estat una mostra clara del que som capaços de 
fer com a poble tots els jesusencs i jesusenques 
junts. Aquell reconeixement jurídic que es va rebre 
en el seu dia, i que ara hem celebrat, ha quedat 

altament justificat pel camí recorregut i pel   molt 
que junts encara ens queda per recórrer. Aprofitem 
l’ocasió per felicitar per l’aparició del número 300 
de l’Informatiu Jesusenc. Ara mateix Jesús no 
s’entendria sense “l’Informatiu”, el nostre millor 
vehicle de comunicació i que tant ajuda les entitats 
del poble a difondre totes les seues activitats. 
Arribar als tres-cents números tampoc és fruit 
de la casualitat. Milers de fotos, d’articles i de 
col·laboracions. Tota la nostra història a les nostres 
mans. Felicitats.

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.

Mitjançant l’Informatiu Jesusenc, 
la butlleta sortirà amb 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 o dipositant-les en una bústia 
que s’habilitarà a tal efecte a les 
oficines de l’EMD de Jesús, fins el 
26 de juny de 2019.

En aquesta edició els Finalistes són:

· CLUB BALL ESPORTIU TWIST 
JESÚS

· CLUB CICLISTA JESÚS - PRIMITIVO 
CONESA

· COMUNITAT EDUCATIVA DE 
L’INSTITUT ESCOLA DANIEL 
MANGRANÉ

· SOCIETAT CULTURAL I 
ECOLOGISTA SANT JOSEP

Els premis es lliuraran en un acte 
públic que tindrà lloc el divendres, 28 
de juny, a les 20.00 hores, a la Sala 
Jordi Brull de l’EMD de Jesús.

ELECCIÓ DEL JESUSENC 
DE L’ANY 2018



Estem de celebracions i Aniversaris...
25è Aniversari 7C i 10è Aniversari Hydracus: III 
Trobada de Bestiari mitològic i Presentació de la 
colla infantil (dissabte, 15 juny)
L’organització de l’esdeveniment està molt avançada. 
Tenim la llista de les 12 bèsties participants tancada, 
així com les actuacions musicals. Durant la tarda hi 
haurà la plantada de Bèsties, actuació de Moniatto 
Xou i activitats i tallers infantils a càrrec del Casal 
d’Estiu 7C. 
Per la nit serà el torn de les enceses de les Bèsties 
i sobretot, de la  presentació oficial de la colla 
infantil. Un fet que demostra el grau de maduresa 
de l’entitat. Una ampliació de l’entitat per tal de crear 
cantera i assegurar el futur de la colla de diables i 
dels 7C.
Després del foc hi haurà les actuacions musicals de 
PEPET I MARIETA, Dj Sisco Paredes i Dj Dani Fernández. 
La tarda anterior, divendres 14 juny, es realitzarà la 
xerrada: «Viatge als orígens dels 7C”. 
Tots els actes són gratuïts. En les properes setmanes 
anirem destapant més novetats.
Pressupostos participatius
Gràcies a la implantació per part de l’EMD d’aquesta 
partida pressupostària i sobretot, pel vostre suport en 
forma de vots, s’ha pogut ampliar la porta de la Masia. 
Aquest fet comporta una millora substancial pel que 
fa a les sortides amb Hydracus. Ens permet millorar 
l’eficiència, no solament en quan a temps i el nombre 
de persones necessàries, sinó sobretot en seguretat 
personal i material del propi Hydracus. Aquest fet ens 
permetrà gaudir més cops i durant més temps d’un 
dels elements ja distintius del nostre Poble: Hydracus.
Pel que fa a l’activitat amb foc, aquests primers mesos 
de l’any hem col·laborat amb les Gralles i Tabals en la 
Fira de l’oli i en l’intercanvi cultural de 1r d’ESO de l’IE 
Daniel Mangrané amb el poble de Cerveteri (Itàlia). 
En clau de futur immediat, en els propers dies 
s’iniciarà la formació infantil tant, per a tabaleres i 
tabalers com per a diableses i diables i participarem 
en 2 trobades de bestiari amb Hydracus: a Caldes de 
Montbui i a Tremp. 

25 anys EMD, 25 anys de 7C i 300 INFORMATIUS
Els 7C, com la mateixa EMD, també celebrem el nostre 
25è Aniversari. M’atreviria a dir que aquest fet no és 
casual, ja que en aquell moment hi havia una gran 
agitació social i de canvi al poble. Es treballava des 
de feia temps per recuperar la identitat del Poble, i un 
element clau per a que això fos possible passava per 
potenciar un teixit associatiu ferm i decidit. 
A nivell dels 7C es podria recuperar la nostra història 
recollint les notícies periòdiques que surten a 
l’Informatiu. Notícies, informacions, cartells, fotos.... 
la nostra història està a l’informatiu. Potser algun dia 
es recuperarà tota.... 
L’informatiu ha estat i és (i segurament serà) un 
altaveu on les associacions mostrem al poble tot el 
què fem. En el cas de les entitats hi ha una doble 
funcionalitat: s’afavoreix la visibilitat de l’entitat 
mostrant a la població què es fa (tant al poble com 
a l’exterior), i de manera paral·lela s’afavoreix que 
noves sòcies i socis vulguen formar part de l’entitat. 
Mostrem i rebem. Acció-reacció.
Amb l’arribada de les xarxes socials hom pot pensar 
que es perd la funcionalitat o el motiu de ser d’aquest 
mitja de comunicació. Però sense dubte això no és així. 
Les xarxes socials són immediatesa, són efímeres, no 
tothom té accés o les utilitza...L’informatiu és més 
pausat, més ordenat, apareix tothom, tot el poble té 
accés. És un complement perfecte a la fugacitat de 
les xarxes socials. Sense dubte han de conviure els 
2, a més que és un fidel reflex de la història del poble 
dels darrers 25 anys. 
Ja per acabar, des dels 7C volem felicitar a l’EMD però 
sobretot a tots natros, el Poble, per haver millorat tant 
en molts aspectes, durant aquests 25 anys. 
Moltes Felicitats EMD. Moltes Felicitats 7C. Moltes 
felicitats Poble.
Salut i Foc!
http://www.7cervells.org
https://www.facebook.com/balldediables7cervells
http://instagram.com/7cervells/
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ASSOCIACIÓ DE DONES
El passat dissabte 9 de març  vam realitzar, com ja 
es habitual, una sortida i en aquest cas vam anar 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 vàrem visitar 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. Vam 
Dinar a un cèntric restaurant i per la tarda  vam visitar 
el museu de la ceràmica, va ser un viatge molt bonic 
i tot va anar perfecte.
Des de l’Associació de Dones de Jesús volem felicitar 
a tothom que ha participat d’una manera o d’altra 
en fer possible fa vint-i-cinc anys l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús, són moltes hores de 

treball, implicació i dedicació en molt bons resultats 
per al nostre poble, esperem i desitgem  que ho 
puguem celebrar molts anys més. 
La Junta us anima a assistir a tots els actes i a totes 
les activitats que participem.  

Una abraçada
La Junta

Jesús, 3 d’abril de 2019.

Asside, es va crear fa pocs mesos pel que tenim molt 
poca història compartida amb aquests 25 anys de 
la creació de l’emd, però esperem poder aportar el 
nostre granet de sorra en la millora del poble i dels 
seus habitants en la propera celebració. Felicitats pel 
30è aniversari i per aquest núm. 300 de l’informatiu 
jesusenc, asside només hem pogut informar-vos en els 
3 últims números però desitgem continuar fent-ho 
durant molt de temps.

Com ja vau poder comprovar, vam participar en la fira de 
l’oli i la garrofa d’enguany amb un parada informativa 
que ens va permetre que els jesusencs i jesusenques 
ens coneguéssiu millor, al igual  que  la resta d’assistents 
d’altres indrets, va servir també per aconseguir algun 
soci, contactar amb diferents representants d’entitats 
i institucions que estan permeten establir diferents 
col·laboracions, i també, ens va ajudar a reduir una 
mica el dèficit que encara arrosseguem de la posada 
en marxa de l’associació amb els donatius que vam 
rebre de les bosses exposades. Tot plegat ha fet que la 
valoració final sigui molt positiva.

També hem col·laborat amb la v setmana de l’activitat 
física i salut organitzada per l’emd al març. En concret, 
el dijous 14 vam donar a conèixer i practicar bàsquet 
adaptat asseguts en cadires de rodes, pel matí a 
l’alumnat de l’institut escola de jesús, i, per la tarda 
als jugadors dels diferents equips del futbol base del 
jesús catalònia. Tots els participants van aprendre el 
reglament específic de la pràctica del bàsquet adaptat 
i experimentar com es juga en cadira de rodes. Va ser 

un acte pedagògic i lúdic molt enriquidor 
per tots i totes.  

Us informem igualment que el dia 
10 de març es va celebrar un altre partit de la 
lliga catalana de bàsquet amb cadira de rodes 
al pavelló congost de granollers, amb un altra 
victòria de 22 a 34 pel club bamesad amb seu a 
vinaròs però que entrena també a tortosa, el qual 
està format, entre altres, per jugadors de jesús i 
membres de la nostra associació. Estem portant 
bona ratxa, ara a pel proper a celebrarà el 14 
d’abril a les 12h al pavelló del temple a tortosa.

ASSIDE
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CÀRITAS
Un cop més els membres de la Junta de Càritas 
Parròquia de Jesús aprofitem aquest mitjà de divulgació 
que és l’Informatiu Jesusenc, una publicació local 
oberta a tothom que contribueix a “fer poble”, a que 
tots ens sentim part de les activitats, esdeveniments, 
canvis, processos diversos que ens donen identitat i 
van fen història en la vida de tots nosaltres. 
Celebrem i agraïm poder comptar amb aquest mitjà 
informatiu en el seu 30è aniversari i felicitem a totes 
aquelles persones que amb el seu treball l’han fet 
possible.

També volem informar-vos de les actuacions que des 
de Càritas Parròquia de Jesús s’han fet al nostre poble 
durant l’any 2018, que com veureu als gràfics han estat 
principalment ajuts d’aliments de primera necessitat. 
Moltes gràcies per totes les col·laboracions rebudes, 
entre tots ho hem fet possible.
I ens unim també a la celebració d’aquests 25 anys 
de vida de l’EMD, perquè la unió i la celebració de la 
vida afavoreixen els vincles de fraternitat i cooperació 
entre les persones. 

NOTES DE CONDOL

Des de l’EMD de Jesús volem 
donar el nostre condol a la família 
Morata Casado, per la defunció 
d’Ángel Morata González

La família Morata Casado, agraeix 
les mostres de condol rebudes 
dels familiars, veïns i amics, pel 
traspàs d’Ángel Morata González.

La família Ribes Navarro 
agraeix totes les mostres 
de condol i suport que ha 
rebut dels familiars, amics 
i veïns, per la defunció  de 
la nostra filla.
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A.V.V. JESÚS CATALONIA CASAL JESUSENC
Aquest any el dia onze de Maig, un dia molt senyalat 
dintre de les activitats de l’entitat, que es quan es 
cel·lebrarà la festa de l’Associació de Veïns Jesús 
Catalònia, amb formats nous bàsicament pel matí i en 
especial per als més menuts dels nostres associats/
ades. Esteu tots invitats, els nostres socis rebran a 
les seves cases com es habitual la informació que 
tots els anys us enviem.
Assenyalà que l’entitat seguint el seu caràcter en 
pro dels socis/veïns del poble, ens reafirmem com 
altaveu de les diferents inquietuds i mancances que 
s’hi troben, continuem fent les instàncies que els 
associats o veïns ens diuen, fent-les arribar a la junta 
veïnal de l’EMD.
En aquest ocasió us informem.
Instancia.
ID Registre: E/000057-2019
Data i hora: 19/03/2019 20:02:12
Segons documentació fotogràfica annexa, s’han 
detectat al Carretera de Xerta nº 5460 els forats 
que en un primer moment es varen arranjar. 
I l’altra foto ens situa a la Carretera de Xerta 
entrant a l’Hort de Nolla. Aquets forats s’han 
tornat a fer.
Sol·licito: La reparació dels esmentats forats.
Instància.
ID Registre: E/000063-2019
Data i hora: 25/03/2019 20:54:08
Adjuntem fotos on existeix una barrera 
arquitectònica fàcil de arreglar. A la pèrgola 
entrada del poble hi ha un pas de peatons on els 

veïns minusvàlids no hi poden creuar el carrer 
donat a que a l’altra banda el voral es de l’altura 
habitual i no està habilitat per accessibilitat. 
També valorar o desplaçar l’accés per a 
minusvàlids en la plaça enfront Hort de Nolla, ja 
que el pas dona damunt d’una palmera essent 
difícil la maniobrabilitat per als usuaris
Sol·licito: Arranjament i habilitació del mateix 
per fer accessible als veïns i no veïns amb 
minusvàlida. Així com refè o desplaçar l’accés a 
acera del segon punt.
Instància.
ID Registre: E/000062-2019
Data i hora: 25/03/2019 20:37:46
Segons fotos adjuntes, notificar la manca o 
deficient enllumenat en els C/ Vilanova i C/ 
Soletat.
Sol·licito: Estaria be fer un estudi o reposar les 
bombilles o si cal afegir nous fanals per així 
donar més enllumenat als esmentats carrers, pel 
benefici dels veïns.
Cal comentar que l’entitat amb un treball constant i 
amb pocs recursos us anima a participar d’un espai 
que els socis fundadors i la resta de veïns del poble 
van poder fer possible. El Casal Jesusenc.
Correu electrònic: aavvjesuscat@gmail.com
Bloc: https://aavvjesuscat.wordpress.com/
Jesús, Abril 2019
La Junta Directiva de l’A.VV.  JESUS CATALONIA 
casal jesusenc.

FES-TE SOCI!!!

Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
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La Societat Cultural i Ecologista Sant Josep, amb 
motiu del 25è aniversari de la constitució de l’EMD 
de Jesús, s’afegeix a la celebració de tant important 
esdeveniment, manifesta el seu agraïment pel suport 
que sempre li ha oferit, i l’encoratja a seguir treballant 
pels hòmens i les dones del poble.
La primavera ja és aquí. El sol ens acompanya, encara 
que hi ha alguns núvols. Ens trobem al lloc habitual i 
marxem cap al Mas de la Franqueta, a Horta de Sant 
Joan. Quan arribem esmorzem i prenem forces per a 
l’aventura que ens espera. Avui som un grup bastant 
nombrós i també ens acompanyaran el Bruc i la Mona, 
dos gossos molt bonics i bons.
Iniciem la marxa cap a l’antiga cantera. Estem 
contents i xerrem. Ens endinsem pel barranc sec com 
si fóssem una gran ona d’aigua i seguim el seu curs 
cap amunt. Anem per les pedres, amunt i avall, alguns 
cops el camí es més suau, altres cops anem per la 
sendera de la vora i passem per un petit bosc. Som 
terra i aigua... Arribem al carrer Ample i ens deixem 
encisar pel paisatge tan bonic que ens envolta. 
L’aigua ha fet durant molt de temps els seus dibuixos 
artístics sobre la pedra i les roques, formant així un 
decorat singular i únic, digne d’admiració. Ens deixem 
portar, sense perdre cap detall, amerant-nos de la 
seva essència. Passem per la font de les Figuerasses, 
amb poca aigua i continuem amunt. Hi trobem fòssils, 
senyals de vida anterior. Passem per la font de les 
Baranes, aquesta sí que té més aigua. Ara el barranc 
s’estreteix i forma una gran vall amb dos muntanyes 
als costats molt estratificades. Ens deixem seduir per 
la seva història i les seves llegendes que ens conten, 
som a un altre món. Petites coves, racons i raconets 
d’una bellesa singular. Arribem a un lloc més planer, el 

barranc del Riu Sec de Baix, devia fer un descans en 
el seu trajecte, deixant així un paisatge molt tranquil. 
Som prop del collet de Fenassar. Anem pujant i allà 
dalt, a un racó, una cova gran s’obre camí, és la cova 
del Frare. Hi entrem. És ampla i prou profunda, que fa 
temps aprofitaven els pastors. Continuem ascendint 
fins que arribem a la punta del Bassiol. Descansem 
una mica i deixem el barranc enrere.
Ara el paisatge és de pastura d’alta muntanya. Hi 
passem per un bosquet fins que arribem a un pou 
natural i on trobem uns quants bous pasturant 
tranquil·lament. Parem a dinar al mas del Maraco. 
Avui no descansem molta estona perquè ens queda 
molt camí per davant. Seguim el camí que ens porta 
fins al coll d’Alfara, on les vistes són espectaculars ja 
que divisem les petites poblacions de Tivenys i Xerta, 
el riu Ebre, i una part del Delta. Pugem una mica 
més i arribem a l’Espina. Un lloc màgic i amb unes 
vistes meravelloses. El camí és estret i serpentejant, 
propietats comunes de l’Espina, d’aquí el seu nom. 
Ja som al cim! Respirem i ens deixem abraçar per 
la natura. Comencem a baixar, i el bosc ens acull 
amb els seus pins, arbres i matolls. Arribem a la 
Muntanyola i, més endavant, a la font de la Solsida. 
Un racó molt bonic. Uns metres després ens trobem 
amb els bassis de la Muntanyola, amb poqueta aigua. 
A partir d’aquí seguim la pista. Anem xerrant i gaudint 
del paisatge tan bonic que ens envolta. Passem per la 
cova de Panxampla, pel coll del Llop, fins que arribem 
al Mas de la Franqueta.
Hem passat un dia fantàstic, amb molt bona companyia 
i uns paisatges espectaculars.
Fins a la propera!

Amparo Monllau

SORTIDA AL CARRER AMPLE – 30/03/2019
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Des de fa temps, l’Hospital de la Santa Creu està 
molt interessat en els projectes Intergeneracionals. 
Aquest programes “són vincles creats per afavorir 
l’intercanvi”. Concretament aporten aprenentatge 
entre les generacions grans i els més joves amb la 
finalitat d’assolir beneficis individuals i socials. 
Aconsegueix que les persones grans es sentin en 
una atmosfera que promou el seu enriquiment social, 
un major interès cap a altres persones afavorint la 
integració d’aquest col·lectiu i cap a la pròpia activitat 
que es pugui desenvolupar de forma conjunta.
Un dels objectius principals recau en millorar la 
qualitat de vida dels nostres residents, conjuntament 
amb els joves, les persones grans poden compartir 
espai, activitats i històries.
Els programes d’activitats intergeneracionals tenen 
beneficis per a tots dos col·lectius:
Els majors experimenten, en el plànol emocional, un 
augment de la seva vitalitat, autoestima i sensació de 
ser encara útils per a la societat. Es redueixen també 
els sentiments de solitud i aïllament que a vegades 
se sofreixen durant la vellesa i en l’àmbit cognitiu es 
produeix una potenciació de la memòria, augmenten 
les oportunitats d’aprendre dels més jovents i es 
potencien les habilitats socials i l’empatia.
Les activitats del projecte que hem realitzat 
conjuntament han estat: l’hort terapèutic, els 
esmorzars saludables, l’espai de convivència i les 
passejades. 

Actualment fem jocs de taula i taller de manualitats 
els dijous a la tarda de les 15’00h-16’00h.
Aquest any els vam convidar a la festa que fem des 
del servei d’educació social el dia 14 de febrer per 
celebrar la diada de St. Valentí, activitat coneguda com 
“endolcim el cor” amb la finalitat de compatir un espai 
social, emocional i lúdic acabant de confeccionar un 
mural on s’hi havia d’escriure un desig a unes fletxes 
per fomentar l’amor i l’amistat, gaudit d’una estona 
de cant i ball mentre menjàvem xocolata calenta.
En aquest projecte volem reflectir de forma lúdica, 
motivadora i pedagògica la importància dels vincles 
socioafectius, desenvolupar habilitats socials i 
creatives compartint experiències viscudes.
Es per tot això que l’hospital de la Santa Creu seguirà 
apostant pels projectes intergeneracionals en benefici 
mutu i constant. Tots plegats gaudiran de bones 
experiències i vivències on aprendran i s’enduran 
alguna cosa.

Són moltes les diferències que hi ha entre entitats, 
de la manera i forma que meneja la emd de jesús, 
que ens ha tocat a nosaltres ser l’ovella diferent 
del ramat.
Però, no es així quant l’únic que defensem es que 
tinguem els mateixos drets que els demés, la emd 
te una estructura gerarquica que fa que no tots 
siguem igual,  desprès de parlar amb el president 
dos cops, ens s’han negat les demandes que 
creiem  són necessaries pels discapacitats i gent 
gran.
Cal agraïr a la junta de la fira de l’oli que ens deixes 
participar amb ella,  sempre es  de gran valor humà.
Com podran veure amb la foto del cartell, ens arriba 
la col·laboració des de fora, essent nula la del 
nostre territori.
El 27 d’abril 2019, farem la 1a trobada discapacitats 
on aqui a jesús només vindrem a dinar al forquilla i 
ganivet, no els podem ensenyar la nostra població 
fins no canvien la projecció.

DARC, DISCAPACITATS ASSOCIACIÓ RODEM I CAMINEM:
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V SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT
Del 10 al 16 de març es va celebrar al nostre poble 
la “V Setmana de l’Activitat Física i la Salut”. 
Juntament amb entitats del poble, empreses vinculades 
al món de l’esport i els dos centres educatius, s’han 
dut a terme un seguit d’activitats esportives adients 
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. 
Birles, bicicletada, ball de saló i esportiu, jocs mentals, 
classes de gimnàs dirigides, jocs tradicionals, futbol, 
pàdel, judo, ciclisme, esport en família, patinatge... 
ha estat l’oferta esportiva d’aquests dies on l’esport 
era el protagonista principal. Voldria remarcar el nivell 
de les xarrades, on professionals de primer ordre van 
participar d’aquesta “Setmana de l’Activitat Física i la 
Salut” tractant temes com pot ser la salut i els primers 
auxilis, els valors per mig de l’esport, la inclusió social 
i fins i tot un tastet de defensa personal adreçada a les 
dones. La Setmana de l’Activitat Física i la Salut  està 
organitzada per l’EMD de Jesús, entitats, empreses 
vinculades al món de l’esport i centres educatius i 
compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Tarragona. Per cloure aquests dies, 
la tarda  de dissabte va tenir lloc al Casal Jesusenc 
l’esperat reconeixement a esportistes, entitats i 
voluntariat del món de l’esport. 
Els primers en rebre el seu guardó van ser els 
esportistes més joves que havien obtingut la 
temporada passada meritoris resultats representant 
els seus centres en el marc dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya organitzats pels Consells 
Esportius o bé dintre les seues respectives 
Federacions representant els seus clubs. Ja  en 
l’apartat de RECONEIXEMENT A ENTITATS, es va fer 
un reconeixement al CLUB CICLOTURISTA JESÚS 
“PRIMITIVO CONESA” pels 15 anys d’organització de 
la Trobada Cicloturista al costat de la Marató de TV3, 
el RECONEIXEMENT A LA CONSTÀNCIA I VOLUNTARIAT 
va ser per SISCO PAREDES per la seua trajectòria 
dintre el CF Jesús Catalònia i el seu dia a dia al costat 
de les entitats del poble. També les entitats van voler 
fer un RECONEIXEMENT ALS SEUS ESPORTISTES. 
Els guardonats van ser l’EQUIP FEMENÍ DE PÀDEL 
DE JESUSSPORT, els runners de muntanya JOSÉ 
FERNÁNDEZ i ÀNGELS BORRÁS i l’equip de Futbol Aleví 
del CF JESÚS CATALÒNIA. Dintre la categoria per optar 
al MILLOR ESPORTISTA, les persones nominades van 
ser la twirler CINTA ESCODA del Club Twirling Tortosa, 
el triatleta CARLES ROIG, el pilot de motociclisme 
JEREMY ALCOBA, el runner CISCO JUÁREZ dintre 
la disciplina del Swim-Run, els balladors esportius 
MERCÈ LLORCA, GIUSEPPE SGROI, CARME FRANCH 
i PAU ALAIXENDRI del Club Ball Esportiu Twist Jesús, 
l’atleta XAVI ANDREU de l’ATE i la patinadora LAURA 
CHAVARRIA del Club Patí l’Aldea. D’entre tots ells va 

BÀSQUET ADAPTAT AMB ASSIDE

TORNEIG DE PÀDEL DE MENUTS I GRANS

PARTICIPANTS AL CURS TEÒRIC I PRÀCTIC DE 
DEFENSA PERSONAL FEMENINA QUE HA

ORGANITZAT JESÚS ESMOU

CONFERÈNCIA DE CARLOS BLANCH SOBRE ELS 
VALORS DEL FUTBOL

resultar escollit guanyador XAVI ANDREU FERRANDO, 
que a les files del Club Atletisme Terres de l’Ebre 
va assolir la temporada passada la medalla d’or 
en Pentatló i en la prova de 100 i 400 tanques als 
campionats de Catalunya i d’Espanya.
Acompanyats de les entitats esportives i del nombrós 
públic assistent, vam fer aquest reconeixement públic 
al món de l’esport. Gràcies a tothom, organitzadors i 
participants per aquests dies i fins la propera edició.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports
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El dissabte, 16 de març, va tenir lloc l’acte de 
cloenda de la “V Setmana de l’Activitat Física 
i la Salut”. En aquest es va fer un reconeixement 
a esportistes, persones i entitats vinculades al 
món de l’esport. Els primers en rebre el seu guardó 
van ser els esportistes més joves que havien 
obtingut la temporada passada meritoris resultats 
representant els seus centres dintre els Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya organitzats pels 
Consells Esportius o bé dintre les seves respectives 
Federacions representant els seus clubs. Ja  en 
l’apartat de RECONEIXEMENT A ENTITATS, es va fer 
un reconeixement al CLUB CICLOTURISTA JESÚS 
“PRIMITIVO CONESA” pels 15 anys d’organització 
de la Trobada Cicloturista al costat de la Marató 
de TV3, el RECONEIXEMENT A LA CONSTÀNCIA 
I VOLUNTARIAT va ser per SISCO PAREDES per la 
seva trajectòria dintre el CF Jesús Catalònia i el seu 
dia a dia al costat de les entitats del poble. També 
les entitats van voler fer un RECONEIXEMENT 
ALS SEUS ESPORTISTES. Els guardonats van ser 
l’EQUIP FEMENÍ DE PÀDEL DE JESUSSPORT, els 
runners de muntanya JOSÉ FERNÁNDEZ i ÀNGELS 
BORRÁS i l’equip de Futbol Aleví del CF JESÚS 
CATALÒNIA. Dintre la categoria per optar al MILLOR 
ESPORTISTE, les persones nominades van ser la 
twirler CINTA ESCODA del Club Twirling Tortosa, el 
triatleta CARLES ROIG, el pilot de motociclisme 
JEREMY ALCOBA, el runner CISCO JUÁREZ dintre 
la disciplina del Swim-Run, els balladors esportius 
MERCÈ LLORCA, GIUSEPPE SGROI, CARME FRANCH 
i PAU ALAIXENDRI del Club Ball Esportiu Twist Jesús, 

l’atleta XAVI ANDREU de l’ATE i la patinadora LAURA 
CHAVARRIA del Club Patí l’Aldea. D’entre tots ells va 
resultar escollit guanyador XAVI ANDREU FERRANDO, 
que a les files del Club Atletisme Terres de l’Ebre 
va assolir la temporada passada la medalla d’or 
en Pentatló i en la prova de 100 i 400 tanques als 
campionats de Catalunya i d’Espanya.
L’acte va comptar a la presència del Sr. Víctor 
Ferrando, Alcalde-President de l’EMD de Jesús, la 
Sra. Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa i la Sra. 
Cinta Espuny, Representant Territorial de l’Esport a 
les Terres de l’Ebre. Acompanyats de les entitats 
esportives i del nombrós públic assistent, van fer 
aquest reconeixement públic al món de l’esport.

L’ATLETA XAVIER ANDREU FERRANDO ESCOLLIT MILLOR 
ESPORTISTE JESUSENC DEL 2018
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TWIST CBE JESÚS
En motiu dels 25 anys de liEMD ens dóna 
l’oportunitat d’aturar-nos i mirar enrere. 

El nostre club  nascut al 2008 com CBE Jesús ha 
evolucionat fins a poder inaugurar l’agost del 2016 
l’escola de Ball TWIST a la plaça 22 de Març. I 
com diu la dita “és de ben nascuts ser agraïts” el 
nostre primer reconeixement va adreçat a totes les 
persones que van posar la primera pedra i que des 
del primer moment van comptar amb la col.laboració 
de l’EMD de Jesús.  Agraïment també a tots els 
presidents/des – Oscar Alaixendri, Lluïsa Panisello, 

Nicolás García i Ricard Franch – , als seus equips, 
als professors Nicolàs García, Masha Turlupova, 
Mercè Llorca i Giuseppe Sgroi i sobretot, a tots 
els ballarins i ballarines que han passat pel nostre 
club i ens han fet confiança. Des de TWIST estem 
orgullosos de poder col.laborar en moltes de les 
activitats que es celebren a Jesús al llarg de l’any 
i dels reconeixements que han rebut alguns dels 
nostres professors i esportistes. Moltes gràcies a 
l’EMD pel seu suport i esperem gaudir amb tots 
dels nombrosos actes programats en motiu dels 25 
anys.
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Coincidint amb la V Setmana de l’Activitat Física i 
la Salut, organitzada per l’EMD de Jesús entre els 
dies 10 i 16 de març. L’Associació Jesús es Mou, 
com no podia ser d’altra manera, va voler contribuir 
aportant el seu granet de sorra i realitzant dos actes 
dins d’aquesta setmana, tant profitosa i de gran 
importància per la conscienciació de la població.
La primera de les activitats va tenir lloc el divendres 
15 de març, es tractava d’una xerrada nomenada: 
“Jesús poble cardioprotegit”. Aquesta no era altra 
que una xerrada oberta a tots els públics de com 
fer un bon ús dels aparells Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA). La sessió la va dur a terme el Sr. 
Andreu González expert en ponències sobre tècniques, 
recomanacions i usos de sistemes de desfibril·lació. 
La xerrada va tenir un gran èxit de participació, i és 
que cal tenir en compte que petites instruccions 
com les que es van dur a terme poden ser de vital 
importància en alguna ocasió.
D’altra banda, el dissabte 16 de març, al gimnàs de IE 
Daniel Mangrané, és va impartir un taller teòric pràctic 
de defensa personal femenina. El curs va ser dirigit 

per instructors experts en la matèria. Cal destacar la 
gran afluència de participants i no descartem poder 
tornar a repetir aquesta experiència tant fructífera en 
properes edicions.
Tanmateix, volem fer-los sabedors que, enguany, ja 
s’està treballant en l’organització de la propera edició 
de la cursa dels 10 km de Jesús. Aquest any se 
celebrarà el proper 7 de setembre de 2019, canviant 
el seu format, es realitzarà per la tarda, i per finalitzar 
l’acte està previst dur a terme una festa posterior a 
la cursa amb concerts musicals i diverses sorpreses 
més. Cal esmentar en aquesta edició els beneficis 
obtinguts de la cursa seran entregats a Càritas 
Diocesana, continuant així amb l’esperit solidari de 
l’associació.
Per últim, tot i ser una associació de recent creació, 
ja fa temps que els components que la formen estem 
treballant en el teixit social que envolta l’EMD de 
Jesús, és per això que no podem fer altre que felicitar 
a l’EMD de Jesús per aquest 25è aniversari, 25 anys 
plens de dedicació a un poble que han sumat en fer 
gran el nom de Jesús, seguim sumant.

ASSOCIACIÓ JESÚS ES MOU
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CLUB PATÍ JESÚS

CAMPIONAT ESCACS
POL PANISELLO

Des del nostre club volem felicitar l’EMD de Jesús 
pel seu 25 aniversari.  Nosaltres només tenim 6 
anys però amb el camí que hem recorregut els volem 
donar les gràcies pel suport que ens han donat, les 
facilitats i per deixar-nos formar part i participar a 
les activitats i celebracions d’aquest poble i EMD, 
que és el nostre.
Després de la 1ª jornada dels jocs escolars del 
Consell Comarcal, que va tenir lloc al Perelló el 
17 de març, estem molt contents i emocionats 
pels resultats del Nostre Club. Van fer pòdium: 
Tània Faus (1ª categoria Juvenil C), Gemma Gil (2ª 
categoria Cadet C), Anna Calvo (1ª categoria Infantil 
C), Malena Suano (3ª categoria Infantil C), Paula 
Martínez (2ª categoria Aleví C), Noèlia Gallego (1ª 
categoria Benjamí B), Paula Sebastià (1ª categoria 
Benjamí C) i Lidia Romeu (3ª categoria Patufet C).
Volem felicitar a totes les xiquetes i xiquets que 
formen el Club Patí Jesús i que han participat al 

campionat. Ho han fet molt bé i el més important 
és que s’ho han passat d’allò més bé amb aquesta 
experiència tan gratificant.
Gràcies!

Pol Panisello Canalda de l’IE Daniel Mangrané, ha 
aconseguit unes meritòries classificacions en els 
tornejos d’escacs Pre-Benjamí que ha participat: 5ª 
posició en el Campionat Territorial Terres de l’Ebre i 
2ª posició en el Campionat Comarcal. 
(Foto extreta Facebook Consell Esportiu Baix Ebre).
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CF JESÚS CATALÒNIA
Abans de començar amb la nostra crònica, el CF 
Jesús Catalònia vol felicitar a l’EMD de Jesús pel 
seu 25è aniversari. Moltes felicitats a tota la gent 
que formeu part ! Gràcies per tot i a seguir sumant! 
Junts fem poble!
Ja entrant amb els temes del club, del 10 al 16 de 
març es va celebrar la V Setmana de l’activitat Física 
i de l’Esport de Jesús al nostre poble. El C.F. Jesús 
Catalònia un any més va participar organitzant una 
sèrie d’activitats. El dimarts 12, a la sala de l’EMD 
va tenir lloc una xarrada amb el títol: “Projecte 
Genuine Integra” a càrrec de Rafel Magrinyà com 
a entrenador de l’Equip Genuine del Gimnàstic de 
Tarragona, Conxita Esteve, coordinadora externa 
de la lliga Genuine i Juanjo Rovira, director de 
Micsports.
El dijous 14, va tenir lloc al camp, una gimcama 
esportiva organitzada pel club i oberta a tots els 
nens i nenes del poble. Es va unir l’associació, 
ASSIDE on els més petits van tenir l’oportunitat 
de prova el bàsquet adaptat en cadira de rodes. 
El mateix dijous a les 19:30h vam organitzar una 
altra xarrada a l’EMD de Jesús amb el títol: “Valors 
al futbol base” a càrrec del sr. Carlos Blanch, 
jugador i entrenador de futbol de les nostres terres 
i acompanyat pel sr. Juanjo Rovira director del 
Micsports. Des del C.F. Jesús Catalònia volem agrair 
a totes les persones que van participar en totes les 
activitats que el club va organitzar, destacant als 
que van dirigir les conferències portades a terme, 
ja que aquestes van ser molt interessants per al 
públic assistent. Finalment, el dissabte vam assistir 
al lliurament de “Premis de l’Esport Jesusenc”. Es 
va fer un reconeixement a Sisco Paredes per la 
seva trajectòria i tota la seva  dedicació al club i 
també als alevins de la passada temporada pel seu 
ascens. MOLTES FELICITATS!

Futbol base
Els nostres equips segueixen participant en les 
seves respectives competicions fent una progressió 
positiva en termes generals. Per Setmana Santa, 
com tots els anys, tindrà lloc el Torneig Internacional 
Terres de l’Ebre i del nostre club hi participarà en la 
categoria de benjamins i alevins.
El dia 1 de maig al nostre camp, tindrà lloc una 
jornada de futbol femení. L’objectiu d’aquesta 
jornada és donar a conèixer el món del futbol a 
nenes en edats compreses entre els 6 i 14 anys. 
Us esperem!
També us podem avançar la data del proper Torneig 
Ramon Lapeira i Leandro Rovira que aquest any 
celebrarem la V edició. Serà el proper 18 de maig al 
Camp de la Santa Creu i podran participar tots els 
equips en categoria aleví.
Una altra data que hem d’anotar al calendari es l’1 
de juny ja que celebrarem la festa de fi de temporada 
de tot el club. Esperem gaudir d’un dia de germanor 
i degustar les paelles cuinades pels tots els pares 
i mares del club.
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Equips amateurs
Pel que fa referent al filial, aquests ja han acabat 
la lliga amb  31 punts i una setena posició ben 
treballada. Ara ja han començat la Copa Primavera. 
La setmana passada van jugar al camp del Villalba 
amb un resultat de 3 gols en contra  i 1 gol a favor, 
i aquesta setmana buscaran la victòria al camp del 
Tivenys. L’equip continuarà competint fins el final 
per treure el màxim de puntuació possible.
Pel que fa al primer equip, aquests es troben en 
45 punts empatats amb l’Aldeana i a només 4 
del líder. Aquest cap de setmana jugaran la 28ena 

jornada a casa contra el Masdenverge CF. L’equip 
està competint en cada partit e intenta donar la 
millor imatge tot i que la passada setmana al camp 
del Roquetes ens vam emportar un empat i el 
gran Aleix ens va fallar un penal. Ens queden set 
jornades on l’equip treballarà fins al final de lliga.
Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat del Club 
mitjançant l’Ebando i també a través de les xarxes 
socials.

Facebook: www.facebook.com/jesus/catalonia
Instagram: @ cfjesuscatalonia
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VETERANS
L’Associació de Veterans del Jesús Catalònia ens 
unim a la celebració del 25è aniversari de la creació 
de l’EMD i us volem felicitar per la gran feina feta.
Un grup d’amics, aficionats al futbol, seguidors dels 
colors del Club de Futbol Jesús Catalònia, vam formar 
l’Associació de Veterans. Un agraïment i un record a 
tots els jugadors que durant tot aquest temps han 
vestit la nostra camiseta.
Com a Jesusencs i en el seu nom volem agrair i 
felicitar a totes les persones que durant aquests 
25 anys han format part dels diferents governs 
municipals, fent que Jesús sigui el que és avui, un 
poble net i bonic amb tots els serveis bàsics que els 
jesusencs necessitem.
Destacar la persona del que va ser alcalde durant 
molts anys, Pere Panisello, gran seguidor dels 
veterans, que sempre ha estat al nostre costat quan 

hem necessitat el seu recolzament i la seva ajuda. 
També destacar el govern actual, del qual també hem 
obtingut tota l’ajuda necessària.
Felicitats també a totes les persones que han 
format part dels equips de redacció dels “300 
Informatius Jesusencs”. Aquest ha sigut un nexe 
d’unió d’interessos, valors, prioritats, assoliments... 
i un element de cohesió de tot el poble i totes les 
associacions. Encoratjar-los a tots a continuar 
treballant pel nostre poble i la seva gent.
L’Associació de Veterans Jesús-Catalònia restem a 
la vostra disposició per a qualsevol col·laboració en 
benefici del nostre poble.

Visca Jesús!!
Visca els Veterans!!

La Junta dels Veterans 
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CREMA DE BRANCATGE I RESTES VEGETALS 
PROCEDENTS DE TREBALLS AGRÍCOLES
Fins el 14 de juny es necessari sol·licitar autorització per 
la crema. La podeu realitzar a les oficines municipals de 
l’EMD de Jesús.
Cal portar:
- Polígon i parcel·la.
- DNI del sol·licitant.
- Número de telèfon mòbil.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A 
LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA CURS 2019/2020
Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny 
Presentació reclamacions: del 5 a l’11 de juny
Sorteig del número de desempat: entre el 12 i el 14 de juny
Llista ordenada definitiva: 18 de juny
Matriculació: del 19 al 26 de juny

CANVI PARADA BUS
Amb motiu de la celebració de les Catifes del Sagrat Cor de 
Jesús, el diumenge 30 de juny, hi haurà una única parada a 
les illetes d’entrada al poble, a l’Eix de l’Ebre.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2019 - EMD DE JESÚS
CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
Taxa guals Del 01/02/2019 al 

01/04/2019
Taxa per ocupació de domini públic Del 31/05/2019 al 

31/07/2019
Taxa per serveis al mercat. 1r. 
Trimestre

De l’1 al 31 de març de 2019

Taxa per serveis al mercat. 2n. 
Trimestre

De l’1 al 30 de juny de 2019

Taxa per serveis al mercat. 3r. 
Trimestre

De l’1 al 30 de setembre de 
2019

Taxa per serveis al mercat. 4t. 
Trimestre

De l’1 al 31 de desembre

Taxa de manteniment i 
conservació de cementiris

Del 20/09/2019 al 
20/11/2019

Taxa llar d’infants – mensualment Del 01 al 14 de cada mes
Taxa escola de música - 
mensualment

Del 15 al 31 de cada mes

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2019 -  AJUNTAMENT 
DE TORTOSA

CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
IBI RÚSTICA Del 28/06/2019 al 

30/08/2019
IBI URBANA (No domiciliats) Del 30/05/2019 al 

30/07/2019
IBI URBANA (domiciliats) 1ª. Fracció: Del 30/05/2019 

al 30/07/2019
2ª Fracció: Del 30/07/2019 
al 30/09/2019

IAE Del 30/07/2019 al 
30/09/2019

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ 
MECÀNICA

Del 29/03/2019 al 
29/05/2019

TAXA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES

Del 26/04/2019 al 
28/06/2019

ITV AGRÍCOLA
La unitat mòbil ITV Agrícola i de ciclomotors realitzarà les 
inspeccions el proper divendres 10 de maig.
Per demanar hora, s’ha de passar per les oficines de l’EMD 
de Jesús amb el número de matrícula
Lloc: Solar Ctra. de Roquetes.

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

INSCRIPCIÓ CAMPAMENTS VALLIBONA
Campaments de Vallibona
Del 22 al 28 de juliol
Interessats passeu per les oficines de la Parròquia a 
inscriure-us.
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DIMECRES, 1 DE MAIG
Festa del Treball

DIVENDRES 3 MAIG
20:30h Projecció fotogràfica: 
Orquídies del bosc de Vicent 
Pellicer Ollés. Lloc: Sala 2n pis 
de l’EMD

DIVENDRES, 10 DE MAIG
9h ITV AGRÍCOLA
Lloc: Solar Ctra. de Roquetes

DEL 13 AL 24 DE MAIG
PREINSCRIPCIONS A LA LLAR 
D’INFANTS L’ESPURNA
Lloc: Oficines de l’EMD

DIVENDRES, 17 DE MAIG
19h TORNEIG DE FUTBOL SALA 
KINTOS DE JESÚS
Lloc: Pista de l’IE Daniel 
Mangrané

DISSABTE, 18 DE MAIG
KINTOS 2019
A la tarda Finals del Torneig de 
Futbol Sala Kintos de Jesús
A la nit FESTA KINTOS DE JESÚS
Lloc: Pista de l’IE Daniel 
Mangrané

DIUMENGE 26 DE MAIG
Eleccions Municipals i Eleccions 
Europees
Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel 
Mangrané

DIUMENGE, 2 DE JUNY
COMUNIONS
Lloc: Parròquia Sant Francesc

DISSABTE, 8 DE JUNY
11h VACUNACIÓ DE GOSSOS 
(fins les 12h)
Lloc: Pl. Pati de la Immaculada

DISSABTE,  8 DE JUNY
ROMERIA DE SANT BERNABÉ

DIUMENGE, 9 DE JUNY
COMUNIONS
Lloc: Parròquia Sant Francesc

DILLUNS, 10 DE JUNY
PASQUA GRANADA – Festa local

DIVENDRES, 14 DE JUNY
CONFIRMACIONS
Lloc: Parròquia Sant Francesc

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

DIVENDRES, 28 DE JUNY
LLIURAMENT DEL PREMI DEL 
JESUSENC DE L’ANY 2018
Lloc: La Pèrgola

DIUMENGE, 30 DE JUNY
CATIFES DEL SAGRAT COR DE 
JESÚS

Agenda maig-juny 2019

SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DELS ELEMENTS COL·LECTIUS 
D’EDIFICIS DEL NUCLI HISTÒRIC DE JESÚS

Objecte: Obres menors de foment d’actuacions 
de millora en determinats elements col·lectius dels 
edificis de l’àmbit d’actuació del seu centre històric, 
delimitat pel vigent POUM de Tortosa.

Àmbit d’actuació: Seran objecte de les ajudes les 
actuacions que es portin a terme en els immobles 
inclosos dins la zona del nucli històric de Jesús que 
queda delimitada i identificada segons determina el 
vigent POUM de Tortosa.

Actuacions subvencionables: Rehabilitació 
total de façanes, actuacions destinades a garantir 
l’estanqueïtat de la coberta, adequació de les 
instal·lacions comunes dels edificis d’aigua, gas, 
electricitat o sanejament d’acord amb les normatives 
vigents, actuacions destinades a facilitar l’accés o la 
mobilitat a l’interior dels immobles.

Tipus d’ajuts: 
1. Façanes: La subvenció consistirà en una quantitat 
equivalent al 50% del cost de l’obra amb un màxim 
de 2.000,00 euros.

2. Cobertes: La subvenció consistirà en una quantitat 
equivalent al 50% del cost de l’obra amb un màxim 
de  2.000,00 euros.
3. Instal·lacions en elements comuns dels edificis: 
obres menors destinades a l’adequació de les 
instal·lacions dels elements col·lectius existents 
d’aigua, gas, electricitat o sanejament a la normativa 
vigent. La subvenció consistirà en una quantitat 
equivalent al 50% del cost de l’obra amb un màxim 
de 750,00 euros.
4. Accés i Mobilitat: La subvenció consistirà en una 
quantitat equivalent al 50% del cost de l’obra amb un 
màxim de 1.500,00 euros.

Es pot consultar el text complet de les bases a: 
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.
php?op=anunci&id=1852&ebop_any=2019

El termini de presentació de les sol·licituds començarà 
a comptar des de l’endemà de la data de publicació 
de la corresponent convocatòria que es publiqui a 
l’efecte al BOP de Tarragona i a la Base de Dades 
General de Subvencions.

Extracte de les bases de subvencions per a la millora dels elements col·lectius d’edificis del nucli 
històric de Jesús.
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Dissabte 18 de maig:
Per la tarda Finals del Torneig de Futbol Sala Kintos de Jesús. Lloc: Pista de l’IE Daniel Mangrané
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