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Han estat uns mesos intensos electoralment 
parlant: eleccions generals, europees, 
municipals i a la presidència de l’EMD. Ara un 
cop finalitzat aquest període i amb els resultats 
obtinguts és moment de donar gràcies. 
En primer lloc a tota la gent que el passat dia 
26 de maig amb el seu vot va configurar la nova 
Junta Veïnal que s’ha constituït aquest passat 
15 de juny. Aprofito també aquestes línies 
per donar l’enhorabona a Àngel Piñol (PSC) i a 
Judith Domènech (ERC) que són nous membres 
d’aquesta Junta Veïnal, així com a la resta que hi 
continuen.
Gràcies també per la confiança que el Poble de 
Jesús ens ha fet una vegada més i que, igual 
que hem fet els darrers anys, l’acceptem amb 
responsabilitat, compromís, il·lusió i sobretot 
moltes ganes de seguir treballant per un 
Poble millor. Són molts el projectes que hem 
començat els darrers 4 anys, i moltes les coses 
que encara queden per fer. També són moltes 
les coincidències programàtiques que hi ha 
hagut entre les diferents formacions polítiques, 
possiblement per la necessitat  real de les obres 
o pel diàleg obert i sense amagar res que l’equip 
de govern hem tingut sempre envers l’oposició.
Ara afrontem un nou període on entenem que la 
prioritat, més enllà de propostes concretes, és 
la revisió del conveni que regula la relació entre 
l’EMD i l’Ajuntament de Tortosa. Aquesta revisió 
és la que ens ha de permetre millorar el nostre 
finançament i així poder avançar a poc a poc amb 
nous equipaments i més autogovern. Però el més 
important, i des de l’actual equip de govern no ens 
cansarem de repetir-ho, és la participació de totes 
les jesusenques i jesusencs en les decisions que 
afecten el nostre Poble. Durant aquests darrers 
quatre anys, hem implementat nous sistemes 
de participació ciutadana i ho continuarem fent; 
volem seguir rebent les vostres propostes, 
idees i aportacions i anar prioritzant la seua 
realització en funció dels recursos econòmics que 
puguem disposar.
Com és de rebut, vull aprofitar aquest editorial 
per acomiadar-me públicament dels dos regidors 
que no continuaran la propera legislatura. Així, 
agraeixo a Juanjo Subirats la relació personal 
que hem establert al llarg d’aquests 4 anys, amb 

coincidències i discrepàncies, però per sobre de 
tot amb un to cordial i respectuós que seguirà 
més enllà de la vida política. I vull agrair també 
a Jordi Brull els seus 15 anys de dedicació 
absoluta al Poble de Jesús i sobretot als més 
jóvens. Impulsor del circuit de penyes, zona jove, 
i tantes altres activitats que no només han servit 
per dinamitzar el Poble sinó també per cohesionar 
tots els jóvens, cosa per cert gens fàcil. 15 anys 
són molts i per tant tens el descans ben merescut, 
encara que saps que et continuarem “marejant” 
per tal que col·labores en allò que estimes tant: 
el teu Poble. 
Més enllà dels canvis habituals en totes les 
administracions, el dia a dia del Poble continua: 
Sant Joan, Catifes del Sagrat Cor, festivals de 
fi de curs, esplais, campus... i la nostra Festa 
Major. Tot un seguit d’actes i activitats que ens 
diuen que ja tenim l’estiu aquí i que, com tots els 
anys, hem d’aturar rutines per celebrar les festes 
d’estiu. Dies per retrobar-nos amb amics i penyes 
i gaudir dels actes que la Secció de Festes un any 
més ha preparat per a grans i menuts, enguany 
amb protagonisme especial per als 25 anys de 
vida de la nostra administració.
Per evidenciar aquesta commemoració, encetarem 
la Festa Major amb uns pregoners de luxe, els i les 
jóvens que enguany celebren també el seu 25è 
aniversari i que al llarg de l’any ens acompanyen 
en l’organització de diversos actes. El dimarts a la 
nit totes les Pubilles, Hereus i acompanyants dels 
últims 25 anys tindran l’entrada gratuïta al Ball 
per tal de poder celebrar-ho tots junts, i el dijous, 
i especialment per al públic més jove, tindrem un 
concert d’aniversari. 
Un any més vull agrair el treball de la Secció 
de Festes, i de les entitats i associacions que 
fan possible tot el programa d’actes que us 
presentem en aquest Informatiu i us convido a 
xalar i a passar-ho bé amb la companyia de la 
vostra gent.
Jesusenques i jesusencs, BONA FESTA MAJOR!
I per a qualsevol consulta, dubte o suggeriment... 
#mosparlem.

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde-President de l’EMD de Jesús
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JUNTS PER JESÚS
El temps corre, el temps vola i hem arribat ja al final 
del mandat 2015-2019 i, per tant, faig el meu darrer 
escrit com a portaveu d’aquest equip de govern. 
Podria ser moment de balanç extens, podria ser 
moment de recordar accions, actuacions, decisions, 
obres, millores... però res millor que viure el dia a 
dia del nostre poble per saber què s’ha fet durant 
aquests quatre anys i com s’ha fet. Gestió prudent 
dels recursos per tirar endavant amb la màxima 
solvència els nostres propòsits programàtics i, 
malgrat alguns no s’han pogut complir per motius 
diversos, hem fet realitat moltes de les coses que 
vam escriure sobre el paper amb tenacitat i amb 
estalvi constant. 

Tanquem una etapa que es torna a obrir i que 
emprendrem amb la mateixa il·lusió que la que 
vam començar just ara fa ja quatre anys, sabent 
que tenim un poble que empeny i que té ganes i 
voluntat de participar en el dia a dia del seu futur 
i del seu esdevenir. Deixeu-nos donar-vos les 
gràcies pel vostre suport en les passades eleccions 
municipals, per fer-nos confiança i per deixar-nos 
que JUNTS SUMEM PER JESÚS.

Els puc ben assegurar que hem treballat amb 
força, amb il·lusió, amb coratge i amb estima cap 
al nostre poble. Amb encerts, i segurament també 
amb errors. Determinats i convençuts que el nostre 
projecte fa créixer Jesús i totes les jesusenques i 
tots els jesusencs: els que hi han nascut, els que 
hi viuen i els qui s’hi senten. 

Ara cal posar un punt. Però sortosament per a 
nosaltres no és un punt final, malgrat alguns ho 
voldrien. És un punt i seguit. Un punt que ens 
permet girar el cap per mirar enrere i saber què hem 
fet. Un punt per agafar aire, carregar-nos d’energia i 
obrir-nos un nou camí fins al 2023. Però aquest nou 

camí serà diferent. Amb peces que s’acomiaden i 
peces que s’incorporen de nou. 

D’una manera breu, però carregada de sentiment, 
em permetran que m’adrece al company i amic Jordi 
Brull, que ha estat quinze anys al servei del nostre 
poble. Quinze anys es diuen ràpid: són més de 
5400 dies de la teua vida, del teu temps, dedicats 
a les jesusenques i als jesusencs i, en especial, 
als jóvens del nostre poble (penyes, colles, quintos, 
haimes...), i ho has fet amb la complicitat dels teus, 
que t’han respectat i t’han acompanyat en aquest 
camí. Jesús ha canviat amb tu i tu has canviat amb 
Jesús. Gràcies per tot i gràcies per tant. Pel que 
has fet mentre “remugaves”, pel que fas mentre 
“remugues” i pel que faràs mentre “remugaràs”. 
Et deixem fer una passa llarga al costat durant el 
temps que necessites, però saps que de tant en 
tant una veueta interior t’anirà dient: només JUNTS 
sumem per Jesús. I t’estarem esperant, amb els 
braços oberts, per continuar entre papers, entre 
borrasses, entre tanques grogues, entre confeti, 
entre taules per a parar, entre mil temes i mil coses 
i, sobretot, entre infinitat de riures per compartir. 
Esta història no acaba, només diu: continuarà. Si el 
nom Jordi Brull ja estava escrit en un lloc preferent 
de la història del nostre poble, avui se subratlla i es 
posa en negreta perquè ja en tenim dos, dos grans 
servidors públics: Jordi Brull Martinez i Jordi Brull 
Royo. T’estimem!

I la resta seguim, a ple rendiment, amb la Festa 
Major a punt i amb l’agenda sempre ben plena. A la 
vostra disposició per treballar plegats! Fem poble i 
compartim-lo i gaudim la festa i l’estiu com sabem 
fer-ho!

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu a l’EMD de Jesús (2015-2019)
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ELECCIONS 2019
Salutacions de nou jesusenques i jesusencs.

Un cop acabats aquets comicis, que donades les 
circumstàncies s’han acumulat en un breu i intens 
període de temps, toca fer valoració dels mateixos.

En clau de partit, ERC Jesús està molt satisfet dels 
resultats obtinguts tant a les eleccions generals, on 
vam ser la força més votada, com a les municipals i 
europees, on seguim creixent en nombre de votants. 
Aquestes dades no fan més que reforçar el nostre 
posicionament i el nostre projecte de futur, que ens 
esperona a seguir treballant per totes les veïnes i 
veïns del nostre poble.

Tenim gent jove que ens representarà per primer 
cop com és la Judit Domènech i d’altra que deixarà 
un llegat que podrem seguir i al que sempre farem 
referència com és el de Juanjo Subirats, a totes i tots 
gràcies per la feina que heu fet, ja que en aquest 
partit tots sou iguals d’importants i necessaris i ben 
segur que tots seguirem treballant conjuntament com 
fins ara.

Voldríem agrair mitjançant aquestes línies, la confiança 
que heu dipositat en nosaltres mitjançant les urnes, 
no us defraudarem i seguirem desenvolupant la feina 
amb responsabilitat i orgull. També ens voldríem 
adreçar als que no ens han dipositat aquesta 

confiança, ja que ben segur en un futur ho acabaran 
fent, ja que el projecte que vam presentar recentment 
seguirà madurant, sense oblidar que la política que 
fan els partits en representació al nostre poble, està 
destinada a tothom i ha de donar resposta a totes les 
qüestions i necessitats que es plantegen dia a dia.

Agrair també la col·laboració i ma estesa entre tots 
els partits que van participar dels esmentats comicis, 
així com donar l’enhorabona al partit guanyador a 
les eleccions municipals i al nostre president Victor 
Ferrando, així com a tots els partits que han obtingut 
representació a la Junta Veïnal.

Aprofitem l’avinentesa, per encoratjar-vos a participar 
activament en els actes que s’aniran produint les 
pròximes dates, com la romeria de sant Bernabé, 
revetlla de sant Joan i les catifes del sagrat cor...
posant la mirada en les festes majors del juliol.

Atentament,
Juanjo Subirats,

Portaveu del grup municipal d’ERC a l’EMD de Jesús 
i

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

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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ELECCIONS MUNICIPALS 2019
Aquest passat 26 de maig es van celebrar les 
eleccions municipals per renovar els ajuntaments per 
als pròxims quatre anys, i a Jesús també vam votar 
per renovar la Junta Veïnal i elegir al President de 
l’EMD de Jesús. 
Personalment he de dir que a Movem Jesús estem 
satisfets amb els resultats obtinguts, ja que hem 
incrementat vots respecte del 2015, tot i que el 
repartiment de vots només ens ha otorgat un regidor, 
igualment que la passada legislatura. ERC també 
es queda amb el mateix nombre de regidors que la 
passada legislatura, dos,  i entra a formar part de la 
Junta Veïnal un nou regidor del PSC i que no tenia 
representació en la passada legislatura.  El guanyador 
d’aquestes eleccions ha estat el partit de Junts per 
Jesús que ha obtingut quatre regidors, un menys que 
les passades eleccions de 2015 i també el president 
de l’EMD, a tots ells també els dono les meues 
felicitacions. 
Voldria donar les gràcies, pel seu treball al poble, als 
dos companys que no ens acompanyaran en aquesta 
nova legislatura, ells són Jordi Brull i Juanjo Subirats, 
aquest últim un home treballador, inscansable, amb 
les idees clares i al qual m’uneix una bona amistat. 
Molta sort als dos. També voldria donar les gràcies 
a totes i tots els que m’heu donat el suport amb 
els vostres vots, i als que no, gràcies també per la 
vostra participació, perquè així la democràcia ens fa 
més grans. Finalment, i no menys important, dono les 

gràcies a Movem per haver confiat en mí. I no voldria 
oblidar-me de donar les gràcies molt especialment a 
la meva família, pel seu suport incondicional per a 
que jo sigueixi aquí com a regidor de l’EMD de Jesús. 
Gràcies Maria Cinta, Lorena, Albert, Toni i al meu petit 
fan incondicional, el meu netet Izan.
Desitjo que passeu totes i tots una bona Berbena de 
Sant Joan i unes molt bones Festes Majors.

Fins Aviat.

Ramon Pujol i Forés
Regidor de Movem Jesús
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#mosparlem

#mosparlem
Ser/fer de responsable de pirotècnia dins dels 7C és 
una circumstància o una passió?
Va ser una circumstància que es va transformar en una 
passió.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta se-
ria...?
L’any 2000, conec Montse Montero i ella com membre 
fundadora dels 7 Cervells és la que m’inicia en el món dels 
correfocs. Recordo molt bé els inicis ja que a mi no em feien 
molta gràcia. I al correfoc que es feia al Renaixement vaig 
començar la meua aventura al món diabler arrossegant el 
carro dels petards. 

Qui o què et desperta aquest neguit?
Va ser un conjunt de causes, després del carro i amb el 
suport de molta gent, passo a ser diable i em trobo que els 
7 Cervells, a part de fer correfocs, realitzaven espectacles 
teatrals com la Nit del Foc que comportava un muntatge i 
estudi dels diferents tipus de petards que utilitzàvem. Això fa 
que es desperte en mi les ganes de conèixer tot aquest món. 
És quan començo a indagar i preguntar a diferents pirotècnies 
per tota la varietat de productes que es podien utilitzar i 
començo a visitar altres poblacions per veure trobades, 
correfocs i espectacles per tal d’aprendre d’aquells que com 
nosaltres són apassionats del món dels diables.

I actualment què et motiva?
A pesar que les circumstàncies personals han canviat des 
dels inicis, intentem sempre tenir nous reptes i són aquests 
els que em motiven. L’últim és la creació de la colla infantil, 
el poder transmetre a futures generacions aquest model de 
tradició i cultura que amb respecte i precaució m’aporta uns 
grans sentiments, i en segon lloc el poder demostrar a les 
trobades i correfocs que els 7 Cervells som una colla que 

sabem fer, encara que moltes vegades estem subjectes a un 
pressupost limitat.

Què t’aporta com a persona?
Dedicació, passió, experiència, sentiment i estima per una 
tradició que va més enllà de tirar carretilles o sortidors. A 
pesar que de vegades hages de ser estricte i ferm perquè no 
es perden els valors i les tradicions que ens mostren d’on 
venim, adaptant-nos sempre al món actual que vivim.

Quina és la part negativa?
Que hi ha un risc i estàs subjecte que en qualsevol moment 
pots tenir un accident. Com a responsable de pirotècnia 
sempre tinc cura que ningú puga prendre mal i que el material 
que utilitzem estiga bé, però de vegades no ha sigut així i 
hem tingut algun incident. En aquells moments, quan veus 
que algú pren mal, és quan realment veus la seua vessant 
negativa.

Li has descobert alguna vessant inesperada?
El coneixement de tot aquest món ens va fer que ens 
plantegéssem obrir una caseta de venda de petards per Sant 
Joan a  Jesús, i així va ser. Després del naixement del meu fill 
Alex vàrem tirar endavant aquest projecte i dos anys després 
obríem a Tortosa i actualment estem preparant un local a Sant 
Carles de la Ràpita. Ens agrada pensar que respectant tothom 
fem una tasca per la cultura i els valors que ens agraden. 
Realitzem xarrades a les escoles per tal que la gent conega 
no només com es dispara un petards la seguretat a tenir en 
compte, sinó la seua vessant més tradicional explicant els 
seus orígens i les llegendes que l’envolten.

Quins són els teus objectius?
Assentar els pilars de la nova colla infantil, la potenciació 
de l’Associació Cultural 7 Cervells en tots els seus àmbits: 
Correfocs, Casals d’Estiu i de Nadal, xarrades escolars, 
apadrinaments, classes de percussió i la implicació dels seus 
membres i buscar tard o d’hora el relleu generacional que tota 
associació necessita per tal que gent nova aporte mes idees 
i ganes al que amb molta passió i dedicació fem actualment. 

Com et veus d’aquí a 10 anys?
Més vell però espero també, més savi (ha, ha, ha!). Envoltats 
de grans amics i de la meua família sobretot, però amb 
les ganes de continuar fent coses al poble i per al poble, 

amb...
JORDI GALLEGO

PASTÓ
“

“

Calero de naixement però 
jesusenc de sentiment. Pare 
de Noelia i Alex, es un dels 

impulsors de la cultura popular 
catalana al nostre poble. Jesusenc 
de l’any al 2014 com a responsable 
pirotècnic dels 7 Cervells, 
representant de la Federació de 
Diables i Dimonis de Catalunya a les 
Terres de l’Ebre i vicepresident dels 
7 Cervells porta a la sang el món dels 
correfocs. 
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#mosparlem

potenciant i continuant les tradicions i fent correfocs, però 
que els organitzen uns altres i estar allí per a ajudar en el 
que puga.

Què hi trobarem al teu perfil digital?
Petards, Caravanes i LA CAIXA DELS TRONS, la meua passió, 
la meua feina i els meus reptes. 

Una #etiqueta que et defineixi?
MALALT DEL FOC

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Com a 7 Cervells, m’implico i ens impliquem en tot el que és 
necessari per a fer activitats per al poble i per a la gent del 
poble i amb altres associacions: el ball del vermut, Castell de 
Focs, presentació de pubilles, correfocs, casal d’estiu i nadal, 
Fira de l’Oli... són les simbiosis entre el poble i els 7 Cervells. 
En caràcter personal intento col·laborar en tot el que puc. 
Actualment Diables, Catifes de Corpus, Cavalcada de Reis 
però també hem passat pel Jesús Catalònia, Pessebre Vivent, 
etc.

Així ser jesusenc per a tu significa...?
Ser jesusenc significa tenir ganes de fer coses per al teu 
poble, de donar el millor de tu, d’ajudar en tot i a l’hora 
que siga, de saber fer festa i gaudir d’aquesta, de treballar 
desinteressadament i treballar molt, de tenir sempre amics 
i amigues al teu costat que et donen suport i en definitiva 
d’estimar el poble.

Com projectes el nom de Jesús amb la teua activitat?
Sempre que sortim de casa portem el nom de Jesús amb 
gran honor i estima i intentem fer les coses perquè vegen 
el tarannà que poden trobar al nostre poble. Som de Jesús i 
som 7 Cervells.

Què destacaries del poble de Jesús?
La gent i la seua manera d’implicar-se, encara que puguen 
haver-hi alts i baixos com és normal. Les associacions que 
amb gran sacrifici i pressupostos reduïts donen valor al poble. 
I a tots aquells que col·laboren desinteressadament per tirar 
endavant projectes diversos. 

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Des del meu punt de vista de poble s’ha de treballar per 
millorar l’habitatge i que la gent puga optar i quedar-se al 
nucli de la població. Així com treballar per aconseguir mes 
finançament per poder fer més coses i millorar les que tenim. 
I per què no, poder optar a ser algun dia municipi independent.

Què demanes als teus representants?
Els demano que facen les coses el millor que puguen i amb el 
convenciment que ho fan pel benefici del poble i la seua gent i 
que sempre s’agraeixi la feina que es fa a nivell associatiu, ja 
que sense aquest teixit segurament al poble no es farien ni la 
meitat de les coses. Al cap i a la fi al poble ens coneixem tots.

Quin és l’esdeveniment del poble que vius més inten-
sament?
N’hi ha molts, perquè se’n fan molts i que no paren i els visc 
amb molta intensitat, però el correfoc de Sant Francesc com 
a diable és molt emotiu per a mi. 

M’agradaria agrair molt especialment a tots els que són o han 
sigut part dels 7 Cervells i als meus companys de junta Pere, 

Cristina, Xavi, Gerard, Francesc, Guillem, Pedrola i Lluís, sense 
ells part d’això no hagués sigut possible. 
A la meua família Montse, Noelia i Alex, als Alcazarins, als 
de Salou, a la meua mare Cinta per la seua paciència, a mon 
pare (allí on siga) i ma germana Mònica, al poble de l’Ametlla 
de Mar que em va veure créixer. A tota la gent de Jesús, a qui 
tinc molta estima, i a les associacions que formo i he format 
part i a tots aquells que heu passat per la meua vida i m’heu 
fet millor persona.  

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

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

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

Jesús, 31 de maig de 2019

EL PRESIDENT
Víctor Ferrando Sabaté

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!

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

Consulta-ho a: www.jesus.cat/pparticipa
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OBRES I MILLORES

SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

MILLORA SENYALITZACIONS

MILLORES CEMENTERI REPARACIÓ I NOVA SENYALITZACIÓ VERTICAL

ARRANJAMENT PARCS INFANTILS



LLAR D’INFANTS
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ÚLTIM TRIMESTRE A LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
Aquest últim trimestre de la llar d’infants l’Espurna 
ha estat intens i ple d’activitats.
Coincidint amb la celebració de la diada de Sant Jordi, 
vam organitzar la setmana cultural a la llar amb la 
participació de les famílies. Un pare i unes mares van 
representar per a tots els xiquets i xiquetes de la llar 
la llegenda de Sant Jordi, deixant-los bocabadats amb 
la seva actuació. A tots i a totes els va agradar molt 
interactuar amb els personatges de ben a prop.  
Continuant amb el projecte del pati, hem realitzat 
petites millores, amb l’ajuda dels pares i mares. 
Una vegada més la implicació i col·laboració de les 
famílies ha estat fantàstica. Moltes gràcies famílies 
per formar part d’aquest projecte de llar.
A finals del segon trimestre vam realitzar amb molt 
d’èxit una xerrada sobre la màgia dels contes, dirigida 
a les famílies. Una xerrada on les famílies van poder 
omplir-se de recursos per tal de poder llegir amb els 
seus fills i filles i passar una bona estona junts.
També ens van visitar alumnes del grau d’Educació 
Infantil de la URV, i van portar a terme, amb els 
xiquets i xiquetes de llar 2, unes sessions pràctiques 
de música seguint el mètode d’aprenentatge musical 
d’Edwin Gordon. Una experiència molt enriquidora.
I, ara durant aquestes últimes setmanes ens 

preparem per la festa de fi de curs per tal d’acomiadar 
i desitjar molta sort a tots els xiquets i xiquetes que 
començaran una nova etapa educativa. 
La llar d’infants continua la seva activitat durant el 
mes de juliol, i tornarà al setembre per començar un 
nou curs amb moltes ganes i il·lusió. 
Us desitgem que passeu un
BON ESTIU!!!
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PUNT@JOVE I BIBLIOTECA DE JESÚS

TELLING SANT JORDI

BIBLIOPISCINA
Aquest estiu, gaudiu del servei de Bibliopiscina 
a les instal•lacions de Jesussport
Juliol: 2, 4, 23, 25 i 30 
Agost: 1, 27 i 29 
Horari: de 16.30h a 19h

La Biblioteca romandrà tancada 
per vacances:

Del 8 al 19 de juliol

Del 8 al 23 d’agost 



Ja estem arribant a final de curs i, com cada any, 
acabem amb un seguit d’activitats, concerts i audici-
ons. Des de l’Escola i banda Manel Martines i Solà 
volem donar les gràcies primerament a totes les ma-
res i pares que confien amb nosaltres per a formar 
els seus fills/es en el món de la música. També a 
l’EMD per donar-nos sempre suport, ja que sense 
aquest suport moltes vegades no podríem fer mol-
tes activitats.
Aquesta primavera hem tingut trobades de música, 
exactament dues. Primerament, el 4 de maig i orga-
nitzat per l’Escola i Conservatori de música de Torto-
sa, va tenir lloc la 9a. flautada. Una trobada que va 
gaudir amb la participació de gairebé 50 escoles de 
les TTE. Durant tot el dia, els i les alumnes van gau-
dir d’assajos, tallers i activitats dedicades a la flau-
ta. I per la tarda, i al pavelló municipal de Ferreries, 
vam poder escoltar el concert de cloenda. De la nos-
tra escola van participar les alumnes Laia Queral i 
Marta Arasa, que juntament amb la seua professora 
Déborah, van passar el dia fent activitats. Esperem 
que us ho haguéssiu passat molt bé.
El passat dissabte 1 de juny va ser el torn del con-
junt instrumental de l’EMMS, que va participar a la 
21a. Trobada de Bandes Juvenils de Catalunya «Ciu-
tat d’Amposta». Enguany la trobada va comptar amb 
4 bandes: la banda de l’Escola de La Lira Ampos-
tina, la banda de l’Escola de La Unió Filharmònica 
d’Amposta, la banda jove de l’Escola Municipal de 
música Germans Arasa «Los Flarets» de Santa Bàr-
bara i el conjunt instrumental de l’EMMS. Tot i ser 
en nombre molts menys que les demés bandes, els 
nostres alumnes es van fer notar dalt de l’escenari. 
Enhorabona a totes i tots per l’actuació.
I el diumenge dia 2 de juny, a la Sénia, va tenir lloc la 
12a Tubada de Catalunya. Organitzada per l’ACATUB 
(Associació de Tubes i Bombardins de Catalunya) 
durant tot el dia van estar assajar i gaudint de les 
activitats. De la nostra escola va participar l’alumne 
Claudio Pérez.
I arribant a final de curs el dia 14 de juny podrem 
gaudir amb l’audició de final de curs, enguany una 
mica especial, ja que volem retre un homenatge al 
grup QUEEN. És per això que farem una audició tota 
amb cançons del mític grup, interpretades per tot 
l’alumnat de l’escola de música. Un gran treball que 
sense els i les professors/es no seria possible. 
I amb aquesta audició ens acomiadarem fins el curs 
vinent, no abans, però, sense recordar-los que del 
26 al 28 de juny els i les nostres alumnes podran 
gaudir amb el 8è Stage Musical a L’Alberg de St Car-
les de la Ràpita. Tres dies per poder fer música i 
convivència. I també que el cap de setmana de 29 i 
30 de juny la banda participarà a les processons de 
Corpus de Ferreries i Jesús (catifes).

ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
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Als pocs dies d’arribar el mes de juny comença la tant 
esperada jornada intensiva. I és just el dia abans, 
el darrer de jornada partida, que l’AMPA aprofita per 
celebrar la seva tradicional Festa del Menjador. 
Aquest any el dinar va reunir uns 200 alumnes. Van 
dinar tots, tret dels de la ESO que es van incorporar 
més tard, en un sol torn. L’alumnat d’infantil i 
cicle inicial van dinar dins al menjador i la resta de 
l’alumnat ho va fer en unes taules que es van instal·lar 
per a la ocasió als porxos de darrera del menjador. 
L’alumnat va estar molt content amb el petit aperitiu 
que se’ls va servir i el plat combinat de pizza, petxuga 
arrebossada i patates fregides; de postres van tenir 
gelat i de manera totalment ocasional se’ls va oferir la 
possibilitat de veure refrescos. 
Al acabar de dinar encara van tenir temps de jugar 
una estona sense sospitar la divertida festa que els 
esperava a la tarda. 
Els alumnes del menjador van anar a classe a reunir-
se amb els companys que acabaven d’arribar i tots 
juntament amb els seus professors es van anar 
incorporant a la festa. 

Aquest cop també estaven dividits, infantil i cicle 
inicial van anar al gimnàs on els esperava el duet 
d’animació Pinxo i Punxa que els va fer ballar i cantar 
amb un repertori de musical infantil i un altre d’una 
mica més marxosa. La veritat és que la festa va ser 
molt participativa per part dels alumnes i professores 
i se ho van passar molt bé encara que van acabar 
esgotats.
Els alumnes de cicle mitja i superior es van quedar 
a la pista on es van trobar amb una gran sorpresa. 
El personal de la cuina i menjador els havia preparat 
una super gimcana amb set proves molt dinàmiques. 
Els alumnes se ho van passar força bé si jutgem els 
riures que no paraven de sentir-se. I malgrat que no hi 
havia cap premi estem segurs que van disfrutar i se’ls 
va fer curt i que el proper curs esperen poder repetir 
l’experiència. Per a ells la festa va acabar amb una 
ballada  de zumba conjunta amb el professorat.
Estem molt satisfets de com va anar la festa i 
solament ens queda desitjar-vos un bon estiu a tots i 
ens retrobem al setembre amb les piles carregades.

LA FESTA DEL MENJADOR DE L’AMPA DE L’IE DANIEL MANGRANÉ
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El final de curs arriba, però la dinàmica activa del nostre 
centre continua i es succeeixen sortides, xerrades, 
activitats, projectes... Aquest curs hem fet camí junts, 
amb trobades d’acompanyament personalitzat al 
nostre alumnat en coordinació amb les famílies. Hem 
engegat el projecte STEAM al centre,  i els mecanismes 
de participació de l’alumnat s’han reforçat amb les 
assemblees de delegats i la convocatòria dels “I 
Pressupostos participatius de l’Institut Escola”. Ens 
hem consolidat com a centre de referència i hem 
col·laborat com a ponents en diferents jornades i 
congressos: “L’aprenentatge en xarxa: de la interacció 
als impactes”, “1a jornada d’Instituts-Escola”, 
“Impulsem l’Educació 360 a les Terres de l’Ebre”, “9è 
Congrés d’Educació i Entorn”  i “XVII Jornada anual de 
la Xarxa de Competències Bàsiques”.   Durant aquests 
mesos hem tingut moltíssimes altres informacions 
que podeu trobar a la nostra web i el compte de Twitter 
(@IEDMangrane). Destaquem les següents:

•• Hem estat convidats a participar en la 9a edició del 
Congrés d’Educació i Entorn de la Seu d’Urgell amb 
l’objectiu de presentar el resultat de la nostra feina. 
Aquest s’ha centrat en el concepte de transformació 
educativa, xarxes i el lideratge pedagògic. Organitzat 
conjuntament pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, el Govern d’Andorra, 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell, s’ha celebrat durant els dies 30 i 31 
de maig i 1 de juny.

•• Hem tancat el procés de transformació digital que 
ens ha estat assignat com a centre pilot per part del 
Departament d’Educació. S’ha augmentat la dotació 
digital del centre: pantalles interactives a totes les 
aules, chromebooks, tablets, una impressora 3D i 
dotació de robòtica per a primària i ESO.

•• L’alumnat de 3r de primària va participar en la 
35a Mostra de Teatre Escolar que coordina el CRP 
del Baix Ebre, on van representar l’obra “Va de 
ratetes!”. També, els/les companys/es de l’optativa 
d’interpretació i de circ i malabars d’ESO, van 
participar interpretant l’obra “L’alegria que passa”. 
•• Hem participat en la tercera edició a Tortosa del 
projecte educatiu de dansa “Tots Dansen”, amb la 
funció “Som lo que som”, organitzat per la Xarxa 
Transversal i el Mercat de les Flors.
•• Vam celebrar la tradicional Diada de Sant Jordi amb 
la gravació d’un lip dub  de la cançó “Tots sumem” 
del grup ebrenc Xeic.
•• Vam celebrar l’acte de bateig dels capgrossos i 
gegantons de l’Institut-Escola. Ens van acompanyar 
dos colles referents de cultura popular, els 7 Cervells 
de Jesús, que apadrinaren els capgrossos, i la colla 
4+1 de Tortosa, que apadrinaren els dos gegantons.
•• Es va dur a terme l’intrecanvi amb l’alumnat d’Itàlia 
a Jesús. Van realitzar diverses sortides per la zona: 
al Delta de l’Ebre, activitats al Museu de Tortosa en 
anglès, visita guiada a la Tortosa medieval. A més, 
vam celebrar l’English Day i una gran festa de comiat 
amb la presència dels 7 cervells i els mestres del 
morter de Jesús.
•• Els companys i companyes de 5è van participar 
en el Congrés de Petits Científics i Científiques de 
Catalunya que es va dur a terme al campus Terres 
de l’Ebre de la URV, on van presentar el seu projecte 
sobre la regressió del Delta de l’Ebre.
•• També vam celebrar la setmana l’esport, on no 
només el nostre alumnat ha pogut gaudir amb 
l’esport, sinó que, per tercer any, les famílies han 
tingut la seva jornada en tota la programació que 
s’ha preparat des del centre. 

L’I-E AL DIA

16



Una representació de l’alumnat del CPEE Sant Jordi 
hem participat en la II Trobada de Danses Vives d’Arrel 
Tradicional de les Terres de l’Ebre, organitzada per Lo 
Planter.
En aquesta trobada hem pogut compartir l’experiència 
de ballar jotes de les nostres terres amb xiquets i 
xiquetes d’altres escoles. Aquest any s’hi han afegit 
més escoles que el curs anterior i hem omplert la 
plaça de l’ajuntament de Tortosa. Les danses que 
hem ballat han sigut: la jota de La Fatarella, el ball 
de mantons d’Ulldecona, la jota de Tivenys, la jota de 
rondalla i hem acabat la ballada amb el punxonet de 
Tortosa. 

Esperem poder continuar trobant-nos per ballar les 
nostres danses i, sobretot, compartir-ho amb xiquets i 
xiquetes de les nostres terres.
Per terra, per mar, per aire... només ens queda 
experimentar volar. Gaudir un matí al port esportiu de 
l’Ampolla, navegant amb velers i coneixent de prop el 
port i el seu funcionament és la nova proposta de la 
Fundació Voluntaris La Caixa.
Vam poder gaudir del mar, navegant i portant el timó, 
coneixent el tipus de veles. Tota una experiència per 
repetir!
Vam acabar el dia dinant a l’Ampolla sota l’ombra dels 
pins a la voreta del mar.

OLOR D’ESTIU... BALLEM I NAVEGUEM

Dissabte, 8 de juny, va tindre lloc a Jesús la tradicional 
romeria a l’Ermita de Sant Bernabé, que enguany va 
arribar a la seua 34a edició. Sant Bernabé és el topònim 
que des de fa molts anys va donar nom a un espai del 
nostre poble anomenat «Partida de Sant Bernabé”. 
Dins d’aquest espai, i prop del Molins del Comte, es 
va erigir com era costum en aquell moment històric, 
un edifici de caire religiós per protegir els habitants 
de la zona, en concret es tracta d’una ermita, l’ermita 
de Sant Bernabé. A les 18.30h ens vam trobar a la 
Pèrgola per enfilar, acompanyats dels Gralles i Tabals 
de Jesús, el camí cap a l’ermita. A l’arribar, amb la 
imatge del Sant al capdavant, el mossèn del poble va 
oficiar la missa acompanyat dels xiquets i xiquetes 
de la catequesi i de pubilletes i hereus que van 
interpretar els “Goigs de Sant Bernabé”, recuperats 
per part dels alumnes de l’Escola de Música, basant-
se en una antiga partitura que s’ha pogut actualitzar.
Per acabar la tarda, festa popular amb música i 
degustació de baldanes i coquetes acompanyades 
d’un bon vi. L’Organització de l’acte va ser a càrrec 
de l’EMD de Jesús, la Secció de Festes i les entitats 
del poble. 

FESTIVITAT DE SANT BERNABÉ
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RESULTATS ELECCIONS GENERALS I EUROPEES

CANVI PARADA BUS FESTES MAJORS
Durant la setmana de Festes Majors, del 4 al 13 de juliol, les parades d’Autobús 
estaran ubicades al lloc habitual, excepte els següents dies, que la parada estarà 

ubicada a les illetes d’entrada al Poble:

- Dissabte 6 a partir de les 19.00h.
- Diumenge 7 a partir de les 19.00h.
- Dimecres 10 a partir de les 18.30h.

Disculpin les molèsties

CANVI PARADA BUS 
CATIFES SAGRAT COR

Amb el motiu de la 
celebració de les Catifes 
del Sagrat Cor de Jesús, 
el diumenge 30 de juny, 

hi haurà una unica parada 
a les illetes d’entrada al 
poble, a l’Eix de l’Ebre.
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ELECCIONS MUNICIPALS I ALCALDE-PRESIDENT DE L’EMD

NOVA EDICIÓ D’ESTOVALLES 25è ANIVERSARI EMD
Per commemorar el 25è 
aniversari de l’EMD, a tots 
els bars i restaurants de 
Jesús trobareu aquesta 
edició especial d’estovalles 
il•lustrades per Agustí Sousa. 
Gaudiu de la gastronomia al 
nostre poble!

#somdeJesús
#25anysEMD
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L’Associació Josep Puig ha programat l’acte per donar a conèixer l’entitat/persona guanyadora dels premis
“JESUSENC DE L’ANY 2018” i el “PREMI A LA TRAJECTÒRIA”. 

- Data: Divendres, 28 de juny de 2019
- Hora: 20.00h (vuit de la tarda)
- Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús

En la present edició els candidats nomenats a “Jesusenc de l’Any” són:
CLUB BALL ESPORTIU TWIST JESÚS, pels èxits aconseguits en campionats nacionals i internacionals, 
portant als seus esportistes a ocupar els llocs més alts en les seves respectives categories. Escola de 
referència a nivell de les nostres terres i implicada en totes les activitats del poble. L’Any 2018, als Premis 
Esportius del Baix Ebre, va rebre el premi com a millor entitat pels èxits aconseguits en la competició 
esportiva.

CLUB CICLISTA JESÚS - PRIMITIVO CONESA, per l’organització de la XV Trobada Cicloturista a favor de la 
Marató de TV3 i l’organització de l’exposició “El ciclisme a Jesús. Quinze anys col·laborant amb la marató 
de TV3”. Reconeixement al món del ciclisme del nostre poble on podíem trobar cartells d’estos quinze 
anys, material, mallots i distincions de ciclistes jesusencs i bicicletes de diferents èpoques i estils. Esport i 
solidaritat d’aquesta entitat que a més d’organitzar la Trobada i apropar-nos la bicicleta, participa en proves 
destacades del calendari estatal.

COMUNITAT EDUCATIVA DE L’INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ, per la participació per primer cop 
al projecte Cantània a l’Auditori de Barcelona, semifinalistes al XIV Certamen Nacional de Lectura en Veu 
Alta  i semifinalistes als premis de la Fase Territorial dels V Jocs Florals Escolars de Catalunya.  També 
per l’obtenció del 2n Premi al Concurs de Curtmetratges dintre la V Jornada Contra la Violència Masclista. 
Presents a la Mostra de Teatre del Baix Ebre i a la III Mostra de Robòtica Educativa de les Terres de l’Ebre. 
Per l’organització de la jornada “Esport en Família” dintre la IV Setmana de l’Activitat Física i la Salut. 
Implicació en activitats solidàries i esportives i en l’organització de tallers de família i cicles de xerrades.

SOCIETAT CULTURAL I ECOLOGISTA SANT JOSEP, pels vint anys apropant la cultura amb els “Premis 
Literaris Ramon Ferrando Adell de Poesia i Contes Curts”. Entitat centenària, la més antiga del poble, que 
a més a més d’apropar-nos la cultura i mantenir viu aquell esperit que fa més de cent anys la va fer néixer, 
organitza de manera regular sortides guiades a la natura per apropar-nos a indrets desconeguts del territori 
que tenim a tocar i gràcies a iniciatives com aquesta els podem conèixer.

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

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Data: Divendres, 28 de juny de 2019
Lloc: Sala Jordi Brull de l’ EMD de Jesús
Hora: 19’00 hores (set de la tarda, en una única convocatòria)

ORDRE DEL DIA
1- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2- Informes presidència.
3- Balanç Econòmic 2018.
4- Aprovació Pressupost 2019.
5- Torn obert de paraules.
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     ASSOCIACIÓ 
      Josep Puig 
 

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

 
 

	  

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

	  

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

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

	  
	  
	  

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

	  
	  

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

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

	  
	  	   	  

CONVOCATÒRIA	  ASSEMBLEA	  GENERAL	  ORDINÀRIA	  
	  

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

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

	    
 



COMIAT EMD
Tinc la necessitat i les ganes, si més no, de escriure-us a totes i 
tots unes paraules de fins aviat.
En la meva etapa com a regidor d´ERC Jesús he posat un punt 
i apart, tot i així estic content dels resultat que hem aconseguit 
al nostre poble en aquestes eleccions municipals, han estat uns 
resultats molt favorables que ens animen a seguir treballant 
i continuar fent possible un canvi per millorar. Poc a poc anem 
sumant per un projecte que vam començar fa uns anys amb molta 
il·lusió!
Sé que Albert i Judit ho faran molt bé com a regidors de l’EMD de 
Jesús,  són persones humils i treballadores, gent implicada per a 
que tot això rutlli com ha de ser.
Albert no va dubtar ni un moment a embarcar-se en aquest 
projecte per poder dur a terme un canvi productiu a Jesús. És 
una persona que té les idees molt clares i sap lo camí que ha de 
recórrer, amb els inconvenients que tot això pot comportar. Hem 
treballat conjuntament només un any, però sembla que faci molt 
més temps; hem estat molt compenetrats i seguirem fent el millor 
per a totes i tots. Gràcies Albert!
De Judit em va sorprendre molt la decisió i la maduresa d’una noia 
tant jove que de seguida va accedir a formar part de tot allò que en 
aquells moments li vaig proposar. Gràcies Judit!
No dubteu, seguiré al costat vostre treballant i ajudant-vos en tot 
el que faci falta i més, ja ho sabeu.
Vull agrair també a tot l’equip d’ERC Jesús per el treball fet fins 
ara, no ens cansarem, seguirem perquè encara queda molt per fer. 
Núria, Víctor, Tere, Pep, José Luis i Ximo, juntament amb Albert i 
Judit, sou el millor equip de treball que es pot tenir. GRÀCIES!
No voldria acomiadar-me sense agrair al personal de l’EMD i al 
nostre secretari la tasca realitzada i la relació cordial que sempre 
m’han mostrat.
I per suposat a Ramon Pujol, que per a mi ha estat un mestre i he 
après molt de la seva experiència política.
També a tot l’equip de govern, perquè tot i tenir les nostres 
diferències, sempre ens hem sabut respectar mútuament i 
esperem que així sigui sempre.
Durant aquests 4 anys que estarem en oposició, no pensem posar 
les coses fàcils als nostres companys de govern, natros estarem 
allí  per aportar idees, nous projectes i també estarem pendents 
de les incomoditats dels nostres veïns i veïnes per poder-les 
solucionar.
Igualment defensarem totes les propostes que ERC Jesús 
portàvem en campanya, ja que pensem que són interessants i 
beneficioses pel nostre poble, tant positives que algunes d´elles 
altres formacions municipals les han valorat i incorporat al seu 
projecte de campanya com : 
*LA MILLORA DE LA ZONA DE L´EMBARCADOR
Una zona descuidada i desaprofitada que amb un bon arranjament 
pot ser un lloc on poder gaudir en família del riu i la natura. Aquesta 
és una proposta que vam portar al  ple i que no es va dur a terme 
perquè van considerar que ja estava bé tal com estava. Sembla 
que ara hi ha més interès en arreglar aquesta zona, tal com vam 
demanar,  i és un dels punts del programa polític de l’oposició.
*BARRERES ARQUITECTONIQUES 
Al nostre poble hi manca una millora urgent de voreres i carrers, hi 
ha molts punts on no hi poden accedir  persones amb  mobilitat 
reduïda  ni els cotxets de bebès. Millorem-ho i fem-ho aviat!

*CANVIAR LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL
La primera moció que vam presentar l’any  2015, al ple de la junta 
veïnal a l’EMD no es va acceptar. Ja han hagut prou lesions durant 
aquests anys, a veure si al 2020 ja toca.
*ZONA ESPORTIVA I CAMP DE BIRLES
Ja fa anys que ens demanen el canvi d’ubicació del camp de birles 
per que s’ha quedat obsolet, també una proposta nostra per ple 
i que no va tirar endavant. Ara en campanya,   ho portàvem varies 
formacions, pensem que no es trigarà molt més a fer-se. 
Per no allargar-me molt més poso altres punts molt interessants 
i indispensables:
*MES SEGURETAT A L’ESCOLA I LLAR D´INFANTS 
Des del nostre punt de vista trobem que l’aparcament de la zona 
de l’escola i llar d’infants és un punt de perill per a les famílies, 
cada dia hi ha una aglomeració de vehicles a certes hores que 
dificulta el bon trànsit dels xiquets i la gent que va a portar-los o 
a recollir-los. La proposta que vam presentar al ple era tancar el 
pas als cotxes en aquesta zona i instal·lar-hi allí l’àrea d’esbarjo 
i gronxadors per tal que al sortir, els infants tinguessin al davant 
un petit parc on poder jugar. Al lloc on estan ara els gronxadors 
vam proposar instal·lar el pàrquing de vehicles, de tal manera que 
aquests no poguessin entrar fins davant mateix de la llar.
Aquesta moció no va ser acceptada pel ple, tot i així natros 
continuarem buscant una solució per minimitzar els perills.
*DELIMITACIO DE CAMINS ALS CANALETS I POSAR PUNTS DE 
LLUM DE ENERGIA SOSTENIBLE A LES ENTRADES DELS CAMINS
*REFORMAR LA TORRE D´EN CORDER
*PASSAREL.LA AL CARRER DE LES COVES DEL SANT, ENFRONT A 
LA LLAR DINFANTS
*AMPLIACIO O NOVA UBICACIO DE LA SALA DE BALL DE LA 
NOSTRA GENT GRAN
*MANTENIMENT VIA VERDA
*POSAR OMBRES, AMB ARBRES O COBERTES TAL COM CAL , ALS 
PARCS INFANTILS.
*BUSTIARI PELS CANALETS
*APARCAMENTS AL COSTAT DEL CEMENTIRI
*INCOMPORAR LA ROTONDA A L´ENTRADA DEL POBLE
*REORDENAR EL TRANSPORT PUBLIC.
I finalment el futur CAP a Jesús, què després que es firmés  la 
concessió de terrenys amb l’Ajuntament de Tortosa, ja s’està 
tramitant tot per a que sigui en pocs anys un fet.
Per acabar, voldria expressar el meu agraïment a totes les persones 
que ens han fet costat i m’han donat el seu suport durant aquests 
anys i que, segurament, això no ho dubto,  ho continuaran fent.
Gràcies a totes i tots!!
Salut i República!! Avant JESÚS!!

JUANJO SUBIRATS BLANCH
regidor d’ERC a l’EMD de JESÚS
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ADÉU-SIAU I MOLTES GRÀCIES!
Començo copiant més o menys les paraules de Gerard 
Piqué: “contigo comenzó todo”, perquè sapigueu que no 
li guardo cap rancor a qui em va pagar una cervesa ara fa 
tot just 15 anys.
Revisant informatius arribo al número 181, Informatiu 
Jesusenc del mes de maig del 2004 i llegeixo: “en el ple 
ordinari de l’EMD de Jesús celebrat el dijous 20 de maig, 
tingué lloc la presa de possessió del càrrec de vocal del 
Sr. Jordi Brull i Royo, en substitució del sr. Víctor Ferrando i 
Sabaté”; d’això fa 15 anys, déu n’hi do, han passat volant. 
Podria escriure un llibre amb centenars d’anècdotes, 
curiositats i vivències, però no us preocupeu, no ho faré.
Quan entro a formar part del govern de l’EMD, em trobo 
a: Pere, José, Javier i Dolors; gràcies per l’acollida rebuda, 
per transmetre’m la vostra saviesa i per ensenyar-me a 
treballar en equip per un bé comú, que no és més que 
intentar fer el millor per al nostre poble. Al cap de tres anys, 
a les eleccions del 2007, entren a formar part d’aquest 
grup Susanna i Cinta, dos incansables  treballadores i 
millors persones. (Gràcies Cinta per aquelles safates de 
carn arrebossada).
Si una persona es pot sentir realitzada i satisfeta de la 
feina que fa, es quan veus que la gent per a qui treballes 
et fa un reconeixement. És un dels detalls que guardo amb 
més estima: un quadre pintat i signat per les colles que 
formaven la Zona Jove durant les festes del 2010 i que 
significa implicació, treball, esforç i estima, entre altres 
moltes coses. Els joves van saber com donar-me l’escalf 
i els ànims en moments molt complicats. Gràcies i mil 
gràcies per ser com sou, us he vist créixer i jo he crescut 
amb tots vatros.
Ser regidor m’ha permès fer moltes coses, una d’elles 
va ser acompanyar en representació de l’EMD al Grup de 
Gralles i Tabals de Jesús a Sulmona (Itàlia), us he d’agrair 
fer-nos partícips tant a Cinta com a mi i acollir-nos amb els 
braços oberts.
Voldria fer una menció a tots els regidors a l’oposició 
que durant aquests 15 anys han format part de la nostra 
corporació i destacar una curiositat: en tot aquest període 
no hi ha hagut cap regidora a l’oposició. 
Gràcies als companys de partit, campanya rere campanya 
heu estat al meu/nostre costat treballant constantment, 
una menció especial al nostre estimat Toni Melero. 
Reunions i més reunions, actes, conferències, penyes, 
associacions, entitats, amics i consells de participació... és 
aquest teixit associatiu el que fa que Jesús, el nostre poble, 
sigui admirat i reconegut arreu del territori: #somdeJesús.
Gràcies a totes les jesusenques i jesusencs, i en especial 
al gent jove, que durant aquest temps m’heu donat el 
vostre suport i confiança per poder treballar per al nostre 
poble, espero no haver-vos defraudat. 
Gràcies a totes les treballadores i treballadors del nostre 
Ajuntament, en especial als que he tingut més relació: 
Toni Chavarria (secretari/interventor), Josep (lo verdet), als 
membres de la brigada i netejadores, i com no a “n’aquelles 
noies de l’oficina”, Montse, Dolors, Tere, Cinta, Asun i Maria 
Jesús, segur que trobaré a faltar les vostres trucades.
Gràcies a tota la Secció de Festes: treball, sacrifici i 
dedicació és el cartell que porteu penjat a l’esquena.

Gràcies a la colla dels Indecents per no deixar que aquests 
anys interfereixin en la nostra amistat.
Us deixo per al final, però no per això menys importants, 
sinó tot el contrari. Hem treballat, hem viatjat, hem patit, 
hem... moltes coses, però sobretot hem rigut i xalat, i 
també hem passat més hores junts que amb la família i 
amics, ho trobaré a faltar, eu.
Quan l’any 2015 es va presentar un nou alcalde vaig 
pensar, esta és la meua, però no, gràcies Victor per fer-me 
canviar d’opinió.
Treball i més treball, il·lusió, complicitat, poble, constància, 
passió, ginfizz, esforç, compromís, amistat, confiança, entre 
altres moltes paraules és com defineixo aquests últims 
quatre anys. Quan pel teu aniversari et foten una gran 
embolada i et regalen una samarreta que posa, “ets un 
llaga” penses, uf la cosa està molt xunga!, però venint de 
qui ve sé que no és així, sinó tot el contrari, ve de l’amistat i 
afecte que aquests anys hem sabut cultivar. Gràcies Víctor, 
Susanna, Mònica, Josep Pere, Eva i també a tu Manu, per 
compartir tants bons moments i crear aquesta petita gran 
família, que ara s’ha ampliat amb Pere i Alba.
Marxo fent agraïments i satisfet de la feina feta durant tots 
aquest anys, però a la vegada, amb certa tristor al veure 
com el treball i esforç realitzat darrerament no ha estat del 
tot reconegut. Tot i poder governar amb majoria absoluta, la 
pèrdua d’un regidor implica molta més feina per als meus 
companys. Respectant totes les opinions i sense afany 
d’ofendre ningú, crec que donar el suport a un candidatura 
on l’alcaldable i els dos primers suplents d’una llista no 
estan ni censats al nostre poble és per reflexionar; així ho 
penso i així ho escric.
Gràcies als familiars que els he pres més temps; Cinta, 
Lurdes, Montse, Juan Manuel, Gemma, Cristian, Marc i Aina 
per la vostra paciència i comprensió. Un record per al meu 
nebot Marc i el meu Pare, sé que ell estaria molt orgullós.
Alcalde, regidores i regidors, molts encerts en les vostres 
decisions, d’això depèn el bon funcionament del nostre 
poble. Ànims i Avant!!!.
Ho sento si algú s’ofèn però ho vull deixar per escrit: Llibertat 
Presos Polítics i retorn dels Exiliats, Visca Catalunya Lliure 
i Visca Jesús.

Jordi Brull i Royo

Regidor de l’EMD de Jesús (2004-2019)
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Festes de Jesús
del 4 al 13 de juliol de 2019

PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR

DIJOUS, 27 DE JUNY
20.00h Inscripció i sorteig dels llocs de la plaça de 
bous.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

DIVENDRES, 28 DE JUNY
20.00h Lliurament del guardó del Jesusenc de l’any 
2018 i Premi a la Trajectòria.

Els jesusencs nominats són:

- Club de Ball Esportiu Twist Jesús
- Club Ciclista Jesús – Primitivo Conesa
- Comunitat Educativa de l’Institut Escola Daniel 

Mangrané
- Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
En el transcurs del acte es donarà a conèixer el nom 
del Jesusenc de l’Any 2018 i el guanyador del Premi 
a la Trajectòria.
Organitza: Associació Josep Puig.
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

DISSABTE, 29 DE JUNY
22.00h II Remember Musical al Pata Negra.
Organitza: Bar Pata Negra.

DIJOUS, 4 DE JULIOL 
De 20.00h a 21.30h Lliurament del programa i el 
panoli de la Festa Major. Els veïns i les veïnes del 
poble podran passar a buscar el llibre de festes i 
el tradicional panoli. Serà repartit per les pubilles i 
hereus vestits de pagès i pagesa.

El grup de Gralles i Tabals de Jesús portarà la música 
per tots els carrers i places del poble.

Els punts de recollida seran: Pèrgola del Pati de la 
Immaculada, Plaça Granell, Plaça de la  Creu, Plaça 
22 de Març, Carrer Sèquia, Plaça de Bous,  Avinguda 
Santa Teresa en Carrer Garcia, Mercat Municipal i 
Avinguda Molins d’en Comte (enfront Casal Jesusenc).

“30 anys de la Festa Major a l’Estiu”

DIVENDRES, 5 DE JULIOL
19.30h Trobada de Penyes i salutació del Personatge 
Revelació 2018.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

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

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

22.15h Concentració de pubilles, pubilletes, hereus 
i autoritats al Pati de la Immaculada, que desfilaran 
fins la Pista de ball.

22.30h Proclamació de la Pubilla Major de Festes, 
pubilles, pubilletes i hereus de les entitats que 
representaran el poble de Jesús, a càrrec de l’Alcalde 
de l’EMD de Jesús.
Pregó de la Festa Major a càrrec de la Comissió Jove 
del 25è Aniversari.
• En acabar s’interpretarà l’Himne de Jesús. 
• Presentat per Jaume Borja. 
Actuarà la Banda Manel Martines i Solà, sota la 
direcció d’Agustí Roé. 
Acte amenitzat per Teclats Toni.
Lloc: Pista de ball.

A continuació, inauguració de la zona jove instal·lada 
al recinte del Col·legi, a càrrec de la Pubilla Major, 
Anna Vila Escoda acompanyada de les pubilles, dels 
hereus, del Regidor de Festes, Sr. Josep Pere Puig i 
Rosales, i de tots els assistents.

00.00h IV Festa a la Gela.
Amb les actuacions de ELMA, Dj Sisco Paredes 
(música comercial) i Dj Dani Fernández (remember 
90’s i 2000’s). 
Organitza: Restaurant la Gela
Lloc: Carrer Sebastian Ladron.
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DISSABTE, 6 DE JULIOL
Durant tot el dia, tots els xiquets fins als 16 anys, 
tenen l’entrada gratuïta a la Piscina.  

9.00h Giravolt de campanes anunciant la Festa Major.

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

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

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

19.00h Cervesada popular patrocinada per Bar 
Restaurant La Gela.  

19.30h Inauguració exposició #25anysEMD.
Lloc: Espai d’exposicions ImmArt de la primera planta 
de l’Edifici de la Immaculada. 

20.15h Sortida de l’Església de la imatge de Sant 
Francesc.
La imatge del Sant serà portada per entitats i penyes 
que celebren aquest 2019 algun aniversari important 
des de la seva creació. També serà acompanyada per 
la Comissió Jove del 25è Aniversari.

20.30h Ofrena de flors i fruits a Sant Francesc, patró 
del poble. 
Demanem la participació dels veïns, penyes i entitats.
Hi participaran: 
•� GRALLES I TABALS DE JESÚS 
•� BANDA DE MÚSICA M. MARTINES I SOLÀ

Desfilada de vehicles clàssics.  
Concentració enfront del Camp de Futbol.
Recorregut: Avinguda Santa Teresa, Carrer Flix, Plaça 
dels Bous, Carrer Benissanet, Carrer Vinebre, Carrer 
Sèquia, Avinguda Molins d’en Comte i Carrer Daniel 
Mangrané.
L’Ofrena és el millor acte de les festes per sortir al 
carrer amb els nostres vestits tradicionals, que estan 
lligats a la nostra manera de ser i als nostres orígens, 
és per això que invitem el veïnat a participar a l’Ofrena  
lluint els vestits de pagès.
Es recomana que es porten productes de llarga durada.

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

DIUMENGE, 7 DE JULIOL
11.00h Missa Major a l’Església Parroquial, en honor 
de Sant Francesc, Patró del Poble.
Acompanyarà la Missa l’Orquestra de Guitarres de 
l’Escola de Música Manel Martines i Solà. 

11.45h Festa de Benvinguda als nous Jesusencs.  
Es posarà l’escut representatiu del Poble i es lliurarà 
una orla als nascuts l’any 2018.
Actuarà la Banda de Música Manel Martines i Solà. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
Tot seguit, Ball de Vermut de l’Associació Cultural 7 
Cervells de Jesús.  
Durant l’acte ens acompanyarà lo Boti. Allí tots els 
xiquets i xiquetes que vulgueu li podreu donar el 
xumet.
Patrocina: Associació Cultural 7 Cervells de Jesús.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

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

18.30h Concentració de carrosses a la Plaça dels 
Bous.

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

23.00h Nit de Teatre. Són criatures. A càrrec del grup 
de teatre Euterpe.
Realitat, ficció, teatre... una mica de tot.
En un seguit d’escenes quatre actrius encarnant 
diferents personatges reflectiran amb comicitat una 
problemàtica molt actual en la relació entre pares i 
fills. Malgrat tot, l’amor entre tots ells es farà realitat.
Entrada 10€ / Bonofesta gratuït.
Col·labora: Grup de Teatre Euterpe.
A la mitja part s’efectuarà el sorteig d’un sopar per 
a dues persones entre els posseïdors d’abonament, 
gentilesa de la Taverna JP. 
Lloc: Pista de ball.

DILLUNS, 8 DE JULIOL
DIADA DE LA GENT GRAN I NIT DE PENYES
Durant tot el dia, tots els jubilats de Jesús, tenen 
l’entrada gratuïta a la Piscina.  
08.00h Posada de carros i carretes al voltant de la 
plaça de bous, situada a la Carretera de Roquetes, 
enfront del Col·legi.
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Es prega puntualitat perquè si no es perdrà el torn.
Esmorzar i cervesada popular.
Col·labora: Jesussport, Carnisseria Carme i Forn de 
Carlos Ripollés.
A continuació CONCURS DE TRACTORS.
Col·labora: Soldebre, SCCL.

10.00h VIII Tirada Intercomarcal de Birles “Memorial 
Ramón Lapeira”.  
Clubs participants de les Terres de l’Ebre i Castelló.
Lloc: Pista de ball.

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

13.00h Cervesada Popular patrocinada per 
l’Associació d’Empresaris de Jesús i Bar-Cafeteria Lo 
Quadro. 
Col·labora: Muniatto Xou.
Lloc: Plaça 22 de març.

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

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

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

19.00h Exhibició de patinatge artístic a càrrec dels 
alumnes del Club Patí Jesús.
Lloc: Pista de ball. 

20.00h Discoteca infantil per als més jóvens de la 
casa.
Lloc: Pista de ball.

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

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

22.00h Sopar de Germanor de les Penyes i colles 
d’amics de Jesús. 
A partir de les 20.00h, es facilitaran taules i cadires 
a les penyes, fins que s’esgoten les existències, i cada 
grup es portarà el seu sopar.

Concurs a la millor rebosteria. Presenteu la vostra 
rebosteria casolana que porteu per sopar i aconseguiu 
un premi en forma de lot. S’han de presentar les 
postres senceres. Es podran presentar de 20.00h a 
21.30h. Aquest serà retornat a la penya/colla que 
l’haja elaborat.
El jurat estarà format per: Carlos Jardí, Carlos Ripollés, 
Lluís Miguel Blanquet i Neus Olivas.
Al guanyador/a se l’obsequiarà amb un dinar per a dos 
persones al Restaurant del Riu. Tots els participants 
rebran un obsequi d’Ous Ferré.
Col·labora: Ous Ferré.
A partir de les 00.00h Gimcana de Penyes. Hi poden 
participar totes les penyes del poble majors de 16 
anys. 
A continuació, Festa Guateque amb música dels 70, 
80 i 90 i els èxits actuals.
Lloc: Pista de ball.

DIMARTS, 8 DE JULIOL
DIADA DE LA DONA
Durant tot el dia, les dones de Jesús tenen l’entrada 
gratuïta a les Piscines.  

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

12.30h Encierro, de la Ramaderia de Pere Fumadó 
(Lo Charnego).
Recorregut: Plaça Ànimes, Carrer Nou, Carrer Vilanova, 
Carrer Rosari, Carrer Major, Carrer Saragossa i Plaça 
Major.

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

13.15h Cervesada patrocinada pel Restaurant 
Forquilla i Ganivet.
Lloc: Plaça Pati de la Immaculada.
Abans de dinar, Musclada patrocinada per l’Associació 
de Dones de Jesús. 
Col·labora: Peixateria Juanito.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
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14.00h Dinar de Germanor de les Dones. 
L’organització facilitarà les taules i les cadires. 
Al finalitzar el dinar hi haurà ball amenitzat pel Dj 
Sisco Paredes.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada. 

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

18.45h Vaquetes exclusivament per a les dones. 

19.00h Tarda de bous de la Ramaderia de Pere 
Fumadó (Lo Charnego).
A la mitja part dels bous, CARAMELADA, per als més 
menuts i menudes del poble.
Organitzada i patrocinada per: Penya Taurina “Lo 
novillo de Jesús”.

00.00h Gran sessió de Ball amenitzat per l’Orquestra 
Nueva Samurai.
Trobada d’Hereus i Pubilles dels últims 25 anys de la 
Festa Major (1994-2019).
Ball de mantons de Manila.
A la mitja part també s’efectuarà un sorteig per 
als posseïdors d’abonament, d’un sopar per a dues 
persones durant la Festa Major 2019, per gentilesa 
del Bar Olímpic.
Entrada 10€ / Bonofesta gratuït. Lloc: Pista de ball.

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

DIMECRES, 10 JULIOL
Jornada “Jocs Esportius i Tradicionals” 

11.30h Birles, estirada de corda, curses de sacs, 
mocador, proves d’habilitat...
Organitza: Associació Josep Puig. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

13.00h Degustació de cervesa patrocinada pel Bar 
Modern.
XXX CONCURS POPULAR DE TRUITES
18.30h Inscripcions per al Concurs Popular de 
Truites. S’oferiran oli, ous i patates als participants, 
que s’han de portar el fogó, la paella i els ingredients 
que creguen més idonis per a fer la truita.
Només es podrà presentar una truita per participant/
penya/colla.
El concurs finalitzarà a les 20.30h.

- Premi a la truita de més bon gust.
- Premi a la truita de mes bona presentació.
- Premi a la truita més original (pels ingredients).

Organitza: Secció de Festes. 
Col·labora: Distribucions Sebel i Soldebre, SCCL. 
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

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

22.00h XXXVI EDICIÓ DE LA GRAN PAELLA 
POPULAR D’ARRÒS.
Col·laboren: PADESA; FRIGORÍFICS LLUÍS; 
SOLDEBRE, SCCL; CAMBRA ARROSSERA 
D’AMPOSTA - ARRÒS MONTSIÀ 
Amenitzarà el sopar la Xaranga Suc d’Anguila. 
I després ball popular amb Orquestra Titan.
Lloc: Plaça de la Creu
A partir de les 17.00h i fins les 20h es llogaran taules 
i cadires per a la Paella.
Preu: 2,00€ cadira
 5,00€ taula
La recollida de les mateixes serà de les 00.00h a les 
3.00h de la matinada.
Lloc: Plaça de la Verdura.

DIJOUS, 11 DE JULIOL
10.00h a 12.00h Castells inflables per a xiquets/tes 
de Jesús de 3 a 16 anys. L’activitat serà gratuïta per a 
aquesta franja d’edat.  
Organitza: Jesussport.
Lloc: Bar de les piscines Jesussport.

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

19.00h Tarda de bous, de la Ramaderia d’Hilari 
Príncep.
A continuació embolada del bou de la Penya lo Novillo 
de Jesús.
A la mitja part dels bous, CARAMELADA, per als més 
menuts i menudes del poble.
Organitzada i patrocinada per: Penya Taurina “Lo 
novillo de Jesús”.

23.00h IX Trobada de Clubs de Ball Esportiu. Gran 
exhibició de ball a càrrec de les parelles de competició 
del Twist CBE de Jesús, de parelles invitades d’altres 
clubs de les Terres de l’Ebre i Catalunya, i de grups 
de ball social.
Actuació estel·lar dels professors del club Mercè Llorca 
i Giuseppe Sgroi, campions  d’Espanya en Estàndards 
i finalistes en nombroses competicions internacionals. 
Organitza: Club de Ball Esportiu Twist Jesús.
Col·labora: Altadill Electrodomèstics, Masale Pinsos 
ACANA, Salvadó Assessors, VCh Arquitectura-
consulting i E. Ports. 
Entrada 10€ / Bonofesta gratuït. Lloc: Pista de ball.
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00.00h Gimcana WHATTSAPP
Tothom que hi vulga participar, major de 16 anys, s’ha 
d’inscriure-hi prèviament. 
Organitza: Secció de Festes

01.00h Concert de MR HIGHLAND.
Concert amb el suport de la Diputació de Tarragona. 
Actes 25è aniversari EMD Jesús.
A continuació, sessió del DjLens - Resident de 
Highland (Tarragona) i Ébano (Penyíscola).
Entrada 10€. Bono festa gratuït.
Organitza: CF Jesús Catalònia.
Col·labora: Secció de Festes.
Lloc: Pista de ball.

DIVENDRES, 12 DE JULIOL
NIT BLANCA

11.00h Trencada d’olles.
Col·labora: Assessoria Fiscal Dertusa, SL. 
Lloc: Pati de la Immaculada.

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

12.30h Encierro, de la Ramaderia de Pere Fumadó 
(Lo Charnego).
Recorregut: Plaça Ànimes, Carrer Nou, Carrer Vilanova, 
Carrer Rosari, Carrer Major, Carrer Saragossa i Plaça 
Major.

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

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

19.00h Bous a la plaça, de la Ramaderia de Fernando 
Mansilla.
Es realitzarà la IV Cagada del Manso.
A la mitja part dels bous, I CONCURS INFANTIL de 
RETALLADORS i RETALLADORES amb bous de cartró 
(Edats entre 6 i 10 anys). Hi haurà premis per al 1r, 
2n i 3r classificat.
Concurs organitzat i patrocinat per: Penya Taurina “Lo 
novillo de Jesús”.

23.30h Ball amenitzat per LOS MARTINES.
Grup musical format per músics de l’Escola de Música 
de Jesús i de la Banda de Música Manel Martines 
i Solà, que ens farà gaudir de cançons de totes les 
èpoques. Concert per ballar de la primera fins a 
l’última cançó.
L’Associació de Dones de Jesús organitzarà el Ball del 
fanalet.

A la mitja part també s’efectuarà el sorteig d’un sopar 
per a dues persones entre els posseïdors d’abonament, 
gentilesa del Restaurant La Gela.
A partir de les 2 de la matinada actuació de l’Orquestra 
Seven Crashers.
Entrada (Martines i Seven Crashers) 15€ / Bonofesta 
gratuït. Lloc: Pista de ball. 

DISSABTE, 13 DE JULIOL
11.00h fins les 14.00h la mainada podrà gaudir d’un 
Parc d’atraccions infantils gratuït.  
Lloc: Pati de la Immaculada.

13.00h Cervesada popular patrocinada pel Bar 
Olímpic.

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

17.00h Tobogan urbà. Veniu a gaudir al màxim amb 
aquesta atracció.
De 17h a 18h per als menors de 14 anys. A partir de 
les 18h obert a tothom. Lloc: Costa del Barranc.

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

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

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

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

00.00h Gran sessió de ball, amenitzat per l’Orquestra 
Montesol.
En el transcurs del ball hi haurà un reconeixement a 
totes les persones que han format part de la Secció de 
Festes des dels seus inicis fins l’actualitat.
A continuació, i fins sortir el sol, actuació del jesusenc 
Joan Serra -  SEAN Dj. 
Èxits dels anys 80 fins l’actualitat de “Tech House 
Party Clossing”.
Entrada (sopar i ball) 15€ / Bonofesta gratuït.
Lloc: Pista de ball.
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EXPOSICIÓ #25anysEMD 

Lloc: Espai d’exposicions ImmArt de la 
primera planta de l’Edifici de la Immaculada.
Horari: 
Diumenge 7 de juliol: de 12.00h a 13.00h.
Del dilluns 8 al divendres 12 de juliol: 
d’11.00h a 12.00h.
Dimecres 10 de juliol: de 19.00h a 20.00h.
Dissabte 13 de juliol: de 12.00h a 13.00h.

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

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

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

CONCURS DE 
CARROSSES

1r. premi: 500,00€    2n. premi: 350,00€    
3r. premi: 250,00€
Es gratificarà amb 100,00€ totes aquelles 
carrosses que es 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, telèfon 
de contacte i dir la temàtica de la carrossa

ATENCIÓ PENYES! CIRCUIT 
FESTES MAJORS 2019
ESTÀ OBERT A TOTES LES PENYES DEL 
POBLE MAJORS DE 16 ANYS.
El circuit de penyes de la Festa Major, 
constarà de les proves següents:
Cosso Iris (diumenge 7)
Tirada de Birles (dilluns 8)
Gimcana (dilluns 8)
Cúrling humà (dimarts 9)
Concurs de truites (dimecres 10)
Cursa WhatsApp (dijous 11)
Els equips estaran formats per tres o més 
persones, amb una edat mínima de 16 
anys, i els membres dels equips es poden 
combinar en funció de les proves.
El jurat del Circuit estarà format per 
membres de la comissió de festes i un 
delegat de cada penya.
Hi haurà un trofeu per a la penya guanyadora 
del circuit.
PER TAL DE PODER PARTICIPAR EN EL 
CIRCUIT CAL INSCRIURE´S ABANS DEL 
DIJOUS DIA 4 DE JULIOL A L’OFICINA DE 
L’EMD.

NOTES

Organitza: 
- Secció de Festes de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Jesús
- Jesús Activitats i Serveis, SL
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DIJOUS, 4 DE JULIOL 
De 20.00h a 21.30h
Lliurament del programa i el panoli de la Festa Major. Els veïns i les veïnes del poble podran passar 
a buscar el llibre de festes i el tradicional panoli. Serà repartit per les pubilles i hereus vestits de 
pagès i pagesa.
El grup de Gralles i Tabals de Jesús portarà la música per tots els carrers i places del poble.
Els punts de recollida seran: La Pèrgola, Pl. Granell, Pl. Creu, Pl. 22 de Març, C. Sèquia, Pl. de 
Bous,  Av. Santa Teresa en C. Garcia, Mercat Municipal i Av. Molins d’en Comte (enfront Casal).

Programa i Panoli de la
Festa Major Jesús 2019



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

ANNA VILA ESCODA
SECCIÓ DE FESTES

CARME FRANCH VALLDEPÉREZ
CLUB DE BALL TWIST JESÚS

CINTA ESCODA VICENTE
JESÚS ES MOU

JÚLIA FRANCH ESTORACH
AMPA DE L’ESCOLA DE MÚSICA
MANEL MARTINES I SOLÀ

JÚLIA PINYOL FAVÀ
CF JESÚS CATALÒNIA

MARIA CINTA ZARAGOZA BLANCH
CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC

MIREYA CABALLE ZUMAQUERO
AVV JESÚS CATALÒNIA

NEUS JORGE JARQUE
ASSOCIACIÓ DE DONES DE JESÚS

NÚRIA FARRENY SOLÉ
ASSOCIACIÓ CULTURAL I JUVENIL 7 CERVELLS

Després de reunir-se totes les pubilles, acorden per 
elecció, nomenar Pubilla Major de Festes 2019 a:

ANNA VILA ESCODA

LES PUBILLES INFANTILS PRESENTADES PER LES 
ENTITATS SÓN:

MARIA MONSERRAT SÁNCHEZ
AMPA DE L’ESCOLA DE MÚSICA

EDURNE PRIMO COLOMÉ
CF JESÚS CATALÒNIA

NOA PUIGDEFABREGUES MESTRE
ASSOCIACIÓ DE DONES DE JESÚS

CLARA CUBELLS SABATÉ
AVV JESÚS CATALÒNIA

LAIA ESCODA BEL
SECCIÓ DE FESTES

NURIA GARCIA CALVO
AMPA IE DANIEL MANGRANÉ

GEMMA ARASA ROYO
JESÚS ES MOU
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El dia 26 d’abril de 2019, a les 20.00h, a la Sala Jordi 
Brull i Martínez de l’EMD de Jesús, es reuneixen per 
a procedir a l’elecció i sorteig de la Pubilla Major i 
Pubilleta de la Festa Major 2019:
• Sr. Víctor Ferrando i Sabaté, alcalde de Jesús
• Sr. Josep Pere Puig i Rosales, regidor de Festes de 

l’EMD de Jesús
• Sra. Eva Marro i Colomé, regidora de l’EMD de Jesús
• Sra. Susanna Gómez, regidora de l’EMD de Jesús
• Sra. Mònica Sales de la Cruz, regidora de l’EMD de 

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

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

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

hereus i membre de la Secció de Festes.
• Representants d’entitats
• Familiars de les pubilles i hereus

Després de realitzar-se el sorteig davant de tot el públic 
assistent, la Pubilleta 2019 és:

EDURNE PRIMO COLOMÉ

1r GRANJA BADISOL

QUINTOS 2019

ITV AGRÍCOLA



FOTOS

1r GRANJA BADISOL

QUINTOS 2019

FINALITZACIÓ PAVELLÓ

ITV AGRÍCOLA

2n UNA RAMA FC 3r TOCO Y ME VOY
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El passat 15 de juny es va viure una gran jornada 
festiva.
Per la tarda el degoteig de gent per la pèrgola va ser 
constant i es van poder apreciar les 12 bèsties en 
tranquil·litat. Els més menuts van poder impregnar-se 
de la cultura del foc amb els tallers i les activitats 
del casal 7C, així com xalar i riure molt en Muniato 
Xou, que curiosament va ser el 1r President de 
l’Entitat.
La cercavila sense foc de les bèsties acompanyades 
de la seva percussió ocupava els carrers des de la 
Pèrgola fins pràcticament la Masia. Va ser el preludi 
de les enceses de la nit.
Els 400 participants vam agafar forces de cara 
l’espectacle de foc sopant tots junts…. I al caure 
la nit… la mort invocava els esperits del mal 
per a cuinar les seues ànimes i les bèsties lluïen 
esplendoroses tot el seu potencial maligne, preludi 
d’un dels plats forts del 25è aniversari de l’entitat: la 
presentació de la colla infantil. Ni les grades plenes 
a vessar ni les potents llums que els enfocaven ni les 
12 bèsties presents, van atemorir als més menuts 
dels 7C, que dissabte es van fer “enormes”. Es van 
presentar en societat entrant per la porta gran davant 
un públic entregat i realitzant l’actuació i les enceses 
tal i com fa setmanes que estàvem assajant. 
La creació de la colla infantil 7C ens omple d’orgull 

i satisfacció i és una fita molt important, no només 
a nivell dels 7C, sinó també a per al poble, ja que a 
partir d’ara, hi haurà una opció cultural i lúdica més 
a Jesús.
Les posterior lluites de les bèsties, l’encesa conjunta 
i el castell de foc fi de festa van ser simplement 
sublims.
Les actuacions de Pepet i Marieta no va defraudar a 
un públic totalment entregat. Que no van deixar mai 
de ballar. Dj Sisco Paredes i Dj Dani Fernández, van 
posar el toc final per a posar la pista “potes amunt”.
Una jornada d’aniversari, festiva que després de 
moltes hores i hores de treball va passar volant però 
amb la satisfacció del deure complert i d’haver fet 
molt bé les coses per part de totes i tots els 7C que 
hem treballat per a que així fos.
Només queda agrair a tots els que ens vau fer costat 
en un dia tant espacial. I a tots els organismes públics 
i col·laboradors que ho han fet possible, i sobretot a 
l’EMD de Jesús, per tota l’aportació de material, de 
logística i d’equipaments.

Salut i Foc!
http://www.7cervells.org
https://www.facebook.com/balldediables7cervells
http://instagram.com/7cervells/

III TROBADA DE BESTIARI MITOLÒGIC DELS PAÏSOS CATALANS. 
25è ANIVERSARI DELS 7C I EL 10è D’HYDRACUS.
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Amb l’arribada del bon temps els correfocs i les 
trobades de bestiari es van succeint. 

El 12 d’abril es va iniciar la formació de la colla 
infantil per tal de tenir un grup de diables infantils 
independent de la colla d’adults. Les classes van 
dirigides a xiquets i xiquetes de 6 a 14 anys, tant a 
nivell de tabalers com de diables. 

A finals d’abril, Hydracus i els 7C mos vam desplaçar 
fins a Caldes de Montbui per a participar de la   III 
Trobada de Bèsties. La sortida ens va servir per 
estrenar l’ampliació de la porta de la Masia gràcies 
als pressupostos participatius. Aquestes obres han 
millorat l’accessibilitat d’Hydracus a la Masia. Un gran 
encert, millorant en seguretat i disminuint el temps 
necessari per a entrar i sortir.

A meitats de maig, vam passar un cap de setmana en 
la família 7C a Tremp per a participar dels IV Pallars 
de Foc. 2 dies intensos envoltats de foc, ambient 
festiu, amics i companys, on els que més van xalar, 
com sol passar, van ser los més menuts de l’entitat. 

El passat 15 de juny va tenir lloc la III Trobada bestiari 
Mitològic, per celebrar els 25 anys de l’entitat, els 20 
del Casal d’Estiu i els 10 d’Hydracus. L’esdeveniment 
es mereix un capítol a part...

I sense temps de descans... s’aproxima a una 
velocitat vertiginosa la Festa Major. Com sempre, els 
7C estarem ben presents en ella: divendres traca final 
acte Presentació de les Pubilles i hereus, dissabte a 
l’Ofrena amb el Bestiari Festiu: Hydracus i el Boti i 
el Casal d’Estiu 7C, diumenge organitzant el ball de 
vermut i donant els més menuts el xumet al Boti, 
dilluns organitzant la Gimcama el casal d’estiu 7C, i el 
darrer dissabte muntant el Castell de focs fi de festa.

La nit de la Trobada també va servir per a que l’entitat 
presentés la pubilla i hereu infantil representants de 
l’entitat. La pubilla és Núria Farreny i l’hereu infantil 
és Pol Panisello. Segur que ens representaran molt bé 
a les Festes Majors, Núria ja ens va representar com 
a pubilla infantil fa uns quant anys i Pol forma part de 
la colla infantil com a diable.

Jesusenques! Jesusencs! Molt bon estiu i molt bona 
Festa Major!! 

Salut i Foc!

CASAL D’ESTIU

Un estiu més de l’1 de juliol al 30 d’ agost torna el 
CASAL D’ESTIU 7C

Aquest any estem d’ aniversari FEM 20 ANYS!!!!

Horari: de 9:00h a 13:00 possibilitat de 8:30 a 9:00 
x 1€ al día.

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

Si voleu passar un estiu divertit ple d’activitats, jocs, 
sorpreses i molta piscina... APUNTAT!!!!

LA TEMPORADA HA COMENÇAT AMB FORÇA. CELEBREM EL 25È 
ANIVERSARI DELS 7C, EL 20È DEL CASAL D’ESTIU I EL 10È D’HYDRACUS

http://www.7cervells.org · https://www.facebook.com/balldediables7cervells · http://instagram.com/7cervells/

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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NOTA INFORMATIVA
El més que hem abandonat varem cel·lebrar la festa 
de l’associació de veïns i molt especialment enfocada 
a tots les sòcies/is que any rere any col·laboren en la 
nostra vostra entitat.

Va ser un dia replè d’actes començant amb el tradici-
onal castell d’inflables complementat aquest any amb 
la Iris Perez Codorniu que ens va donar un cop de mà 
amb el talleret de pintar cares i bona acollida que va 
tenir, així mateix els nois van dibuixar el que la seva 
creativitat emanava, penjant tot seguit les obres als 
panells del Casal Jesusenc.

Per la tarde a les 19h es va fer la presentació del llibre 
guanyador dels passats premis literaris de l’Associa-
ció de Veïns de l’any 2018, “El Canonge Montagut” de 
Jordi Duran, escriptor de la localitat de Mora d’Ebre, 
que amb una gran dosis de proximitat i empatia, va fer 
cinc cèntims de l’entramat del la seva obra.

Vermut del migdia
En aquest mes i més concretament el dia 27 de juny 
l’autor farà la presentació del seu llibre a la seva lo-
calitat on la nostra entitat estarà present acompa-
nyant-lo.

Creiem que iniciatives i la constància del treball, en 
vers a la cultura i sobretot en mantenir la nostra llen-
gua viva i activa fa de l’entitat una ressenya important.

Per la nit ja varem entrar en sessió de ball amenitzada 
per Sisco Paredes, una persona com tots sabeu que 
pocs guanyen amb compromís, i va ser a la mitja part 
on varem fer la presentació de les pubilles que us 
representaran durant tot l’any.

Com a pubilla infantil, ens omple d’alegria tenir a 
Clara Cubells Curto i com a pubilla gran a una noia 
que de ben segur ens portarà amb orgull, es tracta de 
la srta. Mireia Caballé Zumaquero, gràcies a totes dos 
per acceptar.

Com no ens vàrem congratular de la mena de perso-
nes que durant l’any passat ens varen representar, 
tant Hereus com a Pubilles. Gràcies!

Foto 2: A la dreta Pubilla, pubilleta i hereus que 
ens varen representar l’any passat i a l’esquerra 
la Pubilla i Pubilleta d’aquest any.
Després del moment de ball que ens va fer xalar a 
tots els assistents, vàrem donar pas a la sessió més 
moguda, amb Dj Dani Fernández. Gràcies Dani per 
també estar un altre any amb natros.

Comentar que trobem a faltar les ganes de passar 
una nit amb més gent i més sabent que l’esforç que 
fa l’entitat per desplegar aquest dia es titànic. Us ani-
mem a que vinguéssiu en properes edicions amb els 
vostres fills i així fesseu als mateixos socis de la se-
gona entitat més antiga del nostre -vostre poble

Informar que en breu es faran les tradicionals catifes 
del sagrat cor, i que amb la col·laboració de la junta 
veïnal i amb el seu president al cap davant de la EMD, 
tots els anys fa possible que el pobles s’ompli de ger-
manor i colors.

Agraint també al Sr. Alfonso Boix que durant anys ens 
ofereix una diversitat de cartells plens de creativitat i 
bon gust. Gràcies!!!

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, Juny 2019

La Junta Directiva de l’A.VV. JESUS CATALONIA 
casal jesusenc
FES-TE SOCI!!!
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LA FESTA DEL SAGRAT COR I LES SEUES CATIFES, A JESÚS
La festa del Sagrat Cor de Jesús, té al nostre poble 
tots els elements de la festa: És “tradicional”, perquè 
ja fa molts anys que se celebra, ens podem remuntar 
en el temps a l’any 1880, quan el jesuïta P. Gació va 
organitzar la Congregació del Sagrat Cor de Jesús; i 
a la vegada és “popular” perquè és una festa en la 
què els homes i les dones de totes les edats en són 
els protagonistes, principalment en la confecció de les 
catifes. 
La festa la començarem, com és costum, el divendres, 
28, dia de la celebració litúrgica del Sagrat Cor, amb 
una estona de pregària, a les 6 de la tarda, a la capella 
del Santíssim.
La celebració popular serà el diumenge. Fa goig veure 
de bon matí un brogit de gent pels carrers confeccionant 
les catifes. L’any passat, els veïns d’un carrer elogiaven 
el gran treball que havien fet els xiquets i xiquetes, ja 
que, com que tenen tanta mobilitat, es poden agenollar 
amb facilitat, cosa que a la gent gran ens resulta més 
difícil.
La celebració religiosa serà a la tarda: A les 7’30 la 
Santa Missa i a continuació la Processó. Animo a 
tots els veïns dels carrers i als qui es vulguin unir a 
confeccionar les tradicionals Catifes en honor del 
Sagrat Cor de Jesús. Fem història, fem tradició, fem 
poble, celebrem la nostra fe!

Mn. Paco 

Aquest any 2019 ha estat un any molt important per  a 
la nostra Confraria, hem celebrat el 20è aniversari de 
la seva creació.
Durant la passada Setmana Santa hem recordat aquest 
aniversari en les diferents celebracions.
El diumenge de Rams, pel matí, vam dur a terme la 2ª 
tamborada, acompanyats per varies bandes de tambors 
de les diferents Confraries que es van voler unir a la 
nostra celebració, amb un gran èxit.
A la tarda, del  mateix diumenge, una colla de confrares 
i la banda de tambors, vam assistir a la processó de 
la Passió del Senyor, acompanyant el nostre Pas del 
Despullament pels carrers de Tortosa.
El Divendres Sant, per la nit,  i amb la presència del 
Senyor Bisbe, vam forma part, juntament amb la nostra 
banda, de la representació del “Retaule de la Passió”  
a l’església de Sant Francesc i a continuació de la 
processó del Sant Enterrament.
No voldríem deixar passar l’ocasió de felicitar l’EMD 
pel seu 25è aniversari i deixar palesa el nostre profund 
agraïment a tots els seus membres, tant els anteriors 
com els actuals, tots, durant tot aquest temps han  
estat al nostre costat donant-nos suport.

Com a presidenta actual de la Confraria i directora de 
la banda de tambors, vull donar les gràcies a totes les 
persones que durant aquests 20 anys i de manera 
desinteressada han treballat per la nostra Confraria. 
D’una manera especial a tots els integrants de la 
banda de tambors pel seu esforç i la seva implicació.
Recordeu que la Confraria som tots!!!
Salutacions.

Guadalupe Panisello
Presidenta de la Confraria del Sagrat Cor de Jesús

CONFRARIA DEL SAGRAT COR DE JESÚS
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Hola, ens passar per alt amb el darrer informatiu el 
25 aniversari de la EMD Jesús, qual cosa en el temps 
que l’associació ha estat poc podem contar, però si 
felicitar a tot el poble pel treball realitzat, hi han coses 
que costen molt aconseguir,  aquesta ha estat una 
amb dificultats afegides però que la gent ha sabut 
respondre als que de la corda han tirat.
També cal felicitar als que han sortit de regidors en 
aquestes votacions, que esperem i desitgem apostin 
pels discapacitats i la gent gran, que respectin els 

valors a uns i als altres que també i si déu vol ells 
també arribaran.
La 1era trobada de discapacitats en Jesús-Tortosa 
va esser tot un èxit, doncs marxaren contents de 
l’hospitalitat rebuda, cosa que publicaren en revistes 
i pàgines web on parlaren molt bé de Jesús i Tortosa.
També dona les gràcies a tota l’entitat del DARC, pel 
seu treball i esforç per poder organitzar i costejar 
aquesta trobada. 

(DARC)
DISCAPACITATS ASSOCIACIÓ RODEM I CAMINEM JESÚS

Tenim previst fer una rifa, com l’any passat, en la 
que es rifarà una coca de Sant Joan i dos botelles 
de cava, que com ja és habitual ens patrocina el 
Forn de Carlos i la Botigueta de Carmen Martorell. 
Les Pubilles que ens representaran aquestes 
Festes Majors 2019 són: Neus Jorge Jarque i Noa 
Puigdefabregues Mestre.
Com tots els anys us invitem a totes a participar en 
l’Ofrena de Flors i Fruits a Sant Francesc, al dinar 
del dia de la dona, a la desfilada de mantons i al 
ball de fanalets  que es celebrarà dins dels actes 
de la Festa Major.
Us desitgem a totes molt bones vacances d’estiu 
i molt bones festes. Fem extensiu aquest desig a 
totes les jesusenques i jesusencs.

La Junta

NOTA INFORMATIVA ASSOCIACIÓ DE DONES
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El passat dia 09/05/2019, va tenir lloc a l’EMD de 
Jesús, la tercera Jornada de Fragilitat de les Terres de 
l’Ebre, organitzada pel Complex Assistencial de la Sta. 
Creu de Jesús-Tortosa  conjuntament amb la gerència 
territorial de l’ICS- Terres de l’Ebre.

La jornada va comptar amb l’assistència de gairebé 
100 professionals de l’atenció primària i de la geria-
tria del territori, així com la presència de professionals 
referents en el camp de la fragilitat a Catalunya.

En aquesta jornada, es va fer especial incís en la par-
ticipació de les Terres de l’Ebre com a territori pilot en 
el projecte Aptitude.

Aquest projecte, finançat pel programa europeu Poc-
tefa, té com a objectiu desenvolupar a la zona trans-
fonterera dels Pirineus accions per prevenir la depen-
dència de les persones grans mitjançant la creació 
d’una xarxa de professionals experts per promoure 
l’atenció, la formació, la recerca i la innovació en el 
camp de la gerontologia.         

III JORNADA DE FRAGILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE: 
L’ABORDATGE INTERDISCIPLINARI DE LA FRAGILITAT

El passat dissabte dia 8 de juny l’AA/VV del Pou de 
la Conxa va celebrar la seva Assemblea General Or-
dinària, en la que entre altres coses es va acordar 
per unanimitat la creació d’un grup de Whatsapp 
obert a tots els socis i veïns que si vulguin intregar, 
és per això que ho posem en coneixement de tots 
en general perquè aquells que estiguin interessats i 
no haguessin signat la seva voluntat d’integrar-se en 
aquell moment, ho puguin fer, si ho desitgen, adre-
çant-se al @ poudelaconxa@gmail.com i seran ben 
rebuts.

Així mateix aprofitem l’avinentesa per posar en co-
neixement del públic en general que el dissabte dia 
27 del proper mes de juliol celebrarem com de cos-
tum la nostra festa veïnal a la que podeu invitar a 
familiars i amics quedant tots convidats de la forma 
habitual, pregant-vos tant sols que ens comuniqueu 
amb dies d’antelació el numero aproximat d’assis-
tents per poder fer la distribució de taules i cadires 
al recinte de sempre.

La Junta Directiva de
l’AA/VV Pou de la Conxa

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POU DE LA CONXA
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Benvolguts lectors, socis/es, novament ens posem en 
contacte amb tots vosaltres. Fem un breu resum de les 
activitats dutes a terme per aquest CASAL JUBILATS.
En quan a excursions, es va fer la RUTA DEL VI, visites 
guiades al Celler del Pinell de Brai en primer lloc i 
després al de la Bodega Cooperativa Gandesana.
El 28 d’abril es va celebrar Sant Jordi, obsequiant a les 
assistents amb una rosa.
El 4 i 5 de maig es va anar a la Vall d’Aran, pernoctant a 
Viella i visitant primer dita ciutat i Bagneres de Luchon 
(França) i l’Estany de Sant Maurici. Pel que fa la resta 
del viatge, una preciositat per als ulls, paisatges nevats 
a dojo, en fi, una delícia.
També i com no tot són viatges, ni festes al nostre 
Casal, els dies 23 i 29 maig, amb col·laboració de 
l’Associació de Dones i de la mà de la Creu Roja 
(Srta. Eli) es van fer dues xerrades. La primera sota 
el tema Sempre Acompanyats programa de suport a 
les Persones Grans. Les Profesionals: Cinta Colomé i 
Elizabeth Poy, ens van fer una extensa exposició del 
que representa aquest programa.
I el dimecres dia 29 de maig a la tarda amb la mateixa 
col·laboració, i a la sala del antic gimnàs del Casal, la 
mossa d’Esquadra (Sra Ana), ens va fer una xerrada 
“Consells de Seguretat per a les Persones Grans”. 
Essent instructiva de cara a evitar les estafes i furts 

que es solen fer sobretot a les persones grans, i va 
agradar molt als assistents.
El diumenge dia 2 de juny, es va fer la presentació de 
la Pubilla que representará a la nostra Entitat, la Srta. 
Cinta Zaragoza, acompanyada pels seus pares Sr. Xavi 
i Cinta així com la seva iaia Montse. Va ser una tarde 
molt emblemàtica, es va obsequiar als assistents amb 
un petit berenar.
I ja per no fer-ho més llarg, sol ens resta comunicar 
que les properes excursions programades (sempre és 
clar que no hi hagui cap entrebanc), seràn els dies 29 
de juny navegació pel riu Ebre amb el SIRGADOR, fins 
Benifallet, temps per fer una visita pel poble i comprar 
pastissets, dinar al restaurant XIRINGUITO al centre 
del poble. Després de dinar visita guiada a les Coves 
Maravelles amb Bus i tornada a casa amb el mateix 
Bus.
Els dies 26 i 27 d’Octubre:  Cardona, Parc Cultural de 
la Muntanya de la Sal, Berga i rodalies...
I del 2 al 8 setembre. Cap a Portugal.   
Cordials salutacions i fins la propera.

LA JUNTA

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC - JESÚS

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

La gimnàstica s’iniciarà a partir del 17 de setembre 
de 2019.

Els usuaris que vulguin continuar al mes de 
setembre no fa falta que formalitzin la baixa.
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Hem arribat a la fase final del judici farsa 
començat el 12 de febrer. Durant el seu transcurs, 
hem vist com el jutge Marchena no deixava 
comparar les declaracions dels policies amb els 
vídeos que desmentien les seues declaracions; 
com, depenent de quina part compareixien els 
testimonis, eren tractats d’una manera o una 
altra; com els advocats i advocades de la defensa 
eren interromputs en la defensa dels acusats i 
acusades; com, en la part de l’acusació particular,  
tenien veu  els advocats de VOX, partit polític hereu 
de la ideologia franquista, amb el que va suposar 
el  franquisme per al poble de Catalunya. 

Les conclusions definitives  de la fiscalia del 
Tribunal Suprem espanyol no s’han mogut gens ni 
mica: continua amb el delicte de rebel·lió, que va 
de setze a vint-i-cinc anys de presó, comparant el 
23-F (recordeu l’assalt al congrés espanyol  amb 
trets, segrestant  les diputades i diputats, tancs al 
carrer a València...)  amb l’1 d’Octubre. La fiscalia 
amb aquesta comparació denota una voluntat de 
càstig envers l’independentisme i els  nostres 
representants polítics i socials que van  posar en 
pràctica el DRET DE DECIDIR. 

Igualment continuen amb les seues peticions la 
resta de les acusacions.

Cal ressaltar la sublim defensa que van fer 
advocades i advocats demostrant una vegada més 
que els fets acusatoris són un relat que no tenia 
res a veure amb el que va passar i vam viure a 
l’octubre a Catalunya. 

Al final del judici els presos polítics van fer els 
seus últims al·legats, expressant amb una enorme 
dignitat, serenitat i fortalesa, que es jutjaven 
les seues idees i que aquesta judicialització del 
problema polític no es resoldrà per molts anys que 
estiguin a la presó. La seua voluntat  és clara: 
continuar lluitant per la Independència. I com va 
dir al final Jordi Cuixart: HO TORNAREM A FER.

La farsa d’aquest judici ja està “Vist per a 
sentencia” i només acabar-se, moltes places 
de ciutats de Catalunya, es van omplir de gent, 
demanant l’anul·lació, la llibertat dels presos 
i preses, el retorn d’exiliats i exiliades perquè 
l’AUTODETREMINACIÓ NO ÉS UN DELICTE.

Paral·lelament ha estat presentada la resolució del 
Grup de treball sobre la detenció arbitrària de la 
Comissió de Drets Humans de l’ONU, que instava 
l’estat espanyol a alliberar de “forma immediata” 
els Jordis, i reclamava a l’exvicepresident del 

Govern que els concedís una indemnització pels 
gairebé dos anys en presó preventiva. Conclou 
aquesta resolució que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez 
i Oriol Junqueras, són a la presó de resultes de 
“l’exercici” de drets fonamentals: d’opinió, de 
llibertat d’expressió i de manifestació, i que no ha 
detectat elements de violència en la conducta dels 
acusats, malgrat el processament per rebel·lió. 
Aquest informe no és vinculant, però posa de 
manifest, una vegada més, l’acarnissament de 
les estructures de l’estat davant de la demanda i 
l’exercici de dret fonamentals, com és el DRET a 
l’AUTODETERMINACIÓ.

Mentre, hem tingut eleccions generals, municipals i 
europees en què l’independentisme, malgrat totes 
les prohibicions de la Junta Electoral Central, hem 
aconseguit guanyar. Però aquest estat repressor el 
que no aconsegueix a les urnes ho vol aconseguir 
per via judicial, suspenent de l’acta de diputats 
a les persones encausades pel procés;  va ser 
vergonyós com, al congrés de diputats, la dreta 
més reaccionària va voler silenciar la veu dels 
nostres representants.

A les eleccions europees, l’independentisme hem 
assolit un resultat sense precedents. Esperem que 
es respecti el que hem votat, si no suposaria una 
degradació democràtica d’Europa, i la vulneració 
dels drets de gairebé 2,3 milions d’electors que 
representen més d’un 50% dels vots a Catalunya. 
Per aquest motiu, el Consell per la República ha fet 
una crida a la mobilització el dia 2 de juliol davant 
del Parlament Europeu a Estrasburg per reclamar 
que no permeti l’exclusió dels 3 eurodiputats 
catalans presos polítics o exiliats escollits en les 
eleccions europees, des de les Terres de l’Ebre 
s’estan organitzant busos per poder-hi participar.

Continuem com cada dilluns concentrant-nos a la 
Plaça Alfons XII (de la República) de Tortosa per 
la llibertat de presos, preses polítiques, exiliats i 
exiliades.

Estem vivint uns anys intensos en la defensa de 
les llibertats i dels drets fonamentals i, també, uns 
anys que resulten especialment durs per a moltes 
persones. L’escarni de judici i la repressió que 
estem patint s’ha de revertir en un: “JO ACUSO 
L’ESTAT.”

ENDAVANT REPUBLICA CATALANA

Jesús x la Independència

L’AUTODETERMINACIÓ NO ÉS DELICTE
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ASSIDE
SORTIDA A LA FRANQUETA

El dissabte 4 de maig, l’associació ASSIDE vam realitzar 
una sortida a la Franqueta d’Horta de St. Joan. Ens 
acompanyaren Vicent Pellicer i Mercè Sebastià com a 
coneixedors -i diríem enamorats- d’aquests indrets del 
Massís del Port; una vegada més, els volem agrair que 
ens guiessin i ens expliquessin històries de personatges 
que fins no fa molt encara vivien en aquests masos, ens 
fessin contemplar animalons que hi habiten i flors que 
esclaten en plena primavera.
De camí vam aturar-nos al Centre d’Interpretació del Parc 
Natural del Port de Prat de Compte, tan recomanable 
de visitar, com poc conegut. Els vídeos i els materials 
exposats van fer créixer encara més la nostra motivació 
per albirar el que aquelles serralades ens farien viure 
aquell dia meravellós.
Havent deixat l’entrada a Horta a mà dreta, després 
d’admirar l’escultura geològica que constitueix el 
conglomerat de la muntanya de Santa Bàrbara en una 
part del camí, i les roques de Benet a l’altra, vam enfilar 
la carrereta que ens portaria a la zona recreativa de la 
Franqueta. 
Abans d’arribar-hi, vam aturar-nos al mirador de les 
Roques de Benet, on el poble d’Horta recorda, en un 
monument, els cinc bombers que hi van perdre la vida, 
fa gairebé 10 anys.
Finalment arribàrem al zona recreativa de la Franqueta, 
vora el riu Estrets, on vam dinar de pícnic, davant per 
davant del caminet que puja al mas que dóna nom a tot 
l’indret de lleure.

Després de l’àpat, Vicent ens va llegir fragments del seu 
llibre “El Mas de la Franqueta”, que recull converses 
amb Miguel Coma, l’últim masover, que ara viu als 
Reguers; escoltàrem, encantats, històries de la dura vida 
d’aquelles persones, que en contacte permanent amb 
la natura, van estar habitant aquelles terres inhòspites, 
amb les seves cavalleries, ramats d’ovelles i cabres, 
defensant-les dels llops...
Finalment vam pujar al mas de Quiquet, que ara fa d’aula 
didàctica, i que fou habitat per Picasso l’agost de 1989. 
Allí, entre grans carrasques ens encantàrem amb un clot 
de pega-quitrà, que alguns no havíem vist mai, i que es 
feia servir per calafatar embarcacions i impermeabilitzar 
la part interna de la bóta de vi. Aquesta resina s’obtenia 
en cremar fusta de teia de la soca dels pins.  
Quan el sol ja ens abandonava, vam emprendre la 
tornada a les nostres cases, encara que tot el dia ens 
havíem trobat com a casa... De record ens enduguérem 
la remor del ventet de la vesprada contra les fulles de 
les carrasques.
Fins la propera!

  “Sempre arribem al lloc on ens esperaven” 
José Saramago, escriptor portuguès

“El nostre destí no és un lloc, sinó una nova forma de veure les coses”
Henry Miller, escriptor estatunidenc

Maquinària agrícola, forestal,
de jardineria i remolcs

Antiga Ctra. Xerta, s/n – 43590 Jesús-Tortosa – Tel. 977 50 26 64 – www.primitivoconesa.com – info@primitivoconesa.com
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El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, 
Gerard Figueras, juntament amb l’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé, i la representant territorial 
de l’Esport, Cinta Espuny, van presidir el passat 30 
d’abril la festa dels Premis Esportius Generalitat de 
Catalunya a les Terres de l’Ebre 2019, on es van 
guardonar diversos esportistes jesusencs. Durant la 
festa es van premiar, d’una banda, la trajectòria de 
forjadors, aquelles persones que s’han distingit per 
una aportació llarga i continuada al món de l’esport 
de les comarques ebrenques, als esportistes 
ebrencs majors d’edat que han assolit durant el 
2018 el primer lloc en campionats de Catalunya, o bé 
pòdium en campionats d’Espanya o internacionals, 
juntament amb campions absoluts, en les diverses 
especialitats, i les entitats esportives que celebren 
els 25, 50 o 75 anys de la seva fundació. 

En aquesta edició del 2019 els Premis Forjadors 
van ser per Pili Zaragoza, tot un referent del 
bàsquet tortosí, Bernardino Roig, mestre i impulsor 
de l’esport escolar i popular a la Terra Alta i Cebrià 
Forcada, un flixanco impulsor del rem a Amposta 
entre d’altres moltes iniciatives personals. 

Els altres clubs ebrencs premiats pels seus 
aniversaris van ser pel seu 75è aniversari el Club 
Tennis Tortosa i la Societat de Caçadors la Perdiu 
Roquetense de Roquetes, tres clubs més que 

celebraren també el 50è aniversari, El Club Nàutic 
Móra d’Ebre, el Club Nàutic l’Ampolla i la Unió 
Esportiva Aldeana i a nou entitats que celebraren 
els 25è aniversari de la seva creació, Club Handbol 
Ascó, el Club de Joves Ciclistes d’Amposta, el Club 
Patí Alcanar, el Club Twirling l’Ametlla de Mar, el 
Club Twirling Amposta, el Club Twirling Deltebre, el 
Club Twirling Ulldecona, el Club Voleibol Roquetes i 
el Club de Tir al Plat Verge del Remei de Flix. 

L’emotivitat de la trobada va arribar al moment 
de retre homenatge a dos persones vinculades 
totalment a l’àmbit de l’esport, amb un impacte 
territorial i que malauradament ens han deixat 
recentment. Un Joan Obiol vinculat durant anys 
a l’handbol tortosí, i l’altre Jordi Rovira, impulsor 
del campionats d’Espanya d’Enduro a Tortosa i 
destacat activista esportiu.

Pel que fa als esportistes del nostre poble, van tindre 
reconeixement Mercè Llorca i Giuseppe Sgroi del 
Club Ball Esportiu Twist Jesús en la modalitat de 
ball esportiu pel seu 1r lloc al Campionat d’Espanya 
de balls Estàndards Absolut i 1r lloc Campionat 
d’Espanya de Balls Absolut, també la twirler Cinta 
Escoda, que a les files de l’equip Sènior del Club 
Twirling Tortosa va obtenir un 1r lloc al Campionat 
de Catalunya de 1a divisió per equips sènior. Des 
d’aquí l’enhorabona a tots ells.

PREMIS ESPORTIUS DE LES TERRES DE L’EBRE 2019

IRIS FERRER
El dia 25 de maig, la jesusenca Iris Ferrer Monteverde 
es va proclamar campiona territorial alevina en la 
modalitat de patinatge artístic, amb un magnífic 
disc. Entrena al Club Patí l’Aldea i amb aquest 

resultat ha quedat classificada per al Campionat de 
Catalunya, que tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 de 
juliol a Girona. Molta sort! 
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JEREMY ALCOBA, LÍDER DEL MUNDIAL JÚNIOR DE MOTO3
DESPRÉS DE GUANYAR A MONTMELÓ

FOTO: JEREMY ALCOBA A FACEBOOK

PREMIS ESPORTIUS



46

TWIST



Aquest mes de maig la parella jesusenca formada 
per Carme Franch & Pau Alaixendri van ser 
escollits per la FEBD per a representar a l’equip 
espanyol al “Bucarest Grand Prix 2019”, que es 
va a celebrar els dies 4 i 5 de maig  a la ciutat 
de Bucarest. Aquesta competició  va incloure el 
Campionat d’Europa de la DSE de Selecciones 
Nacionales. L’eqip espanyol van obtenir la quarta 
posició. Enhorabona parella!!!!
La parella de competició de TWIST JESÚS 
formada per Pau Pellisé & Vera Fluixa 
van participar al Trofeu Nacional celebrat 
a Alcover obtenint els següents resultats: 
1a posició en categoria Junior ll B Standard i 3a 
posició en categoria Junior ll B Llatí

Tres de les parelles de competició de TWIST JESÚS 
van participar a la competició nacional celebrada 
a Amposta obtenint els resultats següents: Alex 
Martin & Paula Bosch van quedar 1rs en Junior ll 
2a Territorial Standard i 3rs en Junior ll 2a Territorial 
Llatí.
Un any més contents de col.laborar a la Setmana 
Cultural de l’Escola Municipal de Música amb el 
taller de Zumba a càrrec de Carme Franch.
També en el marc de la Setmana de l’Esport i 
l’activitat Física de Jesús, classe de Zumba Fitness 
a càrrec de Mercè Llorca a TWIST JESÚS amb 
alguns dels alumnes del CEIP Sant Jord

Moltes felicitats a tots!!!

SEGUIM SUMANT ÈXITS A TWIST!!!
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RESUM FUTBOL BASE 
La temporada 2018-2019 està arribant a les acaballes. 
Els nostres equips de futbol base i escola ja han finalitzat 
les respectives lligues i és per això que participen als 
tornejos organitzats pels clubs de la zona. El passat 26 
de maig va tenir lloc al nostre camp el V Torneig Ramon 
Lapeira i Leandro Rovira en categories aleví primera i 
segona divisió. El pòdium final de cada categoria va ser 
el següent:
Aleví 1a divisió:
1r UE Rapitenca; 2n CF Amposta; 3r CF Jesús Catalònia A

Aleví 2a divisió:
1r UE Rapitenca; 2n CF Masdenverge; 3r CF Ulldecona 
Cal remarcar que el torneig va ser un èxit total, ja que 
les condicions meteorològiques van acompanyar, el 
camp va estar ple de gom a gom durant tot el dia i es 
va crear un ambient de rivalitat i al mateix temps de 
respecte i convivència entre el públic assistent.

Ha estat una temporada en la qual s’ha incrementat el 
nombre de jugadors al futbol base i això ha fet que el 
club també hagi crescut a nivell social. Pel que fa a la 
part esportiva tots els equips han tingut les respectives 
evolucions, alguns aconseguint els objectius marcats 
a l’inici de temporada, i d’altres fent un progrés 
considerable. Ha pogut sorgir algun conflicte que des 
de coordinació i junta han intentat solucionar de la 
millor manera possible.

RESUM EQUIP AMATEURS 
El primer equip ha acabat la temporada a la 3a posició 
del grup 1 de la Tercera Catalana. Com bé vau poder 
veure els assistents a l’últim partit de lliga, un cop 
finalitzat el partit equip i afició van celebrar el fet 
d’haver aconseguit un lloc per a jugar la fase d’ascens 
a la 2a Catalana. Després de viure dues setmanes 
d’incertesa degut a les noticies que es van rebre des 
de la FCF, el club va estar pendent de si jugaria o no 
finalment aquesta promoció. Des de la Junta es va 
decidir recórrer amb tots els recursos que el club tenia 
a l’abast, pel simple fet de voler fer justícia, no només 
per al benefici propi, sinó que també per afavorir al 
CE Perelló i al futbol de  les Terres de l’Ebre, ja que 
la majoria dels equips ebrencs també es van veure 
afectats per la decisió presa. Pel que fa a la propera 

temporada, podem confirmar que Juan Jose Agustín 
Nolla i Marcos Garcia Moron, juntament amb Enrique 
Panisello Lluis com a delegat, formaran el cos tècnic 
de l’equip. 

Pel que fa al filial del nostre club, aquest va competir 
fins a l’última jornada de la fase de grups de la copa 
primavera, però la derrota a la darrera jornada els va 
impossibilitar jugar la fase final de la competició. Pel 
que fa a la propera temporada, us podem avançar que 
Jordi Llovet, tècnic de l’equip, no continuarà i per això 
des del club li volem fer un agraïment per tota la seva 
tasca realitzada durant aquesta temporada.

ALTRES INFORMACIONS 
El passat 1, 2, 3, 4 i 5 de maig el Club de Futbol 
Jesús Catalònia va estar present una altra edició a 
l’Expoebre. Des de la junta del nostre club volem agrair 
a tots aquells i aquelles que heu fet les respectives 
aportacions passant per la barra a fer el típic bocadillet 
de baldana i el porronet de vi. Volem agrair l’ajuda dels 
equips amateurs, juvenils i col·laboradors, ja que sense 
la vostra tasca no hagués estat possible.
D’altra banda el dia 1 de juny el club va celebrar la 
Festa final de temporada i aquesta va comptar amb 
més de 300 persones que van gaudir d’un gran dia. 
Durant aquest, es va poder observar que el CF Jesús 
Catalònia no és només una entitat esportiva, sinó que 
també és una família a la qual tothom hi té cabuda.

Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat de club 
mitjançant l’Ebando i també a través de les xarxes 
socials: 
Facebook: www.facebook.com/jesus.catalonia 
Instagram: @cfjesuscatalonia 

La Junta del CF Jesús Catalònia.

CF JESÚS CATALÒNIA
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El passat dia 2 de juny vaig tindre la sort de poder 
disputar un dels campionats del món de triatló. Va ser a 
la ciutat de Samorín (Eslovàquia), concretament la prova 
Challenge The Championship. 
Allí estaven reunits alguns dels millors triatletes del 
món com ara Sebastian Kienle (campió del mundial 
d’ironman a Kona) o Lucy Charles (sots-campiona en dos 
ocasions a Kona). En total érem gairebé700 triatletes. 
La carrera:
El Danubi, allí on havíem de nadar, va augmentar el cabdal 
els dies abans (imagineu un Ebre tot ple i multiplicat per 
4 d’amplada) i per les pluges i desglaç estava a 14 
graus. Els 1900 metres de natació eren fent la meitat 
de la natació a contracorrent i vaig aconseguir nadar a 
1’35”/100.
El segment de bici era un circuit pla de 90 km amb una 
mica d’airet de cara i vaig poder treure una mitja de 
37km/h.

La part de córrer, la mitja marató (21’1 km), era per 
dintre del complex esportiu X-BIONIC SPHERE. Va ser la 
pitjor part, una lluita constant amb el cap aconseguint 
no abandonar per les prèvies molèsties (al km 75 de 
la bici tenia pensat abandonar) i finalitzant amb 5h20’ 
la cursa, assolint una posició 41 al grup d’edat 25-29. 
L’experiència:
Em sento completament afortunat de poder gaudir 
d’aquest esport i poder fer-ho juntament amb alguns 
dels millors atletes que tenim ara per ara. El fet d’estar 
lluitant cara a cara amb els professionals és un privilegi 
que pocs esportistes poden gaudir.
Només puc dir que espero tornar-hi al més aviat possible 
i que penso entrenar molt dur per millorar aquesta 
marca, ja que de ben segur que ho podré aconseguir.

Carles Roig
Finisher de Challenge The Championship.

TRIATLÓ
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ESTIU 2019. GIMNÀS

GIMNÀS

HORARI: de 6,30h a 21,30h de dilluns a divendres. Dissabte de 9 a 13h.

PISCINA

HORARI: de 10 a 19,30h de dilluns a diumenge. Del 21 de juny a l’1 de setembre.

ABONAMENTS MENSUALS I DE TEMPORADA disponibles a la instal·lació.

AQUAGIM INCLÒS EN LA QUOTA DEL GIMNÀS (35€ al mes)

CURSETS DE NATACIÓ I NATACIÓ PER LLIURE. Pots nedar pel teu compte i amb carril de 10 a 12h, de 13 

a 15,30 i de 18,30 a 19,30h.

Horari PISCINA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

11-12H CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS

12-13H CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS

14-15H NLL AQUAGIM NLL AQUAGIM NLL

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

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

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

18,30H NLL NLL NLL NLL NLL

*NLL: NATACIÓ LLIURE

PÀDEL: Tothom pot jugar i es pot apuntar als diferents tornejos, tingui el nivell què tingui.

 (informa’t a les nostres instal·lacions dels torneigs d’estiu i de les diferents activitats).



Avui ens trobem, com és habitual, per anar d’excursió 
a la mola de Catí. Ens reagrupem tots en els cotxes 
i marxem cap al Port. Aparquem prop de la mola de 
Catí. Hi ha molta boira, la temperatura és suau però el 
vent bufa amb ganes, la qual cosa ens fa la sensació 
de més fred del que realment fa; a més a més, ahir 
va ploure i està tot el terra molt humit. Sense perdre 
els ànims esmorzem i comencem la nostra aventura.
Ja de bon moment el bosc ens acull amb les seves 
característiques i aromes. Ens oblidem de les nostres 
preocupacions i ens deixem seduir per la natura que 
ens envolta. El primer que trobem són les ruïnes 
del mas del Xocolato. Seguim cap endavant i en un 
entorn meravellós ens trobem l’avenc de Sabarín, 
profund i silenciós. Guiats per la natura amb els seus 
colors intensos i brillants (degut a la pluja del dia 
abans) anem per la pedrera del Gall, observant en tot 
moment cada petit detall. Les plantes llueixen un verd 
exultant i les flors estan en el seu millor moment amb 
la seva gran varietat de formes i colors. Les diferents 
orquídies tan peculiars i boniques, les peònies amb el 
seu fúcsia llampant contrastant amb el verd intens de 
les fulles i amb una aroma dolç i suau... És un vertader 
espectacle de llum i color. A l’arribar als Llinars, el 
prat s’allarga davant de la nostra vista. És una gran 
catifa verda esquitxada de multitud de colors. Aquí 
els grocs, allà els blancs, més allà els ataronjats o 
lilosos. Una meravella!
És un  magnífic dia per aprendre el que la natura ens 
ofereix. El Vicent i la Mercè ens mostren i ens diuen 

el nom de les diferents flors. L’Equipactis cleinii, 
l’orquidia Socarrat que pareix que s’hagi cremat, la 
Fritil.lària amb la seva forma de campaneta i colors 
rogencs... També ens ensenyen com és fan unes 
bones fotos de les plantes.
I així distrets arribem a les Foies amb el seu encant 
més àrid i amb menys vegetació. Allà dalt d’una lloma 
es troba el mas de Catxapií, molt ben conservat i 
restaurat perquè encara està en funcionament. Més 
endavant està el mas de Centelles o el que queda 
d’ell. Hi passem pel pinar que hi ha al darrera, on 
un pi molt gran ens acull amb les seves branques, 
és el pi de Centelles. Després seguim pels plans de 
Centelles fins que arribem al barranc de la Vall Negra. 
Tot el camí ens acompanya l’aroma de les frígoles, 
que estan molt boniques i florides.
Hi tornem, al bosc. Quan arribem als Teixos de 
Casserres aprofitem per fer la paradeta del dinar. No 
ens quedem molta estona perquè el terra és humit i el 
temps amenaça pluja per a la tarda. Seguim la nostra 
marxa i trobem el Pi monumental de Casseres, molt 
gran i majestuós. Ja no hi ha boira, la qual cosa ens 
permet anar observant el paisatge tan meravellós que 
tenim al davant fins a arribar als cotxes.
Avui ha sigut un dia molt instructiu, ple d’emocions i 
sensacions. Contents i amb les piles carregades ens 
acomiadem. Fins a la propera!

Amparo Monllau

SORTIDA ALS TEIXOS DE CASSERRES,  25-05-19
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CINEMA A LA FRESCA 2019
L’1, 8, 22 i 29 del mes d’agost

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

PROGRAMA ‘NO ESTEU SOLS’
Creu Roja Tortosa i l’EMD de Jesús fan una crida de voluntariat 
per fer acompanyaments i visites a domicili a persones majors 
de 65 anys de Jesús, en el marc del projecte “No esteu sols”: un 
programa per detectar necessitats i millorar la qualitat de vida de 
les persones grans en el seu procés d’envelliment.

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

minosos en general (màxim 4/5 peces), els dijous al matí.
- Recollida de cartró pels comerços previa visita cocertada.
Per tal de concretar dia i hora de recollida, s’ha de trucar al 
tel. 607 23 56 07.

CALENDARI OFICIAL DE FESTES
LABORALS PER AL 2019

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

HORARI EDIFICIS MUNICIPALSHORARI EDIFICIS MUNICIPALS
OFICINA MUNICIPAL
Del 15 de juliol al 11 de setembre, l’horari d’atenció al 
públic de l’Oficina Municipal serà de 9h a 14h.

MERCAT MUNICIPAL

Verduleria:
Matins: de dilluns a dissabte, de 9h a 13h
Tardes: divendres, de 18h a 20.45h

Peixateria: 
Dimarts, dijous i divendres, de 18.45h a 20.45h

CEMENTIRI MUNICIPAL
Horari d’estiu:
Dies laborables: de 9h a 19h
Dissabtes i festius: de 9h a 20h

PUNT JOVE
De dilluns a divendres, de 16.30h a 19h.
Els dimecres de la segona i quarta setmana de cada mes, 
de 10h a 12.30h:
Juny 2019: 12 i 19
Juliol 2019: 10 i 24
Agost 2019: 7 i 21
Setembre 2019: 4 i 18

ACTIVITATS FESTIVES I FIRALS 2019
• Juny:

* REVETLLA DE SANT JOAN. Diumenge 23.
* CATIFES DEL SAGRAT COR DE JESÚS. Diumenge 30. 

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

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

TE”. Dissabte 7.

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

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Per tal de facilitar la creació de noves empreses des de l’EMD de 
Jesús s’està fent un cens de tots els locals comercials, magatzems, 
naus i altres que siguen aptes per l’activitat comercial o de serveis.
Si teniu interès que el vostre local conste en aquest llistat com 
a local en venda o lloguer us podeu posar en contacte amb les 
oficines municipals.

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

977 500 735
670 333 833

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

AJUNTAMENT DE TORTOSA 977 585 800

AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES 061

AMBULATORI CAP BAIX EBRE 977 500 333

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

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

ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE 
VIOLÈNCIA

900 900 120

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC 977 502 763

CORREUS - QUEIXES
CORREUS - JESÚS

902 197 197
977 504 595

COSSOS DE SEGURETAT:
BOMBERS
GUÀRDIA CIVIL

977 497 060
977 500 108

MOSSOS D’ESQUADRA
POLICIA LOCAL

POLICIA NACIONAL

977 923 120
977 448 622

092
977 449 731

091
DISPENSARI MÈDIC JESÚS
(metge, ATS, llevadora i pediatra) 977 503 211

FARMÀCIA GODOFREDO 977 500 764

HOSPITAL SANTA CREU 977 500 533

HOSPITAL VERGE DE LA CINTA 977 519 100

INSTITUT ESCOLA
DANIEL MANGRANÉ

977 502 316

PARRÒQUIA SANT FRANCESC 977 500 995

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 977 248 270

TANATORI MUNICIPAL 
HOSPITAL SANTA CREU

977 580 209

TAXI - Tdtaxi (24 hores) 902 242 400

TAXIS TORTOSA (24 hores)
Tel. de guàrdia

977 443 011
646 646 047

TRÀNSIT 088

URGÈNCIES MÈDIQUES
(21.00 h a 8.00 h) ABS TEMPLE

977 510 751

URGÈNCIES 112

TELÈFONS D’INTERÈS

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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C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 17 DE GENER DE 
2019, DIJOUS, a les 20:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, 
sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i 
extraordinària anteriors.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.-  Aprovació de la modificació de les tarifes de Jesús 
Activitats i Serveis, S.L. 
4t.- Aprovació de la certificació 6 de l’obra Nou pavelló 
poliesportiu a Jesús, 1a. fase
5è.- Atorgament d’una subvenció a la Societat Cultural i 
Ecologista Sant Josep.
6è.- Atorgament d’una subvenció a l’entitat associativa 
Jesús es mou.
7è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada 
a l’Associació Cultural de Bonsais de les Terres de l’Ebre.
8è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada a 
l’Associació Confraria Sagrat Cor de Jesús.
9è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada a 
l’Associació de Veïns Pou de la Conxa.
10è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada 
a Jeremy Alcoba Ferrer.
11è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada 
a l’Associació de Veïns Jesús-Catalònia.
12è.- Precs i preguntes.

Jesús, 14 de gener de 2019
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A

Ordre del dia de la sessió extraordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 20 DE 
FEBRER DE 2019, DIMECRES, a les 20:00 HORES, a la 
Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Informes de la Presidència.
2n.- Aprovació inicial de la modificació de les Bases 
d’execució del Pressupost de l’EMD de Jesús per a l’exercici 
2019.
3r.-  Aprovació de la pròrroga durant l’any 2019 del Pla 
local de polítiques de dones de Jesús 2016-2018. 
4t.- Aprovació de la certificació 7 de l’obra Nou pavelló 
poliesportiu a Jesús, 1a. fase
5è.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.
6è.- Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions per al foment de la millora 
dels elements col·lectius d’edificis del nucli històric de 
Jesús.
7è.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a la 

Parròquia Sant Francesc.
8è.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a Grallers 
de Jesús.
9è.- Aprovació de justificació d’una subvenció atorgada a 
Associació Jesús es mou
10è.- Aprovació de justificació d’una subvenció atorgada a 
Parròquia Sant Francesc
11è.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent 
a la subvenció del Conveni de col:laboració subscrit amb 
Club Ciclista Jesús. 
12è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa 
al període octubre-desembre de 2018 corresponent a la 
subvenció del Conveni de col·laboració subscrit amb Casal 
de Jubilats Sant Francesc.
13è.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent 
al segon semestre de 2018 relativa a la subvenció del 
Conveni de col·laboració subscrit amb el Club de Futbol 
“Jesús-Catalònia”.
14è.- Moció dels grups PDeCAT, ERC i Movem Jesús sobre 
la modificació de l’IVA aplicable a la compra d’instruments 
musicals.
15è.- Moció del grup ERC per la defensa i protección del 
sector citrícola europeu.
16è.- Moció del grup ERC de rebuig al projecte del macro 
abocador que es pretén construir al municipi de Riba-roja 
d’Ebre.
17è.- Moció dels grups PDeCAT i Movem Jesús per a la 
defensa del sector del cítric del Baix Ebre i del Montsià.
18è.- Moció dels grups PDeCAT, ERC i Movem Jesús 
demanant la no acceptació d’oliveres monumentals, 
centenàries i mil·lenàries, al municipi.

Jesús, 15 de febrer de 2019
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A

Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 21 DE MARÇ DE 
2019, DIJOUS, a les 21:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, 
sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes corresponents a les sessions 
ordinària i extraordinària anteriors.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de l’expedient de contractació per a la 
concertació d’una operació de crèdit a curt termini.  
4t.- Aprovació de la certificació núm. 8 de l’obra “Nou 
pavelló poliesportiu a Jesús, 1a. fase”.
5è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada a 
Grallers de Jesús. 
6è.- Precs i preguntes.

Jesús, 18 de març de 2019
EL PRESIDENT
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Per poder consultar l’acta íntegra podeu fer-ho:

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

PLENS EMD

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

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

i
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Agenda
juny-juliol-agost

2019

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

DIUMENGE, 23 DE JUNY
Revetlla de SANT JOAN  
Lloc: Pista IE Daniel Mangrané

DIJOUS, 27 DE JUNY
20.00h Inscripció i sorteig dels llocs de la plaça de bous.
 Lloc: La Pèrgola 

DIVENDRES, 28 DE JUNY
19.00h Assemblea General Associació Josep Puig
 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez
20.00h LLIURAMENT DEL PREMI DEL JESUSENC DE L’ANY 2018
 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez

DIUMENGE 30 DE JUNY
Catifes del Sagrat Cor de Jesús

2, 4, 23, 25 I 30 DE JULIOL
De 16.30h a 19.00h
 BIBLIOPISCINA
 Lloc: Jesussport

DEL 4 AL 13 DE JULIOL
FESTA MAJOR 2019
Es pot consultar la programació a l’interior

1, 8, 22 I 29 D’AGOST
22h Cinema a la Pèrgola
 1, 27 i 29 d’agost

De 16.30h a 19.00h
 BIBLIOPISCINA
 Lloc: Jesussport

DIMECRES, 11 DE SETEMBRE
DIADA DE CATALUNYA

DEL 4 AL 6 D’OCTUBRE
FESTES PATRONALS
DE SANT FRANCESC

DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE
SANT FRANCESC
Festa local


