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Arriba el setembre i, un cop finalitzades les 
vacances, és moment de reprendre la normalitat, 
tant en les nostres vides com en la faena. 
Enrere deixem un estiu que a nivell de Poble ha 
estat  protagonitzat sense dubte per la nostra 
Festa Major. En aquest sentit voldria destacar 
una vegada més el treball incansable de tota la 
Secció de Festes, així com l’agraïment a Pubilles, 
Pubilletes, Hereus i a tot el teixit associatiu que 
han permès la seua realització. També convé 
apuntar que durant les festes el nostre Poble 
va ser pioner en implantar les recomanacions 
fetes des de l’Institut Català de les Dones i el 
Departament d’Interior mitjançant la campanya 
“No en passem ni una” ja que, com sabeu, 
vam habilitar un punt d’informació (conegut com 
a punt lila) per donar suport i prevenir possibles 
agressions sexistes en l’àmbit de l’oci nocturn. 
La valoració que en fem és molt positiva i també 
l’acollida que va tenir per part de tothom i és per 
això que aquest servei tindrà continuïtat a la festa 
patronal i en altres moments de l’any.
També i durant aquest estiu, hem mantingut 
activitats com el cine a la fresca, actuacions a 
l’espai ImmArt en el marc del II Cicle de Concerts, 
i altres esdeveniments dels quals voldria destacar 
la cursa dels 10 Km i 5 Km del circuit Running 
Sèries, organitzada per l’Associació Jesús es 
Mou, que per primera vegada va complementar 
l’acte amb una marxa a peu pel mateix recorregut 
de la cursa i amb concerts. La nostra felicitació 
als organitzadors per l’èxit de participació amb 
més de 400 persones inscrites i per l’aportació 
solidària de l’activitat.
Un altre esdeveniment esportiu ha estat el 
Mototerra “ I Memorial Jordi Rovira”, que el Moto 
Club Tortosa va organitzar al nostre Poble, amb 
molta participació i afluència de públic i que ens 
va fer gaudir d’una jornada motera de primer nivell. 
La nostra felicitació també als organitzadors.
Durant l’estiu malauradament no tot han 
estat bones notícies, i hem pogut comprovar 
el lamentable estat d’algunes de les illes 
de contenidors del nostre Poble. Després 
de moltes hores de vigilància, de rondes de 
visites pels diferents contenidors, de correus 
electrònics, de comunicació d’incidències a 
través de l’aplicació Línia Verda, de trucades... 
hem copsat que el problema està motivat per dos 
raons principalment: 

- un servei insuficient en determinades fraccions 
de recollida, malgrat l’entrada en vigor d’un nou 
contracte per a la neteja viària i recollida de residus 
sòlids urbans. Aquest no dona resposta a les 
necessitats de la nostra població sobretot en el 
període estival on la nostra població s’incrementa 
sobretot en la zona del Terrer Roig i carretera de 
Jesús als Reguers. Aquest fet ja s’ha notificat 
tant a l’Ajuntament de Tortosa com a l’empresa 
concessionària del servei, i seguirem atents a les 
novetats que es vagen introduint i comprovant si 
les millores esperades arriben.
- també hem observat que en moltes ocasions 
els contenidors estan buits i els voltants plens 
de deixalles, que demostren que patim conductes 
incíviques que malmeten la imatge dels nostres 
carrers i la convivència entre veïns. En aquest 
sentit hem sol·licitat a la Policia Local que adopte 
les mesures necessàries per eradicar aquestes 
conductes incíviques, al mateix temps que hem 
demanat a l’Ajuntament de Tortosa que coordine 
campanyes de conscienciació a tot el municipi.
Ara però ens trobem a les portes de les nostres 
Festes Patronals en honor a Sant Francesc, i en 
nom de la Junta Veïnal, Secció de Festes, Pubilles, 
Pubilletes i Hereus us convidem a participar d’un 
cap de setmana ple d’activitat i on per primera 
vegada hem introduït dins de la programació, 
coincidint amb el concurs de paelles, la possibilitat 
que ens digueu la vostra opinió envers dos temes 
molt importants per a nosaltres: la votació dels 
pressupostos participatius, on totes i tots ens 
podeu ajudar a decidir quines obres voleu per al 
nostre Poble, i una consulta ciutadana envers el 
model de Festa Major.  Dissabte busqueu l’urna 
perquè teniu molt a dir per fer entre totes i tots 
un Jesús millor! I durant aquests dies de festa 
aprofiteu també per visitar les dues intervencions 
efímeres que el nostre poble acull en el marc del 
festival A Cel Obert: el claustre de la Immaculada 
i el claustre de les Carmelites us esperen.
Jesusenques i jesusencs molt bones festes en 
honor al nostre Patró!
I per qualsevol consulta, dubte o suggeriment... 
#mosparlem

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde de Jesús
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#mosparlem

#mosparlem

amb...
ELVIRA FERRANDO 

MALLÉN
“

“

Nascuda al desembre de 1970, 
Elvira és filla de Ramon “de 
Mona” i Maria Cinta “la Mallén”.

Jesusenca, i ”Indecent”, fins el moll 
de l’os és una treballadora incansable 
pel nostre poble: entitats, voluntariat, 
comerç, penyes, pessebre vivent, 
cultura, fires, festa, tradició…
Des de fa 22 anys, ens delecta amb el 
seu saber fer dalt (i baix) de l’escenari.”

Ser/fer d’actriu a Jesús és una circumstància o 
una passió?
Comença amb una circumstància i es converteix en 
una passió.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
Amb el “Grup Escènic Euterpe” comencem l’any 
1997, però des de petita ja feia obres de teatre.

Qui o què et desperta aquest neguit?
La primera persona que em va despertar el neguit 
va ser Maria Gellida. Era veïna de casa nostra i 
sempre preparava obres de teatre i cançons, tant 
per a Nadal com per a les excursions que fèiem del 
Catecisme i, com no, jo sempre hi participava.

I actualment què et motiva?
La complicitat i estima que ens tenim tots els 
companys del Grup de Teatre, especialment amb el 
meu pare. És meravellós poder compartir aquesta 
passió amb ell.

Què t’aporta com a persona?
He conegut molt bona gent i espero conèixer-ne 
molta més. Tot això em suma.

Quina és la part negativa?
Com tota activitat que suposa moltes hores de 
dedicació... El temps que restes d’estar amb la 
família.

Li has descobert alguna vessant inesperada? 
En cada obra s’aprenen coses noves i això sempre 
és inesperat.

Quins són els teus objectius?
Poder continuar molts anys més en el grup i 
aconseguir que s’incorporen més membres, a 
poder ser del nostre poble.

Com et veus d’aquí a 10 anys?
Portant un grup de teatre de joves... Per què no?

Què hi trobarem al teu perfil digital?
No sóc molt de xarxes socials. Sobretot comparteixo 
quan veig que algú fa una publicació i necessita 
que sigue compartida.

Una #etiqueta que et defineixi?
Sens dubte.... #somdeJesús.

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Tota.

Així ser jesusenc/a per tu significa...?
Uff.... La gent que em coneix sap que sóc jesusenca 
de cap a peus, però no només de nom sinó també 
de fets.

Com projectes el nom de Jesús amb la teua 
activitat?
Allí on anem saben que som el “Grup Escènic 
Euterpe” de Jesús.

Què destacaries del  poble de Jesús?
La seva gent. Tots ens coneixem. Pots coincidir 
diferents generacions a un mateix lloc i treure 
conversa entre tots. A mi m’encanta anar pel carrer 
i saludar a tothom i que tothom em salude.
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#mosparlem

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Penso que la gent de Jesús de vegades ens omplim 
la boca amb “fer poble” i no som prou conscients 
del que significa l’expressió. Per a mi fer poble no 
és només participar dels actes que es facen i de 
les festes sinó també comprar al poble i consumir 
serveis del poble.

Què els demanes als teus representants?
Que estimen molt el poble i la seva gent i així 
sempre encertaran.

Per acabar... quin és l’esdeveniment del poble que 
vius més intensament (festes, fires, actes...)?
Procuro viure tot lo que es fa al poble però les festes 
són el plat fort.
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CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA VEÏNAL DE L’EMD DE JESÚS
QUINZE DE JUNY DE DOS MIL DINOU, INTERVENCIONS DELS 
VOCALS SR. ÀNGEL PINYOL MELICH (PSC), SR. RAMÓN PUJOL 
FORÉS (MJ), ALBERT QUERAL BORT (ERC), i SRA. MÒNICA 
SALES DE LA CRUZ (JUNTS), i DEL SR. PRESIDENT.

El senyor President manifesta: 
Molt bona tarda a totes i a tots, benvinguts a aquest ple de 
constitució de la vuitena Junta Veïnal de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús.
Ara fa quatre anys afrontàvem plegats un compromís per fer 
un futur millor, com a Poble i com a País, i ho fèiem al mateix 
temps que ho feien molta més gent en diferents pobles i 
ciutats, i també al llarg d’aquest temps i des de diferents 
administracions molta altra gent ho feia amb la mateixa 
voluntat, un futur millor. Avui molts d’aquest servidors públics, 
com natros, i només per haver fet allò que se’ns demana 
a tots els que ens presentem per governar les nostres 
administracions, que és complir amb el programa electoral, 
estan injustament empresonats o a l’exili. Durant aquests 
anys hem viscut situacions impensables en aquell moment, 
de forma col·lectiva i individual totes i tots guardarem imatges 
en la nostra memòria que els nostres fills i nets veuran als 
llibres d’història. Aquests dies hem viscut el final d’un judici 
que en una societat democràtica normal no s’hagués tingut 
que produir mai, i malauradament sembla que la sentència 
està redactada des del mateix moment que es va instruir, 
amb totes les falsedats possibles, la causa per la qual han 
estat jutjats, una causa política. Per això voldria que aquestes 
primeres paraules fossin unes paraules de suport per als 
presos polítics i exiliats i per a les seues famílies.
I tot seguit si us sembla obrirem un torn de paraules, per 
a que cadascun dels portaveus de les diferents formacions 
poguéssiu fer les vostres aportacions a este primer ple.
En primer lloc té la paraula el Sr. Àngel Piñol en representació 
del Partit Socialista.”

El senyor Pinyol manifesta: 
“Bé, bona tarda a tothom. Primer 
que res agrair a tot l’equip de 
regidors l’acollida que m’han 
tingut, m’he sentit molt arropat 
des del primer minut, i res, 
estem aquí per treballar per 
Jesús i esperem estar a l’altura 
de la circumstància, de tot, no?, 

i a partir d’aquí comença una nova etapa per a mi, i ja et 
dic podrem fer algun error o podrem fer...,però bé esperem 
que ens disculpeu si podem equivocar-nos en alguna cosa, 
però bé espero que no passe, eh?, i a partir d’aquí anem a 
continuar i a treballar per Jesús, gràcies.”

El senyor Pujol manifesta: 
“Moltes gràcies, senyor 
President, companyes, 
companys, Il·lma. Sra. 
Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Tortosa felicitats pel seu nou 
càrrec, a tots els Regidors de 
Tortosa que han entrat nous 

també les meues felicitacions, als Alcaldes pedanis que 
estan presents aquí, a la Diputada al Parlament de Catalunya, 
a l’Ex-President de l’EMD, a totes les autoritats perquè a lo 
millor em deixo a algú, i veïnes i veïns de Jesús.

Aquest passat 26 de maig es van celebrar les eleccions 
municipals per a renovar els ajuntament per als pròxims 
quatre anys, i a Jesús també van votar per renovar la Junta 
Veïnal i elegir al President de l’EMD de Jesús.
Personalment he de dir que Movem Jesús estem satisfets, 
amb els resultats obtinguts, ja que hem incrementat vots 
respecte al 2015, tot i el repartiment de vots només ens 
ha atorgat un regidor igualment que la passada legislatura, 
Esquerra Republicana també es queda en el mateix i entra 
a formar part, i tenim representació a l’EMD de Jesús d’un 
nou regidor del PSC, que les quatre anys últims no en tenia 
de representació.
El guanyador d’aquestes eleccions ha estat el partit Junts 
per Jesús que ha obtingut quatre regidors, un menys que 
les passades eleccions del 2015, i també al seu President 
de l’EMD, a tots ells els dono també les meues felicitacions 
igual que als meus companys de la Junta Veïnal.
És la tercera vegada que passa en els 25 anys de vida de la 
nostra EMD, en refereixo a que els regidors del govern i els de 
l’oposició queden en empat. 
La primera vegada va estar quan els regidors eren quatre, a 
més del president, i va ser a les eleccions de 1999, hi ha vuit 
regidors a més del president, el govern i oposició tornaven a 
quedar en empat a les eleccions del 2003, i la última vegada 
que ha tornat a passar ha estat ara a aquestes últimes 
eleccions municipals del 2019, el govern té els mateixos 
regidors que l’oposició, que la suma de l’oposició perdó, 
però com sempre en aquestes situacions el President de 
l’EMD desfà l’empat amb el seu vot, com anècdota li diré Sr. 
President que vostè i jo hem estat presents als tres casos.
Ara comença una nova legislatura, una nova etapa, cada partit 
polític hem portat al nostre programa el què creiem que era el 
millor per a Jesús i els nostres conciutadans, els programes 
electorals no són molt diferents uns dels altres, per lo tant no 
hauria de ser difícil posar-nos tots d’acord per tirar endavant 
moltes de les propostes que tots hem proposat.
Aquests plens solemnes de presa de possessió és un tòpic 
que l’oposició en el seu parlament expresse frases com: 
farem una oposició dura, farem una oposició fiscalitzadora, 
farem una oposició constructiva. Jo crec que això està un 
poc passat de moda, jo prefereixo expressar-me d’una altra 
manera, i quan les propostes són de qualitat es té que 
reconèixer, quan no ho són també, veure les coses en positiu. 
Quan jo els discuteixo alguna proposta, al govern, no és per a 
que el poble estiga contra vostès és per a que el poble estiga 
conten en els seus representants, encara que de vegades 
sigue jo el que vagi equivocat. 
Vostè Sr. President ja saben com és Movem Jesús i han tingut 
l’ocasió de veurem aquests quatre anys últims, sempre li he 
dit les coses al front i a la cara, i sempre procuraré ajudar pel 
bé del poble en tot el que em necessiten.
Voldria donar les gràcies pel seu treball al poble als companys 
que no ens acompanyaran en aquesta nova legislatura que 
són: 

- Jordi Brull, un home incansable treballador, ha estat a la 
Comissió de Festes, a la Fira de l’Oli, un home que igual 
canvia una bombeta que canvia una tanca, i ha estat en 
els últims anys com a representant a l’àrea de joventut i 
ha fet un treball impecable.

- L’altra persona és Juanjo Subirats un home treballador 
i incansable, amb les idees clares i al que m’uneix una 
bona amistat.
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- Voldria recordar també al company Jose Luis Cervera, que 
ho va tenir que deixar abans d’acabar la legislatura per 
temes personals i de feina, recordar-lo que és una persona 
de poques paraules, això sí, té poques paraules, però les 
paraules que té són clares i certes, no?, per lo tant voldria 
donar als tres que tinguen molt bona sort en la seua etapa 
fora de la política activa.

També voldria donar les gràcies a totes i a tots els que meu 
donat el suport amb els vostres vots i als que no gràcies 
també per la vostra participació perquè així la democràcia 
es fa més gran, finalment, i no menys important, dono les 
gràcies a Movem per haver confiat en mi. I no voldria oblidar-
me de donar les gràcies molt especialment a la meua família 
pel seu suport incondicional per a que jo segueixe aquí com 
a regidor de l’EMD de Jesús.
I ja per acabar us desitjo que passeu totes i tots una bona 
Berbena de Sant Joan i unes molt bones Festes Majors de 
Jesús, fins aviat i moltes gràcies.”

El senyor Queral manifesta: 
“Gràcies, senyor President, 
gràcies companyes, companys.
Voldria saludar a tothom, però  
per no deixar-me a ningú, 
faré extensiu les salutacions 
que han fet anteriorment els 
meus companys i això no ens 
allargarem més.

Bàsicament voldria donar les gràcies a tots els presents, 
sobretot, com deia Ramon, donar les gràcies als veïns i 
veïnes que ens han votat i que ens han donat confiança que 
possibiliten que avui estesem aquí.
Com deia Ramon, la formació d’aquesta Junta Veïnal és molt 
plural, jo fa poc que vaig entrar, han tornat a haver-hi unes 
eleccions, dur camí, moltes eleccions seguides, i tenim un nou 
representant que donem la benvinguda, també m’agradaria 
donar la benvinguda a la membre més jove, damunt és la 
primera membre femenina que hi ha a l’oposició des de que 
es va formar aquesta EMD i benvinguda Judit.
Com veieu aglutinem a aquesta taula experiència i joventut, 
això em fa especialment il·lusió, i em fa il·lusió perquè tots 
els membres d’aquesta Junta Veïnal aportarem el nostre 
granet per millorar, com sempre diem, la vida al nostre poble, 
com deia Ramon també, sempre parlem d’una oposició 
constructiva, jo te n’afegiré una, nosaltres farem una oposició 
coherent, coherent en el que vol dir el nostre partit, coherent 
en els nostres fonaments, coherent en les nostres ideologies, 
coherent en tots aquells actes que nosaltres desenvoluparem 
durant aquest mandat de quatre anys, el que sempre farem i 
el que sempre intentarem, com mostra de la diferencia que té 
l’EMD d’altres municipis o altres ciutats, és que els acords al 
final s’acaben portant a terme per unanimitat. Entenem que 
així seguirem, nosaltres estem en la mà estesa per a que 
seguim per aquest camí per arribar als acords per a que es 
sume la majoria de representants d’aquesta taula.
No em voldria allargar molt més com dèiem simplement 
és agrair als veïns i veïnes que ens han donat el suport, si 
em permet la diligencia l’oposició intentaríem que el nostre 
treball face que d’aquí quatre anys tinguem més veïnes que 
ens donen el seu suport.
Llavors agrair-vos a tots la presencia en aquest acte i sobretot 
donar les gràcies a la família, com deia Ramon, que sempre 
són els que ens donen suport, gràcies a tots.”

La senyora Sales manifesta: 
“Bona tarda a totes i a tots, 
Alcalde, companyes i companys 
regidors, Il·lma. Alcaldessa 
Meritxell Roigé a qui tinc el goig 
de felicitar pel seu nou càrrec, 
membres de la corporació de 
Tortosa, Pere, Ferran, Jose 
Antonio, Anna, Directora del 
Serveis Territorials de Justícia, 

Directora de l’IE Daniel Mangrané, representants d’entitats, 
companys de la candidatura de Junts per Jesús, familiars, 
públic assistent.
Novament avui ens apleguem a la Sala Jordi Brull per fer la 
constitució d’una Junta Veïnal i ho fem en un moment singular 
per a la història del nostre poble: l’any de la commemoració 
del 25è aniversari de l’Entitat Municipal Descentralitzada, 
una administració que ens ha dotat de serveis i que ens ha 
permès, amb el pas dels anys, reforçar la nostra identitat 
com a poble i com a jesusenques i jesusencs.
Com a portaveu del nou equip de govern de Junts per Jesús, 
integrat per Víctor, Susanna, Josep Pere, Eva i jo mateixa 
és un honor adreçar-los unes paraules, que pronuncio, 
evidentment en nom de tots. M’han de permetre fer-los notar 
que per primera vegada a la història, Jesús tindrà un govern 
majoritàriament femení. Dels cinc membres que formem 
l’equip de govern, tres som dones i això és una mostra més 
que clara del nostre compromís amb les dones i amb els 
hòmens i, sobretot amb les persones. I un apunt: amb una 
d’aquestes famoses llistes cremallera avui no faríem història 
i el nostre govern no seria de tres dones i dos hòmens. Per 
tant, crec que ens hem de felicitar!
És moment també de donar les gracies a la gent de Jesús 
per haver-nos renovat la confiança per seguir al capdavant de 
l’EMD quatre anys més. Ens comprometem a seguir al vostre 
servei, com ho hem fet fins ara i tal com vaig dir fa 4 anys, i 
cito textualment: “ens comprometem a treballar intensament 
per continuar fent de Jesús un poble actiu i participatiu”. Ens 
haurem pogut equivocar en alguna decisió presa, però crec 
que ningú ens pot discutir que aquest objectiu pronunciat 
l’any 2015 s’ha satisfet amb èxit. Hem treballat moltíssim 
i Jesús segueix sent el poble actiu i participatiu que volem 
que siga. 
Sis hem estat les peces que hem fet possible aquests anys 
de faena per Jesús: Víctor, Susanna, Jordi, Eva, Josep Pere i 
servidora. Sé que com a projecte polític tenim dos defectes (ja 
em permetran la ironia i, a més, segur que per a alguns dels 
presents en tenim molts més): som hereus d’algú i tenim uns 
cognoms que potser són massa coneguts. Som hereus, sí. I 
tenim cognoms, sí. Coneguts o no ja és un criteri subjectiu, a 
gust de cadascú. Som hereus d’un projecte que ve de lluny i 
que vol anar encara més enllà i tenim uns cognoms que per 
a nosaltres signifiquen treball, dedicació, voluntat de servei, 
entrega, esforç... 
Estem tan orgulloses i orgullosos de formar part d’un projecte 
polític amb història i de tindre tants exemples a seguir que 
aquests defectes que sembla que tenim els reivindicarem 
aquí i on calga: ahir, avui i demà.
Avui configurem un nou equip de govern de 5 membres, i 
no de 6, perquè les urnes així ho han decidit. I tot i que a 
ell no l’han fet marxar les urnes, sinó una decisió personal 
ben meditada després de 15 anys de servei públic m’han 
de permetre que tinga un record ben especial pel nostre 
company i amic Jordi Brull. Ja saps que et trobarem a faltar! 
Ens acompanyen a la Junta Veïnal el senyor Queral i la 
senyora Domènech, a qui especialment dono la benvinguda al 
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plenari com a nova membre i com a primera dona a l’oposició; 
el senyor Pujol, i el senyor Piñol, a qui no només dono la 
benvinguda al plenari, sinó que també li dono la benvinguda 
al poble de Jesús ara que fa ben pocs dies que s’hi ha 
empadronat. No sé quin deu ser el seu posicionament dins 
del PSC perquè no tinc el gust de conèixer-lo (ja tindre ocasió), 
tot i que per la fórmula de prendre possessió potser el puc 
intuir, però com a portaveu de l’equip de govern he de dir-li que 
vetllaré perquè aquells temes de país que ens interpel·len 
actualment es continuen debatent en aquest plenari tal com 
hem fet durant aquests quatre anys i es continuen votant amb 
una àmplia majoria perquè fins ara els 9 hem estat sempre 
al costat dels drets i de les llibertats, dels presos polítics, 
dels exiliats i dels represaliats, disposats a contribuir, des de 
Jesús, a fer possible la república catalana que tant anhelem.
Als tres portaveus us demano un favor que sigueu crítics, 
col·laboradors, i que prioritzeu les vostres actuacions pensant 
en el Poble, sense interferències, i si realment creieu que al 
nostre Poble pot haver-hi caciquisme o clientelisme que ho 
denuncieu a l’instant, no en una carta en període electoral. 
Això a part de poca credibilitat, crec sincerament que taca una 
labor excel·lent feta al llarg de 4 anys
En aquest dia especial de presa de possessió, avui vull tenir 
unes paraules de reconeixement a la professionalitat, al bon 
tracte, al rigor, a la qualitat humana del que sempre hi és 
però mai es nota. Del que vetlla des de la discreció perquè 
tot funcione correctament. Durant aquests quatre anys hem 
tingut l’honor de compartir dia a dia amb el nostre secretari/
interventor i malgrat sé que ell sempre vol estar en un segon 
pla és de rebut que públicament diguem: Toni Chavarria, 
moltes gràcies! Com també és de rebut que agraïm la tasca 
de tot el personal que treballa a la nostra EMD i que fa 
prosperar el poble de la millor manera possible.
I gràcies també, Alcalde, per fer possible que treballem pel 
nostre poble al teu costat. En nom de l’equip de govern, el 
ferm compromís de continuar fent dia a dia plegats. Som un 
gran equip humà, però tal com vaig dir durant l’acte electoral 
de campanya de les municipals tenim la sort de tenir-te. I 
repeteixo aquell símil. Si fosses un personatge d’una rondalla 
popular catalana podries ser el protagonista, l’auxiliar o 
l’enemic. 
Pensaran ara alguns que diré que ets el protagonista i 
s’equivocaran clarament perquè els que et coneixem bé 
sabem perfectament que ets el personatge auxiliar: aquell que 
està pendent del protagonista, que escolta el protagonista, 
que cuida el protagonista, que fa millorar el protagonista... 
i per què? És molt fàcil perquè si una cosa tens clara i ens 
fas tindre clara és que l’únic protagonista és Jesús, el nostre 
poble. I junts sumem per Jesús.
I mentre he anat pronunciant aquestes paraules, he anat 
sentint de fons el clic d’una càmera fotogràfica, la càmera que 
fa quatre anys immortalitzava la nostra presa de possessió i 
que avui, malauradament, ja no ens acompanya. Toni Melero, 
avui també pensem en tu.
Moltes gràcies. Ànims i avant!”

El senyor President manifesta: 
“Bé moltes gràcies. Acabem 
de constituir una nova Junta 
Veïnal, tal com ja s’ha dit i s’ha 
fet referència, voldria destacar 
jo també un fet a celebrar i que 
fa referència al paper de  les 
dones dins el món local: és la 
primera vegada que a l’equip de 

govern hi ha més dones que homes, és la primera vegada 
que hi ha una dona a l’oposició, però també a la vegada és la 
junta veïnal on hi ha més regidores.
I esperem, en els propers anys, poder celebrar una junta 
veïnal on hi hagi més regidores que regidors i també, per què 
no?, una alcaldessa.
Fa 4 anys en aquest mateix ple m’adreçava a vatros amb 
les paraules que si em permeteu cito literalment: ”En 
aquests moments tinc una barreja de sensacions, entre les 
que destacaria, la il·lusió, per el nou repte que es planteja, 
respecte, envers la tasca a realitzar i el càrrec a desenvolupar, 
tristor per encarar aquest proper mandat sense els companys 
regidors que no continuen, però si he de destacar un sentiment 
en aquest moment, es sobretot agraïment. Ara passat 
aquest temps us puc dir que tinc les mateixes sensacions, 
la mateixa il·lusió, el mateix respecte, i una cosa que en 
aquell moment no vaig dir, perquè considerava que potser no 
quedava bé dir-ho en un ple de pressa de possessió, però 
el que no tinc ara és tants dubtes com tenia llavors, i en 
aquell moment és cert que en tenia i molts, sobretot el que 
esdesvindria en els propers quatre anys i de si seria o no 
seria capaç d’encapçalar el projecte i estar al capdavant de la 
representació del nostre poble, però també tristor i agraïment, 
tristor també s’ha dit aquí per no poder continuar els propers 
quatre anys en dos regidors que ens han acompanyat en 
l’últim mandat, i l’agraïment si em permeteu ara sabent el que 
és ja ser Alcalde de primera mà, us puc dir que l’agraïment 
encara és més gran que era fa 4 anys, envers moltíssima 
gent, començant per totes les persones que el passat 26 
de maig van anar a votar, independentment quin fos el seu 
vot, gràcies a totes i tots perquè si avui estem aquí per 
representar-vos els propers 4 anys, els 9, és gràcies a totes 
aquelles persones que en un acte democràtic van manifestar 
la seua voluntat. I si em permeteu també vull fer un agraïment 
a totes les persones que al llarg d’aquests quatre anys ens 
han fet molt fàcil un camí ple de dificultats, el món local no és 
un camí fàcil, i en una administració com la nostra encara és 
més complicat. Evidentment per sort en aquests quatre anys 
hem trobat moltíssima gent, i si em permeteu vull començar 
l’agraïment per les entitats i associacions, i principalment a 
les seues juntes directives, amb les que bé de forma directa 
amb la seua activitat, o bé mitjançant col·laboracions amb 
l’EMD, fan possible multitud d’activitats i inclús serveis que 
repercuteixen directament en la vida quotidiana dels nostres 
veïns, i amb les quals com ja fa 4 anys, hem treballat al seu 
costat, no al capdavant, colze a colze, gràcies a totes i a tots 
per la seua faena.
També vull agrair a totes aquelles persones que de forma 
individual, i que per cert al llarg d’aquests anys han estat 
moltes, ens han fet arribar les sues aportacions, bé a través 
dels nous canals establerts des de l’administració o bé de 
forma directa, ens han ajudat  a poder realitzar moltes de les 
coses que s’han fet, des de les més petites fins a les més 
grans.
Permeteu-me també un agraïment especial als grups de 
voluntaris, a la Secció de Festes i Comissió de la Fira de 
l’Oli, treballadors incansables i mostra evident del que és 
el voluntarisme en benefici d’una comunitat, sense res a 
canvi, almenys res material, amb l’única recompensa de la 
satisfacció personal d’haver contribuït en un objectiu comú, i 
també però no sempre, amb el reconeixement de les persones 
per a les quals han estat treballant.
Evidentment també a la part imprescindible per al bon 
funcionament de qualsevol administració, el seu personal, 
tot, el més visible i el no tant, siga quina siga la tasca 
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que desenvolupe i aquí si em permeteu el meu agraïment 
i reconeixement més sincer al nostre Secretari/interventor, 
Toni Chavarria.
I gràcies també evidentment a totes les regidores i regidors, 
als de l’oposició per una oposició responsable, crítica però 
respectuosa, discrepant en algunes ocasions però cordial. 
Aquesta ha estat la voluntat d’aquesta presidència  i crec que 
entre tots ho hem pogut aconseguit.
 I als regidors de govern només puc dir-vos gràcies per 4 anys 
inoblidables de treball colze a colze, no tindria prou paraules 
per dir-vos tot el que penso.
Però ara també i amb l’experiència d’aquest anys es sumen 
altres sensacions, com la satisfacció de la feina feta, però 
a la vegada la preocupació, malauradament la preocupació 
és gran de veure que malgrat s’ha fet molt, encara tenim 
necessitats i moltes coses per a fer, i que els recursos de 
què disposem no són mai els que voldríem. Per a solucionar 
aquest problema hi ha dos solucions, una la gent, la seua 
implicació, voluntarisme, imaginació, i això ho sabem fer 
molt bé les jesusenques i jesusencs i ho seguirem fent, però 
l’altra evidentment és millorar el nostre finançament, cosa 
que vista la voluntat de l’Alcaldessa de Tortosa no dubto que 
ho aconseguirem. Al més aviat possible ens hem de posar 
a treballar per millorar un conveni que actualment ja és un 
referent a tot el país, però com tot té un marge de millora. 
Ara també us podria començar a parlar i fer una declaració 
d’intencions de tot allò que voldríem fer aquests quatre anys, 
però crec que no és moment i tampoc és qüestió de poder-
nos allargar massa.
Per tant només us diré que estic convençut que aquest 
període que ara encetem serà com a mínim tan fructífer com 
el que hem tancat. Els projectes hi són, les ganes de treballar 
també, però més enllà del que acabem fent l’important és 
que ho volem fer, i és fent-ho comptant amb tothom, com hem 
fet fins ara.
En la part més personal, i si em permeteu, us diré que és 
cert i ho he dit moltes vegades, que malgrat el temps hagi 
passat em costa assumir que soc l’alcalde. Personalment 
em defineixo millor com a Víctor lo de la farmàcia o el fill de 
Víctor lo de la farmàcia,  i sé que soc l’Alcalde, i que ara ho 
tornaré a ser, i per tant com a Alcalde, tot i que em coste, us 
vull demanar a totes i a tots la col·laboració per a tornar a  
escriure els propers 4 anys de la història del nostre Poble.
A les administracions superiors, que en el nostre cas ho són 
totes, demanar la col·laboració i suport que sempre hem 
rebut, però ara encara si pot ser una mica més.
Al regidors de l’oposició, i aprofitant per a donar la benvinguda 
a dos portaveus que tindrem a partir d’ara, el mateix 
compromís que han demostrat els portaveus en estos anys 
anteriors, aquests 4 anys, i aquí també heu parlat tant Ramon 
com Albert de tòpics: un dels tòpic és la mà estesa, crec 

sincerament que no només heu tingut una mà estesa com 
tradicionalment es diu, sinó que heu tingut la mà sencera, 
el meu despatx, el telèfon, però sobretot hem tingut diàleg, 
parlant i consensuant-ho tot, i jo he rebut queixes i aportacions 
en positiu, reflexions, crec que tot plegat i per part de tots ha 
estat un exemple de com ha de ser vida dins l’administració. 
Només us puc demanar que continueu així, que sigueu crítics, 
però tal com hem vingut fent aquests anys ho puguem parlar 
tot.
A les regidores i regidor de govern no us puc demanar molta 
cosa més, malgrat que crec que no us demano res, ho feu tot 
sols: tenim regidories, tenim eixos, tenim departaments, però 
al final tot és de tots, i la feina és tota compartida. Aquesta 
ha estat la nostra manera de fer i aquesta ha de seguir sent, 
només us demano que seguim sent un equip. 
A Jesús, a tot el poble i a la seua gent, els demano que 
demanen, que col·laboren, que participen, hem implementat 
noves eines per a fomentar la participació ciutadana, 
nous canals de comunicació, i el cert és que s’ha notat, i 
continuarem treballant per arribar a més gent, per escoltar 
més, per parlar más, amb més reunions i més eines: si les hi 
ha les buscarem i si no les hi ha les tornarem a implementar, 
però  a part de tot això si tot i això si ens trobeu pel carrer 
i ens voleu aturar, feu-ho, moltes vegades ja ho feu, molta 
gent a mi personalment o al regidors ens atureu preu, però 
sempre la primera frase és.... ara que et trobo, però em sap 
mal perquè no és moment. Qualsevol hora és moment per a 
parlar del Poble per als servidors públics la gent que estem 
aquí ho estem perquè volem, perquè ens hi volem dedicar 
i perquè ho hem fet voluntàriament, per tant no us sàpiga 
mal aturar-nos pel carrer i fer-nos arribar aquelles propostes o 
aquelles queixes que creieu convenients.  
Per últim també vull demanar al personal de la casa, també 
sé que no se’ls pot demanar molta cosa més, només els 
demano que us sentiu orgullosos de treballar per a les vostres 
veïnes i  veïns, de fer possible que el Poble estigue a punt, per 
a tot, des del dia a dia fins l’acte més important que puguem 
celebrar, natros ens sentim orgullosos de treballar també per 
al poble i a la vegada també ens sentim orgullosos de la feina 
que feu dia a dia.
I per últim i si em permeteu a la família i als amics no puc 
demanar molta cosa, paciència una miqueta més, i sobretot 
moltes gràcies,  no acostumeu a estar ni a actes ni a reunions, 
però sou, i penso que puc ficar aquestes paraules en boca de 
tots, feu possible que tots natros puguem dedicar el nostre 
temps a treballar per allò que estimem quasi tant com a 
vatros, el nostre Poble: Jesús.

Moltes gràcies a totes i a tots i visca Jesús!
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BIBLIOPISCINA

Salutacions jesusenques i jesusencs, 
Desitgem que hagueu passat unes bones vacances i 
gaudit d’unes bones festes majors.
Tot i que sempre es valora positivament un període de 
Festa Major, des de Movem Jesús creiem que les Festes 
haurien de donar més vida al poble, i oferir un ventall 
d’activitats més ampli, per tal d’evitar els llargs períodes 
de temps sense actes.
És per això, que creiem que cal fomentar, en primer lloc, 
actes tradicionals del territori, els quals incloguin, entre 
altres, una trobada de Jotes, amb la intenció de donar 
més rellevància a la Jota de l’Ebre, cultura de la nostra 
terra. També donar major protagonisme a la banda de 
música i grallers del nostre poble, així com a dolçainers i 
xarangues dintre de la festa major.
Així mateix, considerem que haurien d’haver més proves 
de penyes, algunes de les quals de caire tradicional. Per 
això, creiem adequat recuperar la prova del pal ensabonat, 
la cursa d’andròmines o la cursa de cintes, entre d’altres.
També, creiem important fomentar la pràctica de l’esport 
durant les Festes Majors, per la quals cosa ens agrada 
impulsar curses de bicicletes i marxes populars per 
causes benèfiques.
A més a més, considerem que hauria d’haver un punt 
lila en la qual es faci sensibilització i es doni atenció a 
possibles casos de violència masclista, amb la qual cosa 
instem al consistori a posar-ne un a les properes Festes de 
Sant Francesc, mesura que ja s’aplica a altres municipis i 
que ha donar molt bon resultat, a banda d’estar molt ben 
rebuda pels seus habitants.
En conseqüència, des de Movem Jesús proposem un nou 
model de festes que mantingui la tradició d’aquesta terra 
i al mateix temps s’innovi oferint noves possibilitats d’oci 

per a totes les edats, evitant caure en la repetició de 
l’estil de Festa Major. Per exemple, proposem que alguna 
de les nits de festes es facin concert de grups de música 
actual, tal i com se fa, amb un gran èxit, a altres pobles 
de la comarca i de la resta de les Terres de l’Ebre.
Amb el final de l’estiu, s’inicia el retorn a la rutina i de 
posar-se les piles de nou. També és així per nosaltres, 
tornem a la feina amb l’energia ben carregada per lluitar 
per un Jesús fort, orgullós i agradable per tots els seus 
habitants.
Aquest estiu ens ha servit per reflexionar i veure com 
millorar per a vosaltres. És temps de renovació: d’aportar 
noves idees, nous aires, és temps de deixar pas a les 
noves generacions i impregnar-nos de la seva vitalitat i 
ganes de fer política sana. És per això, que ens alegra 
poder anunciar-vos noves i joves incorporacions a Movem 
Jesús, què venen amb moltes ganes de treballar per oferir 
un canvi al poble.
Per últim, però no menys important des de Movem Jesús 
considerem urgent realitzar una revisió profunda al servei 
de recollida d’escombraries a Jesús, ja que és evident la 
manca d’eficiència i efectivitat del servei de recollida al 
nostre poble, i que ha causat un gran descontent a les 
nostres ciutadanes i ciutadans.
També anunciar-vos la nostra recent incorporació a les 
xarxes socials (@MovemJesus), a les quals esteu tots 
invitats a seguir per tal de rebre totes les nostres novetats. 
I també desitgem que interactueu amb nosaltres a través 
d’elles i així fem un Movem Jesús, molt més unit a 
vosaltres, perquè nosaltres, tan sols som els portaveus, 
però la política, el poble, l’orgull i la prosperitat de Jesús, 
la feu vosaltres.
Us desitgem unes molt bones Festes de Sant Francesc!!!
Movem Jesús
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SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
Salutacions de nou jesusenques i jesusencs. 

Ja a les acaballes de l’estiu, torna la normalitat i la 
quotidianitat a les nostres cases, no així als nostres 
carrers. Per què diem això?... Molts ja sabreu de què 
parlem ja que és un tema que ens afecta més sovint 
del desitjat, estem parlant de la brutícia acumulada als 
contenidors i de les mancances del servei de recollida de 
residus i neteja viària al poble.

El 2 de juliol de 2018 es va prendre l’acord de l’adjudicació 
del contracte de concessió del servei esmentat a l’empresa 
Acciona Servicios Urbanos SRL, per un termini de deu 
anys i un import de 20.829.614,06 €, IVA a part, i que 

ha entrat en vigor durant el primer trimestre del 2019. 
Aquesta adjudicació contemplava entre d’altres mesures 
l’inversió en nous contenidors, l’increment de plantilla, 
més papereres, més maquinaria,... la realitat és que els 
contenidors del nostre poble molts cops estan plens, els 
de fracció orgànica generen moltes olors a l’estiu sobretot 
per les fortes temperatures d’enguany, la periodicitat en 
la recollida no és suficient, l’horari de recollides tampoc 
considerem que sigui el més adequat, generant en molts 
casos embussos als carrers, la neteja de carrers tampoc 
considerem que sigui suficient i una sèrie de mancances 
que fan que la ciutadania estigui descontenta. 

Aquest és l’estat de molts contenidors, que junt a l’incivisme molts cops d’alguns 
usuaris, fan que es generi un problema greu de salubritat. 

Ja fa temps que demanem que s’apliquin mesures per part de l’Ajuntament, 
mesures que d’altra forma està obligat a aplicar, establint inspeccions i sistemes 
de control per tal d’assegurar-se que s’està complint amb el servei pactat.

A la zona de la carretera de Xerta coneguda com “l’aube”, és una constant que 
tot i els avisos de sancions als qui tirin escombraries, segueixen dipositant-les 
de forma descontrolada fora dels contenidors i deixant objectes i residus que 
altrament s’haurien de portar a una deixalleria o fer ús del servei de deixalleria 
mòbil del que disposem. Com es podria controlar aquest tipus d’incivisme d’una 
minoria d’usuaris?... fent us de serveis de gravació homologats i autoritzats per 
tal de si fos el cas, arribar a sancionar als infractors i permetre que aquell espai 
romangui net dins dels possibles.

La neteja de carrers també és un punt fort a tractar, s’hauria d’augmentar la 
periodicitat de la neteja i ampliar-se a moltes zones del poble que no es veuen 
beneficiades per aquest servei. 

Alguns dels embornals apareixen plens de brutícia i plantes que impossibiliten 
que desaigüen amb normalitat, més quan cauen fortes tempestes on de per si, no podrien absorbir tot el flux d’aigua 
si estesin en bon estat, incrementant els efectes de les tempestes.

En tot veiem un seguit de mancances i de respostes que s’han de donar a la ciutadania, que dia darrera dia conviuen 
amb aquest problemes, que lluny de resoldre’s van creixent. Ja han passat suficients mesos com per fer una valoració 
negativa del nou contracte de recollida de residus, contradient les expectatives generades inicialment. No és hora de 
buscar ara responsables, sinó de trobar solucions, que és el que ens reclameu a diari.

Com sempre, ens acomiadem dient que restem a la vostra disposició per tots aquells dubtes i qüestions que ens 
vulgueu plantejar, amb l’única intenció de fer un Jesús millor per a tothom.

Atentament, Judit Domènech, regidora del grup municipal d’ERC a l’EMD de Jesús 
Albert Queral, portaveu del grup municipal d’ERC a l’EMD de Jesús.
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Dissabte, 23 de juny, a la pista de ball de l’IE Daniel 
Mangrané va tenir lloc la revetlla de Sant Joan. A la tarda, al 
barri de Ferreries, recollida de la Flama portada directament 
del cim del Canigó per encendre, com mana la tradició, la 
nostra foguera. Ja a la nit, sopar popular, foc i molta gresca 
de la mà de Sisco Paredes que amb la seua música ens va 
fer aixecar a tothom de la cadira. Com tots els anys es va 
repartir per totes les taules la tradicional Coca de Sant Joan 
i van ser sortejats els cinc pernils entre els números venuts 
per les entitats del poble. L’Organització de l’acte va a càrrec 
de l’EMD de Jesús, la Secció de Festes i entitats del poble. 

FESTIVITAT DE SANT JOAN
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Ja ha passat l’estiu i, com no, l’Escola Banda Manel 
Martines i Solà l’ha tingut ple d’activitats. Vam 
començar el dia 2 de juliol on la banda va participar, 
juntament amb la Banda Municipal de Tortosa, la 
Societat Musica Espiga d’Or de Deltebre, La Lira de 
Roquetes, la Banda de Música Verge del Prats de 
l’Aldea, La Unió Filharmònica d’Amposta i La Lira 
Ampostina, a la inauguració del World Sport Games 
que va tenir lloc a l’Estadi d’Esports Josep Otero de 
Tortosa. Va ser tot un honor participà en aquest acte 
i posar el nostre granet d’arena en la macro-banda de 
música que es va formar.

El dia 5 ja van començar les festes, i com no, ho van 
fer amb la presentació de les pubilles, pubilletes, 
hereus i hereus infantils. La banda com no va posar 
el punt musical al final de l’acte. L’endemà, dia 6, va 
tenir lloc l’ofrena de fruits i flors al patró, i la banda va 
acompanyar-lo durant tot el trajecte de l’ofrena. Val a 
dir que des de l’AMPA de l’escola també es va fer una 
ofrena floral. El diumenge va ser el torn de l’orquestra 
de guitarres, que com des de ja anys, acompanya la 
missa en honor del patró. Després, a la benvinguda 
dels nous/ves jesusencs/ques, va ser la banda la 
que va posar el toc musical a l’acte. I per concloure 
amb els actes de festes, el divendres dia 12 per la 
nit, va tenir lloc l’actuació de l’orquestra Los Martines, 
sorgida des de la banda i l’escola, i que amenitza la 
penúltima nit de ball amb un repertori ben adient per 
ballar.

Ja a finals d’agost i setembre, la banda va participar 
el dia 31 d’agost en l’ofrena de flors i fruits a la Verge 
de la Cinta en les festes de Tortosa. El dilluns 9 de 
setembre es va celebrar a Jesús la Diada de Catalunya 
i la banda va cloure l’acte a la interpretació de l’himne 
de Catalunya Els Segadors. I per acabar amb les 

actuacions estiuenques, el dissabte 14 de setembre 
va tenir lloc l’ofrena de flors i fruits a la seva patrona 
la Mare de Déu de l’Oliva.

Per finalitzar només recordar que l’escola obre les 
seves portes el dijous 12 de setembre que comença 
el curs. I les properes activitats són:

 � Festivitat de Santa Cecília el dissabte 30 de 
novembre.
 � Audició de Nadal el divendres 20 de desembre.
 �Concert de Nadal el dissabte 21 de desembre.
 �Cantata de nadales el dimarts 24 de desembre.

ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
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COMENÇA EL NOU CURS!!

VOLS APRENDRE MÚSICA?

Classes de sensibilització, llenguatge musical, clarinet, flauta, 
oboè, saxo, trompeta, tambó, bombardí, tuba, piano, guitarra 
espanyola, guitarra acústica, guitarra elèctrica, baix elèctric, 

ukelele, cant clàssic i cant modern.
A més també pots formar part de les nostres agrupacions:

cor jove, cor adults, orquestra de guitarres, conjunt intrument 
i banda.

Escola reconeguda per la Generalitat en ensenyaments 
elementals amb codi: 43011911



Comencem un nou curs escolar 2019/2020 a la Llar 
d’Infants l’Espurna. Un curs carregat d’emocions i noves 
il·lusions. 
Els primers dies té lloc l’adaptació dels xiquets i xiquetes 
així com també de les famílies, per tant hem de considerar 
aquest temps de transició de casa a la llar d’infants amb 
la delicadesa que necessita.
El procés d’adaptació a la llar d’infants, no és fàcil per 
ningú, ni per les famílies, ni per les mestres, i molt menys 
per l’infant. Tot i així, si hi ha un bon traspàs d’informació 
i una bona relació entre la família i l’escola, dins un 
ambient relaxat i tranquil l’adaptació a la llar d’infants és 
més ràpida i segura per tots aquells que hi formen part.
És important viure la incorporació dels xiquets i xiquetes 
a l’escola bressol amb la major normalitat i optimisme 
possibles. I, a mesura que van passant els dies, els infants 
troben en l’escola bressol uns espais enriquidors per viure 
moments de joc  i de noves experiències d’aprenentatge 

amb la protecció, l’afecte i la seguretat que necessiten.
El procés d’adaptació el considerarem superat quan els 
xiquets i xiquetes se sentin lliures i feliços. Aquests es 
mostraran tal com són quan s’hagi generat la confiança 
necessària entre ells i l’educador/a. Aquest moment és 
complicat i delicat ja que n’hi ha que se sentiran lliures, 
segurs i feliços durant el primer mes i a d’altres els 
costarà uns mesos més.
De totes maneres, no ens hem de preocupar ni posar 
temps a l’adaptació. Cada xiquet i xiqueta, i també, cada 
família necessita el seu temps. 
Aquest procés d’adaptació no és cap carrera de velocitat, 
els guanyadors seran aquells als qui se’ls hagi respectat 
la velocitat a la que volen anar.

BON COMENÇAMENT DE CURS!!!
EQUIP EDUCATIU DE LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA

COMENÇAMENT DE CURS A LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA 2019/2020

EXTRAESCOLARS AMPA IE DANIEL MANGRANÉ
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

12.30 - 13.30
TEATRE
Primària

14 – 15
ROBÒTICA
primària

16.30 – 17.30

CALAIX DE SASTRE
P3-P4-P5

ZUMBA KIDS
P3-P4-P5

ZUMBA KIDS
P3-P4-P5

CALAIX DE SASTRE
P3-P4-P5

IOGA KIDS /
TEATRE

P3-P4-P5

ENGLISH
P3-P4-P5

CUINA
primària

BALL ESPORTIU
primària

ROBÒTICA
primària

CUINA
Primària

TWIRLING
Primària

TWIRLING
Primària

ATLETISME
Primària

Proposta de l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané per al curs 2019-20.
Busca la que més t’agradi i vine a passar-t’ho molt bé !!!

14



#MAKINGMANGRANÉ EN MARXA
Amb l’objectiu de consolidar el nostre model 
metodològic i continuar el procés de transformació que 
hem implementat els darrers cursos, engeguem un nou 
projecte de direcció que sota el lema #MakingMangrané 
presenta propostes de dinamització de centre en 
diferents àmbits d’acció: lideratge per l’aprenentatge, 
rendiment acadèmic, convivència, equitat, inclusió 
i cohesió social, organització de centre, gestió de 
recursos i relació amb l’entorn, entre d’altres. Un camí 
que ja ha donat les primeres passes:

 � S’han augmentat els espais verds i plantat nova 
vegetació i arbrat al centre.

 � S’han habilitat nous espais d’esbarjo i joc, amb 
nou mobiliari a la zona del pati principal per al nou 
cicle Pas a Pas. També s’ha adequat el pati del cicle 
Som-hi, el que sempre hem conegut com el pati 
d’infantil, amb un espai d’esbarjo amb font obert a 
l’ús també de les famílies del centre.

 � S’ha instal·lat un nou sistema de megafonia en els 
diferents edificis del centre, que a partir d’aquest 
curs ens permetrà eliminar el timbre i introduir 
música per les entrades i sortides, així com donar 
avisos i fer arribar informacions d’interès de manera 
global i directa a totes les famílies.

 � En una aposta clara per potenciar la cura del 
medi ambient i la sostenibilitat, s’han començat 
a dur a terme diferents propostes (recollida 
de residus, elaboració d’un lema de centre de 
forma cooperativa, Eskamot verd...) vinculades 
als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS), un conjunt d’objectius relacionats amb el 
futur desenvolupament internacional creats per 
les Nacions Unides. Aquest serà el projecte que 
esdevindrà el fil conductor de diferents propostes 
durant el curs, sota el lema #SostenibilitatIEDM.

 � Aquest curs formarem part de dos nous projectes: 
Erasmus+, un pla d’acció de la Unió Europea que 
aposta per a la mobilitat d’estudiants i professorat, 
en el qual treballarem conjuntament amb centres de 
Polònia, Dinamarca i Turquia, i el projecte Mòbils.
edu, un projecte d’innovació que té com a finalitat 
l’impuls de la tecnologia digital en els centres i, 
especialment, els dispositius mòbils, com a eina 
educativa estratègica.

 � Vinculades als pressupostos participatius de l’EMD 
de Jesús, s’han dut a terme obres d’adequació dels 
passos al centre, com la construcció d’una vorera i 
rampa per millorar la mobilitat dins les instal·lacions.

 � Es continuaran consolidant projectes i activitats que 
s’han començat a implementar els darrers cursos: 
Congrés de petits científics, impuls de la robòtica, 
projectes STEAM, programa d’innovació educativa 
Fem Camí, centre Cambridge, Tots Dansen, Global 
Scholars, Cantània, Setmana de l’esport, fira de 
projectes...

Com ja és habitual en la dinàmica del dia a dia, durant 
aquests mesos s’han produït moltes altres informacions 
que podeu trobar a la web del centre i al compte de 
Twitter (@IEDMangrane).
Us desitgem a totes les famílies un molt bon inici de curs. 
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SEMPRE ACOMPANYATS
Activitats intergeneracionals.
En el marc del programa de suport a les persones grans 
“Sempre acompanyats” de Creu Roja i coincidint el 
dia 1 d’octubre en el Dia Internacional de la Gent Gran 
s’organitzaren un seguit d’actes de caire lúdic i festiu per 
tal de sensibilitzar la població sobre la soledat, la seua 
prevenció i com pal·liar-ne els efectes.
Els actes es duran a terme del dia 28 de setembre al 30 
d’octubre a diferents llocs de Tortosa i per primer cop 
aquest any també al nostre poble. El dia 28 de setembre 
a les 18h a la pèrgola es faran activitats adreçades a 
les xiquetes i xiquets i a les persones grans de manera 
conjunta.
Infants i més grans podran gaudir d’una tarda d’activitats 
amb jocs de taula (parxís, dominó, oca, escacs, jocs de 
cartes...) També la banda Manel Martines i Solà ens 
interpretarà unes peces amb la participació d‘avis i 
infants formant part d’aquesta formació.
I per finalitzar l’acte una xocolatada per a tots els 
participants!!!
Aquesta jornada a Jesús serà possible gràcies a la 
col·laboració de l’EMD, Casal de Jubilats Sant Francesc, 
Associació de Dones, Jesús es mou, Associació “7 
Cervells”, AMPA IE Daniel Mangrané, AMPA Escola de 
Música i banda Manel Martines i Solà.
Us hi esperem!!

TROBADA DELS 70 ANYS
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CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL 11 DE SETEMBRE
El dia 9 de setembre, a les 20 hores, es va dur a terme 
la commemoració de la Diada de Catalunya al nostre 
poble. Seguint la línia traçada en els darrers anys, vam 
encomanar a Imma Añó, la nostra treballadora social, la 
xarrada d’enguany, emmarcada en els actes de celebració 
dels 25 anys de constitució de la nostra EMD.
Amb un nombrós públic que l’acompanyava, Imma 
va pronunciar la conferència “Un camí d’il·lusions 
solidàries”, per explicar-nos experiències, il·lusions, 
reptes, i com ‘sap fer màgia’ per complir somnis. Coneix 
molt bé la transformació que hem viscut al nostre 
poble quant a serveis socials, fruit dels anys que porta 

treballant-hi i ens va transmetre a tots la passió per la 
faena que fa i l’afecte que hi posa. 
Des de l’EMD de Jesús, li vam fer entrega de l’oli guanyador 
de la Fira de l’Oli i de la Guia de Jesús publicada per 
autors locals perquè recorde sempre aquesta data i, d’una 
manera especial, se li van lliurar uns lots de material 
escolar perquè en aquest inici de curs puga continuar 
fent realitat el seu ‘camí d’il·lusions solidàries’.
Per cloure l’acte, i com ja és tradició, la Banda de Música 
Manel Martines i Solà va interpretar Els segadors, himne 
nacional de Catalunya.
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LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ VA REBRE 
EL PREMI JESUSENC DE L’ANY 2018 I RAMON FERRANDO FORMENT EL PREMI A LA 
TRAJECTÒRIA
La Comunitat Educativa de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané va rebre el passat divendres, 28 de juny, el 
premi Jesusenc de l’Any 2018 al guanyar la votació 
popular d’un esdeveniment que organitza des de fa 
més de vint anys l’Associació Josep Puig. El premi 
és la conseqüència d’un any ple d’activitat com és 
la participació per primer cop al projecte Cantània 
a l’Auditori de Barcelona, per ser 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 i 
per la implicació en activitats solidàries i esportives 
i en l’organització de tallers de família i cicles de 
xerrades.

Els altres tres finalistes al premi Jesusenc de l’Any 
van ser el Club de Ball Esportiu Twist de 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, el 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 
i la 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.

Al mateix temps va lliurar-se el Premi a la Trajectòria, 
guardó que en aquesta ocasió va recollir Ramon 
Ferrando Forment, per una dilatada vida de servei al 
poble de Jesús, des d’un vessant pública i també 
des de l’àmbit esportiu i cultural. Pere Panisello, 
president de l’Associació Josep Puig va destacar 
durant la seva intervenció l’orgull que suposava tenir 
a Jesús tantes persones i entitats amb possibilitats de 
guanyar un premi així, “i enguany els que formen la 
comunitat educativa del Daniel Mangrané, del nostre 
institut-escola, són un referent a tenir en compte al 
veure el molt i bé que estan treballant amb els nostres 
joves, convertint-se en uns grans mereixedors de la 
distinció”. Víctor Ferrando, alcalde de Jesús, va tenir 
paraules de felicitació per als guanyadors i per als 
finalistes així com per a Ramon Ferrando, premi a 
la Trajectòria del que va dir que “era un exemple a 
seguir per a tots els que estimem Jesús i volem fer 
coses pel nostre poble”.
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NOMINATS JESUSENC DE L’ANY I INICI DE FESTES

CLUB DE BALL ESPORTIU TWIST JESÚS

COMUNITAT EDUCATIVA IEDM

PREMI A LA TRAJECTORIA RAMON FERRANDO

PANOLI

SORTEIG PLAÇA DE BOUS

CORREBARS

SOCIETAT CULTURAL I ECOLOGISTA SANT JOSEP

CLUB CICLIESTA JESÚS PRIMITIVO CONESA
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DIVENDRES, 5 I DISSABTE, 6 DE JULIOL

PREGONERS

PUBILLES I HEREUS

PANOLI A LA PÈRGOLA

OFRENA DE FLORS I FRUITS A SANT FRANCESC

PUBILLES I HEREUS

ATRACCIONS AQUÀTIQUES

EXPOSICIÓ #25anysEMD

BALL EN HONOR DE PUBILLES I HEREUS20



Aquí teniu un resum de la nostra Festa Major. Dies farcits 
d’activitats i trobades amb colles d’amics i família que 
ens fan deixar de costat la rutina del nostre dia a dia. La 
Secció de Festes i el grup de col·laboradors treballem fort 
no sols aquests dies, sinó també molt abans per deixar-ho 
tot ben lligat, per aconseguir que el programa d’actes es 
desenvolupe segons el previst. Com ja sabeu enguany la 
nostra administració està d’aniversari. L’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús (l’EMD), el passat 22 de març, 
va complir 25 anys. Durant aquell cap de setmana es 
van realitzar una sèrie d’actes festius, protocol·laris i de 
reconeixements. 
Ara, durant la setmana de festes, el reconeixement públic 
va ser per a totes les persones que han format part de la 
gran família de la Secció de Festes. També vam fer una 
trobada de totes les pubilles i hereus d’aquests darrers 
25 anys, que amb les seues bandes i distintius originals, 
es van retrobar com durant l’any que van representar les 
nostres entitats. 
Tot això lligat al protagonisme especial que tindran durant 
tot l’any els joves que enguany han complit 25 anys. Ells 
van ser els nostres pregoners de la Festa i els autors de la 
portada del programa i l’exposició de Festes Majors. 
El dijous, 27 de juny, a la Pèrgola inscripció i sorteig dels 
llocs de la plaça de bous.
El divendres, 28 de juny, l’Associació Josep Puig 
organitzava el tradicional lliurament del guardó del 
Jesusenc de l’any 2018 i Premi a la Trajectòria. Els 
nominats eren: Club de Ball Esportiu Twist Jesús, Club 
Ciclista Jesús – Primitivo Conesa, Comunitat Educativa 
de l’Institut Escola Daniel Mangrané i la Societat Cultural 
i Ecologista Sant Josep. En el transcurs de l’acte es va 
donar a conèixer el nom del Jesusenc de l’Any 2018 que 
va ser per a la Comunitat Educativa de l’Institut Escola 
Daniel Mangrané i el guanyador del Premi a la Trajectòria 
que va ser per al Sr. Ramón Ferrando Forment.
El dijous, 4 de juliol, lliurament del programa i el panoli de 
la Festa Major per diferents punts de recollida pel poble. 
El divendres, 5 de juliol, concentració de penyes i 
colles del poble per iniciar el “Correbars” acompanyats 
de la Xaranga Xino Xano. Ja a la nit a l’ajuntament, 
acompanyats per  autoritats i representants d’entitats 
del poble, rebuda als joves del poble que enguany han 
complert 25 anys, pregoners de la Festa Major d’enguany. 
Desfilada cap a la pista de l’IE Daniel Mangrané on un 
escenari guarnit per a l’ocasió, a càrrec de l’Associació de 
Dones de Jesús, rebia un a un els 7 hereus i 16 pubilles 
a punt per ser proclamats de manera oficial. Comiat i 
fort aplaudiment als hereus i pubilles del 2018 per la 
tasca feta. Per finalitzar l’acte actuació de la Banda 
Manel Martines i Solà i mascletada per anunciar, ara sí, 
l’esperat inici de festes. Sense pausa, al mateix recinte 
de festes, inauguració de la Zona Jove. 
El dissabte, 6 de juliol, al matí els xiquets i xiquetes del 
poble van poder gaudir d’atraccions aquàtiques i aigua 
al camp de futbol. Al migdia el ja tradicional ball de 
vermut de l’Associació Cultural i Ecologista Sant Josep. 
Ja a la tarda tots preparats per l’ofrena. Enguany les 
entitats “portadores” del nostre patró van ser l’Associació 
Cultural 7 Cervells, pel seu 25è aniversari i la Confraria 
del Sagrat Cor, pel seu 20è aniversari. Des d’aquí agrair la 
participació a totes les entitats, col·lectius i associacions 
que any rere any hi prenen part. Ja a la nit, imposició del 
fermall del poble a pubilles i hereus i ball a la pista de 
l’IE Daniel Mangrané amb l’Orquestra Atalaia.

PUBILLES I HEREUS

ATRACCIONS AQUÀTIQUES

EXPOSICIÓ #25anysEMD
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El diumenge, 7 de juliol, al matí missa major en honor 
al nostre patró seguida de la Festa de Benvinguda als 
Nous Jesusencs, on donem la benvinguda als nascuts i 
nascudes l’any 2018. A la mateixa pèrgola, els 7 Cervells 
van preparar el ball de vermut. Ja a la tarda la Xaranga 
Xino Xano amb la seua música anunciava pels carrers 
l’arribada de l’esperat Cosso Iris. En total van desfilar 16 
carrosses. Tot i la pluja que en alguns moments va fer 
acte de presència, vam poder gaudir d’un Cosso Iris ple 
d’ambient i bon humor. A la nit a la pista de ball teatre en 
l’obra “Són criatures” a càrrec del grup local “Euterpe”. 
Aplaudir des d’aquí al nostre grup de teatre la valentia i 
el saber fer davant les inclemències del temps.
El dilluns, 8 de juliol, a primera hora posada de carros 
i carretes a la plaça de bous. Baldanada popular i III 
Concurs de Tractors. Durant el matí també va tenir lloc 
la tradicional Tirada Intercomarcal de Birles “Memorial 
Ramón Lapeira”. Al migdia els 7 Cervells a la pèrgola ja 
tenien preparada la gimcana i els jocs de carrer per als 
més menuts. A la tarda, prèvia a la missa homenatge a la 
gent gran, visita a l’Hospital de la Santa Creu als jesusencs 
i jesusenques que es troben allí. Abans dels sopars, 
exhibició de patinatge artístic a càrrec dels alumnes del 
Club Patí Jesús. Disco infantil a la pista d’estiu per als 
més petits mentre s’ultimen els preparatius del sopar 
i lliurament al jurat de la rebosteria per participar al 
“Concurs a la Millor Rebosteria”. Ja a la nit dos sopars, 
el de penyes i colles d’amics a la pista d’estiu i l’altre al 
casal jesusenc per a la gent gran. En acabar de sopar, a 
la pista de ball, gimcana de penyes i festa guateque fins 
la matinada. 
El dimarts, 9 de juliol al migdia encierro, primer per als més 
menuts amb bous de cartó i després per als grans amb 
animals de la ramaderia Lo Charnego. A la pèrgola dinar 
exclusivament per a dones organitzat per l’Associació 
de Dones de Jesús. Elecció d’alcaldessa, concurs de 
pizzes, musclada, dinar i música. En acabar, desfilada de 
mantons de manila cap a la plaça de bous per gaudir dels 
animals del Charnego. A la nit gran sessió de ball amb 
l’Orquestra Nueva Samurai i Trobada d’Hereus i Pubilles 
dels darrers 25 anys.
El dimecres, 10 de juliol, matinal de Jocs Esportius i 
Tradicionals organitzats per l’Associació Josep Puig. A 
la tarda “XXX Concurs Popular de Truites” seguit de la 
XXXVI edició de la gran “Paella Popular d’Arròs”. Després 
de sopar música amb l’Orquestra Titan.
El dijous, 11 de juliol, a la piscina podíem gaudir d’una 
matinal d’inflables aquàtics. Ja a la tarda,  a la plaça de 

bous animals de la Ramaderia d’Hilari Príncep. Tancava 
la tarda de bous l’embolada de la Penya lo Novillo de 
Jesús. A la nit la IX Trobada de Clubs de Ball Esportiu 
organitzada pel Club de Ball Esportiu Twist Jesús i festa 
jove amb el concert de Mr. Highland i Dj’s. La mateixa nit, 
abans de la festa jove, es va dur a terme una novedosa i 
divertida “I Gimcana de Whattsapp”. 
El divendres, 12 de juliol, trencada d’olles per als més petits 
de la casa. Al migdia encierro, primer per als menuts amb 
bous de cartó i després per als grans amb animals de la 
ramaderia Lo Charnego, seguit de la tradicional cervesada 
de la Penya Barcelonista de Jesús. Ja a la tarda,  tots 
als bous a gaudir amb els animals de la ramaderia de 
Fernando Mansilla. Aquella tarda també es va realitzar 
la IV Cagada del Manso i a la mitja part, com a novetat 
i organitzat per la Penya taurina “Lo novillo de Jesús” 
es va dur a terme el “I Concurs Infantil de Retalladors i 
Retalladores”. A la nit, a la pista d’estiu, millors versions 
musicals en rigorós directe a càrrec de LOS MARTINES. 
Uns moments de descans i per allargar la nit fins la 
matinada, espectacular actuació de l’Orquestra Seven 
Crashers. 
El dissabte, 13 de juliol, al matí parc d’atraccions infantils 
a la pèrgola. A la tarda preparatius de l’estofat, missa en 
honor a Sant Cristòfol i l’esperat tobogan urbà. Ja a la 
nit, sopar de l’estofat de bou i els magnífics focs d’artifici 
a càrrec dels 7 Cervells. Per acabar la nit i amb ella les 
festes, ball amb l’orquestra Montesol. Durant el ball es 
va fer el reconeixement a totes les persones que han 
format part de la Secció de festes des dels seus inicis 
fins l’actualitat. A la mitja part lliurament de premis del 
circuit de penyes, on “La Cosa Nostra” es proclamaven 
guanyadors i finalitzat el ball actuació del Dj local Joan 
Serra.
En aquests propers mesos per mig del “Mos parlem”, 
reunions amb entitats, el grup de penyes, i els Consells 
de Participació Ciutadana posarem damunt la taula la 
valoració d’aquests dies, aspectes de millora, quin model 
de Festes volem i cap a on volem anar. Tindrem temps per 
parlar-ne i això serà tasca de totes i tots!
No voldria acomiadar-me sense agrair als comerços i 
entitats que col·laboren amb nosaltres per tirar avant 
aquests dies de Festa Major. També a tots vosaltres, 
posseïdors de l’abonament i taules del ball,  per la 
confiança dipositada en nosaltres. I ja per últim, agrair la 
gran tasca de la Secció de Festes i els seus col·laboradors.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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MISSA MAJOR

BALL DE VERMUT 7C

CONCURS DE TRACTORS

VIII TIRADA INTERCOMARCAL DE BIRLES
MEMORIAL RAMON LAPEIRA

FESTA BENVINGUDA NOUS JESUSENCS

NIT DE TEATRE AMB EUTERPE

AIGUA I DIVERSIÓ A LA PÈRGOLA AMB
EL CASAL 7 CERVELLS

NOCES D’OR23

DIUMENGE, 7 I DILLUNS, 8 DE JULIOL



NADALCOSSO IRIS

1r PREMI 2n PREMI 3r PREMI

24



DILLUNS, 8 DE JULIOL

3r PREMI

BIRLES

CONCURS DE REBOSTERIA

SOPAR I GIMCANA DE PENYES

JOSERET I LA SEUA RONDALLA
A LA MISSA DE LA GENT GRAN

EXHIBICIÓ DE PATINATGE

PAULA TEJEDA
GUANYADORA DEL

CONCURS DE REBOSTERIA

SOPAR GENT GRAN



DIMARTS, 9 DE JULIOL
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ALCALDESSA MONTSE OLTRA

ENCIERRO

DINAR A LA PÈRGOLA

BALL DE MANTONS DE MANILA

MUSCLADA

DESFILADA MANTONS DE MANILA

BALL DE PUBILLES I HEREUS

TROBADA PUBILLES I HEREUS #25anysEMD



CLASSIFICACIÓ CIRCUIT DE PENYES 
2018-2019
 CLASSIFICACIÓ TOTAL PENYA
 1r 49 LA COSA NOSTRA
 2n 45 ARRANS DE SEGLE
 3r 43 TIBURONS
 4t 35 LLEPOLS
 5è 34 AIXÒ RAI
 6è 29 AIXÒ ÉS UN NO PARAR
 7è 26 CEDA EL JAMBO
 8è 22 AIXÒ MOS VA
 9è 19 22 DEL 3
 9è 19 MASSA POC
 10è 18 VISTA AL FRENTE
 11è 16 ANEM TIRANT
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PROGRAMA D’ACTES

DEL 2 AL 6 D’OCTUBRE
Festes Patronals de Sant Francesc 2019

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

DIMECRES, 2 D’OCTUBRE
20.00h Cinema amb la projecció de la pel·lícula “Jesús 
en el temps. Anys 1995-1996” que ens farà recordar o 
conèixer activitats, actes i persones del poble en temps 
passats. A càrrec del Sr. Sisco Paredes, Sr. Paco Fuentes 
i Mossèn Paco Vives. Lloc: Sala polivalent de l’EMD Jesús.

DIJOUS, 3 D’OCTUBRE
19.30h Encierro infantil pels carrers del poble.
Acte per totes les edats, amb bous de cartó. Animeu-
vos i porteu a córrer “l’encierro” caps de bou fets per 
vosaltres mateixos. Hi haurà premis per a les millors 
creacions. Us invitem a venir vestits adequadament per 
a l’ocasió i córrer davant dels bous. 

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

DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE
DIA DEL PATRÓ
10.00h Campanades al vol en honor al nostre patró Sant 
Francesc. 

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

11.00h. Missa solemne celebrada en honor del nostre 
patró Sant Francesc d’Assís. A continuació, processó pels 
carrers del poble.
Seguidament, inauguració de l’exposició de manualitats 
realitzades durant el curs per l’Associació de Dones de Jesús. 
Organitza: Associació de Dones de Jesús.
Lloc: Espai d’Exposició ImmArt (1a planta Edifici Immaculada).

14.00h. Dinar de Germanor per als associats del Casal 
de Jubilats Sant Francesc, al qual hi assistiran autoritats i 
entitats invitades pel Casal.
Preu tiquet: 12€ socis i 24€ no socis.
Sorteig de dos pernils.
Organitza: Associació de Jubilats Sant Francesc.
Lloc: Pèrgola Pati Immaculada.
A continuació sessió de ball social a càrrec de Sisco 
Paredes. 
Obert a tothom.
Lloc: Plaça Pati Immaculada.

18.30h Encierro infantil pels carrers del poble.
Acte per totes les edats, amb bous de cartó. Animeu-
vos i porteu a córrer “l’encierro” caps de bou fets per 
vosaltres mateixos. Hi haurà premis per a les millors 
creacions. Us invitem a venir vestits adequadament per 
a l’ocasió i córrer davant dels bous. 

19.00h Bous al carrer i bou embolat de la Penya lo 
Novillo de Jesús de la ramaderia d’Hilari Príncep.

Recorregut: C/ Séquia, C/ Vilàs, C/ Caritat, Plaça Gandesa, 
C/ Fortuna, C/ Vilanova.
Organitza: EMD Jesús i Penya lo Novillo de Jesús.

00.00h Gran sessió de ball amenitzat per Quartet DAVANNA
L’Associació de Dones de Jesús realitzarà un sorteig.
Preu entrada: 10€. Abonament: gratuït.
Lloc: Casal Jesusenc.

DISSABTE, 5 D’OCTUBRE
11.00h Presentació del Festival A Cel Obert a l’EMD de 
Jesús, al Claustre de l’edifici de la Immaculada, Espai 
ImmArt.
Tot seguit, descobreix què amaguen l’edifici de la Immaculada 
i el Convent de les Carmelites Descalces amb la visita 
històrica realitzada per l’historiador Hilari Muñoz.
Sortida des del Claustre de l’edifici de la Immaculada Espai 
ImmArt.
Les places són limitades! Inscriu-t’hi a info@acelobertfestival.
cat tot indicant quin dia vols assistir a la visita. Donatiu: 2€

11.00h - 13.00h Parc d’atraccions infantil. 
Lloc: Pati Immaculada. 

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

15.30h Sessió de Ball de Festa Major.

16.00h Final del Concurs de Guinyot.
Lloc: Pati Immaculada.

23.45h Moments de Ball amb Sisco Paredes i l’esperada 
festa SAGRANTANA amb la millor música dels 80 fins 
l’actualitat.
Gaudirem amb les millors versions musicals de tots els 
temps. Primera part per deixar-nos transportar anys enrere i 
recordar l’envelat, seguida d’una segona amb els millor èxits 
dels 80 fins l’actualitat.
Preu entrada: 10€. Abonament: gratuït.
Lloc: Casal Jesusenc.

DIUMENGE, 6 D’OCTUBRE
10.30h XII Milla Urbana de Jesús.
Cursa oberta a tothom. 
Recorregut: Avinguda Molins d’En Comte, Pl. De la Creu i C. 
Daniel Mangrané.
Organitza: EMD Jesús, Consell Esportiu Baix Ebre, Associació 
Josep Puig i Club Atletisme Terres Ebre.

11.00h Festival A Cel Obert a l’EMD de Jesús, al Claustre 
de l’edifici de la Immaculada Espai ImmArt.
Descobreix què amaguen l’edifici de la Immaculada i el 
Convent de les Carmelites Descalces amb la visita històrica 
realitzada per l’historiador Hilari Muñoz.
Sortida des del Claustre de l’edifici de la Immaculada Espai 
ImmArt.
Les places són limitades! Inscriu-t’hi a info@acelobertfestival.
cat tot indicant quin dia vols assistir a la visita.
Donatiu: 2€
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Festes Patronals de Sant Francesc 2019 ACTES D’INAUGURACIÓ
PAVELLÓ DE JESÚS

12.30h Partit - Exhibició de Bàsquet en cadira de 
rodes. Al finalitzar el partit s’invitarà al públic assistent 
a poder practicar aquest esport assegut en una cadira 
de rodes.
Lloc: Pavelló de Jesús. Organitza: ASSIDE.
Col·labora: COCEMFE Baix Maestrat.

13.30h Inauguració oficial del Pavelló de Jesús.
Acompanyant a les autoritats, representants d’entitats 
i públic assistent, estaran presents a l’acte els 
esportistes guanyadors de la “Nit de l’Esport Jesusenc” 
organitzada per la Penya Barcelonista de Jesús (anys 
1999 fins 2007) i també els premiats com a millors 
esportistes guanyadors dintre la Setmana de l’Activitat 
Física i la Salut, organitzada per l’EMD de Jesús (anys 
2015 fins 2019). Al finalitzar l’acte se servirà un petit 
refrigeri.
Lloc: Pavelló de Jesús. Organitza: EMD Jesús.

16.00h Presentació del futbol base i amateur del CF 
Jesús Catalònia.

18.30h Partit de Tercera Catalana  CF Jesús Catalònia 
VS Godall FC
Lloc: Camp de la Santa Creu.

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

20.30h. Versots
En ells es repassarà l’actualitat del poble des d’un punt 
de vista irònic i satíric. Esteu tots invitats a escoltar-
los!
Lloc: Davant l’Església Parroquial.
Els 7 Cervells fem saber,
gent de Jesús i voltants
diumenge dia 6 a les 20.30h es diran coses importants
Davant l’església parroquial 
lectura els versots
espectacle fenomenal
per a llestos i capsots
Hi haurà paraules d’amor
i també algun moc
veniu amb la roba adequada
que després hi haurà correfoc

A continuació Carretillada infantil a càrrec dels Diablons 
i Tabalerets 7C.
Lloc: Davant l’Església Parroquial.
Seguidament correfoc del Ball de Diables 7 Cervells de 
Jesús.
Recorregut: C/Daniel Mangrané, Pl. de la Creu, Av. Molins 
d’en Comte, C/Séquia, C/Vinebre i Pl. Bous.
A càrrec de l’Associació Cultural 7 Cervells.
Es recorda als participants del correfoc l’obligatorietat de l’ús 
de roba i materials adients per aquest tipus d’espectacle. 
Es demana que tots els veïns del recorregut protegeixin 
els vidres i portes de les façanes i també es recomana 
desconnectar les alarmes durant el correfoc.

VENDA DE TAULES PER A LES
FESTES DE SANT FRANCESC

Preu: 15€. Lloc: Oficina Municipal de Jesús
Dies de Venda: A partir dilluns 16 de setembre en horari 
d’atenció al públic. Els matins de 9h a 14h i els dijous la 
tarda de 16.30h a 19.00h

Horaris de l’Exposició de l’Associació de Dones 
i dels #25anysEMD:

Divendres i dissabte de 12h a 13h i de 18h a 20h.
Diumenge de 12h a 13h.

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

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

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

CANVIS PARADA BUS DURANT LES FESTES  
DE SANT FRANCESC

El divendres, 4 d’octubre d’11.00h a 13.00h amb motiu de 
la processó de Sant Francesc.
El diumenge, 6 d’octubre a partir de les 10.00h Milla 
Urbana i a partir de les 20h Correfoc.
Aquests dies i durant aquestes franges horàries, la parada 
d’autobús estarà ubicada únicament a les illetes d’entrada 
al Poble.
Disculpin les molèsties.

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

Pel fet d’assistir als actes de les Festes de Sant Francesc, 
doneu el vostre consentiment perquè les imatges en les 
quals sortiu siguin publicades al web de l’EMD o altres 
mitjans gràfics que consideri l’EMD de Jesús.
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CASTANYADA 2019

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

 A les 18h
 Concentració a la pèrgola de 

xiquets i xiquetes.
 Disfressa’t i participa als tallerets 

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

 Passadís de Terror només per als 
més valents.

 A partir de les 20h

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

AFORAMENT LIMITAT

Dissabte 5 d’octubre
busca l’urna a la zona de la pèrgola

de 11h a 14h
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JOCS ESPORTIUS I TRADICIONALS

TROBADA DE BALL ESPORTIU

CONCURS DE TRUITES

PREPARATIUS PAELLA POPULAR

PAELLA POPULAR

GIMCANA DE WHATSAPP

ELS LLÉPOLS GUANYEN EL PREMI AL BON GUST I
EVA ESCODA GUANYA L’INGREDIENT ORIGINAL I

LA PRESENTACIÓ

DIMECRES, 10 I DIJOUS, 11 DE JULIOL
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DIVENDRES, 12 DE JULIOL

TRENCADA D’OLLES

PUBILLES, HEREUS I “LOS DEL DIVENDRES”

CERVESADA PENYA BARCELONISTA

CONCURS INFANTIL DE RETALLADORS

LOS MARTINES

BALL DEL FANALET

BALL DE PUBILLES I HEREUS

SEVEN CRASHERS



DISSABTE, 13 DE JULIOL
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TOBOGAN URBÀ

ESTOFAT

SECCIÓ DE FESTES #25anysEMD

ORQUESTRA MONTESOL

PREPARATIUS ESTOFAT

PREPARATIUS CASTELL DE FOCS

LA COSA NOSTRA GUANYA EL CIRCUIT
DE PENYES 2019

SEAN DJ

CONCURS INFANTIL DE RETALLADORS



CURSA 5/10 KM
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La vuitena cursa del “Circuit Running Sèries de les 
Terres de l’Ebre” va reunir a Jesús aquest dissabte, 
7 de setembre, 500 participants per disputar la cursa 
que forma part del circuit de curses d’asfalt de les 
Terres de l’Ebre. Aquest 2019 el circuit de curses 
d’asfalt consta de 11 proves que portem per pobles 
del Baix Ebre i Montsià. El circuit s’iniciava el passat 
mes de febrer a Amposta.
El circuit de Jesús constava d’una volta de 5 km de 
distància i transcorria per carrers i camins urbans 
del poble que portaven als participants a la carretera 
entre Jesús i Roquetes, lloc on es trobava la sortida i 
l’arribada. Aquest any amb un canvi de recorregut que 
portava pels llocs més emblemàtics de la població.
Remarcar que aquest any, a més de les curses de 5 
i 10 quilòmetres també es va prendre la iniciativa de 
dur a terme una marxa popular, iniciativa que va tenir 
un èxit aclaparador, formant part d’aquesta fins a 300 
participants.
La prova organitzada per l’Associació Jesús es Mou 
va comptar amb la col·laboració de l’EMD de Jesús, 
l’Ajuntament de Tortosa, Policia Local de Tortosa, 
Policia Local de Roquetes, Circuit Running Sèries TE, 
Diputació de Tarragona, Secretaria General de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Esportiu 
del Baix Ebre. Destacar la col·laboració en forma 
de productes, material i regals per als participants 
de les empreses col·laboradores i com no als 50 
voluntaris/àries que van vetllar en tot moment pel bon 
desenvolupament d’aquesta.

5km 
Classificació 5k general masculí:
1- Aitor Tomàs Buitrago 0:17:13h CEU SUDACTIU
2- Josep Ramon Sanahuja Barranco 0:17:31h A.A. 
XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
3- David Roda Sales 0:17:51h INDEPENDENT

Classificació 5k general femení:
1- Gina Brull Albiol 0:21:06h TRAIL RUNNING CABRA 
FEIXET
2- Hajar El Azzioui 0:22:03h INDEPENDENT
3- Susana Castells Lopez 0:22:03h CE TRENCACIMS

10 km
Classificació 10k general masculí:
1- Ali Fathi 0:33:42h INDEPENDENT
2- Musa Sowe 0:34:24h TRAIL RUNNING CABRA 
FREIXET
3- Samuel Alemany Sebastià 0:35:27h INDEPENDENT

Classificació 10k general femení:
1- Imane El Bouhali 0:39:22h INDEPENDENT
2- Joana Gil Codorniu 0:43:16h INDEPENDENT
3- Àngela Barón Villalba 0:43:56h TRAIL CER LA SENIA

Tanmateix, en finalitzar l’entrega de premis, l’Associació 
Jesús es Mou va lliurar a Càritas Diocesana de Jesús 
un xec de 1800€ per tal de contribuir en l’obra que fa 
aquest òrgan en la nostra societat, i contribuint així de 
forma solidària fidels a l’ànima per la qual es va crear 
l’Associació Jesús es mou.
Des de l’Associació Jesús es mou només ens queda 
agrair a tots els participants tant de cursa com de 
la marxa popular i, de forma extensa, a tots els 
col·laboradors, que han contribuït tant de forma 
econòmica com en ajuda física el dia de la cursa, 
sense la seva ajuda incansable no seria possible 
dur a terme la cursa, al món empresarial, el qual 
mitjançant ajuts totalment desinteressats han fet 
possible assolir l’objectiu marcat per l’Associació, als 
estaments públics, que sempre han tingut les portes 
obertes i han contribuït en tot el que ha estat possible 
i, a la EMD de Jesús, la qual ens ha donat totes les 
facilitats organitzatives i la seva ajuda per assolir el 
nostre repte.
MOLTES GRÀCIES A TOTS.

CURSA “5 I 10 KM DE JESÚS” + MARXA POPULAR –
RUNNING SÈRIES TERRES DE L’EBRE
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NOTA D’AGRAÏMENT DES DE CÀRITAS
El passat mes de juny l’Associació de Voluntaris de “La 
Caixa” de les Terres de l’Ebre va organitzar una vegada 
més la campanya “Cap nen sense bigoti”, és una recollida 
de llet que es fa a les Terres de l’Ebre a benefici de les 
entitats benèfiques locals, aquesta vegada es va promoure 
a les escoles, i durant la setmana del 10 al 14 de juny 
els alumnes de l’Escola Daniel Mangrané van recollir 70 
litres de llet que ens van lliurar als membres de la junta de 
Càritas Parròquia de Jesús, moltes gràcies als organitzadors 
i a totes les famílies que hi van col·laborar.
També volem donar les gràcies al donatiu que ens van fer 
la cooperativa INFITCOOP, creada pels alumnes de l’Institut 
Daniel Mangrané, els quals van decidir donar a Càritas 
Parròquia de Jesús el donatiu corresponent als acords 
estatutaris de la seva entitat, ens van fer entrega de 22’20€.
Moltes gràcies també al Club de Futbol Jesús Catalònia que 
ens va fer un lliurament de 100 €, tots sabem que al darrera 
d’aquestes entitats hi ha l’esforç de moltes persones de 
forma altruista i solidaria.
I per últim donar les gràcies i felicitar a l’Associació Jesús Es 

Mou que el passat dissabte dia 7 de setembre va organitzar 
la tradicional cursa de 5 i 10 km, incorporant també una 
marxa de 5 km apta per a tothom, seguida d’un sopar i 
d’una festa amb diverses actuacions musicals, durant la 
qual ens van fer lliurament d’un xec per valor de 1.800 €, 
quantitat obtinguda amb els beneficis de la festa i amb les 
aportacions particulars fetes durant la mateixa.
Valorem moltíssim no sols la quantitat rebuda (que és 
considerable i arribarà per a pal·liar moltes mancances), sinó 
també la iniciativa perquè va ser tot un èxit d’organització i 
de participació, tot el poble s’hi va abocar i va acabar sent 
un dia molt bonic.
Moltíssimes gràcies a tots: organitzadors, voluntaris que hi 
van col·laborar i a totes les persones que ho van fer possible 
amb la seva assistència, Tots junts a través de l’esport, la 
festa i l’esperit solidari !
Moltes gràcies a tots, des de Càritas Parròquia de Jesús 
ens sentim molt recolzats, i aquests fets contribueixen a 
la sensibilització i apropament entre les persones, molt 
importants a l’hora de créixer junts com a poble.

SORTEIG CARNETS PER ANAR AL CAMP NOU TEMPORADA 2019-2020
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OBRES I MILLORES

PRIMERA FASE URBANITZACIÓ EXTERIOR DEL PAVELLÓ

NOVES PIQUES MENJADOR ESCOLAR

SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES IEDM

RAMPA D’ACCÉS
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CAMPAMENTS VALLIBONA 19

DARC

Un any més, i ja en són 18, l’Esplai Sant Francesc, 
de Jesús, ha ofert uns campaments, del 22 al 28 de 
juiol, a 57 xiquets i xiquetes de la Parròquia. Un espai 
que ha volgut ser educatiu i recreatiu a la vegada, on 
s’hi ha conjugat la convivència, la fe, el contacte amb 
la natura, la relació amb els habitants del poble, el 
respecte amb l’entorn i les ganes de passa-ho bé.
I també un any més, hem escollit el poble de Vallibona, 
a la zona esportiva “El Parralet”, propietat de 
l’Ajuntament, per tot un conjunt d’avantatges: el lloc 
(Vallibona està a uns 70 kms. de Jesús), la facilitat 
de relació amb la gent del poble, les instal·lacions: 
polisportiu, piscina, lloc d’acampada (fora del poble 
però molt a prop del poble), facilitat del contacte amb 
la natura...
L’allunyament de la família, les activitats a plena natura, 
la convivència intensa, la proposta de joc, fantasia, 
de superació personal i de relació amb l’entorn són 
característiques que defineixen els campaments com 
una activitat excepcional. Els campaments sempre 

han estat una experiència educativa impactant i un 
laboratori pedagògic de primer ordre. 

El tema, fil conductor, ha estat: el nostre cos. 
Leonardo Da Vinci deia: “El cos humà és una obra 
d’art”. És per això que hem de saber valorar i apreciar 
el nostre cos. “Jo sóc jo i les meves circunstànces”, 
com deia Ortega i Gaset i en aquest jo hi entra el cos. 
Tot i ser un,  té molts membres: les mans, els ulls, 
les orelles, el cor... Amb activitats i jocs relacionats 
amb els membres del cos hem anat treballant i jugant 
aquests 7 dies. L’home està fet de manera que tot ho 
realitza des del seu esperit interior i des de la seua  
corporeitat, perquè l’home no és una dualitat sinó que 
és una totalitat i des de la seua totalitat s’expressa i 
es realitaza amb paraules i gestos.

Una vegada més agraïm a l’Ajuntament i a la gent del 
poble la seua acollida i que ens hagin facilitat tant les 
coses. Moltes gràcies.

Paco Vives

Des de l’associació D’ARC  volem manifestar en aquest 
informatiu la nostra gratitud tan a la EMD Jesús, com a 
la comissió de festes, la seva col·laboració en facilitar 
els espais i llocs necessaris per la gent discapacitada.
També com no als regidors que estan treballant en la 
millora d’accessos al nostre poble, al senyor alcalde 
per estar al cap de les propostes que li arriben i que 
no deixa de costat.
Ens em pres dos mesos de vacances, estem continuant 
aquest mes de setembre amb les manualitats, amb el 
tema del reciclatge on poc a poc anem caminant pel 
camí que ens pot portar a tindre aquest apreciat local 
que tant ens fa falta, però si més no cada cop es més 
prop.
També estem molt contents per l’arreglo de les pujades 
i baixades per poder anar a Tortosa amb cadira de 
rodes el discapacitats, en cotxet els nens, i passejant  

la gent gran, una gestió que fa temps estàvem portant i 
que per fi s’ha fet, agraïm a la Generalitat departament 
de carreteres la seva tasca.
Gràcies a tots.
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CASAL JUBILATS SANT FRANCESC - JESÚS
Un altre cop ens posem en contacte amb tots vosaltres. 
Fem un petit resum de les activitats que tenim 
programades i esperem dur a terme aquets darres 
mesos de l’any 2019.
El 4 d’Octubre, es realitzará el dinar del nostre Patró  
Sant Francesc amb el següent  programa.
A les 11 missa, tot seguit la processó, a les 14 hores  
dinar de germano a la Pèrgola o bé al Casal Jesusenc, 
segons ho permeti el temps; despres del dinar tindrem 
ball, patrocinat per l’EMD Jesús,  amb  SISCO PAREDES 
(esta obert a tothom). I sorteig de dos pernils.
Preu tiquet dinar 12 € els Socis i 24 € els no Socis.

També tenim pendents per realitzar els següents viatges:
El 26 i 27 d’Octubre, viatge de 2 dies a CARDONA, Mines 
de Sal, Tren del Ciment, Jardins Artigues, Berga, etc.
Del 13 al 15 de desembre (3 dies) PRENADAL, Pueblos 
con encanto de Aragón, Jaca, Ainsa, Alquezar, San Juan 
de la Peña, etc..

Ja està oberta la inscripció per tots dos viatges.
També tenim previstos aquests altres actes:

31 d’Octubre: Sopa/ball, Festa Castanyada.

31 Desembre: Sopa/ball, Festa Cap d’Any.

Una Salutació molt cordial per a tothom de part de tota 
la Junta Directiva i fins la propera. 

El passat dia 27 de juliol l’Associació de Veïns del 
Pou de la Conxa va celebrar com de costum la seva 
festa tradicional, que reuneix a la majoria de residents  
i estiuejants de la urbanització amb el propòsit de 
mantenir el contacte i ampliar les relacions veïnals,  
passant una bona estona tots plegats i gaudint del 
bon companyerisme, malgrat que a última hora el 
temps no ens va acompanyar i el fort vent ens va fer 
plegar una mica més aviat del previst.

L’acte es va iniciar amb uns jocs i entreteniments 
per la mainada, amb repartiment de llaminadures per 
tothom, i acompanyat d’una cervesa da popular pels 
majors que van portar al més petits, i que va ser la 
delícia dels presents donada la gran participació que 
augura el bon futur i la continuïtat de la festa.

A continuació i feta ja l’hora de sopar, es va iniciar 
la tanda d’aquest acte, com de costum compartint 
cadascuna de les famílies els àpats preparats 
personalment acompanyats del cava fresquet que 
l’organització va repartir entre el seus associats.

Els actes van estar amenitzats per la bona companyia 
de “SOPES DE FRIGOLA” que ens va fer gaudir de la 

seva bona musica invitant als assistents a ballar amb 
cançons del passat i del present.

Entre actes i van haver diverses activitats per la 
concurrència, sortejos, jocs, i repartiment d’infinitat de 
regals donats per diversos col•laboradors.

Des d’aquí voldríem agrair l’assistència de les 
autoritats que sempre ens han acompanyat (Sra. 
Mònica Sales), la col·laboració especial de la EMD DE 
JESÚS, així com les aportacions de MULET HIDALGO, 
MONTERO&GRAU, FLORS MÒNICA, GOTIM, GRÀFICA 
DERTOSENSE, CARLOS RIPOLLES i MILENIUM 
MOTORS, ja que gràcies a tots ells vam poder portar a 
cap aquesta meravellosa festa.

I per finalitzar, com no, també un agraïment especial 
a tots els assistents, ja que sense la seva presència 
seria del tot inútil l’organització de l’acte, i encoratjar 
als que per circumstancies personals no hi van ser  
presents per a que ho facin en la propera edició 
engrandint tots plegats aquesta magnífica festa.

Salutacions.

LA JUNTA DIRECTIVA 14/09/19

FESTA POU DE LA CONXA
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LA FELICITAT, LA CONSTÀNCIA I ELS APARCAMENTS RESERVATS
Mo Gawdat, exdirectiu de Google, que va perdre el seu 
fill de manera traumàtica, va escriure un llibre que porta 
aquest títol: “El algoritmo de la felicidad” (Zenith). La 
fórmula és senzilla: felicitat és igual a realitat menys 
expectatives. Gawdat explica que podem ser feliços 
canviant la realitat (que és més difícil) o ajustant les 
expectatives (que és més barat).
Aquesta cita ens ha vingut al cap al moment de comentar 
en aquest article, que molt amablement ens cedeix 
l’Informatiu Jesusenc, un fet de la realitat que no només 
no ens agrada, sinó que ens incomoda bastant. Es tracta 
del mal ús que es fa dels aparcaments reservats, en 
general, i particularment, dels que fa poc es van posar al 
Consultori mèdic de Jesús. 
Aquestes places d’aparcament reservades les vam 
sol·licitar la nostra associació ASSIDE per tal de facilitar 
l’accés al Centre a les persones amb mobilitat reduïda. 
Ara veiem amb indignació que s’aparca en l’espai entre 
els 2 aparcaments, o bé directament en les zones 
reservades per part de persones que no tenen la targeta 
corresponent.
Evidentment no pensem ajustar les nostres expectatives 
a la realitat, i no pararem d’exigir el compliment de la llei 
i de les normes d’aparcament, perquè hi tenim dret.  
Amb tota la constància del món demanem, i demanarem, 
que es deixin lliures les places d’aparcament reservades, 

i les zones entre elles, que necessitem per entrar i sortir 
dels nostres vehicles adaptats. 
Requerim a l’administració i a la policia local que 
penalitze els incompliments. 
Reivindiquem el civisme de la ciutadania per respectar 
aquests espais i per denunciar qualsevol transgressió 
en aquest sentit.
Natros volem canviar aquesta realitat de no respectar 
els llocs d’aparcament reservats per a les persones amb 
mobilitat reduïda, i no pararem d’insistir. 

Benvolguts:
Molts vau ser presents a la presentació, o teniu a casa, 
o heu llegit, el llibre “Jesús en guerra 1936-1939” que 
vam presentar el passat 22 de març a la EMD. És un llibre 
que a més de Jesús i Tortosa, ha tingut difusió en àmbits 
concrets de Barcelona, especialment entre historiadors. 
Fins i tot l’han demanat un parell d’historiadors de 
Madrid i de Sevilla.
Estan en marxa altres llibres sobre Jesús. Un 
pràcticament acabat.
Un que estic fent és sobre la gent de Jesús. Els nascuts 
a Jesús i, també, els que no havent nascut hi viuen o hi 
han viscut un temps llarg.
Demano la col·laboració de tots aquells que puguin 
aportar alguna informació. Es tracta de recollir, encara 
que sigui breument, dades de persones que han tingut al 
llarg de la història o tenen en l’actualitat alguna rellevància 
en un camp o un altre: polític, econòmic, social, religiós, 
pedagògic, científic, professional, esportiu, militar, d’acció 
solidària, artístic, lúdic, tecnològic, d’investigació, literari, 
empresarial, etc. 

Tota persona que hagi destacat en alguna cosa.
Inclou qualsevol que pugui ser reconegut per algun 
assumpte especialment curiós, encara que no sigui de 
gran magnitud. Exemples: un pagès que ha estat pioner 
o innovador en les tasques agrícoles; una dona que era 
una gran bordadora; un viatger o mariner que més de 
cent anys enrere (no en l’actualitat) va anar a països 
distants com Xina o Austràlia; un que va combatre com 
a soldat a la guerra de Cuba o Filipines; un emigrant o 
un exiliat que va fer un negoci important a l’estranger; 
un que fos un gran organitzador de les Festes Majors; 
un líder encara que es limités a nivell local; un molt 
“manetes”, etc.
Inclou a gent que ha estat al poble, encara que no hi 
hagués nascut. Per exemple, diversos rectors o vicaris de 
la parròquia; religioses de la Consolació, les Teresianes 
o les Carmelites; professors tant de la Immaculada com 
de l’escola pública, etc.
Tota informació serà benvinguda. Gràcies.
Per a contactar: daniel@cinemanet.info
Tel. 626 619 537   

NOU LLIBRE SOBRE JESÚS

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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Aquest 11 S ha estat especial per diversos motius:

- Perquè estem a les portes de la sentència del 
judici farsa als nostres representants polítics i als 
presidents de l’ANC i d’Òmnium Cultural. Totes i tots 
ells ja porten gairebé dos anys en presó preventiva 
a l’espera d’una sentència que, probablement, serà 
dura i injusta. 

- Perquè el President Torra serà jutjat el 25 i 26 de 
setembre pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) per un suposat delicte de desobediència al 
negar-se a retirar la pancarta de suport als presos 
polítics i per mantenir els llaços grocs als edificis 
públics, durant la campanya electoral. La querella 
fou presentada pel partit ultra VOX i per la Fiscalia 
que va fer una valoració dels llaços com un símbol 
de caràcter “ideològic i partidista” que només 
representava “els postulats d’una part de la societat 
catalana”. El president de la Generalitat va admetre 
haver desobeït perquè es deu “a un mandat superior 
de la ciutadania de defensa dels drets humans” i  
es va sorprendre de la celeritat de la data del judici, 
que coincideix amb el debat de política general al 
Parlament, assegurant que “la justícia és lenta 
només quan vol”.

- Per la desunió del partits independentistes, que es 
va fer evident durant la campanya de les eleccions 
municipals i europees i, especialment, arran dels 
pactes postelectorals.

Però, malgrat trobar-nos en aquest moment tan 
especialment complicat, enmig d’un desencís general 
l’ANC, amb el suport d’Òmnium i l’AMI, ha tornat a 
demostrar una enorme capacitat de mobilització.  I 
encara que les xifres revelen que la manifestació 
d’aquest 2019 ha estat la més fluixa de la dècada, 

els que hem tingut el privilegi de ser-hi hem viscut, 
altre cop, un dia històric. Els llocs on s’han celebrat 
els actes de la Diada, com el del Fossar de Moreres, 
el Passeig Lluís Companys, el Pla de Palau, Gran Via, 
Plaça Espanya... i tots els bancs, bars i terrasses 
d’aquestes zones i dels carrers propers estaven plens 
a vessar.  
Com a novetat, enguany s’ha organitzat una fira a 
Pla de Palau on s’ha posat en marxa la Campanya 
de Consum estratègic que anima la ciutadania a 
afiliar-se a sindicats “compromesos amb el país”, a 
votar candidatures independentistes en els eleccions 
dels col·legis professionals i a contractar serveis de 
companyies que no van marxar de Catalunya l’any 
2017.
A tot arreu, el civisme, la cordialitat, el bon ambient 
han brillat amb llum pròpia. Però, malgrat això, 
hem pogut escoltar, amb estupefacció, com els 
mitjans de comunicació espanyolistes explicaven 
que “hem punxat”. Si  aplegar una manifestació de 
600.000 persones no és un èxit,  com hauríem de 
qualificar la resta de manifestacions? Vuit anys de 
manifestacions continuades d’aquesta envergadura, 
encara que enguany no s’hagi arribat al milió, posen 
en evidència el compromís de la gent amb el país, gent 
que sí sabem que ja vam votar i guanyar el primer 
d’octubre. Quan la societat civil mobilitzada, Govern 
i majoria independentista del Parlament anem junts 
som capaços d’anar molt lluny! I ara, hem de tornar 
a donar una resposta unitària a la sentència dels 
nostres presos polítics, perquè tenim clar que només  
la INDEPENDÈNCIA ens portarà la llibertat i que el 
nostre objectiu és fer realitat la REPÚBLICA CATALANA.  
Per això HO TORNAREM A FER i HO FAREM BÉ!

Jesús x Independència

11 SETEMBRE: OBJETIU INDEPENDÈNCIA
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Aquesta temporada està sent una de les més actives i 
participatives de la història dels 7C. A les nombroses 
actuacions, se li ha de sumar la gran quantitat de 
participants en cada una d’elles i el protagonisme que va 
adquirint, poc a poc, la colla infantil.
FESTES MAJORS JESÚS
Els 7C ens vam estar molt dinàmics a les Festes d’estiu: 
Presentació de les pubilles i traca i castellet pirotècnic fi 
de l’acte, ofrena amb el casal d’estiu, la colla infantil, Lo 
boti i Hydracus. Cervesada i entrega del xumet al Boti, jocs 
infantils a càrrec del casal d’estiu (encara que semblés un 
dia de tardor...) i gran castell fi de festes. Com sempre, molt 
presents.
CORREFOCS, TROBADES I ACTUACIONS VÀRIES
Durant l’estiu, a part de la III Trobada de Bestiari mitològic 
que es va realitzar abans de les Festes, també vam participar 
(junt amb les altres colles de diables “locals”) en la part 
final de la Inauguració dels World Sport Games. Un acte 
on hi van ser presents 40 països, milers de participants 
i que es va retransmetre en directe per la televisió local i 
per internet. Després van seguir els tradicionals correfocs 
i trobades de: Camarles, Amposta, La Galera (on vam 
realitzar també un petit muntatge pirotècnic dalt la Torre 
Medieval catalogada com a bé cultural d’interès nacional), 
Bellvei del Penedès, Freginals, Tortosa i Vinaròs.
Durant aquestes actuacions la colla infantil cada cop es 
sent més solta i en més confiança. I seguint amb els més 
menuts, des dels 7C agraïm moltíssim la donació que 
la família Montero-Gallego ha fet de les forques petites 
a l’entitat, que ja es van estrenar el 15 de juny en la 
presentació de la colla infantil. Esperem que més endavant 
es puguin utilitzar les 25 “forquetes” a la vegada!! voldrà 
dir que tindrem 25 diablets!!! 
També destaquem la gran participació en la majoria de les 
actuacions, entre 50-60 participants entre adults i infantils 
i fins i tot quasi 90 participants a Tortosa. Precisament 
a la ciutat veïna vam ser els Guanyadors del VIII Concurs 
enceses Ciutat de Tortosa, tant el jurat expert com el públic 
van creure que era la millor encesa del Concurs. Amb 
aquesta victòria els 7C ja sumen 3 premis i es suma als ja 
aconseguits els anys 2012 i 2014.  
De moment resten pendents: Vandellòs i Jesús a Sant 
Francesc, on hi haurà novetats...
I un estiu més s’ha realitzat el Casal d’estiu….i ja en van 
20!!!!! En aquesta ocasió 65 xiquetes i xiquets van aprendre 
i xalar gràcies als monitors i monitores 7C. Moltes gràcies a 
les famílies que confien en natros.

CORREFOC ESPECIAL 25è ANIVERSARI A SANT 
FRANCESC
A les Festes Patronals, a més dels actes que solem fer 
darrerament: cercavila sense foc, carretillada infantil i 
muntatge pirotècnic a la plaça de Bous, enguany hi haurà 
2 novetats:
Els Versots, que es realitzaran enfront l’església abans 
de la carretillada infantil. En ells es repassarà l’actualitat 
del poble des d’un punt de vista irònic i satíric. Esteu tots 
invitats a escoltar-los!! 
Els 7 Cervells fem saber, 
gent de Jesús i voltants
diumenge dia 6 a les 20:30h es diran coses importants

Davant l’església parroquial
lectura dels versots
espectacle fenomenal
per a llestos i capsots

Hi haurà paraules d’amor
i també algun moc
veniu amb la roba adequada
que després hi haurà correfoc

Correfoc Multitudinari  per tal de commemorar els 25 
anys de l’entitat. La intenció és que a més dels membres 
habituals de l’entitat en els darrers anys, prenguin part 
també aquelles persones que en algun moment o altre de la 
història dels 7C havien estat part activa tant com a diables, 
tabalers, intendència, carro, etc... REVIVIU la MÀGIA del 
FOC!! i també és una bona oportunitat per a aquells socis 
que mai han sortit activament a un correfoc ho puguin fer. 
Volem congregar el major nombre possible de participants.
Per temes organitzatius s’agraeix moltíssim que s’informi 
de la participació a qualsevol membre de la Junta 7C. 
I per a finalitzar Castell de foc fi de festes a la Plaça de 
Bous.
Per a més detalls dels horaris vegeu programa de festes.
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Per 3ra edició consecutiva l’associació arriba a la fase final: 
“L’infern al cel”. En aquest cas es vol apropar l’art i la 
cultura popular a tota la població. Es tracta de la realització 
d’un dibuix de grans dimensions (300 m2, aprox) sobre la 
cultura popular i figures del foc: diables, dracs, tabalers i 
grallers, gegants, cap-grossos... Fent que hi ha hagi una 
exposició d’art permanent.
Només falta desitjar unes bones Festes de Sant a Francesc 
a totes les jesusenques, jesusencs i visitants.
(Fotos de @lamunu)

Salut i Foc - Junta 7C -. 

UN ESTIU 7C MOLT PARTICIPATIU I CARREGAT DE VIVÈNCIES
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Convoca:  Societat Cultural i Ecologista Sant Josep

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

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

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

Extensió: de 25 a 50 versos.
Els treballs es presentaran per triplicat, mecanografiats 

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

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

Termini de presentació dels treballs:10/12/2019

Lliurament de premis: Dissabte, 11/01/2020, a 
les 19 hores, a la sala Jordi Brull, de l’EMD de Jesús.

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

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

XXII PREMI RAMON FERRANDO ADELL DE POESIA

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

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

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

S’estableixen les categories següents:
a) Nascuts o residents a Jesús que cursen fins a 4t 
de primària.
b) Nascuts o residents a Jesús que cursen 5è de 
primària.
c) Nascuts o residents a Jesús que cursen 6è de 
primària.
d) Nascuts o residents a Jesús que cursen ESO
e) Oberta a tots els joves de fins als 18 anys.

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

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

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

Termini de presentació dels treballs: fins el  
10/12/2019.

Lliurament de premis:  Dissabte 11/01/2020, 
a les 19 hores,  a la sala Jordi Brull, de l’EMD de 
Jesús.

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

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

NOTA DE CONDOL
La família Navarro Segura agraeix totes les mostres de condol i afecte que
ha rebut dels familiars, amics i coneguts per la defunció del nostre pare
Javier Navarro Bayerri.
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ASSOCIACIÓ DE DONES DE JESÚS
Aquest estiu hem col·laborat amb l’esplai de 
l’Associació Cultural i Juvenil 7 cervells oferint un 
cop per setmana tallerets: de cosir i confeccionar 
manualitats, ha estat un labor molt gratificant tant 
per als nens com per a nosaltres, el proper any volem 
repetir.
Una vegada passat l’estiu tornem a emprendre les 
activitats de l’Associació. Animem a les sòcies que 
feu manualitats que per l’exposició que farem a les 
Festes de Sant Francesc a l’espai d’exposició de la 
1a planta de l’Edifici de la Immaculada, necessitem 
que ens porteu tots els treballs que heu fet durant el 
passat curs, aquest any la inauguració de l’exposició 
es farà el dia del patró, el divendres 4 d’octubre, al 
matí posteriorment de la missa i processó.
Com tots els anys l’Associació també participarà 

al concurs de guinyot. I com és tradició, la nit del 
divendres al ball farem una rifa, d’una manualitat feta 
per nosaltres.
Les activitats de l’Associació començaran abans de 
festes de Sant Francesc, el dimarts 1 d’octubre. Si 
voleu fer alguna de les activitats que fa l’Associació 
podeu venir a apuntar-vos al local en dimarts o 
dimecres a la tarda, durant les hores de classe.
Per poder fer una actualització de les dades de les 
sòcies us demanem que ens feu arribar a l’Associació, 
bé per mig del telèfon 650483433 o personalment 
a qualsevol dels membres de la junta, els números 
de compte actualitzats i l’IBAN corresponent així com 
si heu tingut algun canvi en la vostra adreça, i a les 
dones que encara no sou sòcies us animem a fer-vos-
hi!

El 2 de setembre, dia dedicat al riu dintre les Festes 
de la Cinta, van tenir lloc les “Regates de Muletes - 
Regata de la Senyera de Tortosa”. Com tots els anys i 
des de la seua primera edició, el nostre poble va estar-
hi representat. Els valents i valentes que van formar 
part de l’equip van ser: David Mulet, Ramon Codorniu, 
Leandro Brincula, Gemma Ginovart, Ramon Masip, 
Gerard Borràs i Jordi Pla que, conduits per Nil Solà, 
van arribar a la final absoluta. Disputada aquesta, la 
nostra embarcació va acabar en un meritori tercer lloc. 
Moltíssimes felicitats!

REGATES DE MULETES 2019 - REGATA DE LA SENYERA DE TORTOSA
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US ESPEREM A TWIST CBE JESÚS!!!
Nou èxit del CBE TWIST el dijous de les Festes  Majors 
de Jesús amb una magnífica exhibició de ballarins i 
ballarines dels grups de social i de les parelles  de 
competició de l’escola. Agraïm la participació de 
totes les parelles participants i molt especialment 
a Eva Nieto i Carles Cirera, campions del món en la 
categoria Senior II i Aleix i Aina, de l’Escola Endansa 
de Montcada i Reixach que ens van fer gaudir del seu 

magnífic ball, així 
com  dels campions 
d’Espanya juvenil 
Alexis i Adriana.
Adjuntem l’oferta 
per al proper curs 
i us animen a 
visitar les nostres 
instal.lacions i 
provar gratuïtament 
qualsevol de les 
moltes modalitats 
de ball que 
oferim... i aquest 
curs MATRÍCULA 
GRATUÏTA!!!!!
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WORLD SPORTS GAMES

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

Del 2 al 7 de juliol atletes amateurs de 42 països 
de diferents continents van competir a Tortosa i a les 
diferents subseus escampades arreu de les Terres de 
l’Ebre en el marc dels CSIT World Sports Games. 
Una d’aquestes subseus va ser el nostre pavelló en el 
qual es va dur a terme la competició de Tennis Taula. 
Aquests jocs esportius s’organitzen amb caràcter 
biennal pel CSIT, la Confederació Internacional de 
Treballadors, i han estat impulsats per la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya i l’Ajuntament de 

Tortosa. Una experiència esportiva única al món al 
costat de milers d’esportistes d’arreu. Cal destacar 
els 400 voluntaris que han fet possible cadascuna 
de les competicions, amb tasques logístiques a peu 
de camp, assistencials o d’acompanyament en tot 
moment de les delegacions. Aquests jocs van tenir 
representació “jesusenca” a nivell de participants, de 
voluntariat i com a coordinadors d’equips en tasques 
organitzatives. 

VINE A PROVAR-HO!
Lloc: Pavelló de Jesús
Preu:
 • 20€ (3h setmanals)
 • 15€ (1,5h setmanals)
Reunió de inici de curs: 20 de setembre a les 19:30h (Casal de Jesús)

Per a més informació:
 clubpatijesus@gmail.com
 699 552 909 (Montse)
 @clubpatijesus
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El Club de Bitlles Catalònia de Jesús va organitzar la 
Final del Campionat de Catalunya Infantil de Birles. La 
Final es va celebrar el dia 15 de juny de 2019 a les 
pistes de l’Institut Escola Daniel Mangrané. 
Van participar més de 30 nens i nenes representant a 
13 clubs de tot el país.
Marta Subirats Cid, representant del nostre club, 
va ser la campiona en categoria aleví femení. També 
va pujar al podi en aquesta mateixa categoria, Mina 
Morcillo Besolí com a 3a. classificada. Sofia Ortega 
Santiago, va ser 6a. en categoria infantil femení.
Tot un èxit de les joves jugadores del nostre club, 
en una final amb un alt nivell demostrat per tots els 
participants i que va comptar amb la col·laboració de 
l’EMD de Jesús.
Els trofeus van ser lliurats Josep Pere Puig, regidor 
d’Esports de l’EMD de Jesús, Gemma Millán, delegada 
de la FCBB, i Ramon Ferrando, president del Club de 

Bitlles Catalònia de Jesús, organitzador del campionat.
La Selecció Catalana Infantil de Bitlles, amb la Marta 
Subirats com a component, es va proclamar campiona 
del Gran Premi Catalunya 2019, disputat a Horta 
(Barcelona), el passat 7 de setembre.

BIRLES
FINAL CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL A JESÚS
MARTA SUBIRATS, CAMPIONA DE CATALUNYA ALEVÍ

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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CINTA ESCODA  PARTICIPA  A LA COPA DEL MÓN DE 
TWIRLING (DISPUTADA A FRANÇA) AMB UN MAGNÍFIC 

15è LLOC EN LA CATEGORIA SÈNIOR ELIT

PRIMERS PUNTS PER A JEREMY ALCOBA AL 
MUNDIAL DE MOTO3 FINALITZANT EN 14a POSICIÓ 

AL CIRCUIT BRITÀNIC DE SILVERSTONE



MOTOTERRA
El passat 14 de setembre el Moto Club Tortosa junt 
amb la Federació Catalana de Motociclisme i amb la 
col·laboració de l’EMD Jesús van organitzar el Mototerra 
Memorial Jordi Rovira, segona cursa puntuable per al 
Campionat Provincial de Tarragona Terres de l’Ebre de 
Mototerra.
La cursa es va disputar en un circuit dissenyat 
expressament per a la cursa situat al costat de les 
instal·lacions de Jesussport, que va acollir a 65 pilots 
inscrits d’arreu del territori català i valencià
La cursa es va realitzar amb una gran afluència de públic 
tant durant els entrenaments que es van realitzar durant 
el matí i les curses de la tarda. La pluja caiguda durant la 
nit de divendres i alguna estona durant el mati de la cursa 
van afavorir a que el circuit quedes en unes condicions 
òptimes, les qual van valorar molt positivament tot els 
pilots participants.
A la cursa hi van participar les categories de 50cc, 65cc, 
85cc, Open i Clàssiques. 
Els pòdiums de les diferents categories van quedar de la 
següent manera:

A remarcar la bona actuació del pilot local Jeremy 
Alcoba, fent el quart millor temps del entrenaments 
cronometrats, lamentablement per problemes tècnics en 
la seva motocicleta no es va poder classificar per la final 
de la categoria Open. 
En finalitzar la cursa i abans de l’entrega de premis de 
les diferents categories es va fer l’homenatge a la família 
de Jordi Rovira, persona molt vinculada al món del motor 
de les Terres de l’Ebre, un dels artífexs de poder dur 
el Mundial d’Enduro a Tortosa. Es va fer el lliurament 
d’una placa d’agraïment per part del Moto Club Tortosa 
i diferents obsequis, de companys presents en l’acte.
Tot seguit es va fer una RIFA on es van sortejar obsequis 
gentilesa de: Fàbregues, NZGASS i Carnisseria Montero 
& Grau.
Des del Motoclub Tortosa, es vol agrair a totes les 
persones que d’alguna manera o altra van ajudar a la 
realització d’aquesta cursa, en especial agrair a l’EMD 
de Jesús per les facilitats donades. 
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CF JESÚS CATALÒNIA
L’estiu ja ens està deixant i una nova temporada 
tenim per davant, la qual afrontem amb les mateixes 
ganes que la darrera. Fent una ullada a aquest estiu 
passat, durant les ultimes Festes Majors del poble 
el club es va fer càrrec de la barra del ball, també 
va organitzar el cúrling humà. A més a més, des del 
club també es va organitzar el ja tradicional bingo. Un 
altre esdeveniment va ser l’organització, juntament 
amb la Comissió de Festes i EMD de Jesús, de la Nit 
Jove que es va celebrar el dijous dia 12 de juliol. Fent 
un breu resum de tots aquests esdeveniments, des 
del club estem molt contents de com han anat els 
resultats, analitzant-los des de diferents perspectives, 
agraïm la confiança dipositada per part de la EMD 
de Jesús per deixar-nos participar i fer la nostra 
aportació al programa de les festes del nostre poble i 
volem remarcar que voldríem continuar sent partícips 
d’aquestes. Cal afegir que també es vol agrair l’ajuda 
que la Junta va rebre per poder realitzar tots aquests 
actes, a totes aquelles persones col·laboradores que 
van dedicar part del seu temps per al bé del club. 

PRIMER EQUIP 
Aquesta temporada els verd i blancs jugaran al grup 
1 de la 3a Catalana, Primerament, el cos tècnic està 
format un any més per Juan Jose Agustín Nolla, com 
a 1r entrenador; com a 2n entrenador i  entrenador 
de porters Marcos Garcia, i Enrique Panisello, com a 
delegat. La il·lusió, les ganes i l’experiència tant de 
Juanjo com de Marcos i l’esforç aportat per Enrique 
esperem que siguin clau perquè tots plegats facin 

una gran tasca aquesta temporada. En segon lloc, les 
altes i baixes de l’equip són les següents:
Baixes: Marc Miró (Santa Bàrbara), Kazu (Aldeana), 
Joaquim Bonet, Josep Martínez, Quim Martínez, Pau 
Puig (motius laborals). 
Altes: Edu Penco (Àtletic Valls), Pau Martí (Juvenil 
Amposta), Joseph (Filial), Deco (Godall), Nabil Rafi 
(Filial). Des del club, desitgem molta sort a tots els 
que ens han deixat, tant en la seva etapa esportiva 
com personal, i als que arriben els donem molts 
d’ànims i molta força per a què defensin els colors 
del nostre club tal com cal. 
Pel que fa a la pretemporada, el primer equip a 
realitzat la seva pretemporada amb tres entrenaments 
setmanals i diversos partits de pretemporada.
El Rosell 1 Primer equip 2
Hospitalet de l’infant 2 Primer equip 3
Ulldecona 5 Primer equip 0
Torneig Balcó del Delta: Primer equip 0 Aldeana 1  /  
Camarles 1 Primer equip 0
Amposta 3 Primer Equip 2
Trofeu Amadeu Cid (El Perelló): El Perelló 2 Primer 
equip 0 / Primer equip 0 Amposta 3
En l’inici de la lliga, el diumenge 7 de setembre e ens 
va visitar  el Remolins Bítem on el partit va finalitzar 
amb un 0-2 per als visitants. Comencem la temporada 
amb derrota però amb l’ajuda del jugador número 12, 
l’afició, estem segurs que aquest equip aconseguirà 
grans coses aquesta temporada.
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FILIAL
Una nova temporada comença per al nostre filial, un 
equip que té la finalitat de donar pas a jugadors del 
planter, per a què en un futur puguin formar part del 
primer equip. Pel que fa a la temporada que afrontem, 
es poden contemplar alguns canvis notables. El 
cos tècnic aquest any estarà format de nou per Pau 
Alegria com a 1r entrenador, Gerard Martí com a 2n 
entrenador i Gustavo Lapeira com a Delegat. Pel que 
fa a la plantilla, les baixes i les altes han estat les 
següents: 
Baixes: Pau Prades (Santa Bàrbara), Victor Bertomeu 
(Vilalba dels Arcs), Dani Fernández, Joseph Sepulveda 
(Primer equip), Josep Reverter, Roger Mestres 
(Roquetes), Nabil Rafi (Primer equip), Anselm Colomé. 
Altes: Joan Velasco (Ebre Escola), Alex Garrigos 
(Juvenil), Amadeo Artimaña (Xerta), Oscar Anguera, 

Aleix Bayerri (juvenil), Victor Panisello (Arnes), 
Abdeljalil (Corbera), Dani Fernández (inactiu), Francesc 
Vergés(Juvenil Ebre Escola), Edgar Ferreres (Benicarló), 
Abdel Bouazah (juvenil), Ramón Colomé (Vilalba) i Marc 
Panisello (juvenil). 

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

Partits pretemporada:

Filial 0 Godall 4

Filial 0 Amposta B 4

Santa Bàrbara 5 Filial 3

Filial 3 Juvenil B Tortosa 2

FUTBOL BASE
Una nova temporada obre el nostre futbol base, i amb 
la mateixa il·lusió i ganes que l’anterior. L’objectiu 
principal en totes les categories és que els nens 
seu passin bé, que aprenguin, que es formin com a 
persones i també com a esportistes. Pel que fa al 
nombre de jugadors, encara no segur el nombre perquè 
encara hi ha inscripcions, aquest any serà de 150 
jugadors o més aproximadament. Pel que fa a l’equip 
humà, aquest any hi ha algunes novetats tant en la 
coordinació com en els entrenadors. A continuació 
podeu veure la composició d’aquest: Coordinador del 
futbol base: Mario Javaloyes. 
Entrenadors:

Juvenil: Sisco Paredes i Lluís Panisello. Cadet: 
Angel Portilla amb l’ajuda de Mohamed Ourdan. 
Infantil: Jose Beltran i Guillem Pedrola. Aleví A: 
Gerard Martí. Aleví B: Dani Fernandez. Aleví C: Julià 
Rosselló. Benjamí Verd: Juan Carlos Martí. Benjamí 
Blanc: Guillem Pedrola. Prebenjamí Verd: Pau Haro. 
Prebenjamí Blanc: Mohamed Ourdan. Patufets: 
Abdelmounim Bouazzah. Entrenador de Porters: 
Gerard Moreno i Joel Pozo. Fisio del Futbol Base: 
Jessica. A totes aquestes persones els hi desitgem 
molta sort en aquesta nova temporada, i des del club 
es confia completament amb elles per a què formin i 
eduquin als jugadors del nostre club seguint els valors 
d’aquest, i per a què els nens seu passin bé fent allò 
que més els hi agrada, jugar al futbol.
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INSCRIPCIÓ AL PESSEBRE VIVENT DE JESÚS
El Pessebre Vivent es realitzarà el 25, 26, 28 i 29 de desembre 
de 2019. Si estàs interessat en participar fent d’actor, de guia, 
preparant escenaris, vestuari, si saps fer algun ofici antic, i si hi 
ha alguna família que tinga un recent nascut i que puga fer nen 
Jesús i els pares de Josep i Maria, és el moment d’inscriure’t.
Posat en contacte amb nosaltres:
- Passant per la Parròquia a partir de les 18h a emplenar el 

full d’inscripció.
- Trucant al 977500995
- Avisant a qualsevol dels organitzadors que coneguis

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI DE LA PRIMERA 
COMUNIÓ I A CONFIRMACIÓ

Per a poder inscriure’s a les catequesis, podeu passar per la Parròquia, 
qualsevol tarda a partir de les 17h.

CREMA DE RESTES VEGETALS
Des del 16 de setembre fins al 15 d’octubre es necessari 
sol·licitar autorització a les oficines municipals de l’EMD de 
Jesús per poder realitzar la crema de restes vegetals.
- Polígon i parcel·la; DNI del sol·licitant; - Número de telèfon 
mòbil

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

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
Matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h
Tardes: dijous de 16.30h a 19.00h

MERCAT MUNICIPAL
Verduleria:
Matins: de dilluns a dissabte, de 9h a 13h
Tardes: dimarts, dijous i divendres de 17.30h a 20h
Peixateria: 
Dimarts, dijous i divendres, de 19.15h a 20.45h

CEMENTIRI MUNICIPAL
Horari d’hivern. A partir del 28 d’octubre:
Dies laborables: de 8h a 18h.
Dissabtes i festius: de 10h a 18h.

PUNT JOVE
De dilluns a divendres, de 16.30h a 19h.
Els dimecres de la segona i quarta setmana de cada mes, 
de 10h a 12.30h:
Octubre 2019: 9 i 23
Novembre 6 i 20; Desembre: 4 i 18

ACTIVITATS FESTIVES I FIRALS 2019
• 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.
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JESÚS EN EL TEMPS 1995-1996
El documental audiovisual que es proyectarà el dimecres 2 d’octubre a 
les 20h, dins del programa de les Festes  de Sant Fransec “Jesús en el 
temps” estarà basat en fets dels anys 95/96, per la qual  cosa, a més a 
més de recordar els jesusencs que ja no hi són, podrem  reconeixer-nos 
generacions més joves.

CANVIS PARADA BUS DURANT LES 
FESTES DE SANT FRANCESC

El divendres 4 d’octubre: d’11h a 13h: Processó de Sant Francesc.
El diumenge 6 d’octubre:
• De 10h a 14h: Milla Urbana.
• A partir de les 20h: Correfoc.
Aquests dies i durant aquestes franges horàries, la parada d’autobús 
estarà ubicada únicament a les illetes d’entrada al Poble.
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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

112
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
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De dilluns a divendres de 8h a 20h
HORARI DEL CONSULTORI MÈDIC DE JESÚS

Matí Tarda

Dilluns
Dr. Juan
Dra. Márquez

Dra. Favà

Dimarts
Dra. Favà
Dra. Márquez

Dr. Juan

Dimecres
Dra. Favà
Dra. Márquez

Dr. Juan

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

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

BIBLIOTECA DE JESÚS
PUNT JOVE

La Biblioteca de Jesús - Punt Jove, és un lloc públic 
per tothom, es pot llegir el diari, revistes, pel.lícules 
infantils i d’adult, CD’s de música, contes i novel.
les... Tot ho pots agafar en préstec. NO US HO 
PERDEU QUE VAL LA PENA PASSA UNA ESTONETA 
EN TRANQUILITAT.
Recordem a tots els estudiants que podeu venir a 
la biblioteca a fer deures i consulta internet, ja sigui 
individual o en grup, recordeu que tenim wifi gratuïta.
Si algú està interessat a obtenir els llibres de lectura 
obligatòria que demanen a l’escola, pot passar per la 
biblioteca per tal de fer-ne la reserva.

COMMEMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL PER LA ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Dilluns 25 de novembre a les 20.00h
Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez

• Pediatria CAP Baix Ebre: Dilluns i dimarts de 08’00 a 14’00h.
• Urgència Pediatria: De dilluns a divendres al CAP Baix Ebre de
  15’00 a 21’00h

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



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

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

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

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

i

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 17 
D’ABRIL 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 de la concertació d’una operació de crèdit 
a curt termini.  
3r.- Aprovació de la distribució del superàvit resultant de la 
liquidació del Pressupost de l’exercici 2018.
4t.- Aprovació provisional de la modificació pressupostària 
núm. 3/2019.
5è.- Aprovació de la certificació núm. 9 de l’obra “Nou 
pavelló poliesportiu a Jesús, 1a. fase”.
6è.- Moció sobre l’acord estratègic dels municipis de la 
comarca del Baix Ebre per a la concertació territorial en 
l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local.

Jesús, 12 d’abril 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 7 DE 
MAIG DE 2019, DIMARTS, a les 20:00 HORES, a la Sala 
“Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
Únic.- Aprovació de la segona modificació del contracte de 
l’obra “Nou pavelló poliesportiu a Jesús, 1a. fase”.

Jesús, 2 de maig 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 4 DE 
JUNY DE 2019, DIMARTS, a les 20:00 HORES, a la Sala 
“Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació dels models de declaració del Registre 
d’interessos de l’EMD de Jesús.
2n.- Aprovació del programa de Festes Majors 2019 i de la 
realització dels actes taurins que inclou.

Jesús, 30 de maig 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 12 DE JUNY DE 
2019, DIMECRES, a les 20:30 HORES, a la Sala “Jordi 
Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
Únic.- Aprovació de les actes corresponents a la sessió 
ordinària i a la sessió extraordinària anteriors.
Jesús, 6 de juny de 2019
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió consultiva de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 15 DE JUNY DE 
2019, DISSABTE, a les 17:30 HORES, a la Sala “Jordi 
Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
Únic.- Constitució de la Junta Veïnal de l’EMD de Jesús.

Jesús, 12 de juny 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 19 DE JUNY DE 
2019, DIMECRES, a les 20:30 HORES, a la Sala “Jordi 
Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació del règim de sessions de la Junta Veïnal.
2n.- Aprovació de la constitució de la Junta de Govern Local 
i el seu règim de sessions
3r.- Aprovació del nomenament dels membres de la 
Comissió Especial de Comptes.
4t.- Aprovació del nomenament dels membres del Consell 
d’Administració de l’Òrgan de Serveis Integrats (OSI).
5è.- Aprovació del règim d’indemnitzacions dels membres 
de la Corporació per assistència a les sessions dels òrgans 
col·legiats.
6è.- Aprovació del nomenament de representants de 
la Corporació en altres ens en els que aquesta EMD ha 
d’estar representada.

Jesús, 15 de juny de 2019
EL PRESIDENT

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

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

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

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



Agenda
octubre-novembre 2019

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

28 DE SETEMBRE
18h a 20h Activitats intergeneracionals. 
Xocolatada gratuïta per als participants en finalitzar. Lloc: La Pèrgola. 

19h Fase prèvia Concurs de Guinyot Sant Francesc. Lloc: La Pèrgola.

DEL 4 AL 6 D’OCTUBRE- FESTES PATRONALS DE SANT FRANCESC 2019.
(Consultar programa a l’interior).

4 D’OCTUBRE- SANT FRANCESC
Festa local.

6 D’OCTUBRE- INAUGURACIÓ PAVELLÓ DE JESÚS
12.30h Partit-Exhibició de Bàsquet en cadira de rodes. Al finalitzar el partit s’invitarà al públic assistent 
a poder practicar aquest esport assegut en una cadira de rodes.
Organitza: ASSIDE. Col·labora: COCEMFE Baix Ebre.
13.30h Inauguració oficial del Pavelló de Jesús.
Acompanyant a les autoritats, representants d’entitats i públic assistent, estaran presents a l’acte els 
esportistes guanyadors de la “Nit de l’Esport Jesusenc” organitzada per la Penya Barcelonista de Jesús 
(anys 1999 fins 2007) i també els premiats com a millors esportistes guanyadors dintre de la Setmana 
de l’Activitat Física i la Salut, organitzada per l’EMD de Jesús (anys 2015-2019). Al finalitzar l’acte se 
servirà un petit refrigeri. Organitza: EMD de Jesús.
Lloc: Pavelló de Jesús.

9 D’OCTUBRE
18.00h “Telling Stories” a càrrec de Clara Curto. Lloc: a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

12 D’OCTUBRE- EL PILAR

30 D’OCTUBRE
18.00h Taller “La Castanyera”.
Lloc: a la Biblioteca de Jesús - Punt Jove.

31 D’OCTUBRE- Castanyada 2019
18.00h Concentració a la Pèrgola. Disfressa’t i participa als tallerets i gimcana pels carrers del poble i 
comerços.
20.00h Sopar de Germanor al Casal Jesusenc. Reserves a les Oficines Municipals.

1 DE NOVEMBRE- TOT SANTS

2 DE NOVEMBRE
10.00h Missa de difunts.
Lloc: Cementiri Municipal.

6 DE NOVEMBRE
18.00h Taller de manualitats “Llegim en veu alta”.
Lloc: a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

18 DE NOVEMBRE
18.00h Manualitats “Fem un tres en ratlla amb útils reciclables”.
Lloc: a la Biblioteca de Jesús – Punt Jove.

25 DE NOVEMBRE
20.00h Xarrada en commemoració del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones
Lloc: EMD de Jesús.

30 DE NOVEMBRE
Santa Cecília.


