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Vull començar aquest editorial amb un 
ENHORABONA!! Suposo que tothom entendreu que 
avui va dirigit a Jeremy Alcoba Ferrer i a tota la 
seua família. Un campionat del món, en qualsevol 
disciplina esportiva, no és un fet habitual, i si tenim 
en compte les característiques del nostre Poble i 
una pràctica esportiva com és el motociclisme, 
encara menys. Sens dubte és el fruit de molts anys 
de treball i sacrifici, no només del jove pilot sinó 
de tota la família. La nostra enhorabona per aquest 
campionat, i també per la recent signatura del 
contracte amb l’equip Greisini Racing que permetrà 
que el “nostre” jesusenc puga competir el proper 
any a la categoria Moto 3 del campionat mundial.

Com heu pogut veure, en les darreres setmanes 
s’ha produït el canvi dels sistema tradicional de 
recollida d’escombraries i ara som usuaris del nou 
format: amb illes de recollida selectiva. En aquest 
mateix Informatiu trobareu la informació necessària 
d’aquest canvi.

Un altre dels fets que s’ha dut a terme aquestes 
darreres setmanes i que sense dubte afecta el 
nostre dia a dia ha estat la reorganització dels 
horaris d’atenció al públic del personal mèdic 
del nostre consultori. Principalment comporta 
que a les tardes no hi ha atenció, i per tant les 
jesusenques i els jesusencs ens hem de desplaçar 
al CAP de Roquetes. A més el fet que totes les visites 
es realitzen només al matí ha agreujat una situació 
que venim patint des de fa temps: el problema 
d’espai a les nostres dependències. Evidentment 
hem manifestat el nostre malestar i a la vegada 
hem traslladat les queixes rebudes al Departament 
de Salut, amb qui en els propers dies ens hem de 
reunir per buscar una solució provisional fins que no 
puguem disposar d’un nou consultori. Pel que fa a 
aquestes obres, a principis d’any es va fer la cessió 
dels terrenys de l’hospital que hi ha al costat de 
l’Avinguda Maria Rosa Molas per tal que s’hi puga 
construir el nou equipament. Segons informen del 
departament els darrers canvis produïts en el servei 
d’atenció han obligat a replantejar el projecte que 
s’espera que s’adjudique a principis de l’any nou.

Com és habitual, en el Ple del mes de novembre 
es porta a aprovació el pressupost d’aquesta 
EMD per al proper any. S’ha aprovat una xifra 

d’1.698.500€, inferior a la dels anys 2018 i 2019 
(tenint en compte que en aquestes dues anualitats 
hem fet front a l’obra de pavelló amb estalvi 
generat i per tant la xifra finalment ha passat els 
2.000.000 €), però superior a la del 2016 i 2017. 
La valoració, per tant, és molt positiva, ja que si 
tenim en compte el pressupost de l’any 2017 
(sense pavelló) l’import era d’1.450.000€ i per tant 
podem dir que en un exercici “normal” sense grans 
inversions, la tendència és a l’alça, i malgrat només 
és un pressupost, i per tant una previsió, fet com 
sempre pels nostres serveis tècnics des del rigor, 
transparència i sobretot prudència, creiem que un 
cop rebem subvencions d’altres administracions, 
aquest import inicial es veurà incrementat i a la 
vegada permetrà realitzar aquelles obres previstes 
i també mantindre l’elevat nombre de serveis que 
funcionen al nostre poble. 

Aquest pressupost per al 2020, amb aportacions 
principalment de l’Ajuntament de Tortosa i que es 
veurà ampliat amb aportacions de la Diputació de 
Tarragona (PAM) i de la Generalitat de Catalunya 
(PUOSC), permetrà poder afrontar les obres 
programades tant per al proper any (renovació de la 
gespa del camp de futbol, urbanització exterior del 
pavelló, millora de la coberta del cementeri, millora 
dels tancaments de l’Escola de Música, construcció 
d’un nou camp de bitlles, etc.), com planificar les 
inversions per als propers anys, entre les quals 
volem destacar un nou sistema de climatització 
per a l’Edifici de la Immaculada, la segona fase de 
l’Hotel d’Entitats, millores en la senyalització viària 
dels camins municipals, i la que serà l’obra més 
important del mandat: la urbanització de l’avinguda 
Molins d’en Comte i carrer Daniel Mangrané, de la 
qual ja anirem informant perquè tenim la intenció 
que la participació ciutadana també hi siga present.

Evidentment el nostre agraïment al personal tècnic 
de l’EMD que ha dissenyat aquest pressupost, una 
tasca gens fàcil pels pocs recursos de què disposem, 
i també l’agraïment als companys regidors d’ERC 
i PSC pel seu vot afirmatiu, i entenem l’abstenció 
del regidor de Movem com un legítim gest polític 
per desmarcar-se d’unes obres que per altra banda 
sabem que comparteix en la seua majoria.

En aquest darrer paràgraf parlava del personal tècnic 

3

EDITORIAL



INFORMATIU JESUSENC

Jesús
Tirada 1.200 exemplars

DIRECTOR: Víctor Ferrando i Sabaté
COORDINADORA: Eva Marro i Colomé

IMPRESSIÓ: Impremta Querol, SL

EDICIÓ: EMD de Jesús
PREU DE L’EXEMPLAR: 0,60 euros

REDACCIÓ:
Plaça Pati Immaculada, 1 JESÚS
Telèfon 977 500 735 - Fax 977 503 352
Publicació editada amb el suport del 
Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya i la Diputació Provin-
cial de Tarragona.

Dipòsit Legal: T. 314/89

de l’EMD i, com potser alguns sabeu, aquest passat 
mes de setembre es va jubilar el Sr. Toni Chavarria, 
que ha estat secretari-interventor d’aquesta EMD 
des del seu inici. Un fet que sense dubte no passa 
desapercebut en una administració, però que en 
el nostre cas té encara més importància perquè 
ha estat al front dels serveis tècnics des de la 
creació de l’EMD, cas molt poc habitual en les 
administracions, i a la vegada gens fàcil pel que 
comporta aixecar una administració des del no 
res. Avui, 25 anys després, podem dir que el model 
que tenim, exemplar dins del món de les EMD, és 
en gran part al seu treball, dedicació i saber fer. 
Moltes gràcies per la teua faena i sobretot pel que 
hem aprés els que hem tingut la sort de treballar 
al teu costat. I també voldria aprofitar per donar 
la benvinguda a les noves responsabilitats de 
secretària-interventora a la Sra. Cinta Subirats, qui 
des d’ara encapçalarà els nostres serveis tècnis.

Acabem un altre any, i això vol dir que ens trobem a les 
portes d’encetar-ne un altre amb tot un cicle festiu 
per viure novament. De manera especial enguany 

viurem la Fira de l’Oli i els seus vint-i-cinc anys de 
vida, no sense trobar a faltar el nostre company i 
amic José Maria Morelló, a qui recordarem sempre 
per tots els moments viscuts a la comissió i també 
a la Secció de Festes.

Ara, però, compartim una celebració més del Nadal, 
Cap d’Any i reis més al nostre Poble. En nom de la 
Junta Veïnal i de tot el personal de l’EMD, desitgem 
que pugueu gaudir d’uns dies de festa amb les 
activitats programades al nostre poble i esperant 
que aquest 2020 que s’apropa ens faça una mica 
millors, ens permeta viure en un món més just i 
solidari, que aporte als dirigents polítics el seny 
necessari per seure i parlar i, sobretot, que permeta 
retrobar-se amb les seues famílies a aquells que 
avui estan lluny o privats de la seua llibertat.

Per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment... 
#mosparlem.

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde de Jesús
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Jesús ha finalitzat el procés de selecció de les propostes 
presentades dels pressupostos participatius 2019. En 
el marc del Consell de Participació Ciutadana del mes 
d’octubre, que aplega les més de trenta entitats del 
poble, s’ha procedit a l’obertura de l’urna i al recompte 
de vots de les iniciatives presentades.
Aquest any, amb la intenció d’apropar les candidatures al 
carrer i facilitar la votació a la població, es va instal·lar 
una urna al recinte festiu aprofitant les festes patronals 
i la gran afluència de gent que hi ha durant els actes del 
matí de dissabte al pati de la Immaculada. La iniciativa 
ha facilitat de manera notable l’increment de participació 
en el procés de votació popular, duplicant la participació 
total en passar del 3.37% del 2018 al 7.20% al 2019.
Al mateix moment es va instal·lar una segona urna per tal 
d’efectuar un sondeig sobre el model de Festa Major que 
prefereix la població, valorat amb encert per part dels 
veïns i veïnes de Jesús.
La proposta guanyadora amb un 57% dels vots ha estat 
la presentada per ASSIDE, per la supressió de barreres 
arquitectòniques als carrers Pujada i Creu. L’entitat està 
fent una gran tasca de conscienciació amb la ciutadania 
envers el col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda, 

que vist el resultat del procés, estem segurs que està 
donant els seus fruits. De la mateixa manera continua 
treballant per tal que la resta de població actue de 
manera cívica fent conscienciació d’un ús correcte de les 
targetes de discapacitat i de la no ocupació de places 
d’aparcament reservades, entre d’altres.
Les iniciatives que han quedat en segona i tercera 
posició, amb només un vot de diferència, han estat, en 
segona posició: “L’infern al Cel”, candidatura presentada 
per l’Entitat 7 Cervells que consisteix en una pintada 
mural de grans dimensions a l’edifici de la Masia per tal 
de posar en valor la cultura popular i les figures del foc: 
diables, dracs, tabalers i grallers, gegants i capgrossos... 
En tercera posició queda la proposta del CF Jesús 
Catalònia: “Renovem les banquetes” i en quarta posició 
la presentada per l’Entitat Josep Puig: “Vídeo promocional 
de Jesús”.
Les obres seran executades durant l’any 2020, en l’ordre 
de classificació segons la votació i fins exhaurir la dotació 
pressupostària de 20.000€ destinada a pressupostos 
participatius.

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana

JESÚS DUPLICA LA PARTICIPACIÓ DELS SEUS QUARTS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

L’entrada en vigor de la directiva 2008/98/CE i de la llei 
22/2011 ha suposat un canvi en els criteris de gestió de 
residus, que en els propers anys implicarà una reducció 
important dels residus eliminats a dipòsit controlat i per 
tant un increment dels recollits selectivament.
Es per això que molts ajuntaments ja han començat 
a canviar el mètodes de recollida, facilitant per tant 
la recollida selectiva entre les seues veïnes i veïns. 
En aquest sentit a Jesús hem passat de 17 punts per 
llançar-hi la fracció resta a 14 illes de recollida selectiva. 
És per això que a partir d’aquest moment ja no hi haurà 
contenidors únicament de resta.
Consensuat amb l’empresa gestora del servei, s’ha 
fet una distribució proporcional de les illes, intentat no 
incrementar les distàncies, repartint-les proporcionalment 
i entenent que hi ha llocs on no hi caben tots els 
contenidors que comporta una illa sencera.
A la vegada l’empresa gestora també està regulant 

les freqüències de buidat, adaptant-les a les noves 
necessitats, amb un nou servei de neteja dels contenidors 
i de les zones annexes als mateixos.
En el poc temps que disposem d’aquest nou servei, ja s’ha 
pogut comprovar l’increment de les fraccions recollides 
selectivament i per tant una davallada de la fracció resta. 
Esperem que cada vegada més es consolide aquesta 
pràctica i que augmenten així de manera progressiva els 
índexs de reciclatge a Jesús.

ILLES DE CONTENIDORS
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JUBILACIÓ DE TONI CHAVARRIA, SECRETARI-INTERVENTOR DE 
L’EMD DE JESÚS 1994-2019

6



El passat mes de juny vam encetar un nou mandat a 
l’EMD de Jesús, amb una nova configuració de membres 
de la Junta Veïnal. Reprès el curs polític al setembre, 
i seguint el cicle anual d’aquesta administració, és 
moment ara de presentar el pressupost per a l’any 
2020, cinquè pressupost per a aquest equip de govern, 
però primer d’aquest període 2019/2023.
Contribuir al desenvolupament de Jesús és segurament 
un objectiu compartit i per a nosaltres, com a equip 
de govern, és una responsabilitat fer la distribució 
pressupostària i decidir com i de quina manera invertim 
els recursos de què disposem. L’experiència d’aquests 
anys de govern, tal com dèiem al nostre programa 
electoral de les darreres eleccions municipals, ens han 
permès consolidar-nos com a equip de treball i com a 
projecte. Amb la gent com a eix prioritari volem seguir 
fent avançar el nostre poble i la nostra identitat, sense 
deixar de banda la nostra vida associativa, social i 
cultural.
L’actual situació econòmica ens manté prudents, i, 
tal com hem fet durant aquests quatre anys passats, 
presentem uns pressupostos equilibrats, realistes i amb 
una forta contenció de la despesa. Tenir la prudència 
com a principi, però, no ens ha impedit avançar i ho 
demostra la construcció del Pavelló de Jesús amb una 
gran part de recursos propis fruit de l’estalvi generat en 
altres mandats, sense que això impliqués desatendre 
el dia a dia. Originàriament havíem concebut aquest 
equipament com una pista poliesportiva coberta i la 
realitat és una altra de ben diferent: un pavelló. Dir 
menys (ajustant-nos a la realitat) i fer més, si podem, 
continua sent la nostra premissa de treball: se’n diu 
optimitzar els recursos al màxim, i n’estem satisfets.
1.698.500€ és la xifra que aprovada amb vuit vots 
a favor i una abstenció, una xifra que en supera 
d’altres aprovades en altres moments (1.430.000 o 
1.450.000), a banda del parèntesi excepcional que 
vam assumir l’any passat d’1.950.000€ i l’anterior 
d’1.900.000€ per la construcció del pavelló. Després 
d’aquestes dues anualitats d’inversió més elevada 
per un motiu concret i justificat, ara estem satisfets 
d’aquest pressupost superior al dels anys 2016 i 2017, 
per continuar impulsant el nostre poble. Convé apuntar 
que en aquesta ocasió, el pressupost conté una xifra 
que no té en compte la totalitat que podem percebre 
del PAM de la Diputació de Tarragona i del PUOSC de la 
Generalitat de Catalunya.
Aquesta quantitat esmentada porta incorporada una 
vegada més els 300.000€ del capítol VII de l’Ajuntament 
de Tortosa, que nosaltres situem al capítol d’inversions. 
Que el govern de Tortosa mantinga aquesta aportació 
per conveni, amb clara voluntat descentralitzadora de 
l’alcaldessa Meritxell Roigé i del regidor d’hisenda 
Fernando Saporta, ens permet fer front a la nostra 
principal prioritat: Jesús i la seua gent i tots els serveis 
que d’aquesta administració depenen. 

Per quart any consecutiu el nostre pressupost presenta 
una partida destinada als Pressupostos Participatius, 
una eina que cada vegada compta amb més seguiment. 
Aquests fons serveixen per poder dur a terme les 
actuacions votades al 2019 i que es desenvoluparan al 
llarg del 2020: eliminació de barreres arquitectòniques 
dels carrers Pujada i Creu (proposta d’ASSIDE), pintada 
mural “L’infern al cel” a la Masia i annexos (proposta 
dels 7C) i renovació de les banquetes del camp de futbol 
(proposta del CF Jesús Catalònia). A més, per segon 
any, també inclou una partida per concedir subvencions 
per rehabilitar habitatges de la part antiga del nostre 
poble, amb la clara voluntat de dinamitzar el nucli antic 
i fer-lo més atractiu perquè siga una opció per viure-hi.
Fer poble és l’objectiu de totes i de tots i aquesta ha 
de ser la principal voluntat política a seguir a l’hora 
de decidir-ne l’aprovació o no. Així, el pressupost ha 
tirat endavant amb una amplíssima majoria: 8 vots 
favorables (els nostres més els d’ERC i PSC, a qui 
agraïm el suport) i 1 abstenció (Movem).
Aquests recursos, que com sempre es van presentar 
de manera molt realista, ens permetran tirar endavant 
aquelles accions planificades, com la renovació de la 
gespa artificial del camp de futbol o la segona fase 
de la urbanització exterior del Pavelló de Jesús, però 
també ens permetran poder continuar duent a terme 
totes aquelles actuacions que sorgeixen dia a dia 
i que han de cobrir necessitats de les jesusenques i 
els jesusencs. La nostra faena de gestors, com hem 
reivindicat en molts moments, és una faena de 365 
dies i 24 hores, amb entusiasme i il·lusió, però per 
sobre de tot amb responsabilitat.
Permeteu-me, el meu agraïment, com a portaveu de 
Junts per Jesús, a la secretària-interventora Cinta 
Subirats, que ha fet front als seus primers pressupostos 
des d’aquesta nova responsabilitat. Treball i 
professionalitat, amb el guiatge de Toni Chavarria i el 
suport del personal administratiu de la casa, han estat 
els ingredients principals per fer possible el document 
que vam sotmetre a valoració i aprovació del plenari.
I en aquest moment en què aprovats els recursos que 
ens faran avançar, no oblidem aquells que, precisament 
per fer-nos avançar com a poble i com a país, estan 
privats de llibertat o lluny de les seues famílies. Des de 
Jesús, seguirem empenyent i fent dia a dia per construir 
poble i país i des de Jesús, també, tot el nostre suport 
i escalf.
En nom de Víctor, Susanna, Josep Pere, Eva i meu (i 
també en nom de la resta de gent que forma part de 
Junts per Jesús) us desitgem uns bons dies de Nadal 
i esperem compartir amb vosaltres totes les activitats 
programades. Sempre a la vostra disposició, tanquem 
el 2019 per emprendre amb força els reptes que el 
2020 ens plantege com a poble! 

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu de Junts per Jesús

NOUS PRESSUPOSTOS, NOUS REPTES
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Salutacions de nou jesusenques i jesusencs. 
Passades unes noves eleccions generals aquest 10 
de novembre, des d’ERC al poble de Jesús, volem 
agrair a totes aquelles persones que vau donar 
suport a la nostra candidatura, superant en més de 
200 vots al segon grup més votat, gràcies per fer-
ho possible i gràcies per fer possible que tinguem 
dos diputats i tres senadors a Madrid, entre ells la 
Norma Pujol i el Miquel Aubà, als qui tornem a donar 
l’enhorabona, sabedors que sabran representar les 
Terres de l’Ebre a Madrid com ens mereixem, amb 
la il·lusió i les ganes d’aquells que s’estimen la 
terra d’on provenen.
Aquests resultats a nivell local, però sobretot a nivell 
autonòmic, tornen a posar a ERC al capdamunt, 
responent en contundència a l’auge de la dreta 
més extremista i fent-nos dignes representants de 
totes aquells persones empresonades i exiliades 
pels seus ideals i per representar de forma tant 
coratjosa, els anhels del seu poble. 
Aprofitem també aquestes línies per tractar com 
sempre fem, temes d’actualitat i preocupacions de 
les nostres veïnes i veïns, aquests dies encapçalats 
pels serveis sanitaris del nostre consultori.
S’està parlant molt del tema i s’està generant 
molta crispació al seu entorn, alguns cops per 
desinformació i d’altres per una incorrecta 
informació. La realitat és que s’han produït canvis 
en els serveis que es venien prestant i per això hem 
anat directament a preguntar als Serveis Territorials 
de Salut a les Terres de l’Ebre. 
Des de fa uns dies, per donar resposta a la necessitat 
de conciliació familiar dels professionals, els 
metges de capçalera atenen quatre dies al matí als 
consultoris locals i el cinquè, de tarda, als CAP Baix 
Ebre de Tortosa i el de Roquetes, i s’ha implantat un 
equip destinat exclusivament a l’atenció domiciliària. 
La reorganització afecta el Mas de Barberans, 
Alfara de Carles, Paüls, els Reguers, Benifallet, 
Xerta, Aldover, Jesús i la Raval de Crist. Fins ara, 
aquests pobles compartien metge, les atencions 
domiciliàries alentien l’atenció als consultoris i els 
horaris ballaven d’un dia per l’altre. El nou model 
vol evitar la fuga dels professionals d’aquesta zona 
que reclamaven millorar la conciliació familiar. Els 
professionals sanitaris, per incidències o baixes, 
molts cops havien d’atendre dos pobles alhora, 
havien d’atendre a domicili en ple horari de consulta 
o passar consulta tres tardes cada setmana. Això 
generava també que alguns pobles desconeixien 
els horaris d’atenció mèdica de l’endemà i cap 
setmana eren els mateixos. El nou model, acordat 
també amb el personal sanitari, és la manera per 
garantir també l’atenció als matins, donat que 

si no hi ha nou personal sanitari per contractar, 
continuarem tenint aquesta fuga de professionals i 
la dificultat de poder retenir-los. A més, s’ha produït 
una feminització de les professions mèdiques on 
la conciliació familiar ha agafat un pes encara més 
important. Amb el model acordat només treballaran 
una tarda a la setmana, un horari que equipara els 
professionals de Tortosa Oest amb els de la majoria 
de centres i consultoris locals de les Terres de l’Ebre, 
i s’evita que demanin trasllats. «Hem de fidelitzar 
els professionals, perquè és un equip amb moltes 
dificultats per retenir-los», com apuntava Mar Lleixà, 
gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, 
que també ens ha manifestat que des del CAP de 
Roquetes s’atendran els de la Raval de Crist, Jesús 
i Mas de Barberans. Els dies de cobertura al CAP, els 
metges disposaran d’un tram d’agenda per a què 
els usuaris dels seus municipis de referència puguin 
tenir accés a ser visitats a la tarda amb cita prèvia. 
Sempre hi haurà una franja horària de l’agenda 
de tarda per tal de cobrir incidències. També es 
potenciarà l’ús de l’eConsulta, que ja utilitzen un 
66% dels professionals de Tortosa Oest. També és 
de remarcar, que s’ha ampliat la cobertura amb un 
metge pels matins i es manté el servei de pediatria, 
el que representa un gran esforç amb la conjuntura 
actual. D’aquí a dos mesos, aquests nous horaris 
es revisaran i es valoraran amb els professionals 
de primària de l’ICS i els alcaldes, per fer-ne les 
valoracions adequades.
Al nostre poble, la realitat és que s’han d’iniciar les 
obres del nou consultori, obra que s’ubicarà en els 
terrenys cedits per l’Ajuntament de Tortosa i que 
garantirà un servei d’excel·lència al nostre poble 
i donarà cobertura a les necessitats d’un poble 
canviant i en augment. Mentrestant això no sigui 
una realitat, ens haurem d’adaptar a aquesta nova 
realitat organitzativa, i per evitar l’aglomeració actual 
de visites en el consultori de Jesús, s’ha demanat 
d’ubicar el servei en unes instal·lacions més 
adequades de forma provisional, ubicació que haurà 
de garantir un servei amb uns requisits mínims i que 
fins que el nou consultori no sigui una realitat, ens 
haurà de proporcionar la qualitat d’atenció sanitària 
que requereixen les nostres veïnes i veïns. 
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 de
grup municipal d’ERC a l’EMD de Jesús

Albert Queral, portaveu del
grup municipal d’ERC a l’EMD de Jesús.

GRÀCIES PER FER POSSIBLE UNA NOVA VICTÒRIA D’ERC A LES 
DARRERES ELECCIONS GENERALS
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Jesusenques i jesusencs,
Des de Movem Jesús ens dirigim a vostès per explicar-vos 
tota la tasca que estem realitzant per a l’E.M.D. de Jesús. 
Des de l’últim Informatiu, hem portat als plens de la Junta 
Veïnal de Jesús un conjunt de mocions encaminades a 
millorar la qualitat de vida dels habitants del nostre poble.
Al ple ordinari del mes de setembre, Movem Jesús va 
portar una moció sobre la problemàtica de recollida de 
residus, que en aquells moments teníem al poble, i des 
de l’Ajuntament de Tortosa no ens van aportar cap tipus 
de solució. La nostra moció va ser molt ben rebuda per la 
resta de membres de la Junta Veïnal, motiu pel qual va ser 
aprovada per unanimitat. D’altra banda, vam presentar, 
al mateix ple de setembre, una moció per impulsar la 
creació d’un punt lila durant les festes nocturnes de Sant 
Francesc. Si bé aquesta moció no va ser aprovada, si que 
és cert que des del Govern de l’E.M.D. de Jesús, s’han 
realitzat actuacions encaminades a prevenir la violència 
de gènere durant les festes de Sant Francesc, cosa que 
valorem positivament.

En el següent ple ordinari, del mes d’octubre, Movem 
Jesús va presentar una altra moció, en aquest cas 
sol·licitant la rehabilitació del sostre dels nínxols de la 
part antiga del cementiri. Aquesta moció es va presentar 
tenint en compte la gran estima que tenen els veïns de 
Jesús pel seu cementiri, la qual també va ser aprovada 
per unanimitat per la Junta Veïnal, cosa que ens fa sentir 
satisfets per les nostres propostes, fetes en la intenció de 
millorar el poble de Jesús.
Durant el mes de novembre s’ha realitzat el Ple 
Extraordinari de l’E.M.D. de Jesús, en el qual, s’han abordat 
els pressupostos del poble per a l’any 2020. Aquests 
pressupostos, dels quals una part important provenen del 
conveni de l’E.M.D. de Jesús amb l’Ajuntament de Tortosa, 
han implicat una aportació per al pressupost ordinari de 
875.000€, 100.000€ menys que l’exercici anterior. A 

més, les transferències de capital, fetes per dur a terme 
inversions sumen 300.000€,provinents de l’Ajuntament 
de Tortosa. Cal destacar que aquest conveni, aprovat per 
al període 2009-2017, ha sigut prorrogat fins al dia d’avui, 
i que no ha sigut fins aquests dos darrers anys en els 
quals l’Ajuntament de Tortosa ens ha donat els 300.000€ 
estipulats al conveni per a inversions.
De cara al futur, des de Movem Jesús, teníem pensat 
presentar una moció, instant a la Generalitat de Catalunya a 
construir el nou dispensari mèdic de Jesús, del qual fa tres 
anys es va fer la planificació inicial, i que fins a hores d’ara 
ni s’ha fet el projecte, ni s’ha fet l’obra. Ben bé al contrari, 
ja que a partir del dia 4 de novembre el dispensari mèdic 
només estarà obert durant els matins fins a les 15:00h. 
A partir d’aquesta hora, en cas d’emergència mèdica, 
caldrà acudir al CAP de Roquetes per tal de ser atès. Com 
veiem que serà difícil que la Generalitat compleixi els seus 
compromisos en nosaltres per construir el nou dispensari, 
instem al Govern de Junts per Jesús que busqui solucions 
per tal de trobar un lloc adequat per a un dispensari mèdic 
que actualment s’ha quedat obsolet.
Així doncs, per acabar, us recordem que des de Movem 
Jesús estem sempre a la vostra disposició per atendre 
les vostres propostes, dubtes o suggeriments. Aprofitem 
també per desitjar-vos un Bon Nadal, i una bona entrada 
d’any.

Movem Jesús

QUINTOS 2020
Des de l’EMD de Jesús es convoca als tots els nois i noies nascuts/des l’any 2002, el proper 
divendres, 31 de gener de 2020 a les 20h a la Sala Jordi Brull i Martínez.
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Benvolguts ciutadans i ciutadanes

Des del PSC de Jesús, volem mostrar-los el nostre 
agraïment i donar-los les gràcies de tot cor a tots 
els veïns i veïnes que van confiar en nosaltres i no 
van dubtar a recolzar-nos en les passades eleccions 
municipals, la qual cosa ens ha permès obtenir un 
regidor per a poder defensar els nostres ideals, 
socials i solidaris al si de l’Emd durant els pròxims 
quatre anys.

El passat 20 de Novembre es van sotmetre a votació 
els nostres primers pressupostos com a membre de 
la junta veïnal. El PSC de Jesús hi va votar a favor 
perquè creiem que són uns pressupostos ajustats 
a les necessitats del poble i d’aquí el nostre vot 
favorable, però val a dir, que el més fàcil per nosaltres 
era l’abstenció, ja que no ens van convidar a participar 
en la seua confecció.

Sí que és cert, que són uns pressupostos amb una 
mínima tendència a la baixa vers els del 2019. Cal 
recalcar però que falta incloure als mateixos els ajuts 
del PAM la qual cosa ajustarà els pressupostos en la 
línia del 2019.

Més enllà de les discrepàncies partidistes amb altres 
formacions, creiem que la nostra obligació és treballar 
pel poble, intentar el màxim de consens possible 
pel bé dels nostres ciutadans i el creixement del 
poble, aquests són els objectius que ens hem fixat 
per aquest nou mandat. Pensem que com a polítics i 
representants del poble, és l’única manera que podem 
tirar endavant un poble que no para de créixer dia 
rere dia. Nosaltres, no posarem pals a les rodes a qui 
treballi de manera incansable pel poble, al contrari, 
des del PSC de Jesús recolzarem al màxim i amb el 
que faci falta, a qui ho faci d’una manera responsable i 
amb el consens imprescindible per aquelles qüestions 
de poble i d’especial importància per al seu conjunt.

També vull aprofitar per fer una petita esmena a un 
article publicat a la premsa ara fa uns dies per part 
de movem Jesús. Tal com diu l’article, Movem Jesús 
es lamenta de l’esperit poc crític per part del PSC de 
Jesús vers els esmentats pressupostos.

Vull recordar el que 
es va parlar a la junta 
de portaveus dies 
abans de sotmetre 
a votació aquest 
pressupost sobre la 
partida insuficient 
d ’ i n v e r s i o n s 
d’arranjament de 
camins i senyalització 
viària que es fa 
referència a l’article 
en qüestió.
Cal recordar que s’ha 
obert una partida de 
1.000€ (modificable 
en funció de les 
necessitats) per la 
substitució o millora 
de la senyalització, 
l’important, és incloure una partida per poder fer-ne 
ús a l’apartat d’inversions. Pel que fa l’arranjament de 
camins, s’està a l’espera de l’atorgament dels ajuts 
per part de diputació.
Tal com hem dit anteriorment, no posarem pals a les 
rodes a qui treballi per fer avançar al poble, podem 
avançar conjuntament cap a una mateixa direcció o 
podem anar posant pals i no deixar avançar un poble 
en constant creixement.
Durant aquest pròxims quatre anys, el nostre objectiu 
és fer política de poble, treballar pel benestar i 
creixement de la gent de Jesús, al cap i a la fi, per això 
hem sigut votats
D’altra banda, volem transmetre’ls que lluny de 
convertir-nos en polítics inaccessibles, volem continuar 
escoltant i dialogant amb el poble, i els animem a 
tots a que participin amb nosaltres com un més per a 
construir junts un futur millor per al nostre poble . Tots 
seran benvinguts!
Amb el desig que aquestes festes, la PAU, L’AMOR I LA 
PROSPERITAT arribi a totes les llars de Jesús.
BONES FESTES!!!

El passat 16 de setembre va tenir lloc una reunió del Director 
General de Carreteres amb l’alcalde Víctor Ferrando Sabaté, 
l’alcaldessa de Tortosa  Meritxell Roigé Pedrola, el delegat del 
govern Xavier Pallares Povill, la directora del serveis territorials 
de territori Lídia Pino i veïns i veïnes del nostre poble per 
presentar-los el projecte del 1r tram de la C12 a Tortosa, que 
inclou la construcció d’una rotonda a l’entrada de Jesús i un 
vial lateral de servei per millorar la seguretat del tram, així com 
la millora de l’evacuació de les aigües pluvials.

MILLORA DE LA C-12
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#mosparlem

#mosparlem

amb...
JEREMY ALCOBA 

FERRER
“

“
Ser/fer de pilot de moto és una circumstància o 
una passió?
En el meu cas ser pilot de motos és una gran passió, 
una que va començar des que tenia tres anys i tot 
gràcies al meu pare.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
La meva data fins al moment jo crec que és des que 
jo tingue consciència: posaria dels tres anys.

Qui o què et desperta aquest neguit?
Tot comença pel meu pare. Al final quan ets petit 
no saps què seràs o què voldràs fer. Les coses et 
criden atenció o no, però és difícil saber quin camí 
et tindrà guardat la vida. El meu pare ho tenia clar: 
volia almenys que el seu fill corregués en moto o ho 
intentés. I tot va ser gràcies a ell i que bueno, a la 
seva família sempre han sigut casi tots motoristes.

I actualment què et motiva?
Actualment em motiva saber que he aconseguit 
portar o encaminar la vida que jo realment sé 
que volia. També he pensat molts cops si això 
era realment el que jo volia: no per mi, sinó pels 
meus resultats o la mala sort que m’acompanyava 
a tots els llocs. Però després de molt de sacrifici i 
dedicació, he aconseguit arribar al campionat del 
món de moto3, això em motiva més que res i també 
pensar per què no algun dia lluitar per ser campió 
del món de motoGP.

Què t’aporta com a persona?
Jo sempre he dit que m’ha aportat maduresa a la 
hora d’estar amb gent de més edat, parlar davant 
les càmeres... però bé això és amb la meva feina, 
perquè amb els amics soc igual que ells.

Quina és la part negativa?
Doncs mira amb 14 anys anar a Barcelona per 
estudiar i entrenar, crec. El primer trimestre el vaig 
passar molt malament. Normalment vas a Barcelona 
amb 18 anys, i tot i així n’hi ha molts que tornen a 
casa. Després el temps amb amics i família, estar 
amb ells i xalar, no estar a festes del poble perquè 
tinc competicions... Clar que prefereixo les curses 
però també em ve de gust i m´he enyorat d’estar 
amb tots ells.

Li has descobert alguna vessant inesperada? 
Que és un esport molt difícil i car de practicar. Per 
part meva amb tot l’esforç del món, dedicació, 
constància, disciplina i un pares que s’han deixat la 
pell per mi ho hem aconseguit. 

Quins són els teus objectius?
Actualment he arribat al mundial de moto3. Com a 
objectiu, treballar més que mai, gaudir de tots els 
èxits en un futur i ser campió de motoGP.
Objectiu de temporada: acabar-la com a millor rookie 
i intentar pujar al podi o fer top 5.

Nascut al novembre de 2001, 
Jeremy és fill de Sandrina 
i Jesús i germà de Rubén. 

Conegut en el món del motor com 
a #iceman,  es guanya l’afecte del 
tots els seus companys. Exemple de 
responsabilitat, seguretat, sacrifici i 
constància Jeremy és una icona per 
al jovent que l’envolta. De ben xiquet 
les motos han estat la seua passió, la 
de la família, i de seguida també la de 
tota una afició a qui delecta amb cada 
cursa.”
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#mosparlem
Com et veus d’aquí a 10 anys?
Pos una mica més gran i vell. Hahaha! Però espero 
estar dalt d’una motoGP i amb una vida més o 
menys estable i amb altres objectius més endavant.

Què hi trobarem al teu perfil digital?
Doncs el meu nom i el meu número i que soc pilot 
de motos de moto3 al mundial i Campió del mundial 
júnior de moto3 2019.

Una #etiqueta que et defineixi?
Gelat però graciós: #iceman

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Per part del poble, sempre molt d’interès per la 
meva trajectòria i jo molt agraït de ser jesusenc. 

Així ser jesusenc/a per tu significa...?
Per mi és molt guai saber que tinc un poble que 
em dona molt de suport i que està amb mi. Al final 
anar a casa és anar a Jesús, el meu poble de per 
vida. I sobretot molt agraït de totes les persones 
que per poc que sigue m’han ajudat en alguna cosa, 
o m’han fet costat. 

Com projectes el nom de Jesús amb la teua 
activitat?
Espero que coneguen el nom del poble de Jesús 
arreu del món per les victòries que pugue aconseguir.  

Què destacaries del poble de Jesús?
És petit però tranquil, aquí quasi que ens coneixem 
entre tots i això pos fa bona relació i més poble.  

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Bueno per a la gent no ho sé, però per a mi, i si algú 
més s’apunta, un circuit de terra per poder entrenar, 
com el que s’ha fet prop de les piscines. Hahaha!

Què els demanes als teus representants?
Suposo que et refereixes als representants del poble 
(l’EMD). Invertir, patrocinar, enfocar... en esportistes  
que porten el nom de Jesús a un alt nivell.  

Per acabar... quin és l’esdeveniment del poble que 
vius més intensament (festes, fires, actes...)?
Fins al moment les festes del poble, però ara ja farà 
uns anys que només puc venir alguna nit. Vull dir 
no les aprofito, però tinc altres maneres de passar-
m’ho bé.

Per finalitzar voldria fer un agraïment a la meva 
família. Parlo en general perquè és la que m’ha 
ajudat sempre i en els moments complicats. 
Sempre m’han animat per tornar a confiar en mi i 
arribar on soc ara. Moltes gràcies als amics i als 
que heu confiat en mi i ajudat. També vull donar les 
gràcies a l’EMD.

I agrair als meus patrocinadors: Monlau, Estrella 
Galicia 0,0. Gràcies per aquest any 2019 al Team 
Laglisse. I gràcies a Team GRESINI per donar-me  
l’oportunitat de participar al mundial de GP en 
Moto3.

Foto: Facebook de Jeremy Alcoba
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A l’Institut Escola Daniel Mangrané hem volgut 
destacar aquestes tres paraules per tres motius: el 
reconeixement a la Setmana de l’Esport, l’inici del 
programa Erasmus+ i l’inici de les xerrades Parlem-ne. 
A banda d’aquestes, 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).
El nostre projecte “Setmana de l’Esport”, ha estat 
seleccionat entre els premiats als “1rs Premis 
Inclusius de l’Esport Català”. Aquests, organitzats per 
ONAT Foundation, volen posar en valor iniciatives que 
treballen per i per a la inclusió, i ho fan des d’un dels 
àmbits més eficaços per generar integració, l’esport. 
El nostre projecte rebrà una beca econòmica destinada 
a finançar l’esdeveniment i les activitats que es duran 
a terme des d’una perspectiva d’esport inclusiu. El 
dia 2 de desembre de 2019, al Palau de Pedralbes de 
Barcelona, es lliuraran les beques durant una Gala de 
reconeixement de premis que coincidirà amb el Dia 
Internacional de les persones amb discapacitat.

Per primera vegada participarem en el programa 
Erasmus + (2019-2021). El projecte s’anomena 
LOOK ALIVE! FOR OUR WORLD! (Espavila’t! Pel 
nostre món!). En aquest, participaran 4 països: 
Polònia, Turquia, Dinamarca i Espanya. Les activitats 
organitzades giren al voltant de la sostenibilitat i de 
la conscienciació sobre la problemàtica ambiental. 
Ja hem iniciat les primeres activitats per fer difusió 
a la comunitat educativa del projecte: vam celebrar 
els #ERASMUSDAYS i hem participat en el concurs 
del logo del projecte amb la resta de centres, en el 
qual, la nostra companya Alba Fumadó de 2n d’ESO, 
va ser seleccionada guanyadora, enhorabona! Durant 

aquests cursos, estan previstes diferents estades a la 
resta de països i una estada de la resta de participants 
al nostre centre. A més, diferents intercanvis virtuals, 
que facilitaran el desenvolupament de competències 
comunicatives i socials. Des del centre ja s’ha creat 
una comissió organitzativa que està desenvolupant i 
coordinat totes les accions del programa.

A l’inici del curs, des del centre, es va fer arribar una 
enquesta a les famílies per coordinar la comunicació 
i la participació d’aquestes a les aules i al centre. 
Entre les qüestions plantejades, es consultava quins 
temes es podrien tractar al cicle de xerrades “Parlem-
ne”. Després del buidatge, ja s’ha celebrat la primera 
d’aquestes per donar resposta a un dels neguits que 
les famílies vau fer arribar, l’assetjament. Per fer-lo, 
vam comptar amb el psicòleg Pere Clotet, especialitat 
en teràpia emocional amb infants i adolescents. 
En la xerrada va donar a conèixer els conceptes 
d’assetjament i ciberassetjament i va proporcionar 
orientacions per educar els fills en les competències i 
habilitats necessàries per prevenir-los. Des del centre 
continuarem coordinant i informant de la realització de 
les següents.

INCLUSIÓ, INTERCANVI I COMUNITAT

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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Durant aquests primers mesos a la llar d’Infants, els xiquets i xiquetes s’han 
endinsat en un món ple de descobertes noves i enriquidores per al seu 
desenvolupament. En la descoberta de les relacions socials amb els seus 
iguals, cada dia a través de la interacció i relació amb els altres xiquets i 
xiquetes, aprenen, descobreixen, juguen i s’ho passen bé. I, a través de la 
manipulació i experimentació s’endinsen en la descoberta del seu entorn, de 
nous materials, textures, olors, sabors,... 
La tardor ha entrat a la llar deixant descobrir als més petits les seves 
característiques a través d’activitats motivadores que afavoreixen la seva 
autonomia i potencien la seva creativitat, deixant-los expressar-se lliurement 
sense limitar la seva imaginació.
El mes d’octubre vam celebrar una de les primeres trobades amb les famílies: 
la festa de la castanyada. Les famílies constitueixen dins la llar, i en aquesta 
etapa, un referent important en la vida de l’infant, i per tant també hi són 
presents en la dinàmica de la llar d’infants. La castanyera ens va explicar un 
conte i tots junts vam celebrar-ho amb unes cançons i un berenar. 
Ara s’aproxima el Nadal i des de la Llar d’Infants l’Espurna us volem desitjar 
que passeu un BON NADAL ple de salut, pau i felicitat, al costat de les 
persones que més estimeu.

LLAR D’INFANTS L’ESPURNA

RUGBY INCLUSIU AL CPEE SANT JORDI
La filosofia d’aquesta modalitat de rugby entén la 
inclusivitat en la seva totalitat, és a dir, es pràctica 
aquest esport tots junts, amb igualtat de condicions, 
sense distincions. L’equip el formen tot tipus 
de persones: aquelles que tenen algun tipus de 
discapacitat amb altres que no en tenen, d’ambdós 
sexes i de totes les edats. 
Volem transmetre els valors del rugby: integritat, 
passió, solidaritat, disciplina i respecte.
Ens prepararem durant tot el curs per poder participar 
al IV Festival de Rugby Inclusiu que tindrà lloc a Cullera 
(València) el primer cap de setmana de setembre de 
2020.
Aprofitem aquest espai a per fer una crida per 
participar en aquest projecte, ja que és necessari que 
hi participin familiars, germans, simpatitzants, avis 
(doncs no hi ha límit d’edat per sobre) o persones 

interessades en la pràctica de l’esport o amb ganes 
de provar aquesta proposta esportiva. Us podeu posar 
contacte amb nosaltres al telèfon 977 500 817.
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Aquests mesos de tardor l’Escola i Banda Manel 
Martines i Solà ha tingut ja algunes activitats 
musicals. La primera va ser la inauguració del nou 
pavelló de Jesús. La banda va col·laborar posant el 
punt final a l’acte que es va celebrar el dissabte 16 
de novembre, interpretant la sardana La Santa Espina 
d’Enric Morera i l’Himne al poble de Jesús, música 
de Manel Martines i Solà, arranjament d’Agustí Roé i 
lletra de Antoni Perulles.
La setmana següent l’Escola i Banda MMS va celebrar 
la festa de Santa Cecília, patrona dels músics, amb 
una festa gran.  El divendres 22 de novembre, dia de 
la patrona, l’AMPA de l’EMMS i els professors van 
organitzar un berenar per a tot l’alumnat de l’escola 
amb jocs i música. I el dissabte 23 de novembre van 
haver diferents actes durant tot el dia:
• A les 12:00 hores i a l’edifici de la Immaculada es 

va organitzar un vermut electrònic per a tothom qui 
volgués anar. Vam poder gaudir d’un magnífic pica-
pica i la millor música actual i de tots els temps.

• A les 16:00 hores vam començar una cercavila per 
tot el poble per anar a buscar a les cases als nous 
membres que entraven a formar part de la banda. 
Enguany van ser 10!!! i la cercavila va ser una mica 
llarga, a més tenint en compte que feia molt vent... 
Però va ser molt emotiu veure a totes les famílies i 
als mateixos membres emocionar-se al veure arribar 
la banda a la casa de cadascú. Els nous membres 
són: Cinta Torrejón, Arnau Salvatella, Anuar Ennaji, 
Pau Ferré, Georgia Fairclough, Mireya León, Ainhoa 
Queral, Laia Queral, Maria Delgado i Marta Royo. 
Des d’aquí l’enhorabona a totes i tots per entrar a 
formar part d’aquesta gran família. I també gràcies 
a les famílies per confiar en l’EMMS. Després de la 
cercavila les famílies ens van convidar a un refrigeri.

• A les 19:30 hores va tenir lloc la missa en honor 
a Santa Cecília a l’Església de St Francesc. Missa 
oferta per mossèn Paco i que va tenir la col·laboració 
de l’orquestra de guitarres de l’EMMS i els i les 
alumnes de l’EMMS.

• A les 20:30 hores, després de la missa, i al mateix 
lloc va tenir lloc el tradicional concert de Santa 
Cecília, a càrrec de la BMMS. Vam poder escoltar 
obres de compositors molt joves així com cançons 
més populars. Per acabar amb la cançó EM DONES 
FORÇA, la versió que es va ser fa uns anys a La 
Marató de TV3 amb Sergio Dalma i l’Escolania de 
Montserrat. Nosaltres vam fer la nostra versió amb 
la banda i l’orquestra de guitarres, el cor jove, el cor 
adult i els més petits de l’EMMS, i les veus solistes 
de Lluís Bel i Jèssica Garcia. Un final de concert 
espectacular que va emocionar a tots el públic 
assistent.

• A les 22:00 hores i al gimnàs de l’I-E Daniel 
Mangrané va tenir lloc el també tradicional sopar de 
germanor per a tots els membres de la gran família 
de l’EMMS i acompanyants. Magnífic sopar que 
va tenir sorpreses i un gran final de festa amb els 
nostres DJ Paredes & Ferrando.

Des d’aquí donar les gràcies a totes i tots els que 
van fer possible aquesta gran festa i tots els actes: 
a l’AMPA de l’EMMS, perquè sempre estan disposats 
a ajudar en tot; a la Comissió de la BMMS, una nova 
comissió que s’ha creat dintre de la banda que aporta 
moltes idees fresques i ajuda en tot el que pot; a tots 
els membres de la banda, de l’orquestra de guitarres, 
dels cors per la feina feta; al professorat de l’EMMS i 
en especial a Jèssica, Agustí i Paco per la implicació; 
a Lluís Bel, lo nostre Sergio Dalma particular, per 
col·laborar en el concert; a l’EMD, perquè sempre ens 
apoia en tot i ens ajuda en el que pot; i finalment a 
totes les familíes per confiar en l’EMMS. Gràcies!!
Per finalitzar només recordar les properes activitats:
• Audició de Piano el dimarts 17 de desembre.
• Audició de Nadal el divendres 20 de desembre.
• Concert de Nadal el dissabte 21 de desembre.
• Cantata de nadales a ICARIA i al convent de les 

Teresianes el dilluns 23 de desembre.
• Cantata de nadales pels locals i places del poble el 

dimarts 24 de desembre.

ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
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II CICLE DE CONCERTS IMMART

LLEGIM EN VEU ALTA

TALLER LA CASTANYADA

CONTA CONTES

PUNT@JOVE I BIBLIOTECA DE JESÚS

Per segon any consecutiu, però en aquesta ocasió 
durant els caps de setmana de setembre, vam gaudir 
de la programació del II Cicle de Concerts ImmArt. 
Programar cultura no és una tasca fàcil, però el Claustre 
de la Immaculada és un espai preciós per dur-hi a terme 
activitat musical. Així, el dia 6 de setembre vam acollir 
Mariona Sagarra i Raül Costafreda (veu i guitarra) i el seu 
fantàstic treball “Deixa’m tornar-te a dir” amb poemes de 
Montserrat Abelló. Després de canviar el dia per pluges, 
el 20 de setembre vam gaudir de l’espectacle “Tulipe et 
Marguerite” de la ballarina Alice Sorin i la violoncel·lista 
Sinta Salvadó. El 21 de setembre, Agustí Roé, director de 
la nostra banda, ens delectava amb un concert de saxo 

amb el seu alter ego Agus.sax. I per finalitzar, bonica 
sessió de música d’arrel i cançó d’autor amb Carles 
Blanch (Menut) i el seu guitarró.
Gràcies a totes les persones que hi heu assistit: a 
les que no us n’heu perdut cap i també a les que heu 
descobert el lloc per primera vegada. Esperem trobar-
nos a ImmArt quan torne el bon temps i esperem també 
compartir amb vosaltres la programació per al III Cicle de 
Concerts ImmArt.

Mònica Sales
Regidora de Cultura

DESEMBRE 2019

• DIA 4 DE DESEMBRE A PARTIR DE LES 18 HORES: 
TALLER

 “FEM UNA AMPOLLA DE COLORS”

• DIA 18 DE DESEMBRE A PARTIR DE LES 18 
HORES: DECOREM LA BIBLIO,

 “FEM L’ARBRE DE NADAL”

ELS DIES 24 I 31 DE DESEMBRE LA BIBLIOTECA DE 
JESÚS, ROMANDRÀ TANCADA.

GENER 2020

• DIA 8 DE GENER A PARTIR DE LES 18 HORES:

 “JOCS DIDÀCTICS EN LÍNIA”

• DIA 22 DE GENER A PARTIR DE LES 18 HORES:

 “CONTA CONTES”

FEBRER 2020

• DIA 5 DE FEBRER A PARTIR DE LES 18 HORES:

 “JOCS DE TAULA”

• DIA 19 DE FEBRER A PARTIR DE LES 18 HORES:

 “TALLER DE CARNESTOLTES
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Per segon any consecutiu, el nostre poble ha estat 
escenari del festival d’intervencions efímeres A Cel 
Obert que en aquesta edició tenia com a tema la 
passió. Com a novetat, però, enguany vam obrir dos 
espais els dies 4, 5 i 6 d’octubre: el Claustre de la 
Immaculada – Espai ImmArt (com l’any passat) i el 
Convent de les Carmelites Descalces.

Anna Juncà, David Olivas i Elisenda Planas van 
ser els encarregats de ‘vestir’ el Claustre de 
la Immaculada amb la intervenció “Llençols 
de passió”: la representació de l’amor desitjat i 
passional entre dos amants. La tensió de dos cossos 
entrellaçats dansant al mateix ritme. Uns llençols en 
moviment que trenquen el silenci dels amants. Dos 
elements per separat que s’uneixen i s’abracen fruit 
de la passió. La passió representada amb dos cossos, 
junts però distants, que s’entrellacen per unir-se en 
un de sol, representant la unió dels amants. (www.
acelobertfestival.cat)

Guillem Bargues, Adrià Llorens i Jaume Pla van ser els 
creadors de ‘Vértigo’ (en relació a la pel·lícula d’Alfred 
Hitchcock) al Pati del Convent de les Carmelites 
Descalces (un gran gràcies a les germanes carmelites 

per la seua predisposició i ajuda!): les coses comuns, 
habituals, sinceres, bàsiques i elementals són 
fabuloses. Pretenia ajudar-nos a trobar la forma de 
destacar les qualitats preexistents, on la llum i el color 
esdevenen els millors aliats. Es considera que la millor 
forma per fer entendre les particularitats d’un lloc 
és transformar la manera de percebre’l i, així, poder 
descobrir tots els seus detalls. Canviant la llum, ens 
parem a observar cada racó que fins llavors donàvem 
per conegut. El volum perd la seua referència de color 
material per redibuixar-se com un objecte conceptual, 
amb el qual podem descobrir nous mons. (www.
acelobertfestival.cat)

Per complementar el festival, des de l’organització 
encapçalada per l’arquitecta Cristina Bestratén, es 
van dur a terme dues visites històriques per descobrir 
què amaguen l’edifici de la Immaculada i el Convent 
de les Carmelites amb el guiatge d’Hilari Muñoz. Amb 
aquesta acció és va unir l’arquitectura efímera amb 
l’arquitectura històrica i es va donar un enfocament 
nou al festival al nostre poble. Des d’aquí, el nostre 
agraïment a Cristina i a tot el seu equip!

A CEL OBERT

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’organitzen 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.
A Jesús els actes es van dur a terme el dia 28 
de setembre a la pèrgola amb una nombrosa 
participació.
Es van fer tot un  seguit d’activitats adreçades, de 
manera conjunta, a les xiquetes i xiquets i a les 

persones grans: jocs de taula (parxís, dominó, oca, 
escacs, jocs de cartes...), peces de la banda Manel 
Martines i Solà per donar un caire festiu a l’acte 
i, per finalitzar la tarda, xocolatada per a tots els 
participants.
Aquesta jornada a Jesús va ser possible gràcies a la 
col·laboració de l’EMD,  Creu Roja, 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. 

Susanna Gómez Aixendri
Regidora de Gent Gran
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SEMPRE ACOMPANYATS

A CEL OBERT
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FESTES PATRONALS SANT FRANCESC 2019
Organitzades per la Secció de Festes i Jesús 
Activitats i Serveis SL, del 2 al 6 d’octubre el nostre 
poble va celebrar les festes en honor al seu patró 
Sant Francesc.

Dimecres, 2 d’octubre
El primer acte va fer reviure gràcies a la projecció de 
la pel·lícula “Jesús en el temps. Anys 1995-1996” 
fets i actes destacats de tota mena transcorreguts 
a Jesús durant aquest període. Gràcies, un cop 
més, al treball del Sr. Paco Fuentes, Mossèn Paco 
Vives i el Sr. Sisco Paredes per fer-nos gaudir de la 
història recent del poble.

Dijous, 3 d’octubre 
Encierro infantil amb bous de cartó per als menuts de 
la casa. Molts d’ells vestits per a  l’ocasió van gaudir 
pels carrers ja habilitats. Tot seguit els animals de 
la ramaderia d’Hilari Príncep de Camarles ens van 
fer passar una bona tarda de bous.

Divendres, 4 d’octubre – DIA del PATRÓ
Al matí campanades al vol i missa solemne seguida de 
la processó pels carrers del poble en honor al nostre 
Patró. Abans de dinar, inauguració de l’exposició de 
manualitats realitzades per l’Associació de Dones 
de Jesús. Ja amb la gana feta i amb una pèrgola 
a punt per rebre als 300 comensals, l’Associació 
de Jubilats Sant Francesc organitzava el dinar per 
a tots els seus socis i simpatitzants. Al final de 
la tarda, i al recinte habilitat, nou encierro infantil 
seguit de bous i bou embolat de la Penya lo Novillo 
de Jesús, a càrrec de la ramaderia d’Hilari Príncep 
de Camarles. A la mitjanit, i per rematar el dia, ball 
al casal a càrrec del Quartet Davanna.

Dissabte, 5 d’octubre
Acte que ja podem marcar al calendari i reservar-lo 
a totes les agendes per als propers anys. Un miler 
de persones ens vam reunir al voltant de la pèrgola 
per xalar entre penyes, familiars i colles d’amics 
de tot el que gira al voltant del nostre “Concurs de 
Paelles” per excel·lència. Amb tot a punt tothom a 
cuinar les quaranta-vuit paelles per fer les delícies 
de tots els assistents. En acabar de dinar, els 
esperats resultats del concurs de paelles, fase 
final del campionat de guinyot i molta música i bon 
ambient. Els resultats van ser:

CONCURS DE PAELLES
1r Penya “SI CAIC M’ASUCO”
2n Sr. Josep Lluís Navarro
3r Sra. Vanessa Mulet
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CONCURS DE GUINYOT
1r TAVERNA JP – Pau i Gerard
2n BAR JESUSSPORT – Mael i Ramon
3r Penya “TIBURONS” – Ramon i Raül
4t BAR MODERN – Manolo i  Josep

També es va lliurar un detall al jove Unai Prats, per 
traure el millor cap de bou de creació pròpia als dos 
encierros infantils. 
A la nit, una primera part de “Moments de Ball”, 
seguida per l’esperada “Festa Sagrantana” que van 
fer gaudir a tots els presents amb música de tots els 
temps.

Diumenge, 6 d’octubre
Al matí els preparatius per a la XII Milla Urbana de 
Jesús. Prova que dona el tret de sortida a la temporada 
després de l’estiu. Aquesta va estar organitzada per 
l’EMD de Jesús, l’Associació Josep Puig, el Consell 
Esportiu del Baix Ebre i el Club Atletisme Terres de 
l’Ebre. Uns 300 participants van prendre part en les 
diferents categories i distàncies establertes per fer 
gaudir el nombrós públic present en aquesta nova 
edició de la prova.
A la tarda, al Camp de la Santa Creu, presentació 
del futbol base i amateur del CF Jesús Catalònia. En 
acabar, partit de l’equip de 3a Catalana, contra el 
Godall CF.
Per tancar el diumenge i la nostra festa patronal, 
l’esperat espectacle del Ball de Diables 7 Cervells 
de Jesús. Cercavila, versots, carretillada infantil i 
correfoc per arribar a la Plaça de Bous.
Abans d’acabar cal agrair la gran tasca de la Secció 
de Festes. També a totes les entitats que organitzen 
actes aquests dies. Per últim, donar-vos les gràcies 
a tots vatros per haver decidit participar de la festa 
i fer d’aquesta un èxit de participació i bon ambient.

Visca Sant Francesc!

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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NADALGIMCANA AEJE CASTANYADA
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Per tercer any consecutiu continua creixent el 
nombre de participants a la festa de la castanyada.

La tarda del 31 d’octubre es va dur a terme, un any 
més, la gimcana organitzada per l’EMD de Jesús 
amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris 
de Jesús (AEJE), l’AMPA de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané i el Centre Icària.

Un total de 20 comerços i establiments van obrir 
les seues portes per participar de la festa i oferir 
als xiquets i xiquetes del poble una tarda de jocs i 
xalera.

A les 18h es va donar el tret de sortida des de la 
pèrgola on, amb 5 rutes diferenciades, més de 300 
xiquets i xiquetes amb les seues famílies van gaudir 
del ventall d’activitats que s’oferien: una gimcana 
divertida pels establiments de l’AEJE, on es van 
poder disfressar, pintar la cara, passar temor (o no) 
al passadís del terror i menjar castanyes acabades 
de torrar amb les nostres castanyeres.

Dues hores de corredisses pels carrers del poble, 
restringits al trànsit, que van acabar amb el sorteig 
de 5 magnífics pastissos de llaminadures per part 
de l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané.

La festa va continuar amb un sopar de germanor amb 
més de 350 assistents que van poder celebrar la 
castanyada compartint taula i gresca. L’encarregada 
de cloure la festa va ser una animada sessió de ball 
per a menuts i grans.

Un any més hem aconseguit posar en valor la 
participació ciutadana, no només per l’afluència de 
visitants que continua creixent any rere any, sinó 
també per la quantitat de voluntaris i voluntàries 
que de manera totalment desinteressada fan seua 
la festa: amb idees, col·laborant amb l’organització 
i treballant al servei de la resta de poble que viu 
la jornada de manera més directa. I a la vegada 
contribuïm a potenciar el teixit econòmic del poble, 
fent que en participar-hi grans i menuts es posen en 
valor els serveis que tenim a disposició tants dels 
veïns i veïnes de Jesús com de poblacions properes.

Eva Marro Colomé

Regidora de Promoció Econòmica i

Participació Ciutadana

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

AVÍS

El dia 25 de novembre, a la Sala Jordi Brull, es 
van dur a terme el actes en commemoració del 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones organitzats per l’EMD amb la 
col·laboració de l’Associció de Dones de Jesús. 
Se celebra aquest dia en record dels fets succeïts un 
25 de novembre de 1960 a les germanes Mirabal, 
tres opositores al règim del dictador dominicà Rafael 
Trujillo que van ser brutalment assassinades.
El 17 de desembre de 1999, l’Assemblea General 
de les Nacions Unides va declarar oficialment el 25 
de novembre Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència envers les Dones. D’aleshores ençà 
moltes han estat les iniciatives per acabar amb una 
de les xacres més nefastes de la societat actual, 
però malgrat els esforços no hem estat encara 

capaços d’aturar el degoteig de víctimes que es van 
produint dia rera dia.
Aquest any la xarrada sota el títol “La violència 
masclista i els mites de l’amor” va anar a càrrec de 
Cristina Grau, referent a la Unitat d’Actuacions de 
Lluita contra la Violència Familiar i Masclista a les 
Terres de l’Ebre.
Posteriorment i a càrrec de la conferenciant Cristina 
Grau; de Carme Valls, coordinadora territoral de 
l’ICD, de Cinta Caubet, presidenta de l’Associació 
de Dones, i de les regidores Mònica Sales, Eva 
Marro i Susanna Gómez es va llegir el manifest per 
commemoració aquest dia.

Susanna Gómez Aixendri
Regidora de Dones

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

PASS-DOBLES
BAXATES
BOLEROS

VALS
SWINGS

MERNEGUES
TXA,TXA,TXA

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

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

“T’HO PERDRÀS?”
Programa d’actes:

Dissabte, 14 de desembre del 2019
19:00h Actuació de Muniatto Xou.

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

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

Dissabte, 4 de gener de 2020 (ÚNIC DIA)
Entre les 17:30 i les 20:30h
 Recollida de paquets al Casal Jesusenc.

Diumenge, 5 de gener de 2020
18:30 h Visita dels Reis Mags als noviciats de 

Jesús.

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

19:45 h Baixada de la CAVALCADA DELS REIS 
MAGS des de les Teresianes fins a 
l’Església Parroquial, a través del carrer 
de la Sèquia. Després es farà l’adoració 
al nen Jesús i la salutació dels Mags als 
xiquets i xiquetes. En acabar es començarà 
el repartiment de paquets a domicili.
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DISSABTE, 14 DE DESEMBRE
19.00h Actuació de Muniatto Xou. 
 Organitza: Comissió Organitzadora 

Cavalcada Reis Mags Jesús.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.
19.30h Recollida de Cartes pels Patges Reials.
 Organitza: Comissió Organitzadora 

Cavalcada Reis Mags Jesús.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.
Al finalitzar l’acte es farà el lliurament de 
premis de les postals de Nadal de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané i del CPEE Sant Jordi.
 Organitza: Associació de Veïns Jesús 

Catalònia.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

DIUMENGE, 15 DE DESEMBRE
08.45h XVI Trobada Cicloturista de Jesús per a La 

Marató de TV3. Malalties Minoritàries XIII 
Memorial Miquel Espinós.

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

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

 Organitza: Club Ciclista Jesús Primitivo Conesa.
 Lloc de sortida i d’arribada: Pèrgola.
10.30h Caminada per La Marató de TV3.
Sortida des de l’IE Daniel Mangrané fins Pl. Pati de 
la Immaculada, on ens trobarem amb l’arribada de 
la Trobada Cicloturista.
 A continuació xocolatada a la Pèrgola.
 Organitza: AMPA IE Daniel Mangrané 
 Col·labora: Restaurant Forquilla i Ganivet

DILLUNS, 16 DE DESEMBRE
Durant el matí, el Pare Noel visitarà la Llar d’Infants 
l’Espurna, l’IE Daniel Mangrané, el CPEE Sant Jordi 
i el Centre Icària

DEL 16 AL 18 DE DESEMBRE
Recollida solidària de joguines per a xiquetes i 
xiquets del poble. 
Del 16 al 18 de desembre porta joguines NOVES als 
següents punts de recollida:
- Llar d’Infants l’Espurna.
- Oficina de l’EMD de Jesús.
Col·labora: Gascó Joguines.

DIMARTS, 17 DE DESEMBRE
11.30h Cantada de nadales a l’Hospital de la 

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

DIMECRES, 18 DE DESEMBRE
15.30h Festival de Nadal dels Cicles Som-hi i Pas a pas
 Lloc: Casal Jesusenc.
17.00h Festival de Nadal de la Llar d’Infants de 

llar 0 i llar 1. 
 Lloc: Llar d’Infants l’Espurna.
18.00h Decorem la Biblio “Fem l’Arbre de Nadal”
 Lloc: Biblioteca de Jesús · Punt Jove

DIJOUS, 19 DE DESEMBRE
15.30h Festival de Nadal del Cicle Mitjà i Superior.
 Lloc: Casal Jesusenc.
17.00h Festival de Nadal de la Llar d’Infants de 

llar 2. 
 Lloc: Llar d’Infants l’Espurna.
18.00h Visita del Pare Noel al Camp de la Santa Creu.
18.30h Penal solidari per la Marató de TV3
 A continuació xocolatada. 
 Organitza: CF Jesús Catalònia.

DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE
20.00h Audició de Nadal a càrrec de tots els 

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

 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

DISSABTE, 21 DE DESEMBRE
19.00h Festival de Nadal del Club Patí Jesús.
 Organitza: Club Patí Jesús.
 Lloc: Pavelló de Jesús
20.30h Concert de Nadal a càrrec de la Banda de 

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

DIUMENGE, 22 DE DESEMBRE
18.00h Festival de l’Escola de Ball Twist Jesús.
 Organitza: Club de Ball Twist Jesús.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

DILLUNS, 23 DE DESEMBRE
10.00h Cantada de Nadales a Icària i als convents 

de la Consolació, Teresianes i Carmelites 
a càrrec dels alumnes de la Coral i del 
Conjunt de guitarres de l’Escola de 
Música i els alumnes de guitarra. 

12.30h Inauguració del Pessebre Artesanal del 
pessebrista Ricard Príncep.

 Lloc: Claustre de l’Edifici de la Immaculada.

19.00h a 21.00h

 Recollida de paquets per al Pare Noel.
 Organitza: Secció de Festes.
 Lloc: Pavelló de Jesús.
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DIMARTS, 24 DE DESEMBRE
10.00h Cantada de Nadales pels carrers i 

establiments del poble a càrrec dels 
alumnes de la Coral i del Conjunt de 
guitarres de l’Escola de Música i els 
alumnes de guitarra. 

18.00h Festa del Caga Tió, amb lliurament de 
llaminadures.

 Lloc: Pavelló de Jesús.
18.45h Cantada de nadales en anglès a càrrec 

dels alumnes de l’acadèmia Eixam English 
Academy.

 A continuació, arribada del Pare Noel.
 Col·labora: Gascó Joguines.
 Lloc: Pavelló de Jesús.
ATENCIÓ: recollida de paquets consulteu dia 23
20.00h Missa del Gall.
 Lloc: Parròquia Sant Francesc.
00.00h Festa Jove
 Organitza: CF Jesús Catalònia.
 Lloc: Camp de la Santa Creu.

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

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

DISSABTE, 28 DE DESEMBRE
9.00h X Torneig Terra Rubra. Categoria Benjamí 

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

DIUMENGE, 29 DE DESEMBRE
18.00h Pessebre Vivent de Jesús.
 2 sessions: a les 18.00h i a les 19.30h.
 Organitza: Parròquia Sant Francesc.
 Lloc: Residència Teresianes.

DIMARTS, 31 DE DESEMBRE
Sopar de Cap d’Any. Obert a tothom.
Preu sense bonofesta: 60€ (sopar + ball).
Preu amb bonofesta: 50€ (sopar + ball).
Menú infantil: 13€. Lloc: Casal Jesusenc.

23.45h Concentració al Campanar.
00.00h Campanades. 
00.15h Gran revetlla de Cap d’Any. “Moments de 

Ball”.
 Vine després de les campanades al Casal 

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

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

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

DISSABTE, 4 DE GENER
 Entre les 17.30h i les 20.30h Recollida de 

paquets al Casal Jesusenc (Dia únic).
 Organitza: Comissió Organitzadora 

Cavalcada Reis Mags Jesús.

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

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

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

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

 A continuació es lliuraran els Premis 
del Concurs de Pessebres Casolans 
i dibuixos nadalencs del IE Daniel 
Mangrané, organitzat per la Parròquia 
Sant Francesc de Jesús. 

 En acabar es començarà el repartiment 
dels paquets a domicili. 

 Organitza: Comissió Organitzadora 
Cavalcada Reis Mags Jesús.

DISSABTE, 11 DE GENER
19.00h Lliurament de premis als guanyadors 

del XXII Premi Ramon Ferrando Adell de 
Contes Curts i Poesia. 

 Organitza: Societat Cultural i Ecologista 
Sant Josep.

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
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9:30 h Concentració de Cavalls i a continuació, 
DESFILADA pels carrers de Jesús i 
Roquetes.

11.00 h Benedicció d’animals i coquetes a 
càrrec dels

 Srs. RECTORS de JESÚS i ROQUETES.
 Degustació de COQUETES i BALDANADA
 OBSEQUIS per als propietaris de petits 

animals

FESTA DE SANT ANTONI
1993-2020

Diumenge 19 de gener de 2020 A LA CARRETERA DE ROQUETES A JESÚS

Organitza:

Notes: 
- Tots els GOSSOS han de portar boç. 
- L’Organització no es fa responsable del mal 
que puguen ocasionar els animals.
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BASES
Participants
*Pot participar-hi qualsevol persona, aficionada o 
professional. La inscripció és gratuïta.

Tema
*‘L’oli, la garrofa i la pedra seca’. Les imatges (almàsseres, 
paisatges i activitats rurals, costums i tradicions, retrats, 
cuina...) cal que representen, principalment, algun dels tres 
elements: oli, garrofa, pedra seca.

Tècniques
*En color i en B/N

Admissió de les fotografies
*No s’admetran fotografies que hagen sigut premiades en 
altres concursos.
*El format de les imatges ha de fer mínim 20x30 cm, i cal 
presentar-les sobre un suport rígid de 40x50 cm.
*Cada concursant pot presentar-hi un màxim de 3 
fotografies, i només pot obtenir un premi.
*Darrere de cada suport, hi ha de constar el títol de la 
imatge, el lloc on l’ha feta i el pseudònim de l’autor. I en un 
sobre tancat, a banda, i amb el mateix títol i pseudònim, cal 
introduir-hi les dades personals (nom i cognoms, adreça, 
població, correu electrònic i telèfon).
*No s’admetran imatges pintades ni manipulades, 
collages, muntatges, viratges fotogràfics ni fotografies HDR. 
Només s’acceptaran els ajustos propis del revelat digital 
(balanç de blancs, exposició, nivells, contrast, saturació, 
enfocament...), la neteja de partícules i retalls moderats.

Enviament
*Les fotografies es poden dur personalment, o es poden 
trametre a EMD de Jesús, plaça Pati de la Immaculada, 1, 
43590 Jesús, fins al 31 de gener de 2020, amb la indicació 
‘1r Concurs de Fotografia de l’Oli, de la Garrofa i de la Pedra 
Seca de Jesús’.

Premis
*Primer premi: 300 euros patrocinats per Aigües de Tortosa 
i lot de productes de la terra.
*Segon premi: 150 euros patrocinats per Acciona i lot de 
productes de la terra
*Dos Mencions d’Honor i botella d’oli de la terra.

Selecció de les obres
*L’organització avisarà els guanyadors abans de l’entrega 
dels premis, que tindrà lloc el 22 de febrer de 2020, a les 
19 h, a la seu de l’EMD de Jesús.
*Els guanyadors es comprometen a enviar a l’EMD de 
Jesús el  format digital de l’obra premiada, en JPG i en 
alta resolució. Les imatges premiades, en format digital i en 
paper, quedaran en propietat de l’EMD.
*Les imatges guanyadores i les 30 finalistes s’exposaran 
a la Fira. Durant tot el mes d’abril, es podran recollir les 
obres a les oficines de l’EMD de Jesús. Este es compromet 
a retornar-les per correu, sempre que el participant haja 
enviat un sobre (adient per a la protecció de les imatges) i 
amb el franqueig pagat. 

Drets de propietat
*Els drets d’ús, distribució, divulgació, reproducció i 
exhibició de les obres premiades sempre pertanyeran als 
seus autors; no obstant això,  estos els cedeixen a l’EMD 
de Jesús per a publicacions relacionades amb el Concurs i 
la promoció de la Fira de l’Oli i de la Garrofa. 

Jurat 
*Està constituït per Policarpo Hernández, fotògraf; per Pilar 
Madorrán, fotògrafa; Alina Mihoc, fotògrafa; Vicent Pellicer, 
fotògraf. Pot declarar qualsevol premi desert i la seua 
decisió serà inapel·lable. També té capacitat per resoldre 
qualsevol qüestió relacionada amb la interpretació de les 
bases del Concurs. N’actuarà de secretària Mònica Sales, 
regidora de cultura de l’EMD de Jesús.

ORGANITZA: EMD de Jesús
COL·LABOREN: Aigües de Tortosa, Acciona

1R CONCURS DE FOTOGRAFIA DE L’OLI, DE LA GARROFA I DE LA 
PEDRA SECA DE JESÚS

L’EMD de Jesús, amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la Fira de l’Oli i de la Garrofa us dona la benvinguda i us 
convida a participar en el 1r Concurs de Fotografia de l’Oli, de la Garrofa i de  la Pedra Seca.

Fa vint-i-nou anys consecutius que se celebra a Jesús la 
Festa de Carnaval. Per aquest motiu i perquè tots els 
xiquets/es hi puguen participar d’una forma activa i creativa, 
es convoca un concurs de caretes amb les següents bases:
1. El tema serà lliure.
2. S’estableixen dues modalitats per confeccionar les 

caretes:
- Categoria A: Sobre cartolina amb qualsevol mitjà: 

llapis, aquarel·la, pintura al tremp, pastel, etc.
- Categoria B: Amb materials i tècnica lliure (excepte 

cartolina), per a alumnes de Primària i Secundària.
3. Cadascuna de les obres haurà de portar darrere nom, 

cognoms, curs escolar i edat de l’autor/a.
4. Premis: 

- Categoria A: 
 � Un premi de grup per a cada classe d’Educació 
Infantil, patrocinat per GASCÓ JOGUINES.

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

- Categoria B: (Premis patrocinats per OFI COMPLET)

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

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

 � Un premi entre els participants d’ESO.
5. Les caretes concursants es lliuraran a l’Institut Escola 

Daniel Mangrané o al CPEE Sant Jordi fins divendres 14 
de febrer de 2020.

6. El resultat del concurs es farà públic dies previs al 29 de 
febrer, que se celebrarà Carnaval al nostre poble.

7. El lliurament dels premis tindrà lloc als mateixos centres 
educatius. Totes les caretes participants quedaran 
exposades tant al CPEE Sant Jordi com a l’Institut Escola 
Daniel Mangrané.

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

ORGANITZA: EMD de Jesús.
COL·LABORA: Claustre IE Daniel Mangrané; AMPA de l’IE 
Daniel Mangrané; Claustre CPEE Sant Jordi; Associació de 
Dones de Jesús; Gascó Joguines; OfiComplet

BASES DEL CONCURS DE CARETES DE CARNAVAL - JESÚS 2020
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El passat 16 de novembre va tenir lloc la inauguració 
oficial del Pavelló de Jesús. A les cinc de la tarda es 
donava el tret de sortida als actes programats amb 
el partit-exhibició de bàsquet en cadira de rodes. Al 
finalitzar el partit, el públic present va poder seure en 
les cadires de rodes adaptades, i sota la supervisió 
dels membres de l’equip, practicar aquest esport. 
El partit-exhibició va ser organitzat per ASSIDE i va 
comptar amb la col·laboració de COCEMFE Baix 
Maestrat. 
A les sis de la tarda, i segons el programa previst, 
inici dels actes protocol·laris. Fetes les presentacions 
i salutacions es va procedir a llegir el nom de tots 
els inauguradors per tallar la cinta i donar per 
inaugurat el pavelló. Cal recordar que va anar a càrrec 
dels esportistes guanyadors de la “Nit de l’Esport 
Jesusenc” organitzada per la Penya Barcelonista de 
Jesús (anys 1999 fins 2007) i també dels 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 fins 2019). Tots ells van 
rebre un detall commemoratiu del dia i van signar el 
llibre d’honor del Poble. 
Un cop tallada la cinta, es va passar a descobrir la 
placa que recordarà aquest dia per sempre. La Penya 
Barcelonista de Jesús, com organitzadora de la “Nit 
de l’Esport Jesusenc” va ser l’encarregada de fer-ho. 

Passàvem al torn de parlaments oficials. Els primers 
van ser els inauguradors i la Penya Barcelonista de 
Jesús. Tot seguit, prenia la paraula la Sra. Meritxell 
Roigé, alcaldessa de Tortosa i vicepresidenta de la 
Diputació de Tarragona, que va aprofitar per excusar 
l’assistència de la Sra. Noemí Llauradó, presidenta de 
la Diputació de Tarragona  i de la Sra. Cinta Espuny, 
representant territorial de l’Esport a les Terres de 
l’Ebre. Va cloure els parlaments el Sr. Víctor Ferrando, 
alcalde de Jesús.
Per acabar l’acte, vam comptar amb l’actuació de la 
Banda Manel Martines i Solà.
Fragment del text dels inauguradors:
“Avui nosaltres som una mostra de totes aquelles 
persones que estimen l’esport i estimen el nostre Poble, 
perquè tots junts fem créixer Jesús i donem sentit a 
aquestes instal·lacions esportives.
L’important és que des de les Administracions es faciliti 
la pràctica de l’esport pels beneficis tant individuals 
com col·lectius que reporta, i a Jesús podem estar 
contents tant pel treball de les entitats esportives, com 
per la sensibilitat de l’EMD, a qui hem de felicitar per 
l’esforç que ha fet en la construcció d’aquest Pavelló, 
que segur que servirà per dinamitzar, encara més, el 
poder fer esport al nostre poble.
Per molts anys que el puguem gaudir.”

INAUGURACIÓ DEL PAVELLÓ

ESPORTISTES GUANYADORS DE LA “NIT DE 
L’ESPORT JESUSENC” ORGANITZADA PER LA 
PENYA BARCELONISTA DE JESÚS (1999-2007): 

MILLORS ESPORTISTES EN EL MARC DE LA 
SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT 
ORGANITADA PER L’EMD (2015-2019):

 �Cinta Escoda Vicente

 �Mercè Llorca Bellobí i Giuseppe Sgroi

 � Pau Alaixendri Queralt i Carme Franch Valldepérez

 � Jeremy Alcoba Ferrer

 � Xavi Andreu Ferrando

 � José Manuel Juárez 
Roselló
 � Jaume Bayerri Nolla
 �Salvador Sales Andreu
 � José Sales Andreu
 � Verònica Garriga Balagué
 � Aida Ponce Sànchez

 � Paco Fuentes Adell

 �Marc Gimeno Brull (+)

 � Pere Panisello Chavarria

 �Sisco Juárez Roselló

 � Laia Curto Forés

 � Arturo Altadill Sabaté

Foto: Ricard Franch
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INAUGURACIÓ  PAVELLÓ

ENTRENAMENT PATINATGE FUTBOL SALA

Foto: Ricard Franch Foto: Ricard Franch
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NADALXXV ANIVERSARI FIRA DE L’OLI

#somdeJesús

FIRA DE L’OLI I
DE LA GARROFA
DE LES TERRES DE L’EBRE

RETORNEM ALS ORÍGENS
AMB ELS QUICOS
Úniques actuacions el dia 23 de febrer

Lloc: Magatzem Immaculada

VENDA ANTICIPADA A PARTIR DE GENER



XXV FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE I IV FIRA DE LA GARROFA
Arribades aquestes dates la Comissió Organitzadora de 
la Fira ja portem setmanes de treball i reunions amb els 
diferents agents implicats per tenir-ho tot apunt per als dies 
21, 22 i 23 de febrer de 2020.
Una fira totalment consolidada dintre del món oleícola de 
les nostres terres, que en la propera edició arribarà als 
vint-i-cinc anys. Era l’any 1996 quan un grup de jesusencs 
i jesusenques, amb el suport de l’EMD, van apostar fort en 
un esdeveniment per promocionar un dels productes més 
preuats que tenim: l’oli d’oliva. Una aposta clara, al costat 
del sector, que vint-i-cinc anys després continua amb la 
mateixa força i il·lusió que el primer dia, i amb els mateixos 
objectius marcats: estar al costat del sector per treballar 
colze a colze amb els nostres pagesos i cooperatives, 
ajudar a dinamitzar el comerç local, i vendre uns productes i 
un territori a tota la gent que aquells dies ens visita. 
Arribats a aquests vint-i-cinc anys, la Comissió ha preparat un 
seguit de novetats que volem compartir amb tots vosaltres.
 � 1r Concurs de Fotografia de l’Oli, de la Garrofa i de 
la Pedra Seca. 

 Podeu consultar les bases en aquest mateix Informatiu o 
bé a la web www.jesus.cat.

 � Exposició d’aquests vint-i-cinc anys de Fira de l’Oli i 
quatre de la Garrofa. 

 En uns panells exposats trobareu de cada edició de la 
Fira, retalls i titulars de premsa, programes, fotografies, 
membres de la Comissió de la Fira, inauguradors... En 
definitiva, un viatge gràfic que ens mostrarà tots aquests 
anys de Fira.

 � Retornem als orígens amb l’espectacle de “Quico el 
Célio, el noi i el mut de Ferreries”. Al magatzem de la 
Immaculada podrem gaudir d’aquest espectacle de bona 
música i humor que ens farà retornar als orígens, igual 
que en l’època en què ja van actuar al nostre sindicat, 

dintre de la V edició de la Fira de l’Oli i que va ser tot un 
èxit. Podreu trobar tota la informació a la web www.jesus.
cat. (Venda anticipada a partir de gener.)

 � Indumentària.
 Volem que tothom s’implique al màxim en la Fira i per 

això us convidem a vestir-vos de pagesos i pageses de 
l’època, i que els carrers i places de Jesús siguen un 
veritable viatge al passat.

Tot això sumat a les activitats típiques d’aquests dies com 
les recreacions de les tasques pròpies de la recol·lecció de 
l’oliva, degustar i admirar a l’Àgora de l’Oli les botelles dels 
olis gourmet de qualitat extra verge, tallers, demostracions 
de gastronomia, exposicions, xarrades, concursos, teatre, 
visites a molins, música, cuina en directe, degustacions...
Continuarem apostant també pel XXXVI CONCURS AL 
TAST DELS OLIS d’on escollirem els millors olis de la fira. 
Les categories són: 
- PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DOP de 

les Terres de l’Ebre. Olis amb Denominació d’Origen 
Protegida (DOP) del Baix Ebre-Montsià i la Terra Alta.

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

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

particulars i de collita pròpia.
Podeu consultar les bases a la web www.jesus.cat.
Aprofitem des d’aquí a convidar-vos a sortir al carrer i 
participar aquests dies de Fira d’alguna manera. També si 
ens voleu donar alguna idea, suggeriment, o bé també fer-
nos alguna aportació que puguem incloure dintre d’aquests 
dies: serà benvinguda. 

Josep Pere Puig Rosales
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20è CONCURS DE PINTURA DE JESÚS – ANY 2020
BASES

L’EMD de Jesús convoca el 20è Concurs de Pintura 
de Jesús obert a totes les pintores i pintors que hi 
vulguen participar.
S’hi convoquen tres categories amb una temàtica 
única: el món del camp, de l’oli i de la garrofa.

CATEGORIA INFANTIL
Reservada exclusivament per als alumnes de P5 fins 
a 2n de Primària.
La tècnica i les dimensions de les obres presentades 
són lliures.

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

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

Totes les obres presentades, incloses les premiades, 
seran retornades.

CATEGORIA JÚNIOR
Reservada exclusivament per als alumnes de 3r fins a 
6è de Primària en la modalitat de pintura.
La tècnica i les dimensions de les obres presentades 
són lliures.
PREMIS:

- 1r Premi: Obsequi i diploma.
- 2n Premi: Obsequi.
- 3r Premi: Obsequi.

Totes les obres presentades, incloses les premiades, 
seran retornades.
Els premis de les categories Infantil i Jove seran 
patrocinats per: Electrodomèstics Altadill, Gascó 
Joguines, GIS, La Galeria, Nati dolços & festa, Offi 
Complet, Primitivo Conesa i Sports Fevi.

CATEGORIA GENERAL
Reservada per als participants majors de 16 anys 
(que ja els hagen complit en el moment del lliurament 
dels premis), tant de Jesús com d’altres poblacions.
PREMI:

1r Premi – Concurs de pintura de Jesús 2020.
 Diploma i 500€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
2n Premi – Concurs de pintura de Jesús 2020.
 Diploma i 150€ patrocinats per l’EMD de Jesús.

PREMI ARTISTA LOCAL:
1r Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2020.
Diploma i 300€ patrocinats per Royes i Materials 
Gisbert.
Les dues obres guanyadores del primer premi 
passaran a formar part del fons d’art de l’EMD.

Condicions Generals de participació:

 � S’admetran dues obres per artista com a màxim, que 
estaran muntades sobre suport sòlid i emmarcades 
amb motllura senzilla o llistó de fusta. 

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

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

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

 � Serà condició indispensable que les obres 
presentades no hagen estat premiades en cap altre 
concurs.

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

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

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

13.00h del dimarts 4 de febrer de 2020. Caldrà 
lliurar-les a nom de l’EMD de Jesús i a l’adreça Plaça 
Pati de la Immaculada, 1 - 43590, Jesús.

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

 � El lliurament del premis s’efectuarà el dissabte 22 
de febrer, dintre dels actes de celebració de la XXV 
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i IV Fira de 
la Garrofa.

 � El jurat estarà format per artistes de vàlua 
reconeguda i la seua decisió serà inapel·lable. 
N’actuarà com a secretària Mònica Sales de la Cruz, 
regidora de cultura de l’EMD de Jesús.

 � L’EMD de Jesús tindrà cura de la conservació 
i vigilància de les obres rebudes, però no es 
farà responsable de les possibles pèrdues o 
desperfectes que es puguen produir durant el 
transport. Per tal d’evitar problemes, si el quadre 
ha d’arribar mitjançant missatgeria demanem que 
autoritzeu l’empresa a obrir el paquet al moment de 
lliurar-lo a l’oficina de l’EMD de Jesús.

 � Les obres no premiades es podran recollir en 
finalitzar l’exposició, que durarà fins al 13 de març 
de 2020. A partir dels 3 mesos de la cloenda, si les 
obres no s’han passat a recollir formaran part del 
patrimoni de l’EMD de Jesús.

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

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

Jesús, novembre de 2019

3636



FOTOS

NOCES D’ORMISSA DE DIFUNTS

MESTRES DEL MORTER A
LA FIRA DEL ROVELLÓFESTA DE LA BICICLETA
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JEREMY ALCOBA CAMPIÓ DEL MÓN JÚNIOR MOTO 3

Foto: Facebook de Jeremy Alcoba
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El pilot jesusenc Jeremy Alcoba Ferrer es va proclamar 
el passat 10 de novembre a València campió del món 
Júnior Moto 3. A les files de l’equip Laglisse Academy, 
ha estat el pilot més regular de les 12 curses del 
mundial. El calendari l’ha portat per Estoril (Portugal), 
València (dues curses), Le Mans (França), Barcelona 
(dues curses), MotorLand Aragón, Jeréz (dues curses), 
Albacete i València (dues curses), sumades a les 
3 curses del mundial absolut de Moto 3 on l’equip 
Gresini Racing va confiar en ell per disputar els grans 
premis del mundial als circuits Red Bull Ring (Àustria), 
Silverstone (Anglaterra) on va sumar els seus primers 
dos punts, i València. Va acabar el mundial amb 212 
punts, amb 45 punts d’avantatge sobre el segon 
classificat i a 63 punts del tercer. 
Al merescut primer lloc al campionat del món, cal 
afegir el fitxatge del nostre pilot per l’equip Kömmerling 
Gresini Racing, fet que li suposarà disputar l’any 2020 

el Campionat del Món de Moto 3. Lluitada recompensa, 
fruit del treball, constància i dedicació de tota una vida 
que el portarà a disputar el proper any aquest mundial 
de motociclisme: competició màxima a tots els nivells 
en què conviurà i competirà colze a colze al costat de 
l’elit del motociclisme.
Tots aquests fets no podien passar per alt al món de 
les motos. A l’espera de tenir el campionat al sac i 
ben lligat, l’EMD de Jesús li va organitzar aquell 
mateix dia al costat de la Federació de Motociclisme, 
els Motoclubs del territori i centenars d’aficionats, la 
rebuda que un campió del món es mereix. Rebuda a 
l’entrada de Tortosa, espectacular rua per Tortosa, 
Roquetes i Jesús, per arribar al pavelló on va continuar 
la festa. 
Enhorabona a Jeremy i a tota la seua família per 
aquesta fita, que ha de ser el començament d’un llarg 
viatge d’aquest jove pilot. Molta sort Jeremy!

JEREMY ALCOBA CAMPIÓ DEL MÓN JÚNIOR MOTO 3

Ja fa més d’un any que va nàixer ASSIDE, i el balanç 
que fem de les nostres accions per la inclusió de 
les persones amb discapacitat és positiu, però som 
conscients del què manca fer encara. Valorem la 
visibilitat que hem aconseguit i el que les institucions 
ens tenguin en compte abans de decidir actuacions 
que ens afecten.
Volem destacar algunes de les actuacions que 
realitzem:
1.- Jornada Internacional de les Persones amb 
Discapacitat: 3 de desembre. ASSIDE  hem volgut 
celebrar aquest dia amb el lema “Per una ciutat 
inclusiva i sense barreres”. Enguany l’hem traslladat a 
Tortosa, amb diversos actes a la plaça Barcelona, entre 
els quals va destacar la gimcana amb cadira de rodes 
en la que van participar regidors, tant de l’ajuntament 
com de l’EMD, i membres de la policia local. L’objectiu 
fou posar tots i totes que van intervenir-hi en el lloc 
d’aquelles persones que hem de desplaçar-nos amb 
aquest suport.
2.- ASSIDE realitzem un programa de ràdio mensual 
“UNA MIRADA INCLUSIVA” que s’emet dins l’espai 
“La punta del diamant” de Ràdio Tortosa l’ultim dijous 
de mes a partir de les 9h del matí. Té l’objectiu de 
connectar amb els oients sensibles amb la inclusió de 
les persones amb capacitats diverses. Hem dedicat els 
diferents programes a: la justícia social, la dona amb 
discapacitat, l’esport adaptat, l’escola inclusiva i a la 
nostra associació ASSIDE. Sempre amb el compromís 
de seguir avançant cap a una societat plenament 
inclusiva i accessible.
3.- Donem les gràcies a tots i totes que vau votar la 
nostra proposta en els Pressupostos Participatius. 
Va ser recolzada amb 133 vots (un 53%), quedant en 

1a posició. Consistia en la supressió de les barreres 
arquitectòniques als carrers Pujada i Creu. 
4.- Premi a l’institut-escola Daniel Mangrané de 
reconeixement al treball en favor de l’esport inclusiu. 
La nostra associació ASSIDE celebra aquest premi 
concedit per ONAT Foundation. I manifestem que 
estem encantats d’haver-hi col·laborat en la “Setmana 
de l’Esport”. Ho tornarem a fer!
5.- Visita a la fàbrica de xocolates C.R.E.O. El 9 de 
novembre un bon grup de membres d’ASSIDE vam 
visitar les instal·lacions de C.R.E.O. És un goig escoltar 
les explicacions sobre l’artesania amb què aquesta 
empresa familiar, de 80 anys d’antiguitat, treballa el 
cacau. També dona gust contemplar les màquines, 
autèntiques peces de museu. Ah! i els tastos que ens 
van oferir una autèntica delícia! Volem agrair el tracte 
rebut per part dels propietaris, Xavi i Cinta.
6.- El nostre agraïment també a l’equip de COCEMFE 
Baix Maestrat, on juguen 2 companys de Jesús, 
per l’exhibició de bàsquet amb cadira de rodes en 
la inauguració del pavelló poliesportiu municipal 
el dissabte 16 de novembre. Tots els jesusencs i 
jesusenques que van voler, pogueren experimentar lo 
difícil que és practicar bàsquet en cadira de rodes, i 
sinó pregunteu-los-hi als membres de l’equip de govern.

UN ANY DE VIDA DE L’ASSOCIACIÓ
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De bon matí, el sol ens acompanya i estem tots preparats 
per sortir cap a la Fageda del Barranc dels Cirers. 
Som un grup nombrós i destaca la presència d’alguns 
jóvens. Marxem direcció cap a la Sènia, passem el 
pantà d’Ulldecona i deixem els cotxes a l’àrea recreativa 
de la Fou. Hi trobem força gent que, com nosaltres, 
també volen gaudir d’un dia a la natura. La temperatura 
és fresqueta, així és que prenem forces fent un petit 
esmorzar i ja contents emprenem la nostra ruta.
El bosc ens acull des d’un principi i ens envoltem d’arbres 
i plantes que ens traslladen a un món encisador. Poc 
a poc, tot pendent amunt, anem pujant sense deixar 
d’anar admirant el paisatge, i en un tres i no res arribem 
al mirador de la Fou. Hem de ressaltar la repoblació 
de xiprers que hem trobat. Tot un mar de muntanyes 
d’un verd fosc, gràcies a la gran quantitat de vegetació, 
s’estén als nostres peus. I al davant, cap a l’esquerra, 
l’alça majestuós el Catinell, ressaltat pel blau intens 
del cel. Ens deixem acaronar per les seves aromes i 
continuem la nostra singladura. Fa un dia meravellós.
Entre clarianes i bosc arribem a la font dels Hortets. Un 
racó molt bonic i acollidor, però ens hem d’anar turnant 
per poder accedir-hi. Estem gaudint d’allò més! Animats, 
seguim el nostre camí amunt fins a la cova dels Bous. 
On aprofitem l’entorn tan bonic per fer-nos la foto de 
grup. A l’arribar al punt més alt, descansem una estona 
i ens reagrupem tots. Anem cap al barranc dels Cirers. 
Ens endinsem en un món encantat, idíl·lic..., el temps no 
passa, la màgia ens transporta. El bosc ens ha engolit: 
el terra humit, la gran varietat de verds de les fulles ens 
captiven, els líquens cobren vida, la molsa cobreix les 
roques i pedres, els arbres ens parlen i els escoltem. 
Caminem embadalits i expectants per no perdre’ns cap 
detall i... en un racó molt amagat ens trobem com una 
casa de fusta, amb porta i finestra, encaixada dins una 
roca. És la cova dels Maquis. Entrem i dos estufes de 
llenya i una olleta de ferro ens relaten els bocins d’una 
història passada. Continuem i en sortir del bosc hi 

trobem un gran prat, és el pla dels Cirers. Hem tornat 
a la realitat i notem que ja tenim gana i aprofitem per 
descansar i dinar. El sol ens acompanya.
No estem molta estona perquè encara ens queda molt 
camí per fer. Al marxar hi trobem una serp molt petita, de 
quina espècie serà? Li fem una foto per poder esbrinar a 
quina classe pertany. És una serpeta de collaret!
Ens dirigim cap al Faig Pare. Som a la tardor i no ens 
podem perdre els canvis de color de la natura, malgrat 
que enguany el gran canvi dels colors va retardat uns 
quinze dies; no obstant, podem anar admirant-ne uns 
quants. Caminant per la pista, ja tenim una introducció 
del que ens espera. Com sempre, el Faig Pare ens 
acull, sublim. Cosa rara no hi trobem ningú, per la qual 
cosa gaudim tot el grup encara més del seu encant. 
Pau, serenor, benestar, aspirem les seves aromes, ens 
carreguem d’energia. Per un moment em fa la sensació 
que començarà a caminar, prendrà vida i ens dirà alguna 
cosa, com l’arbre de la pel·lícula de “Un monstruo 
viene a verme”. La gamma multicolor dels aurons, de 
les plantes, del terra, on els verds, grocs, ataronjats i 
rogencs es combinen en una perfecta harmonia és un 
espectacle digne d’admirar. Ve a ser com l’apoteosi de 
la perfecció de la natura.
Hi passem per la font del Teix. Encara ens queda per 
veure el Pi Gros, que s’alça imponent entremig dels altres 
pins. Intentem abraçar-lo, però un sol és impossible. 
Hem d’aixecar el cap per veure fins on arriba d’altura. 
La tarda se’ns tira al damunt i no ens queda més remei 
que seguir la pista fins on tenim els cotxes a l’àrea de 
la Fou. Volíem anar a més llocs, però per avui ja n’hi 
ha prou. Hem aprofitat el dia al màxim. Ha estat un dia 
magnífic, ple de sensacions, amb un bon ambient de 
grup, bon humor i alegria. I amb les últimes espurnes de 
llum del dia ens acomiadem. Fins a la propera!

Amparo Monllau

SORTIDA A LA FAGEDA DEL BARRANC DELS CIRERS – 26/10/2019

Foto: Fernando Santamaría Lafarga40



El nostre ceramista jesusenc, Joan Panisello, per 
cinquena vegada en sa vida, ha estat nomenat aquest 
any invitat d’honor i la seua exposició ha estat la central, 
dintre de TERRÀNIA, el 17è Festival Internacional 
de CERÁMICA de Montblanc. Anteriorment, havia 
estat invitat d’honor en certamens internacionals a: 
Japó (1986), Bolívia (1995), França (2006) i Argentina 
(2008)
En aquesta ocasió ha exposat obres de la col·lecció: 
BINOMI ARBRE-HOME A LES TERRES DE L’EBRE 
en una galeria al mateix centre del carrer Major de 
Montblanc i en front de l’Església de Sant Miquel 
Arcàngel i de la plaça del mateix nom. Aquesta 
ha estat la 63ª vegada que s’han exposat obres 
d’aquesta col·lecció, tot un rècord. Fins i tot a finals 
d’aquest any, haurà participat en un total de més de 
300 exposicions, entre individuals y col·lectives.  Una 
vida dedicada intensament, tant a la ceràmica, amb 
més de 50 anys de treball,  com a  l’ensenyament amb 
35 anys d’activitat, 27 anys a primària i 8 a l’institut.
El festival TERRÀNIA és un dels més importants 
d’Espanya, amb participació de ceramistes d’un 
país invitat cada any. Aquest li ha tocat a Suïssa, 
amb 7 ceramistes invitats d’aquest país, onze més 

han vingut de França, un de Finlàndia, diversos dels 
Països Baixos, altres de la Comunitat Valenciana, de 
Castellà i Lleó i onze més de Catalunya. A banda Hi 
havia una exposició d’alumnes de l’escola d’Art de 
Tortosa i set exposicions més repartides pel Carrer 
Major o pròximes a aquest  carrer. Igualment han hagut 
demostracions de molts tipus on hi ha pogut participar 
el públic. Cuites de raku en forn de gas, més cuites de 
raku fetes amb microones, tallers de ceràmica a quatre 
mans, taller de segells precolombins, realització d’un 
relleu de Sant Jordi, demostracions de torn, fabricació 
d’instruments musicals amb fang, concert “Suena 
Barro” amb instruments fets amb fang i un llarg etc. 
Milers de persones passen cada any per la vila de 
Montblanc per gaudir d’aquest esdeveniment que, any 
rere any, va guanyant en importància.
Pel que fa a Joan Panisello, segueix preparant amb 
tota la il·lusió, la gran exposició que dedicarà al nostre 
poble de Jesús i que esperem i desitgem que aviat 
siga  una realitat i es puga inaugurar oficialment abans 
d’acabar l’any o a primeries del que vindrà.
Més informació entorn al festival TERRÀNIA: http://
joanpanisello.blogspot.com/2019/08/terrania-
el-17-festival-internacional.html

JOAN PANISELLO
INVITAT D’HONOR AL FESTIVAL INTERNACIONAL TERRÀNIA
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S’apropa el final d’aquest any 2019 i besllumarem el 
2020, quin número més bonic.
Informar que com activitats programades per a aquest 
final d’any, l’entitat te com sempre entre mans, el ja 
tradicional concurs de nadales que amb la participació 
de l’alumnat de l’IE Daniel Mangrané, i el CEE Sant Jordi, 
amb l’implicació de tot l’equip educatiu dels centres, 
un any més ens oferiran les seves creacions, i animar 
a que s’esforcin i fiquen tota la seva creativitat, ja que 
una de les nadales passarà a ser la nadala d’aquest 
any que l’entitat envia a tota la resta d’entitats del 
poble i municipi.
Informar que també aquest any l’entitat amb tots els 
seus membres de junta i faran la II xocolatada / cremat 
popular, el dia en que Sas Majestats els Reis Mags 
d’Orient visitin el nostre poble, fent així un moment 
més agradable i una bona vesprada.
Que aquest any la 
nostra/vostra associació 
participarà amb el programa 
Sempre Acompanyats 
de l’àrea social de Creu 
Roja a Tortosa, que té 
com a objectiu ajudar 
i acompanyar a la gent 
gran que ho necessiti i/o 
requereixi. Des de l’entitat 
hi farem suport amb el 
nostre capital humà i donat 
espai a que els veïns amb 
aquestes situacions hi 
participin en les diferents 
activitats proposades.
Emplaçar-vos a la Junta 
general de socis que es cel-
lebrarà el 31 de Gener del 
2020.
També informar i ho anirem 
recordant, que el pròxim 25 
d’Abril del 2020 hi tindrà 
lloc amb la 36ª edició 
dels Premis Literaris Enric 
Bayerri i Joan Cid i Mulet. 
Aquest any es vol donar 
uns matissos que faràn de 
la festa un fet diferencial.
Informar que desde fa ben 
poc temps el veí/soci de 
Jesús Juanjo Subirats s’ha 
incorporat a la junta i que  
comparteixo amb la resta d’amics i donar les gràcies 
per l’implicació tant constructiva i força que ens 
aporta, deu nido quins fixatges es fan.
GRÀCIES Juanjo.
Esmentar que hi volem donar veu també al veïnatge 
per les molèsties que està causant l’actual horari 
del dispensari mèdic, ja que durant el matí si hi ha 

atenció però durant la tarda no hi dona cobertura, 
passant en alguns casos que veïns que estan obligats 
a desplaçar-se al municipi veí de Roquetes, l’atenció 
també ha estat un tant enrevessada. 
És per això que aprofitant la plataforma que ens 
permet l’Informatiu i fem la pertinent reclamació.
Assenyalà que l’entitat seguint el seu caràcter en 
pro dels socis/veïns del poble, ens reafirmem com 
altaveu de les diferents inquietuds i mancances que 
s’hi troben, continuem fent les instancies que els 
associats o veïns ens diuen, fent-les arribar a la junta 
veïnal de l’EMD.
En aquest ocasió us informem.

Instància.
ID Registre: E/000257-2019
Data i hora: 23/11/2019 07:27:40
Exposo: Que s’ha observat en la cruïlla del C/Vilalba 
i C/Pàndols el mal estat en que es trova una tapa 
de clavegueram, amb el conseqüent perill que això 
comporta per al veïnatge. 
Sol·licito: Que es substitueixi la mateixa per una 
altra nova, amb la major celeritat possible. Adjuntem 
documentació fotogràfica de la mateixa.

IDRegistre: E/000258-2019
Data i hora: 23/11/2019 13:47:02

Exposo:
Que segons diferents opinions de veïns i queixes 
reiterades del C/Llarga Sant Antoni i C/Coves del 
Sant (costa del barranc), donat a que la retirada del 
contenidor de resta que hi havia a l’avgda. Molins d’en 
Compte, enfront al casal jesusenc, els causa unes 
molèsties importants, ja que molts dels usuaris son 
d’edat avançada, i ja els repercutia un esforç pujar la 
costa, que ara per més greuge l’illa de contenidors 
està situada a l’avgda. Molins d’en Comte amb el C/
de Prat de Comte.
Sol·licito: Que es tingui en conte l’opció d’instal·lar 
dos contenidors de resta a la part contraria on 
estaven situats anteriorment o sigui pujada C/Coves 
del Sant - Avgda Molins d’en Comte en front al carrer 
Sant Joaquim, adjuntem mapa aclaratiu de nova 
proposta.
Cal comentar que l’entitat amb un treball constant i 
amb pocs recursos us anima a participar d’un espai 
que els socis fundadors i la resta de veïns del poble 
van poder fer possible. El Casal Jesusenc.
Correu electrònic: aavvjesuscat@gmail.com
Bloc: https://aavvjesuscat.wordpress.com/
Busca’ns al Facebook

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

FES-TE SOCI!!!

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
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La caiguda de les fulles indica l’arribada de la tardor i el 
pas previ a l’hivern, època en que els 7C disminuïm la 
nostra activitat i finalitzem la temporada. És el moment 
de gaudir d’un merescut descans...i enguany encara 
més.... ja que hem tingut un 25è aniversari molt intens. 
Ha segut una temporada molt activa, tant en nombre 
d’actuacions (12 correfocs i/o trobades) i d’activitats 
paral·leles, com pel nombre de participants en cada una 
d’elles. Capítol apart es mereix la III Trobada de bestiari 
mitològic i la presentació oficial de la colla infantil (ja 
explicats en l’anterior Informatiu).
La darrera sortida de l’any va ser a Vinaròs per participar 
de la seua trobada. Una actuació que propicia per a la 
colla infantil, que van xalar d’allò més.
Però vam finalitzar la temporada a casa, a Sant Francesc, 
davant dels nostres...i amb els nostres. Sobretot 
amb aquells que feia molt de temps que no participaven 
dels correfocs. Vam ser més de 100 participants i vam 
“recuperar” una vintena dels “veterans” i “veteranes”, 
molts d’ells socis fundadors o des dels seus incis. Gent 
que va fer molt per a que l’entitat cresqués. A totes 
i tots ells (i als que no van poder venir) un agraïment 
molt sentit per part de la Junta actual. I també es van 
recuperar els Versots, un breu repàs a l’actualitat del 
poble des d’un punt de vista irònic i sarcàstic. L’any 
que ve tornarem amb més i més punyents. I per acabar 
la temporada de foc i les Festes de Sant Francesc, a 

destacar un altre espectacular muntatge de foc i so a la 
plaça de bous. 
Com a notes negatives, els 2 ensurts que van patir José 
i Gustavo, per sort no va passar d’aquí. Un cop més els 
hi enviem el nostre escalf.
Per altra banda, en la mateixa línia que estem portant 
en els darrers anys de divulgació i treball a l’escola, 
vam anar al curs de 1r d’infantil de l’IE Daniel Mangrané 
per tal d’explicar-los els “misteris” dels correfocs, de 
les bèsties, d’Hydracus i de tot el que van voler respecte 
al tema. Des de l’entitat pensem que aquestes petites 
xerrades-tallers són imprescindibles per a que els més 
menuts del poble es familiaritzen en la cultura del foc i 
es puguin sentir atrets i fascinats per la nostra cultura. 
Com és habitual al finalitzar la temporada, es realitzà 
l’Assemblea ordinària de sòcies i socis i la Diada 7C. 
Dos actes molt diferents però de gran importància tots 
dos. A  l’Assemblea es va fer balanç de la temporada. I 
a la diada, on ens vam congregar més de 100 socis, la 
germanor, l’alegria i les despreocupacions van ocupar 
els llocs privilegiats de prioritats del dia. Poca cosa més 
es pot demanar.
I ja per acabar, recordar-vos que un any més els 7C 
organitzem el casal de Nadal (trobareu tota la informació 
al cartell publicat en aquest mateix Informatiu) i desitjar-
vos un molt Bon Nadal i un millor 2020.

- La Junta 7C -

ES CONCLOU UN ANY EXCEPCIONAL PER ALS 7C 

43



Tothom estàvem pendents del veredicte del Tribunal 
Suprem, després del judici farsa. El dilluns 14 d’octubre 
es va filtrar i es va fer oficial:

“El Tribunal Suprem ha condemnat Oriol Junqueras a 13 
anys de presó pels delictes de sedició i malversació; 
12 per a Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa pels 
mateixos delictes; 11,5 per a Carme Forcadell per 
sedició, i 10,5 per a Joaquim Forn i Josep Rull per aquest 
mateix delicte. Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han estat 
condemnats a 9 anys d’empresonament per sedició. 
Tots ells estan inhabilitats pels mateixos anys que la 
condemna. En canvi, Carles Mundó, Meritxell Borràs 
i Santi Vila no entraran a la presó perquè han estat 
condemnats per desobediència a una multa de 60.000 
euros. Estaran inhabilitats durant un any i vuit mesos. 
La suma de totes les penes de presó s’enfila fins als 99 
anys i mig.”

La indignació, la ràbia, el sentiment de tristesa no es va 
fer esperar i la gent enseguida vam reaccionar mostrant 
el nostre REBUIG a aquesta sentència tan injusta. De 
què són culpables? De fer un referèndum seguint les 
lleis aprovades pel  Parlament on radica la sobirania del 
poble català? De proclamar uniateralment la República 
Catalana, segons el resultat del referèndum? Es va 
demanar per activa i per passiva poder-ho fer d’acord 
amb l’estat espanyol. No ha estat tot el procés pacífic 
per part nostra? Encara sentim a les nostres oïdes el “a 
por ellos”: quin estat és que maltracta així la gent que 
pacíficament reclama el dret a decidir? 

El 14 d’octubre, el mateix dia que el Tribunal Suprem 
espanyol condemnava els presos polítics a un segle de 
presó, la ciutadania, començava una resposta coordinada  
que un mes després encara perdura. Una resposta que ha 
mostrat un canvi d’actitud, un empoderament més gran 
de la gent, capaç de crear nous escenaris de protesta de 
forma continuada.

El Tsunami Democràtic convocava la primera gran 
acció: blocar l’aeroport de Barcelona. Amb tren, amb 
cotxe, amb metro o a peu, milers de persones van fer-
hi via. Recordem la imatge potent de tantíssima gent a 
l’aeroport. El blocatge va durar unes nou hores, la policia 
va carregar indiscriminadament contra la gent amb 
detencions i ferits. No podem oblidar els que han perdut 
un ull a causa dels trets de bales de goma utilitzades per 
la policia nacional i prohibides a Catalunya.

Aquella mateixa tarda es van produir manifestacions 
multitudinàries a tot el país, i volem ressaltar la 
concentració a Tortosa i la posterior manifestació.

El dimarts 15, actes unitaris d’ANC i Òmnium a diferents 
llocs de Catalunya, a Tortosa es va fer al pont. A Barcelona 
els mossos van carregar i tot va derivar en una batalla 
campal amb detinguts. A les Terres de l’Ebre va haver un 
acte Amposta i posteriorment talls de trànsit.

El dimecres acte institucional a Xerta, amb un significat 
especial ja que és el poble natal de Carme Forcadell. S’hi 

van reunir tots els càrrecs electes independentistes de 
les Terres de l’Ebre amb una imatge molt potent, després 
manifestació i acte a la plaça.

Aquell dimecres també van començar les Marxes per 
la Llibertat des de Vic, Tàrrega, Tarragona, Girona i 
Berga,  organitzades per l’ANC i Òmnium. En tres dies 
les columnes van recórrer la distància fins a plantar-se a 
Barcelona el divendres 18 d’octubre, dia de Vaga General  
convocada per la Intersindical-CSC i IAC.

El dia de la Vaga General a Tortosa va haver una 
concentració i posterior manifestació molt concorreguda: 
la INDIGNACIÓ  i la PROTESTA per aquesta sentència es 
feia palesa amb tota la gent.

El dia 26 d’octubre milers de persones vam omplir el 
carrer de la Marina de Barcelona, convocades per l’ANC i 
Òmnium per reclamar la llibertat dels presos polítics i la 
independència de Catalunya, des de Jesús vam organitzar 
un bus.

Els i les estudiants acampen a la plaça Universitat, 
demanen la fi de la repressió, un referèndum 
d’autodeterminació, l’amnistia, la garantia dels drets 
vulnerats pel Suprem espanyol i un futur digne per als 
jóvens.

El Tsunami va convocar el dia de reflexió concentracions 
a tot el país i a Tortosa Riuda Ebrenca va convocar 
un concert a les escales del parc. Es va realitzar una 
pintada al·legòrica de la presó i la llibertat i posteriorment 
manifestació. 

El 10 de novembre eleccions a l’estat espanyol. A 
Catalunya han tornat a guanyar els partits independentises, 
després d’una campanya ferotge contra Catalunya que 
tan sols  fomenta la  catalanofòbia i complica la solució 
al problema.

El dia després de les eleccions, el Tsunami Democràtic, 
plataforma anònima, va tornar a fer ús de l’efecte sorpresa 
que havia exhibit a l’aeroport de Barcelona i Madrid i va 
tallar l’AP-7 a la Jonquera. El caos circulatori va afectar 
també l’estat francès i els manifestants van aconseguir 
de passar-hi la nit entre fogueres, concerts i tendes de 
campanya. El blocatge encara es va agreujar més per als 
interessos de l’estat quan dimarts va aparèixer un altre 
tall al País Basc, a la frontera amb l’estat francès. A partir 
d’aquí una reacció en cadena va desfermar desenes de 
talls a tot el Principat, que van allargar la protesta fins 
dimarts a la nit.

Totes aquestes protestes al llarg d’aquest mes, amb 
molta repressió, persones ferides, detingudes... han 
tingut dos eixos centrals: la protesta pels cents anys de 
condemna als nostres representants socials i polítics i 
una frase que s’ha fet famosa “SIT AND TALK” que la 
podem traduir com “SEURE I PARLAR”. El conflicte de 
Catalunya no se solucionarà amb repressió, presons, 
judicis... És un conflicte polític per això cal dialogar, cal 
una AMNISTIA i EL DRET A L’AUTODETREMINACIÓ.

Jesús x la Independència.

NO ÉS JUSTICIA, ÉS VENJANÇA
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ASSOCIACIÓ DE DONES
El dissabte 23 de novembre vam fer una visita guiada de 
l’espai de la xocolata Simón Coll, per la tarda vam anar a 
veure l’obra  de teatre “El pare de la núvia” de l’actor Joan 
Pera, va ser una obra molt divertida que ens va agradar molt.
El 25 de novembre vam col·laborar a la lectura del manifest 
del dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers 
les Dones a càrrec de Cristina Grau referent a la Unitat 
d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista 
a les Terres de l’Ebre.
El 28 de novembre juntament amb l’Associació del Casal de 
Jubilats Sant Francesc es va realitzar una xarrada a càrrec 
dels bombers  “Consells de Seguretat a la Llar”.
Aquestes vacances de nadal oferirem un taller de postals 
dirigida a les xiquetes i xiquets de 5 a 11 anys, el dia 2  
de gener de 10h a 12h a la seu de l’Associació de Dones 
de Jesús, seran places limitades, qui estigue interessat pot 
apuntar-se a qualsevol membre de la Junta.
Al més de febrer, concretament el dia 5, és Santa Àgueda, 
encara hem de concreta el dia de la celebració, aquest 
any celebrarem el 25 aniversari de l’associació, us anirem 

informant  de la celebració a través de les xarxes i mitjançant 
cartells i també aprofitaríem per a celebrar la Junta General.

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

Des de l’Associació de Dones de Jesús us desitgem a totes 
i a tots un molt Bon Nadal i un Feliç Any 2020.
La Junta

El passat 4 d’octubre vam assistir a la missa i a la 
processó en motiu del patró de Jesús, Sant Francesc.
Vam gaudir de la festivitat, assistint al dinar i després 
al ball en la companyia dels familiars i dels cuidadors/
es dels/les nostres residents i usuaris/es del Centre 
de Dia.
D’aquesta manera reforcem els vincles afectius 
i les necessitats relacionals, la qual cosa influeix 
en l’autoestima de les persones, mantenint així els 
sentiments de pertinença i identitat.

SORTIDES AL POBLE DE JESÚS:
Un cop al mes realitzem sortides al poble de Jesús 
amb els/les residents i usuaris/es del Centre de Dia.
Amb aquesta activitat els objectius que ens proposem 
aconseguir són:

 � Mantenir l’activitat física de les persones grans.
 � Fomentar un estil de vida saludable.
 � Promoure la relació entre les persones i l’entorn, 
evitant així l’aïllament social de la gent gran.

Quan sortim visitem diferents indrets del poble, 
gaudim de les exposicions culturals que es fan al 
Casal Jesusenc, compartim estones de jocs de taula i 
fem tertúlia amb la gent coneguda.

PARTICIPEM EN LES FESTES DE SANT FRANCESC:
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Benvolguts socis/es i lectors. Van passant els mesos, 
molt més ràpid del que voldríem i malauradament alguns 
socis ens van deixant, però sempre els tindrem presents, 
i com el tren de la vida continua, nosaltres també anem 
fent activitats i viatges.
Del viatge fet al setembre a Portugal, va anar molt bé i els 
47 socis, vam disfrutar molt, la gent va quedar contenta, 
aixó sí ens va acompanyar tot, temps, guía, xòfer i com 
no la camaderia entre tots els que vam  anar.
El 4 d’octubre es va celebrar el dinar del nostre Patró  
Sant Francesc, missa, processó i dinar, aquest servit 
pel Restaurant Forquilla i Ganivet. Des d’aquí agraïm 
l’assistència, tant dels socis/es com de les autoritats 
que ens van voler acompanyar. En total 309 assistens, 
ens va acompanyar el bon temps i vam gaudir d’un dia 
magnífic.
Els dies 26 i 27 d’octubre, 50 socis vam viatjar a Cardona,  
vam quedar meravellats, no ens pensavem que la visita 
a les  mines de Sal fos tant espectacular, una meravella, 
així com els jardins d’Artigues i el recorregut amb trenet 
del Ciment. I destacar el dinar del darrer dia, sobren 
comentaris, tant per la quantitat com per la qualitat.
El sopar/ball del 31 d’octubre 65 socis vam celebrar la 
Castanyada al Restaurant del Casal Forquilla i Ganivet i 
després de sopar ball amb Sisco Paredes, fins les 2 de 
la matinada.
En quant a activitats i viatges pendents, tenim el 28 
de novembre a les 17.30 hores xerrada “Consells de 
Seguretat a la Llar” a càrrec dels Bombers.
Després, del 13 al 15 de desembre, el viatge de 
PRENADAL, aquest  any, Pueblos con encanto de Aragón, 
Jaca, Ainsa, Alquezar, Osca, San Juan de la Peña..., 
recordem que resten places per cobrir, no gaires pero en 
queden animeu-vos.

El 20 de desembre a les 20 hores, a la Sala Jordi Brull 
de l’EMD, CINE PER A TOTS, recordant actes i viatges 
realitzats pel CASAL JUBILATS durant l’any 2018.  
Montatge a càrrec del nostre estimat Paco Fuentes.
I com no, per finalitzar l’any 2019. Tenim ja oberta la 
inscripció pel SOPAR/BALL CAP D’ANY, obert a tothom;  
preu de 50€ als posseïdors del Bonofesta i 60€ a la 
resta, el menú infantil 13€. Us hi esperem, el darrer any 
fou tot un èxit. El sopar serà servit per Caterings Selectes 
de Tortosa i el Ball patrocinat per l’EMD a càrrec de Sisco 
Peredes, tot al Casal Jesusenc
I res més, una molt bona salutació de tota la Junta dels 
Jubilats, Salut, que passeu uns bons Nadals i fins la 
propera.

NOTA DE CONDOL
Des d’aquí ens voldríem sumar a les mostres de condol 
per la pèrdua, el passat 2 de novembre, de l’amic José 
M. Morelló Forment. Veterà organitzador i col·laborador 
d’infinitat d’actes de tota mena al nostre poble. Va formar 
part de la Penya Poca Son i la Penya Amics del Guinyot 
i actualment formava part de la Secció de Festes i la 
Comissió de la Fira de l’Oli i de la Garrofa. 
Morelló, com el cridàvem a les comissions, era una persona 
sempre preparada i disposada a col·laborar en tot i per a 
tothom, amb una vitalitat i bon humor que de ben segur 
trobarem a faltar en el dia a dia dels actes i reunions. Amb el somriure a la 
boca i aquell comentari que sols ell sabia trobar, ens va fer passar molts bons 
moments que perduraran per sempre en el nostre record.
Ens quedem amb això, amb el record d’aquests bons moments al teu costat!
Allí on sigues, rep aquestes paraules d’estima. Descansa en pau.
SECCIÓ DE FESTES i COMISSIÓ DE LA FIRA DE L’OLI i DE LA GARROFA 

La família Alcàzar 
Bertomeu agraeix 
totes les mostres de 
condol i suport que ha 
rebut dels familiars, 
amics i veïns per la 
defunció del nostre 
pare, Agustí Alcàzar 
Manzano.

NOTA DE 
CONDOL

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS

46



Benvolguts veïns/es de Jesús,  ens han ofert poder 
escriure unes paraules a l’informatiu, i hem acceptat en 
il·lusió, així que aprofitant aquestes línies i us explicarem 
que tenim diversos motius per fer-ho, el primer, i segur 
el més important, es desitjar-vos unes bones Festes de 
Nadal. 
S’apropen dies per gaudir de família, amics, i alhora, d’un 
ventall d’ activitats que aquests dies faran que tinguem 
l’agenda plena. Si alguna cosa ens caracteritza a Jesús, 
són la multitud de propostes culturals i festives, però 
també el tarannà de la seva gent, sempre apunt per 
col·laborar i passar-ho bé.  
Un altre motiu, és informar que tenim noticies des de 
la “Penya Taurina Lo Novillo de Jesús”, i ja us podem 
avançar que són positives. 
Aquest estiu, ens hem constituït com a una Associació. 
Fet que valorem positivament, i creiem que ens portarà 
beneficis a molts nivells, però sobretot és un pas més, 
dels que poc a poc anem donant, per agafar força i 
empenta de cara a futurs esdeveniments. 
Amb el suport dels membres de l’ EMD, de la Comissió 
de Festes i de la Comissió de Bous, anirem treballant les 
propostes de cara a l’any vinent, i consolidant d’altres 
que ja s’han portat a terme. 
Sempre hi ha coses a millorar, ho sabem... però també 
sabem que tenim ganes, motivació i força per continuar, 
renovar i mantenir la feina feta. 
La voluntat dels membres de la Junta de “l’Associació 
Penya Taurina Lo Novillo de Jesús”, és seguir treballant, i 
aportar les nostres idees, sempre amb voluntat d’escolta, 
però amb la fermesa de continuar endavant amb la festa 
dels bous al nostre poble. 
Mantenir les tardes on les carretes són plenes de 
penyes, colles d’amics i veïns, visitants d’altres pobles... 
i on els bons berenars hi son presents, on els més 
petits gaudeixen de concursos infantils de retalladors, 
dels bous de carretilla o les divertides caramelades, 
mantenint el nostre bou embolat que cada any fem amb 
més il·lusió... són les prioritats ara per ara a cada reunió, 
conversa i treball futur. 

Aquest any 2020 que aviat encetarem, la nostra 
Associació està de festa, celebrarem el nostre 10è 
aniversari, i cal celebrar-ho com cal... poc a poc anirem 
teixint i fent-vos partícips de tot i us demanarem la vostra 
presència i participació. 
Aprofitem per donar les gràcies a totes les persones que 
vau col·laborar amb la Cagada del Manso i les tiretes del 
pernil a Sant Francesc. A tots i cadascun que vau gaudir 
amb les tres tardes de vaques, i a les tres Ramaderies 
que ens van visitar, que ens van donar bones tardes de 
vaques. Gràcies a tots.
Només ens queda donar les gràcies als socis i sòcies 
que continuen confiant amb l ‘ Associació Penya Taurina 
Lo Novillo de Jesús, sense oblidar-nos de tots els 
establiments del poble que any rera anys participen de 
manera desinteressada amb les seves aportacions, als 
membres de l’ EMD i Comissió de Festes, engranatge 
indispensable en la festa dels Bous. 
Afegir i informar als que encara no ho sigueu socis/es, 
que us esperem, que només cal dirigir-vos a qualsevol 
membre de la Junta i sereu molt benvinguts. 

#SIALSBOUS
BON NADAL I FELIÇ ANY NOU

La junta de DARC, dona les gràcies, pel treball realitzat en l’accés a l’oficina del BBVA de Jesús, 
i a les voreres de la carretera C-12. Només tenim paraules de agraiment, ja que per nosaltres 
és molt important.
Contents de la tasca realitzada a petició de DARC.
Seguirem lluitant, seguirem sumant.

PENYA TAURINA LO NOVILLO DE JESÚS
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El jesusenc Agustí Forcadell i el 
tortosí Adrià Anguera es proclamen 
campions d’Espanya del campionat 
de caça amb podenc eivissenc, en 
una prova que es va dur a terme a 
Eivissa el cap de setmana del 16 i 
17 de novembre. Enhorabona!

El passat dissabte 16 de novembre 
es va celebrar a Moià la quarta 
edició de la copa Moianès de judo on 
es van aplegar més de 180 judoques 
de tota Catalunya i sud de França 
únicament de la categoria Aleví.
El judoca jesusenc Adrià Roche, 
membre del nucli de tecnificació de 
Judo Tortosa-Priorat, va realitza una 
bona competició i després de la ronda 
classificatòria va aconseguir arribar 
al quadre final superant  quarts i una 
semifinal molt lluitada,va arribar a la 
final del campionat, aconseguint una 
meritòria segona posició.

Moltes felicitats a la parella de Ball 
formada per la Jesusenca Marta Poy 
& Gerard Sanchez (de Reus) que 
han començat la seva temporada 
amb molta energía: Proclamant-se 
Campions de Catalunya el passat dia 
2 de novembre a Mataró.
El 27 de octubre van classificar-
se en segona posició al trofeu de 
Llinars del Vallès i primera posició 
als trofeus Nacionals de Navarcles i 
de Reus el dia 10 i 17 de novembre.
A continuar treballant així campions i 
molta força per al Spanish Open que 
será celebrat a Guadalajara durant 
els dies 6, 7 i 8 de desembre.

AGUSTÍ FORCADELL ADRIÀ ROCHE MARTA POY
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Alguna vegada has volgut fer algun tipus d’exercici 
físic, però estàs preocupat per no estar en forma?
La Gyrokinesis és un mètode d’exercici que podeu fer 
segons les vostres capacitats. La idea és gaudir de 
moure’t dins de la teva gamma de mobilitat, respirar 
per energitzar i relaxar el teu cos, estirar i enfortir 
sense sotmetre el teu cos al càstig o comparant-te 
amb els altres de la classe. 
El mètode GYROKINESIS® és un dels més avançats, 
efectius i holístics per a entrenar el cos i la ment. Les 
classes consisteixen en exercicis ondulatoris i rítmics, 
harmoniosament connectats amb l’ús de respiració.  
Asseguts en tamborets, es mobilitza l’esquena i la 
pelvis a través d’una sèrie d’arcs, corbes, flexions, 
torsions i espirals. Se sentirà, al final de cada classe, 
una combinada sensació de calma, vigor, elegància 
i benestar, a més d’ajudar a mantenir-nos joves, 
desperts i alerta.
GYROKINESIS® és accessible per a totes les edats 
i tota mena de gent. Perfectament aplicable per a 
reduir el  dolor d’esquena i tensions relacionats amb 
males postures en el treball. Especialment indicat per 
a enfortiment general, prevenció de lesions, major 
flexibilitat i fluïdesa, a més ajuda a mantenir una actitud 
més relaxada i centrada davant la vida en general.    
D’on va sorgir el mètode? Un ballarí ferit i ex gimnasta 
hongarès, Juliu Horvath després d’haver lluitat contra 
severes lesions va crear el mètode per a ell mateix als 

anys 70, utilitzant els seus coneixements profunds de 
Taitxí i Ioga entre altres disciplines, per reparar el seu 
cos de les ferides que havia patit.
L’entrenadora Michele va portar el mètode a Catalunya 
el 2004, quan va obrir el primer estudi Gyrotonic/
Gyrokinesis d’aquest tipus a Barcelona. Des de fa tres 
anys Michele que actualment viu a Jesús, imparteix 
aquesta disciplina tots els dilluns a les 19:15 a les 
instal.lacions de TWIST CBE Jesús.

A TWIST TAMBÉ FEM...

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

Festival de Nadal
TWIST JESÚS
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Diumenge 22 de desembre
A les 18.00h

Institut Escola Daniel Mangrané
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CF JESÚS CATALÒNIA
CF JESÚS CATALÒNIA Benvolguts/des socis, sòcies 
i simpatitzants del CF Jesús Catalònia, ja estem 
arribant a les vacances de Nadal, i com tot els anys 
us informem que els nostres jugadors del futbol base 
ja venen tiquets del sorteig d’una cistella de Nadal 
i també us invitem a que hi participéssiu. A més a 
més, des de fa vàries temporades, la nostra entitat 
organitza diferents actes per tal de participar en el 
programa nadalenc i donar vida al poble i als infants 
del nostre club. Aquests actes són els següents: - La 
visita del Pare Noel a les instal·lacions del club tindrà 
lloc el dia 19 de desembre que també coincidirà amb 
una xocolatada per als nens i nenes del poble.També 
es realitzarà el penal solidari - El X Torneig Terra Rubra 
que tindrà lloc el dia 28 de desembre i en el qual 
participaran un total de 16 equips de les categories 
prebenjamí i benjamí. - D’altra banda, cal destacar 
que el dia 6 d’octubre es va presentar a tots els 
equips del club en un mateix acte, vam poder veure 
a tots els nostres jugadors, des dels més petits fins 
als més grans, i des del club cal dir que es va fer una 
valoració molt positiva, ja que va donar imatge d’unió i 
d’equip. També vam tenir l’oportunitat de presentar a 
la mascota del C.F Jesús Catalònia “CATA” que va ser 
un dels atractius de l’acte amb una molt bona rebuda 
i gran expectació tant pels jugadors del club com pels 
assistents a l’acte.
PRIMER EQUIP Actualment l’equip de 3a Catalana, que 
competeix al grup 1, ocupa la 11a posició després 
d’haver disputat  12 partits. Durant les primeres 12  

jornades, l’equip ha aconseguit 5 victòries, 2 empats 
i 4 derrotes. Cal destacar que el dia 7 de novembre 
el cos tècnic format per Juanjo Agustín i Aitor Tomás 
va deixar de formar part del club, actualment ocupa el 
seu lloc Chema Esteban com a nou entrenador, aquest 
actualment estava inactiu, tot i que té experiència a les 
categories de 3a i 1a catalana amb equips com Batea 
i Jesús i Maria. Des de la junta i tot el que engloba el 
club et desitgem molta sort i encerts Chema! 
FILIAL El nostre segon equip que competeix a la 
4a Catalana grup 20, es troba a la 12a posició 
després d’haver disputat 8 partits. En aquests s’han 
aconseguit un total de 2 victòries, i 6 derrotes. Tot i 
haver perdut tants de partits, l’equip està competint 
en tots els enfrontaments, i inclús ha estat capaç de 
plantar cara als equips que a priori opten a l’ascens 
de categoria. Pel que fa a la valoració de la directiva, 
com sempre es valora molt positivament l’equip filial, 
ja que dona l’oportunitat als ja amateurs sortits del 
juvenil de la casa i reforça al primer equip quan aquest 
ho necessita. Finalment, des del club de futbol Jesús 
Catalònia us volem desitjar un bon Nadal i una bona 
entrada d’any. 
Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat del Club 
mitjançant l’ Ebando i també a través de les xarxes 
socials. 
Facebook: www.facebook.com/jesus.catalonia 
Instagram: @ cfjesuscatalonia 
La Junta del CF Jesús Catalònia
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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 

voluminosos en general (màxim 4/5 peces), els dijous al matí.
- Recollida de cartró pels comerços previa visita concertada.
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

25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

HORARI 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:
Novembre 20; Desembre: 4 i 18
Gener 2020 8 i 22; Febrer 2020 5 i 9

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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EXCEMPCIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES
El període per poder sol·licitar l’exempció de la taxa 
d’escombraries és de l’1 de desembre de 2019 fins al 
31 de gener 2020.
Documentació que cal portar:
- Certificat dels ingressos.
- DNI de totes les persones majors de 16 anys 

empadronades al domicili.
- Rebut de la contribució urbana (IBI) o rebut de lloguer.

HORARI DE NADAL DE L’EMD DE JESÚS  
Del 23 de desembre al 3 de gener, l’horari d’atenció al 
públic de les oficines de l’EMD de Jesús serà de dilluns a 
divendres de 9.00h a 14.00h.

VI RUTA DE TAPES DE JESÚS 2020
Durant els dies 14, 15 i 16 de febrer i el cap de setmana 
de la XXV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i IV Fira de 
la Garrofa (del 21 al 23 de febrer).

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

XXV FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE I
IV FIRA DE LA GARROFA

21, 22 i 23 de febrer de 2020

CREMA DE RESTES VEGETALS
Fins el 14 de març per poder realitzar la crema de restes 
vegetals, es necessari fer la comunicació a les oficines 
municipals de l’EMD de Jesús.
Cal portar:

- Polígon i parcel·la.
- DNI del sol·licitant.
- Número de telèfon mòbil.
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 Pel fet d’assistir als actes programats per l’EMD de Jesús i entitats 
del poble, 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

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 BIBLIOTECA DE JESÚS

PUNT JOVE
La Biblioteca de Jesús - Punt Jove, és un lloc públic 
per a tothom. Es poden llegir diaris, revistes, contes, 
novel·les, agafar pel·lícules infantils i d’adults, CD de 
música...
Tot ho podeu agafar en préstec. 
NO US HO PERDEU QUE VAL LA PENA PASSAR UNA 
ESTONETA EN TRANQUIL·LITAT.
Recordem a tots els estudiants que podeu venir a 
la biblioteca a fer deures i consultar Internet, ja siga 
individual o en grup, i que hi ha servei de wifi gratuïta.
Si algú esteu interessats a obtenir els llibres de 
lectura obligatòria que demanen a l’escola, podeu 
passar per la biblioteca per tal de fer-ne la reserva.

• Pediatria CAP Baix Ebre: Dilluns i dimarts de 08.00 a 14.00h.
• Urgència Pediatria: De dilluns a divendres al CAP Baix Ebre de
  15.00 a 21.00h

BIBLIOTECA DE JESÚS -
PUNT JOVE

Els dies 24 i 31 de desembre romandrà 
tancada.

Disculpeu les molèsties.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Jesús
Matí de
8 a 15h

Dr. Juan
C. Estrada
Dra. Márquez

Dra. Favà
T. Valls
Dra. Márquez

Dra. Favà
T. Valls
Dr. Juan
C. Estrada

Dra. Favà
T. Valls
Dr. Juan
C. Estrada
Dra. Márquez

-Pediatria-
Dra. Cid
C. Altés

Dra. Favà
T.V alls
Dr. Juan
C. Estrada

-Pediatria-
Dra. Cid
C. Altés

Roquetes
Tarda de 
15 a 20h

Dra. Favà
T. Valls

Dr. Juan
C. Estrada

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

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

PLENS EMD
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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 DE JULIOL DE 
2019, DIMECRES, a les 20:30 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, 
sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació del compte general de l’EMD corresponent a 
l’exercici pressupostari de 2018.
2n.- Atorgament d’una subvenció a l’AMPA de l’Escola de 
Música Manel Martínes i Solà.

Jesús, 12 de juliol 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 16 D’AGOST DE 
2019, DIVENDRES, a les 20:00 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, 
sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació inicial del nou Reglament orgànic municipal de 
l’EMD de Jesús.
2n.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de 
participació ciutadana de l’EMD de Jesús.
3r.- Aprovació de la proposició de les dues festes locals per a 
l’any 2020.
4t.- Aprovació de la certificació 11 de l’obra “Nou pavelló 
poliesportiu a Jesús, 1a.fase”
5è.- Aprovació de la certificació 12 de l’obra “Nou pavelló 
poliesportiu a Jesús, 1a.fase”
6è.-Atorgament d’una subvenció a la Parròquia Sant Francesc 
d’Assís.
7è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació Cultural Bonsai 
Terres de l’Ebre.
8è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Veïns Pou 
de la Conxa.
9è.- Aprovació del Conveni de col.laboració amb l’Institut 
Roquetes amb destinació a la dotació del Premi-Beca Institut 
Roquetes, curs 2018-2019.
10è.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent a 
una subvenció atorgada a l’Associació d’Empresaris de Jesús.
11è.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent a 
una subvenció atorgada a la Parròquia Sant Francesc d’Assís.
12è.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent a 
una subvenció atorgada a l’AMPA de l’Escola de Música Manel 
Martínes i Solà.
13è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa al primer 
semestre de 2019 corresponent a la subvenció del Conveni de 
col·laboració subscrit amb Casal de Jubilats Sant Francesc.

Jesús, 12 d’agost de 2019
EL PRESIDENT
p.d.

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 19 DE SETEMBRE DE 
2019, DIJOUS, a les 20:30 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota 
el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals 
per a 2020 i aprovació dels textos refosos de les reguladores 
de les taxes de l’EMD de Jesús.
4t.- Aprovació inicial de les Normes d’organització i funcionament 
de centre de l’Escola de Música “Manel Martines i Solà”.
5è.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 
de l’EMD de Jesús.
6è.- Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball 
de l’EMD de Jesús.
7è.- Aprovació del I Acord / Conveni col·lectiu regulador de les 
condicions de treball del personal de l’EMD de Jesús (2018-
2021).
8è.- Aprovació del certificat final de la direcció facultativa i de 
l’acta de recepció de l’obra “Nou pavelló poliesportiu a Jesús, 
1a. fase”.
9è.- Aprovació inicial de les Bases reguladores de l’atorgament 
d’ajuts per l’assistència a l’Escola de Música “Manel Martines 
i Solà”, curs 2019-2020.
10è.- Aprovació del programa de les Festes de Sant Francesc 
2019 i de la realització dels actes taurins que inclou.
11è.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a Associació 
A Cel Obert.
12è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa a una 
subvenció atorgada a Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre.
13è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa a la 
subvenció del Conveni de col.laboració subscrit amb l’Associació 
Cultural Set Cervells.
14è.- Moció dels grups municipals Junts, Movem Jesús i PSC 
sobre la prevenció d’incendis forestals.
15è.- Moció del grup municipal Movem Jesús per impulsar la 
instal·lació d’un punt lila durant les festes nocturnes de Sant 
Francesc.
16è.- Moció dels grups municipals Junts, Movem Jesús, ERC i 
PSC sobre la problemática de la recollida de residus.
17è.- Precs i preguntes.

Jesús, 16 de setembre 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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Agenda
desembre 2019

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

DIVENDRES, 13 DE DESEMBRE
20.00h Presentació del llibre de Vicent Pellicer “Banys de 

natura. Murmuris de les estacions”.
 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez

DISSABTE, 14 DE DESEMBRE
19.00h Actuació de Muniatto Xou. 
19.30h Recollida de Cartes pels Patges Reials.
 Lliurament de premis de les postals de Nadal de l’Institut 

Escola Daniel Mangrané i del CPEE Sant Jordi.
 Lloc: Gimnàs de l’IE Daniel Mangrané.

DIUMENGE, 15 DE DESEMBRE
08.45h XVI Trobada Cicloturista de Jesús per a La Marató 

de TV3. Malalties Minoritàries. XIII Memorial Miquel 
Espinós.

 Sortida: 9.00h. Arribada: 12.00h. Lloc: Pèrgola.
10.30h Caminada per La Marató de TV3.
 Sortida des de l’IE Daniel Mangrané fins Pl. Pati de la 

Immaculada.
 A continuació xocolatada a la Pèrgola.

DEL 16 AL 18 DE DESEMBRE
Recollida solidària de joguines per a xiquetes i xiquets del poble. 
Punts de recollida:
- Llar d’Infants l’Espurna.
- Oficina de l’EMD de Jesús.
Col·labora: Gascó Joguines.

DILLUNS, 16 DE DESEMBRE
El Pare Noel visitarà la Llar d’Infants l’Espurna, l’IE Daniel 
Mangrané, el CPEE Sant Jordi i el Centre Icària.

DIMARTS, 17 DE DESEMBRE
11.30h Cantada de nadales a l’Hospital de la Santa Creu i al 

Centre ICÀRIA, pels xiquets de l’IE Daniel Mangrané

DIMECRES, 18 DE DESEMBRE
15.30h Festival de Nadal dels Cicles Som-hi i Pas a pas al 

Casal.
17.00h Festival de Nadal de la Llar d’Infants de llar 0 i llar 1. 
18.00h Decorem la Biblio “Fem l’Arbre de Nadal”.

DIJOUS, 19 DE DESEMBRE
15.30h Festival de Nadal del Cicle Mitjà i Superior al Casal.
17.00h Festival de Nadal de la Llar d’Infants de llar 2. 
18.00h Visita del Pare Noel al Camp de la Santa Creu.
18.30h Penal solidari per la Marató de TV3.
 A continuació xocolatada. 

DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE
20.00h Audició de Nadal a càrrec de tots els alumnes de 

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

DISSABTE, 21 DE DESEMBRE
19.00h Festival de Nadal del Club Patí Jesús al Pavelló de 

Jesús.
20.30h Concert de Nadal a càrrec de la Banda de Música Manel 

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

DIUMENGE, 22 DE DESEMBRE
18.00h Festival de l’Escola de Ball Twist Jesús al Gimnàs de l’IE 

Daniel Mangrané.

DILLUNS, 23 DE DESEMBRE
10.00h Cantada de Nadales a Icària i als convents de la 

Consolació, Teresianes i Carmelites a càrrec dels 
alumnes de l’Escola de Música

12.30h Inauguració del Pessebre Artesanal del pessebrista 
Ricard Príncep.

 Lloc: Claustre de l’Edifici de la Immaculada.
19.00h a 21.00h Recollida de paquets per al Pare Noel
  al Pavelló de Jesús.

DIMARTS, 24 DE DESEMBRE
10.00h Cantada de Nadales pels carrers i establiments del 

poble a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música.
18.00h Festa del Caga Tió.
 Lloc: Pavelló de Jesús.
18.45h Cantada de nadales en anglès a càrrec dels alumnes de 

l’acadèmia Eixam English Academy.
 A continuación, arribada del Pare Noel.
 Lloc: Pavelló de Jesús.
ATENCIÓ: recollida de paquets consulteu dia 23
20.00h Missa del Gall.
00.00h Festa Jove al Camp de la Santa Creu.
DIMECRES, 25 DE DESEMBRE
12.00h Missa de Nadal.
18.00h Pessebre Vivent de Jesús a la Residència Teresianes
 2 sessions: a les 18.00h i a les 19.30h.
DIJOUS, 26 DE DESEMBRE
10.00h Missa de Sant Esteve.
18.00h Pessebre Vivent de Jesús a la Residència Teresianes.
 2 sessions: a les 18.00h i a les 19.30h. 
DISSABTE, 28 DE DESEMBRE
09.00h X Torneig Terra Rubra. Categoria Benjamí i Prebenjamí.
 Lloc: Camp de Futbol de la Santa Creu.
18.00h Pessebre Vivent de Jesús a la Residència Teresianes.
 2 sessions: a les 18.00h i a les 19.30h.
DIUMENGE, 29 DE DESEMBRE
18.00h Pessebre Vivent de Jesús a la Residència Teresianes
 2 sessions: a les 18.00h i a les 19.30h.
DIMARTS, 31 DE DESEMBRE
Sopar de Cap d’Any. Obert a tothom al Casal Jesusenc.
23.45h Concentració al Campanar.
00.00h Campanades. 
00.15h Gran revetlla de Cap d’Any.   
 Lloc: Casal Jesusenc.
DISSABTE, 4 DE GENER
Entre les 17.30h i les 20.30h
Recollida de paquets al Casal Jesusenc.
DIUMENGE, 5 DE GENER   
18.30h Visita dels Reis Mags als Noviciats de Jesús.
19.00h Cercavila a càrrec de la Banda de Música Manel 

Martines i Solà de Jesús.
19.45h Sortida de la Cavalcada dels Reis Mags.
 Premis del Concurs de Pessebres Casolans i dibuixos 

nadalencs del IE Daniel Mangrané.
 En acabar es començarà el repartiment dels paquets a 

domicili. 

DIMECRES, 8 DE GENER
18.00h “Jocs didàctics en línia” al Punt Jove- Biblioteca de 

Jesús.

DIJOUS, 9 DE GENER
20.30h Assemblea General de Socis de l’AMPA IE Daniel 

Mangrané.
 Lloc: IE Daniel Mangrané.

DISSABTE, 11 DE GENER
19.00h Lliurament de premis als guanyadors del XXII Premi 

Ramon Ferrando Adell de Contes Curts i Poesia. 
 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

DIUMENGE, 19 DE GENER
 Festa de Sant Antoni a la Ctra. de Jesús a Roquetes.

DIMECRES, 22 DE GENER
18.00h Conta Contes al Punt Jove - Biblioteca de Jesús.

DIMECRES, 5 DE FEBRER
18.00h “Jocs de Taula” al Punt Jove - Biblioteca de Jesús.


