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DEL 14 AL 16 DE FEBRER  DE 2020 i
DEL 21 AL 23 DE FEBRER DE 2020

(dins de la XXV Fira de l’Oli i IV Fira de la Garrofa)

BAR MODERN 
Tapa Guanyadora 2019

BAR LO QUADRO · BAR MODERN · BAR OLÍMPIC · BAR 
RESTAURANT EQUITOR · BAR RESTAURANT · LA GELA · FORN 
DE CARLOS RIPOLLÉS · RESTAURANT FORQUILLA I GANIVET

6a Ruta
de Tapes de Jesús

#somdeJesús

La ruta estarà en funcionament del 14 al 
16 de febrer i del 21 al 23 de febrer

(dins de la XXV Fira de l’Oli i IV Fira de la 
Garrofa).

Del 14 al 16 de febrer l’horari serà de 11h 
a 14h i de 18h a 21h. El cap de setmana 

de la XXV Fira de l’Oli i IV Fira de la 
Garrofa l’horari serà d’11h a 13h i de 18h 

a 20h 

Vine a Jesús i participa en la 6a Ruta de 
Tapes, on podràs degustar les 7 tapes 
disponibles als diferents bars i restaurants 
del poble.
El preu de la tapa és de 3€ cadascuna i 
anirà acompanyada de beguda a escollir.
Els participants han de completar la ruta 
de 7 tapes. Cada establiment s’encarregarà 
de segellar la tapa corresponent.
Entre totes les butlletes correctes se 
sortejaran 5 premis de 100€, a bescanviar 
en qualsevol dels bars i restaurants 
participants en la 6a Ruta de Tapes o en 
qualsevol dels establiments i comerços 
adherits a l’AEJE.
No oblideu indicar quina creieu que és 
la tapa guanyadora! En farem una menció 
especial.
Les butlletes es podran dipositar a qualsevol 
dels bars o restaurants participants en la 
6a Ruta de Tapes o a les oficines de l’EMD 
fins el 9 de març. El sorteig es realitzarà 
aquella mateixa setmana a l’EMD de Jesús.

Organitza: Col·labora:

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS
DE JESÚS

TAPA +
BEGUDA

3,00€



És evident que el pas de la tempesta Glòria per 
les nostres terres no ha passat desapercebut a 
ningú i, malauradament, també el nostre Poble 
s’ha vist afectat per un fet que els mitjans 
anomenen excepcional. Em permetreu però que 
puga discrepar d’aquest adjectiu, entenent que 
excepcional és allò que passa amb molt poca 
freqüència, o quasi mai. Malgrat la quantitat 
de pluja recollida al nostre Poble és la la més 
elevada dels darrers 130 anys en un mes de 
gener, el fet que baixen tots els barrancs que 
hi ha al nostre terme, i a més amb afectacions 
greus, només fa 4 anys que va passar (i 9 de 
l’anterior), i per tant podem dir que aquestes 
situacions ja perden aquella excepcionalitat 
i cada cop sembla que malauradament seran 
més freqüents. 
Em permetreu que puga començar aquest 
editorial donant gràcies:
A TOT el personal de l’EMD, per la tasca 
desenvolupada en les hores de major afectació, 
fora de l’horari laboral, i que van ajudar sens 
dubte a minimitzar els efectes que hagués 
pogut ocasionar la tempesta. També a totes 
les veïnes i veïns que ens anaven avisant i 
alertant de l’estat dels diferents barrancs i dels 
desperfectes que anaven observant, i que ens 
van permetre actuar amb una major celeritat. 
A les companyes i companys de l’equip de 
govern, amb qui plegats vam viure pràcticament 
24 hores seguides de filtracions, barrancades, 
senyalitzacions, vigilància, comunicació i 
sobretot la impotència de veure com l’aigua 
quan vol no s’atura.
La valoració dels danys efectuada en 
les primeres 24 hores, en afectacions 
principalment a camins municipals, ascendeix 
a quasi 100.000€ i ara hem d’estar pendents 
de les seqüeles  que puguen anar sorgint per 
causes geològiques. Malgrat tot, i veient què 
ha passat a la resta del territori, hem de ser 
positius, pensar que gràcies a la implicació de 
molta gent els desperfectes no han estat més 
elevats, i sobretot agrair que  només hem de 

lamentar conseqüències materials, i aquestes 
amb subvencions o sense i a més llarg o curt 
termini les podrem reparar.
I la vida quotidiana d’un Poble continua i, com 
és habitual, vam acomiadar el 2019 amb tot un 
seguit d’actes entre els quals voldria destacar 
l’arribada del Pare Noel, la Revetlla de cap 
d’any i la Cavalcada de la nit de Reis. En les 
pàgines interiors trobareu informació de totes 
les activitats.
Ara, encetem un nou any, i evidentment nous 
reptes i nous projectes. En el passat Ple del 
mes de gener vam aprovar el projecte de 
substitució de la gespa del camp de la Santa 
Creu. Aquesta obra, una vegada consensuat 
amb la junta directiva del CF Jesús Catalònia, 
es començarà al mes de juny  per tal de no 
interferir en l’activitat del club, un cop s’haja 
acabat la competició.
També en les properes setmanes s’iniciaran 
els treballs de construcció d’un nou camp 
de birles reglamentari al costat del Pavelló 
de Jesús, s’arranjarà un tram de coberta d’un 
mòdul de nínxols del cementeri i començarem 
a treballar amb el projecte de remodelació 
de l’Av. Molins d’en Comte entre el C/ Daniel 
Mangrané i l’Avinguda de Roquetes. Aquest és 
un projecte que a més de transformar la imatge 
del carrer principal del nostre Poble, pretén 
fer una via més amable als vianants,  sense 
barreres arquitectòniques, i que esperem poder 
executar l’any 2022 amb els estalvis que 
puguem generar en els exercicis anteriors i la 
col·laboració d’altres administracions.  A més 
en el proper Ple portarem un nou reglament 
de Pressupostos participatius, amb canvis 
importants encarats a facilitar les propostes 
individuals de les nostres veïnes i veïns. I tot 
això mentre seguim reclamant la redacció del 
projecte del nou consultori a Jesús, i que 
malauradament encara no tenim confirmada.
Però no tot són obres. Al nostre Poble com 
sabeu l’activitat social també és molt important, 
i ara ens trobem a les portes d’una nova 
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edició de la Fira de l’Oli i la Garrofa de les 
Terres de l’Ebre. Enguany de celebració, i és 
que arribem als 25 anys de fira, i també de la 
trobada de gralleres i grallers. Any especial 
que, com podreu veure en el programa, compta 
amb novetats per a festejar aquesta efemèride. 
Tindrem l’espectacle de Quico el Cèlio, el Noi 
i el Mut de Ferreries per recordar l’actuació 
feta a l‘edifici del sindicat agrícola, comptarem 
amb un cicle de xarrades que tractaran tots els 
àmbits relacionats amb l’oli i la garrofa, i amb la 
voluntat que tothom que vulga ens acompanye 
els dies de fira vestit amb  roba de pagès antic. 
També, i ja en van 6, comptarem amb una nova 
edició de la Ruta de Tapes.
El temps passa volant, i 25 anys no és poca 
cosa. Si avui som una fira referent dins del sector 
és sense dubte gràcies a la faena de molta 
gent, des de la comissió organitzadora, secció 

de festes i voluntaris. A tots ells moltes gràcies 
i també un record per a aquells companys que 
en aquests anys ens han deixat. 
Esperem que la climatologia ens acompanye i 
que gaudim d’una bona fira!!!
Però l’activitat no acaba aquí: el 29 de febrer 
tindrem com sempre la festa del Carnaval a 
la vora del canal, amb al rua a la tarda i el 
ball al casal a la nit, i del 7 al 14 de març la 
VI Setmana de l‘Activitat Física i la Salut. 
Agafeu forces i reserveu dates a l’agenda 
perquè com podeu comprovar comencem l’any 
amb actes de tot tipus i per a tots els públics. 
I recordeu que per a qualsevol dubte, consulta 
o suggeriment... #mosparlem.

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde de Jesús
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PART DE LES AFECTACIONS DEL TEMPORAL GLORIA ALS NOSTRES CAMINS MUNICIPALS



OBRES I MILLORES

PRESSUPOST 2020 INGRESSOS
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PRESSUPOST 2020 DESPESES
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SUBVENCIONS ATORGADES A L’EMD DE JESÚS 2019
Diputació de Tarragona

Activitats Culturals 2.382,23 €

Protecció de la Salut Pública (socorristes) 5.813,52 €

XXIV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre 5.641,99 €

Inversions en equipaments municipals i adquisició de béns mobles 5.000,00 €

PAM 2019 (despesa corrent) 56.845,50 €

PAM 2019 (inversions) 18.948,50 €

Consultori mèdic 1.862,59 €

Escola de Música, curs 2018-2019 24.632,82 €

XXV Aniversari EMD 10.000,00 €

Protecció de la Salut Pública (control de plagues) 2.317,98 €

CSIT World Sports Games (Pavelló) 100.000,00 €

E-catàleg DT (Actuacions, 2019) 4.735,00 €

Activitats esportives 431,46 €

Espai ImmArt 1.324,80 €

Fira Literària Joan Cid i Mulet 723,80 €

Total Subvencions Diputació de Tarragona 240.660,19 €

Consell Comarcal del Baix Ebre

Ensenyaments musicals, curs 18-19, anualitat 2019. 4.601,25 €

Total subvencions Consell Comarcal del Baix Ebre 4.601,25 €

Generalitat de Catalunya

Institut de les lletres Catalanes: Fira Literària Joan Cid i Mulet 1.000,00 €

Subvenció adquisició de llibres 2.000,00 €

Activitats joves i punt jove (contracte-programa) 3.850,00 €

CAT Salut (Consultori mèdic) 16.944,83 €

Total Subvencions Generalitat de Catalunya 23.794,83 €

TOTAL SUBVENCIONS REBUDES 269.056,27 €
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SUBVENCIONS LLIURADES PER L’EMD DE JESÚS A ENTITATS, 2019
Entitat Activitats subvencionada Import atorgat

Associació de Veïns
Jesús Catalònia

Conveni de col·laboració: Casal Jesusenc i activitats adreçades als 
veïns de Jesús 3.100,00 €

Catifes Sagrat Cor 1.260,00 €

Total 4.360,00 €

Club de Futbol Jesús 
Catalònia

Conveni de col·laboració: Foment i desenvolupament d’activitats 
esportives 7.900,00 €

Associació Cultural 7 
Cervells

Conveni col·laboració: Casal d’Estiu 7C 3.900,00 €

Parròquia Sant Francesc

Pessebre Vivent 19-20 1.100,00 €

Programa Càritas 1.300,00 €

Campaments Vallibona 500,00 €

Jeremy Alcoba Conveni de col·laboració: Participació en competicions oficials. 2.350,00 €

Grallers de Jesús XXIV Trobada de Grallers, Dolçainers i Tabalers dels Països Catalans 260,00 €

AMPA IE Daniel Mangrané 

Organització i realització de la festa de cloenda del mejador escolar, 
curs 2018-2019 300,00 €

Concurs literari Sant Jordi, 2019 200,00 €

Festa de Graduació 4t ESO 600,00 €

Compra d’un rocòdrom per a l’IE Daniel Mangrané 300,00 €

Total 1.400,00 €

AMPA Escola de Música 
Manel Martines i Solà

Stage musical, 2019 300,00 €

Associació Cultural Bonsais 
Terres de l’Ebre

Taller de Bonsais 450,00 €

Associació de Veïns Pou de 
la Conxa

Realització festa anual de l’associació 300,00 €

Casal de Jubilats Sant 
Francesc

Conveni de col·laboració: Servei de podologia per als associats 2.160,00 €

Associació a Cel Obert A Cel Obert, 2019 1.500,00 €

Societat Cultural i 
Ecologista Sant Josep

Dota premis XX edició Premis Literaris Ramon Ferrando 560,00 €

Associació Jesús es mou
Cursa 5, 10 km de Jesús, 2018 500,00 €

Cursa 5, 10 km i marxa de Jesús, 2019 500,00 €

Total 1.000,00 €

AEJE V Ruta de Tapes 340,00 €

Moto Club Tortosa I Mototerra Jesús-Tortosa 220,00 €

IES Roquetes Conveni de col·laboració: Beques millors alumnes curs 18-19 300,00 €

TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES 30.200,00 €

La nova edició d’estovalles per a bars i restaurants del 2020 
sortirà a la llum durant la Fira de l’Oli i la Garrofa.
Aquest cop la il·lustració és obra de l’artista jesusenc Fernando 
Ferré. L’autor és qui va dissenyar, ara fa 25 anys, l’acolorit logo 
de l’olivera que acompanya cadascuna de les edicions. 
Aquest nou model d’estovalles vol ser un homenatge al seu 
autor, a la Fira i al món de l’Oli. Un camp de color que du un 
missatge amagat. Sabeu quin?

NOVA EDICIÓ D’ESTOVALLES 25ANYS
FIRA DE L’OLI
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Salutacions de nou jesusenques i jesusencs. 

Inundacions, afectacions a línies elèctriques i 
camins municipals, baixada de barrancs i sediments, 
nombroses incidències en habitatges particulars...
són alguns dels rastres que ha deixat la tempesta 
Glòria, al seu pas per les nostres terres. 

La combinació de l’aigua i el vent, una forta 
llevantada, acumulació de sediments que van 
arrossegar pels carrers i barrancs, fan palesa la 
necessitat d’estar preparats per aquest tipus de 
temporals, ja que ben segur que n’hi haurà més i 
potser amb la mateixa virulència.

En aquest sentit, i com moltes vegades es reivindica 
des del nostre partit, s’han de fer actuacions 
als nostres barrancs per tal de minimitzar les 
destrosses produïdes pels forts aiguats i que tenen 
en vil a molts de les nostres veïnes i veïns mentre 
duren aquets episodis de tempestes. S’han de 
proposar solucions i asseure en una mateixa taula a 
tots els actors implicats i especialment a l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), que és la responsable de 
mantenir aquestes canalitzacions netes per tal que 
els episodis de pluges torrencials, com les dels dies 
21 i 22 de gener, no suposin un risc per a l’estat 
de les finques i dels camins, i encara més rellevant, 
per a la integritat de les persones. Com sempre, hi 
ha molta feina a fer i insistirem en que es dugui a 
terme el més aviat possible.

Però aquests aiguats, tot i desbordar previsions, 
deixen al descobert altres mancances en el 
manteniment de la via pública, tan essencials com 
són la neteja de la via pública, la neteja de la xarxa 
de sanejament, embornals, reixes i canaletes de 
la via pública. Per minimitzar incidències, és del 
tot necessari que es duguin a terme actuacions 
en aquests punts, d’altra banda ja sol·licitats pel 
nostre partit. Evitar el col·lapse en brossa dipositada 
en la via pública i una correcta evacuació de les 

aigües plujanes, suposen haver de sofrir menys 
destrosses en carrers i camins del nostre municipi, 
i haver d’esperar a què passin aquests episodis 
de pluges intenses per començar a fer actuacions 
encaminades a restablir la normalitat.

Un altre punt al que voldríem fer menció i destacar, 
és l’estat d’alguns edificis del casc antic. Per 
la manca de manteniment d’alguns d’aquest 
immobles junt a la seva antiguitat, poden ocasionar 
una situació de perill als nostres carrers, en què 
s’hauria d’actuar i solucionar. En l’aprovació dels 
últims pressupostos ja apuntàvem que la partida 
destinada a la rehabilitació d’aquest entorn, no era 
suficient i desitjàvem que s’augmentés, ja que en  
moments puntuals com els ocorreguts la passada 
setmana, el perill d’esfondrament creix, amb la 
incertesa i neguit de les seves veïnes i veïns. 

És necessària una actuació i planificació abans 
que succeeixin desgràcies i posar fil a l’agulla en 
aquests aspectes, per tal d’evitar-ne tràgiques 
conseqüències. En tot, celebrar que no s’hagin de 
lamentar pèrdues personals i com sempre s’ha dit,  
les materials, el temps i els diners ho solucionaran. 
Agrair també com sempre, la col·laboració de totes 
les veïnes i veïns, així com dels membres de la 
brigada, cossos de seguretat i personal de la EMD, 
que amb el seu treball i esforç ajuden a restablir la 
calma després de la tempesta.

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.

LA CALMA DESPRÉS DE LA TEMPESTA

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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Jesusenques i jesusencs,
Acabem d’entrar en un nou any, el començament 
del qual ha estat catastròfic. El temporal “Glòria” 
ha provocat grans destrosses d’infraestructures 
com camins, carreteres i ha fet sortir barrancs. Però 
el més greu és el desastre ecològic que aquest 
temporal ha provocat al Delta de l’Ebre, inundant 
milers de quilòmetres i eliminant la silueta del nostre 
Delta tal i com el coneixíem fins avui dia.
Des de Movem Jesús demanem a tots els polítics 
ebrencs que estan al Parlament de Catalunya, així 
com al Senat i el Congrés dels Diputats que lluitin pel 
territori i pensin en els problemes de les persones 
que vivim aquí, a més d’instar al Govern Català i al 
Govern Central, a aplicar mesures per contrarestar 
la regressió del Delta, així com reparar els danys 
que aquest temporal ha provocat als habitants de 
les Terres de l’Ebre. D’altra banda, també demanem 
al Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, així com al Delegat del Govern Espanyol 
a Tarragona, la seva implicació per tal d’aplicar 
mesures que puguin pal·liar els efectes d’aquest 
temporal que ha sofert la societat ebrenca. A més, 
també els demanem que s’impliquin en la lluita pel 
nostre territori per satisfer les necessitats de la 
nostra població.
Dit això, entrem en els temes municipals de l’EMD. 
Al Ple Ordinari de la Junta Veïnal del passat 19 
de desembre de 2019, Movem Jesús va portar al 
Ple, per a la seva aprovació, una moció per a la 
construcció d’un dispensari mèdic per a Jesús. Ja 
fa quatre anys que es va intentat amb la Generalitat 

de Catalunya construir-ne un de nou, però tot es va 
quedar en paper mullat. Actualment es disposen els 
terrenys per a la seva construcció, però no s’han 
arribat a iniciar el projecte de disseny i construcció. 
Així doncs, des de Movem Jesús, entenem que no 
es pot disposar d’un dispensari mèdic en el qual 
el servei de visita només estigui disponible pels 
matins, a més d’estar obsolet i amb falta d’espai per 
als pacients i professionals que hi treballen. És per 
això que vam decidir presentar una moció per buscar 
un lloc alternatiu a l’actual localització del dispensari 
mèdic, el qual permeti disposar de més espai, el 
que provocaria una millora de la qualitat del servei. 
D’altra banda, també hem demanat recuperar les 
visites per la tarda, ja que actualment les persones 
que necessitin assistència mèdica hauran d’acudir 
al Centre d’Atenció Primària de Roquetes. Aquesta 
moció va ser aprovada sense cap vot en contra per 
part del Ple de la Junta Veïnal.
També al Ple Ordinari del 16 de gener, Movem Jesús 
va portar al Ple, per a la seva aprovació, una moció 
sobre la millora de la seguretat dels vianants del tram 
de la carretera C-12 de Jesús als Quatre Camins, 
instant a la Generalitat de Catalunya la instal·lació de 
tanques de seguretat a les voreres en els dos sentits 
de la marxa. Volem recordar que al 2016 el nostre 
regidor Ramón Pujol ja va sol·licitar a l’EMD de Jesús 
que aquesta demanés a la Generalitat de Catalunya 
la instal·lació d’aquestes tanques. Aquesta moció 
també va ser aprovada per part de la Junta Veïnal 
sense cap vot en contra.
Des de Movem Jesús estem molt satisfets i contents, 
ja que les nostres propostes de millora del poble 
son ben rebudes per la resta de partits polítics que 
formen la Junta Veïnal, el que significa que el nostre 
treball és positiu. Això no fa sinó donar-nos més 
energia per seguir treballant per millorar Jesús.
Per acabar, us volem desitjar a totes i tots una molt 
bona Fira de l’Oli. També desitgem a tots els pagesos 
una molt bona collita d’oliva, i que els hi vagi molt 
millor que aquesta última.

Movem Jesús
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#mosparlem

#mosparlem

amb...
RAMON FÁBREGUES

VALLDEPÉREZ
“

“
Ser membre de la Comissió de la Fira de l’Oli és 
una circumstància o una passió?
En aquest cas és una passió, i a mesura que et fas 
més gran, aquesta passió es transforma en il·lusió 
per veure l’evolució i la bona acceptació que té la 
Fira.

Si hagués de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
Jo formava part de la directiva de la Cooperativa de 
Jesús i em van proposar ser membre de la junta i no 
podia dir que no, ja que he estat pagès tota la vida 
i a més a més es realitzaria la Fira al meu poble.

Qui o què li desperta aquest neguit?
El fet de ser una Fira del meu ofici em va motivar 
molt.

I actualment què el motiva?
En relació a la Fira em motiven moltes coses: 
veure els carrers plens de gent, donar a conèixer 
el meu ofici, observar petits i grans participant als 
concursos i veure tots els bars i restaurants del 
poble plens de gent.

Què li aporta com a persona?
Poder treballar colze a colze amb amics i coneguts 
de la junta per tal de tirar endavant la Fira. Hi ha 
molta feina a fer, tant abans com els dies propis de 
la Fira. 

Quina és la part negativa?
La nostra Fira coincideix en dates amb altres fires 
que es realitzen al territori. Aquest fet impedeix que 
puguin venir més expositors del nostre sector.

Li ha descobert alguna vessant inesperada? 
Des de l’inici de la Fira he anat introduint molts 
canvis, però potser el que més m’ha agradat es 
poder mostrar a tothom el funcionament d’un molí. 
Jesús ha estat sempre un poble agrícola i hi havia 
gairebé un molí d’oli a cada família. És bonic poder 
ensenyar als més joves com es realitzava l’oli. 

Quins han estat els seus objectius?
Dintre els membres de la comissió el meu objectiu 
ha estat sempre el mateix: col·laborar i ajudar amb 
tot el que pugui. He estat a la caseta, al molí, amb 
l’esquilador, als concursos, preparant esmorzars... 
allí on pugui aportar el meu granet de sorra.

Com veu la Fira de l’Oli  d’aquí a 10 anys?
Estarà igual o millor que ara. Per sort, tenim gent jove 
al poble amb empenta i il·lusió per tirar endavant 
aquest bonic projecte.

Una curiositat, per què “de Maniguets”?
Quan anaven amb el carro, el meu iaio patern li deia 
a l’animal: “o camines o et pegaré una manigada... 
(un cop)”. Se veu que ho deia moltes vegades i 
d’aquí el sobrenom de maniguets.

Nascut a l’abril de 1933, el Sr. 
Ramon “de Maniguets” porta 
una vida dedicada al poble. 

Pagès de professió i primer Jesusenc 
de l’any (1997). És la veu de l’experiència 
a qui poder preguntar: si hi ha hagut 
faena, allí l’heu trobat. És membre de 
la comissió de la Fira de l’Oli des dels 
seus inicis i sempre està a punt per 
ajudar
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#mosparlem

Algun adjectiu que el defineixi?
Col·laborador i constant.

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Per desenvolupar tots els actes del poble es 
necessita gent amb ganes de dedicar el seu temps 
lliure per al bé de tot el poble, i com hi ha tants 
actes, s’ha de ser constant per poder organitzar-les 
i realitzar-les.

Així ser jesusenc/a per vostè significa...?
Estar preparat per a treballar i xalar de totes les 
festes i activitats que es fan durant l’any, que en 
són moltes i contínues!

Com creu que ha projectat el nom de Jesús amb la 
seua activitat?
He ajudat a totes les entitats que he pogut: futbol, 
pessebre, festes, fira... i a totes he col·laborat per 
aconseguir posar el nom de Jesús al més amunt 
possible.

Què destacaria del poble de Jesús?
La bona harmonia que hi ha amb tots els veïns i 
veïnes, fet que afavoreix a poder desenvolupar totes 
les activitats que proposes.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Hi ha una manca d’habitatge: tenim moltes cases 
velles abandonades i poques construccions noves. 
Això, i la falta de feina, fa que molts joves hagin de 
marxar del poble.

Què els demana als seus representants?
Que destinen tots els seus esforços per buscar el 
millor per a Jesús. 

Per acabar... quin és l’esdeveniment del poble que 
viu més intensament (festes, fires, actes...)?
Totes els actes que impliquen la participació de la 
gent, destacant la nit de la paella, moment on ens 
reunim moltíssima gent per gaudir de la companyia 
i el bon menjar.

Per acabar voldria destacar que tota la faena que he 
fet durant aquest anys ha estat possible gràcies a 
la gent que he tingut al costat, sobretot a Montse, la 
meua dona. De dos persones n’hem fet una.

13
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AMPOLLA DE COLORS

PUNT@JOVE I BIBLIOTECA DE JESÚS
FEBRER 2020

-DIA 5 DE FEBRER A PARTIR DE LES 18 HORES:
“JOCS DE TAULA”

DIA 26 DE FEBRER A PARTIR DE LES 18 HORES:
“TALLER DE CARNESTOLTES

MARÇ 2020

-DIA 4 DE MARÇ A PARTIR DE LES 18 HORES: 
TALLER
“LLEGIM EN VEU ALTA”

DIA 18 DE MARÇ A PARTIR DE LES 18 HORES: 
MANUALITAT
“DIA DEL PARE”

ABRIL 2020

DIA 8 D’ABRIL A PARTIR DE LES 18 HORES: CONTA 
CONTES
“LA PRIMAVERA”

DIA 22 D’ABRIL A PARTIR DE LES 18 HORES: 
TALLER
“SANT JORDI”

ARBRE DE NADAL

JOCS DIDÀCTICS EN LÍNIA



Ja han passat les dates nadalenques i des de l’Escola 
i Banda Manel Martines i Solà hem fet diferents 
activitats i concerts per portar la música a tothom. 
Vam començar amb l’audició de nadal de l’alumnat de 
l’aula de piano. Dimarts 17 de desembre vam poder 
gaudir de la primera audició del curs que van fer les 
i els pianistes de l’escola que ens van oferir el seu 
treball d’aquests mesos. 
Divendres dia 20 de desembre van ser la resta 
d’alumnat de l’escola que ens van oferir la tradicional 
audició de Nadal al gimnàs de l’Institut-Escola Daniel 
Mangrané. Vam poder gaudir de les actuacions des 
dels més petits de l’escola, passant per totes les aules 
d’instrument, l’orquestra de guitarres i per acabar el 
cor adult de l’escola de música.
Dissabte 21 va ser el torn del conjunt instrumental i 
la banda en oferir-nos el tradicional concert de Nadal. 
També al gimnàs del I-E Daniel Mangrané vam poder 
escoltar una primera part on van tocar les i els alumnes 
del conjunt, i la segona part la banda, que va cloure el 
concert amb uns directors ben especials.
Dilluns 23 i dimarts 24, el cor jove i l’orquestra de 
guitarres van fer la tradicional cantada de nadales 

pel poble. Dilluns van portar les nadales als convents 
del poble i a Icaria i al centre de dia de l’hospital de 
Jesús, així com van participar en la inauguració del 
pessebre de Jesús. I dimarts van portar les nadales 
pels comerços i establiments del poble. Una manera 
d’alegrar i portar la música a tothom.
I com a cloenda de les activitats nadalenques, la 
banda va participar com tots els anys portant animació 
i música a la cavalcada del Reis Mags. Unes dates 
molt boniques i plenes d’alegria i sobretot de música.
Des d’aquí només desitjar-los un Bon 2020, un any que 
estem de celebració, ja que la banda fa 20 anys!! És 
per això que prepararem un seguit d’actes i concerts 
per celebrar-ho. Esteu atents a les xarxes socials de 
l’Escola i Banda de música, ja que us anirem informant.
Properes activitats:
• Concert per a l’associació de dones per Santa 
Àgueda, dissabte 8 de febrer a les 12:30 hores.
• Presentació del logo dels 20 anys de la banda, 
dissabte 15 de febrer a les 20:00 hores al gimnàs del 
I-E Daniel Mangrané.
• Fira de l’Oli, el cap de setmana del 22 i 23 de febrer.

ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
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En ple hivern comencem el segon trimestre amb noves 
activitats i descobertes. Durant el mes de desembre 
els xiquets i xiquetes han gaudit de la màgia del Nadal 
a través de diferents activitats. Vam poder gaudir 
d’un taller de galetes nadalenques amb els pares i 
mares on els xiquets i xiquetes van gaudir al màxim 
fent galetes. Vam celebrar el Nadal a la llar d’infants 
amb una festa nadalenca, en companyia dels pares 
i mares, on tots junts vam construir un instrument 
nadalenc, vam fer cagar el tió i vam escoltar un conte 
amb ombres xineses que ens explicava la història 

de Rudolph, el ren màgic. Una tarda molt dolceta on 
petits i grans vam compartir junts una estona tranquil.
la de  joc i diversió.
Ara durant el segon trimestre, ens endinsarem en 
la coneixença de l’hivern, el carnestoltes,... sempre 
a través de l’experimentació, manipulació i el joc, 
respectant ritmes i a través de la mirada de l’infant i 
de les seves múltiples formes d’expressió. 
L’infant té cent llenguatges. L’infant té cent llengües, 
cent mans, cent pensaments, cent maneres de pensar, 
de jugar i de parlar, cent sempre cent.

LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
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El projecte «Setmana de l’Esport» de l’Institut Escola 
Daniel Mangrané de Jesús, ha estat reconegut amb 
una de les beques dels Primers premis inclusius de 
l’Esport Català que ha organitzat ONAT Foundation, 
per tal de promoure i valorar els col·lectius que 
treballen en favor de la inclusió des d’àmbits diversos, 
en aquest cas l’educació, i amb l’objectiu de generar 
integració a partir de la pràctica esportiva i l’activitat 
física, i defensar l’esport com a millor instrument per 
la inclusió social de les persones i col·lectius amb 
«capacitats diferents».
La beca que s’ha lliurat, valorada en 1500€ té com a 
objectiu ajudar a finançar les històries, esdeveniments, 
activitats i somnis inspiradors relacionats amb l’esport 
inclusiu, en aquest cas les activitats vinculades amb 
la Setmana de l’Esport que se celebra al centre, 
coincidint amb la setmana de l’Activitat Física i la 
Salut que es celebra al poble de Jesús organitzada i 
coordinada per l’EMD de Jesús.
Aquesta setmana pretén que la comunitat educativa de 
l’Institut Escola Daniel Mangrané, entesa en el sentit 
més ampli, practiqui de forma lúdica i mai competitiva, 
diferents activitats esportives (jocs tradicionals, pàdel, 
zumba, bàsquet, curses d’orientació, bicicletada...) 
i realitzi activitat física en general, sempre d’acord 
amb les seves possibilitats i capacitats. En aquesta 
setmana es practica el treball cooperatiu amb altres 
centres com el CPEE Sant Jordi, EUSES, ASSIDE, 
Icària-Fundació Mercè Pla, JesúsSport, i també amb 
les persones integrants d’altres associacions i 

entitats, aprofitant aquest fet per transmetre els valors 
que aporta el món de l’esport, i visualitzant  davant 
l’alumnat les especificitats i valors afegits de l’esport 
adaptat i donant a conèixer les grans capacitats dels 
mal anomenats discapacitats.
A més a més, és una proposta educativa en horari 
lectiu i no lectiu, de caràcter inclusiu, que fomenta 
la convivència entre els diferents membres de la 
comunitat educativa i consolida el treball en xarxa, 
fent ús de les aliances, amb les entitats de l’entorn 
(administracions, associacions i entitats).
La proposta és coordinada per diferents docents 
del centre, amb l’ajut de la comissió de festes i 
celebracions en què participen famílies i alumnat, i 
està vinculada directament amb els valors que formen 
part del Projecte Educatiu de Centre com la inclusió, 
el respecte, l’esforç, l’autonomia, la solidaritat, la 
responsabilitat, la cooperació i la sostenibilitat.
El lliurament de les beques va tenir lloc aquest passat 
2 de desembre a les 19 h al Palau de Pedralbes de 
Barcelona amb l’assistència de la Consellera de la 
Presidència la Sra. Meritxell Budó i el secretari general 
de l’esport Gerard Figueras. Aquest programa compta 
amb el suport de la Secretaria general de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya i el seu pla de suport a 
l’esport inclusiu. 
Per tenir més informació sobre el tema podeu consultar 
la web del centre o la d’ONAT Foundation.
https://agora.xtec.cat/ins-esc-danielmangrane/
https://www.onatfoundation.eu/

L’INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ REP UN DELS 1RS PREMIS 
INCLUSIUS DE L’ESPORT CATALÀ
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APROVACIÓ DEL PROJECTE DE SUBTITUCIÓ DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL
En el passat Ple del mes de gener es va aprovar el 
projecte de substitució de la gespa artificial del Camp 
de la Santa Creu. Una obra amb un pressupost total 
d’execució que ascendeix a 194.545,26€ i que, 
consensuat amb la junta directiva del Club de Futbol 
Jesús Catalònia, s’iniciarà el proper mes de juny un 
cop hagen finalitzat totes les competicions. Aquesta 
actuació és una substancial i important millora per 
a les instal·lacions esportives que acullen l’activitat 
futbolística del nostre poble i esperem que una vegada 
iniciada tinga un termini d’execució de 3-4 setmanes. 

Per segon any consecutiu i en el marc 
del  programa “NO ESTEU SOLS”, 
persones grans del nostre poble van 
poder compartir un dinar el dia de Nadal 
i  de Sant Esteve amb altres usuaris 
de les residències de Sant Miquel i 
l’Onada.
No tothom té la possibilitat de reunir-se 
en família en èpoques especials com 
Nadal i per això i donada l’experiència 
positiva de l’any anterior hem tornat a 
repetir! 
La soledat és un dels grans mals de la 
gent gran que els afecta d’una manera 
invisible a la salut i a la part emocional.
Per tot això, el programa també ens 
condueix a dur a terme accions on la 
nostra gent se senti acompanyada i que 
mai puguin pensar que “estan sols”.

Susanna Gómez
Regidora de Gent Gran

UN DINAR DE NADAL I SANT ESTEVE ESPECIAL
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CANTADA  DE NADALES
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PARE NOEL

FESTA DEL TIÓ

REVETLLA DE CAP D’ANY

Com tots els anys, la tarda del 24 de desembre, 
vam rebre la visita del Pare Noel al nostre poble. 
Enguany com a novetat, l’acte va tenir lloc al 
nou pavelló, guarnit la nit abans per la Secció 
de Festes. Un cop tots els xiquets i xiquetes van 
fer cagar el tió a cops de bastó, per aconseguir 
llaminadures, l’alumnat d’Eixam ens va delectar en 
temes nadalencs en anglès, preparats per l’ocasió. 
Acabats els últims preparatius i amb tot a punt, el 
Pare Noel accedia de forma màgica i per sorpresa 
al pavelló. Crits, carreres, espentes... tot era poc, 
per poder abraçar l’estimat personatge. Regals per 
a tothom i moltíssima il·lusió per a menuts i grans.

Amb molt de fred, molts de 
valents ens vam trobar als peus 
del campanar  per acomiadar 
l’any i rebre el que arriba. 
Ben tapats i a mesura que 
s’apropa el moment, la gent va 
acudir per viure en directe les 
nostres campanades. Música, 
focs d’artifici, raïm de la sort, 
cava, abraçades i molt bon 
ambient en aquesta nit tant 
assenyalada. Per continuar la 
festa, ball al casal jesusenc 
amb Sisco Paredes fins a la 
matinada, que amb música de 
tots els temps i estils va fer 
ballar tothom. Cal remarcar 
la magnífica organització, fins 
l’últim detall, del sopar al 
mateix casal per part del Casal 
de Jubilats Sant Francesc. Bon 
2020 a tothom.

FESTA DEL TIÓ I REBUDA AL PARE NOEL

FI D’ANY
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Diumenge, 2 de febrer, les poblacions de Jesús i 
Roquetes celebraven de forma conjunta la festivitat 
de Sant Antoni. De bon matí, desfilada de cavalls 
i carruatges pels carrers de les dues poblacions 
per anunciar la Festa. A les 11.00h la tradicional 
benedicció dels animals seguida de la típica 
degustació de baldanes, coquetes i vi. Mentre 
s’esmorzava, el públic assistent va poder gaudir 
de l’exhibició pel circuit d’habilitat dels gossos del 
Club Ebre Agility. Tots aquests actes van tenir lloc a 
la partició dels dos termes, a la carretera de Jesús 
a Roquetes. La part musical va anar a càrrec dels 
Grallers de Jesús i dels teclats de Toni Perulles. 
Volem agrair la col·laboració d’Equitor i tothom que 
aquell dia participa d’aquesta festa amb els seus 
carruatges i animals. L’acte fou organitzat per la 
Secció de Festes de l’EMD de Jesús i el Patronat de 
Festes de Roquetes.

FESTA DE SANT ANTONI

Del 7 al 14 de març de 2020 tindrà lloc al nostre 
poble la “6a Setmana de l’Activitat Física i la Salut”.  
A l’espera de definir i fer públic el programa, ja us 
podeu reservar a l’agenda la matinal del diumenge, 
8 de març, en què tindrà lloc la bicicletada i la 
tarda del dissabte, 14 de març, amb l’acte final de 
la setmana esportiva on es farà un reconeixement 
als esportistes i persones vinculades al món de 
l’esport del nostre poble. Properament es farà la 
difusió pertinent amb tríptics, cartelleres i xarxes 
socials de totes les activitats previstes. Juntament 
amb entitats del poble, organismes i empreses 
vinculades al món de l’esport i els nostres dos centres 
educatius, ja s’està treballant en l’organització 
d’aquests intensos dies en els quals en algun 
moment o altre del dia podem trobar una activitat 
adient al nivell físic de tots i cadascun de nosaltres. 
Convé recordar que totes aquestes activitats es fan 
sempre dirigides per professionals, adaptades a tots 
els nivells i acompanyades i guiades en tot moment 

pels membres de les entitats organitzadores de 
l’acte. Enguany, com a novetat, ja podem avançar 
que hi inclourem a través del Consell Esportiu del 
Baix Ebre, una jornada dels campionats comarcals 
de Tennis Taula, Birles i Bàdminton del programa 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Cal 
incidir, cada cop més, en la pràctica de l’exercici 
físic de forma regular, introduint-lo en la nostra vida 
com una mena de joc i d’esbarjo per fugir de les 
rutines del dia a dia. És important activar i potenciar 
un estil de vida saludable per mig de l’esport. 
Marqueu aquesta setmana a la vostra agenda i no 
dubteu a participar-hi. Un any més està organitzada 
per l’EMD de Jesús, entitats i centres educatius 
del poble, i compta amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya, el Consell Esportiu del Baix Ebre i la 
Diputació de Tarragona.

Jesús, febrer de 2019

6A SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT

Maquinària agrícola, forestal,
de jardineria i remolcs

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

BANYS DE NATURA DE VICENT PELLICER EUEUTERPE A PAÜLS

RECEPCIÓ OFICIAL A JEREMY ALCOBA

XARRADA ASSOC. DONES DEL MÓN RURAL

CAMINADA SOLIDÀRIA AMB L’AMPA IEDM

QUINTA DEL 200224



RECEPCIÓ OFICIAL A JEREMY ALCOBA

CAMINADA SOLIDÀRIA AMB L’AMPA IEDM

QUINTA DEL 2002

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

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

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

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

4t. L’organització deixarà els estris següents als 
participants: plat, sal, oli, pa, ous, alls, un got 
d’aigua, una taula, un ribell, una cadira i una cullera.

 Cada concursant s’ha de portar el morter i la mà de 
morter. Els productes comestibles seran tots de la 
comarca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BASES DEL CONCURS D’ALLIOLI JUVENIL

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

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

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

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

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

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

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

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

9è. El jurat estarà format per 5 persones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8è. El jurat estarà format per experts culinaris.

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

10è. El guanyador/a rebrà un obsequi.

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

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

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

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

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

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

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

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

BASES DEL CONCURS D’OLIVES POSADES 
CASOLANES

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

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

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

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

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

BASES DEL CONCURS DE PLEGADORS MANUALS 
D’OLIVES SENSE UNGLES

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

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

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

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

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

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

TRIATLÓ DE L’OLI (Individual)

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

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

· CONCURS DE PLEGARORS MANUALS D’OLIVES 
SENSE UNGLES

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

3r. Puntuació:

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

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

4t. Horaris:

 Els horaris seran els determinats per a cada prova 
de forma individual.

5è. Jurat:
a)  El jurat serà el de cada prova específica.
b)  El jurat podrà amonestar, penalitzar i desqualificar 

qualsevol dels participants si no  respecta les 
bases de participació.

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

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

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

IV FIRA DE LA GARROFA
21, 22 i 23 de febrer de 2020

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

DIJOUS, 20 DE FEBRER  
19.30h Xarrada “El futur varietal de les noves 

plantacions de garrofer”, a càrrec del Dr. Joan 
Tous, coordinador tècnic d’EiG.

 Organitza: Empreses Innovadores de la Garrofa (EIG).
 Lloc: Sala de conferències del segon pis de l’Edifici 

de la Immaculada.

DIVENDRES, 21 DE FEBRER
18.00h Preparació per a rebre la Santa Unció.

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

 Lloc: Església Parroquial “Sant Francesc” de Jesús.

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

Grau, director dels Serveis Territorials del DARP.

19.45h “Qualitat de l’oli, noves tendències”, a càrrec 
del Dr. Agustí Romero, investigador, IRTA Mas 
Bové.

20.30h “Olis de qualitat”, a càrrec del Sr. Jordi Turch, 
membre del Club Oli Tast; Sr. Pere Albacar, 
gerent de la Cooperativa Soldebre, i Sr. Albert 
Barrobés, gerent d’Alanterres, SLU.

21.15h Cloenda de la Jornada a càrrec del Sr. Víctor 
Ferrando, alcalde de Jesús.

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

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

VII TROBADA DE CANÇÓ IMPROVISADA A JESÚS
21.30h Sopar (places limitades/venda anticipada de tiquets 

als restaurant Forquilla i Ganivet).

23.00h Cançó improvisada, acompanyats per la Rondalla 
dels Ports.

 Organitza: Gralles i Tabals de Jesús.
 Lloc: Restaurant Forquilla i Ganivet.

DISSABTE, 22 DE FEBRER
10.00h Obertura del recinte firal.

De 10.00h a 13.00h  Circuit de jocs de fusta tradicional 
per a totes les edats.

 Lloc: Costat Pèrgola.

10.00h III Concurs de cuina de rebosteria de la garrofa. 
Els productes elaborats que participen al concurs 
es podran lliurar a l’estand d’EIG fins les 13.00h, 
acompanyats de la fitxa d’inscripció corresponent. 
Aquests seran exposats a la mostra culinària.

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

 Lloc: Estand Informació de l’EMD de Jesús.

10.30h Exhibició Comissió Fira.
 Tots els components de la Comissió, desmostraran 

les seues habilitats fent la salsa més important de 
la Fira.

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

11.00h XXII CONCURS D’ALLIOLI JUVENIL per als jóvens 
menors de 18 anys.

 Es comptarà amb la participació dels xiquets/es de 
l’Institut Escola Daniel Mangrané que han participat 
als tallers d’elaboració d’allioli. 

 S’obsequiarà els participants amb un val per un 
entrepà, llaminadures i vals per pujar a les atraccions. 
S’oferirà morter i mà, fins esgotar existències, a qui 
no en tinga. El Bar Restaurant la Gela obsequiarà 
amb dos menús al guanyador.

 Col·labora: Distribucions Sebel. 

11.45h II Premi Gastronòmic. Escollit entre tots els olis 
finalistes al XXXVI Concurs al Tast dels Olis de les 
Terres de l’Ebre, per part de gastrònoms i xefs 
d’àmbit nacional.

 Lloc: Carpa  Espai Àgora.

12.00h Visita comentada sobre el funcionament de 
l’antic molí de Pataques.

 Lloc: C. Miseicòrdia, 41.

13.00h XXI CONCURS DE LLANÇADORS DE PINYOLS 
D’OLIVA AMB LA BOCA. 

 Prova puntuable per al IX Trialó de l’Oli.
 Categoria General i Juvenil (per a jóvens fins a 14 

anys).
 Al finalitzar s’obsequiarà tots els participants amb 

un aperitiu a la barra de la fira.

14.00h Tancament del recinte firal.

16.00h Obertura del recinte firal.

De 16.00h a 18.00h  Circuit de jocs de fusta tradicional 
per a totes les edats.

 Lloc: Costat Pèrgola.

16.45h Recepció oficial a l’Inaugurador de la Fira.
 Lloc: Seu de l’EMD de Jesús.
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Lloc: Plaça de la Creu.

19.00h Lliurament dels premis del XX Concurs de 
Pintura de Jesús i del I Concurs de Fotografia 
de l’Oli, la Garrofa i la Pedra Seca.

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

21.00h Sopar de Germanor amb totes les colles 
assistents a la Trobada.

 Lloc: La Masia.

21.00h Tancament del recinte firal.

23.30h Cercavila de la Masia fins al Casal Jesusenc a 
càrrec del Grup de Diables 7 Cervells.

00.00h Concert amb l’actuació dels grups:
�� Nautalius
�� La Fúmiga
�� Juanaman Saï Saï

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

 Entrada gratuïta. Lloc: Casal Jesusenc.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
9.00h fins les 11.00h Esmorzar típic de pagès.
          Preu: 5,00€.

10.00h Obertura del recinte firal.

De 10.00h a 13.00h  Circuit de jocs de fusta tradicional 
per a totes les edats.

 Lloc: Costat Pèrgola.

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

10.30h Ràdio Tortosa en directe. Programa Lo Rustifaci 
i les Pitances.

 Lloc: Carpa Espai Àgora.

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

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

10.30h Taula de l’Oli de la Llotja de Contractació de 
Tortosa. 

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

Navegació de Tortosa.
 Lloc: Carpa Espai Àgora.

11.00h XXV CONCURS D’ALLIOLI – IX TRIATLÓ DE L’OLI
 La persona guanyadora serà nomenada Mestra del 

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

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

 Prova puntuable per al IX Trialó de l’Oli.
 Col·labora: Distribucions Sebel.

11.30h Visita comentada sobre el funcionament de 
l’antic molí de Pataques

 Lloc: C. Miseicòrdia, 41.

SIGNATURA DEL LLIBRE D’HONOR AL SALÓ NOBLE.

ACTUACIÓ DELS GRALLES I TABALS DE JESÚS.

17.00h Inauguració Oficial de la Fira a càrrec del Sr. 
Primitivo Conesa Barreda, empresari de Jesús i 
col·laborador de la Fira des dels seus inicis.

 Parlaments d’inauguració a càrrec de:
 - Sr. Víctor Ferrando, Alcalde de Jesús.
 - Sr. Primitivo Conesa, Inaugurador de la fira.
 Reconeixement als membres de la Comissió 

Organitzadora de la Fira d’aquests 25 any, al 
col·lectiu de Mestres del Morter i als membres de la 
Comissió de Festes.

LA BANDA DE MÚSICA MANEL MARTINES I SOLÀ 
INTERPRETARÀ VÀRIES PECES

17.30h XXV Trobada de Grallers i Dolçainers dels Països 
Catalans. 

 Concentració de totes les colles assistents davant 
de l’edifici de l’Escola de Música, i cercavila pels 
carrers del poble i recinte firal a càrrec de les colles 
participants a la Trobada.

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

 Lloc: Carpa Espai Àgora.

18.00h Concert de la Banda de Música Manel Martines 
i Solà.

 Lloc: Pl. de la Creu.

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

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

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

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

 Col·labora: Ous Roig. Lloc: Carpa Espai Àgora.

18.30h Elaboració en públic i retransmès per circuit 
de TV d’una recepta de cuina de mercat amb 
productes de proximitat  “Ravioli de  duxelle de 
xampinyons, amb cervesa Homo Singularis i filet 
de porc ibèric amb salsa de maçana, gingebre 
i cervesa Homo Hibeerus” a càrrec la cuinera 
Patri Suárez del Restaurant Lakinoa i posterior 
degustació.

 Col·labora: Cerveses Ebrewine i Vins i Caves Llopart.
 Lloc: Espai Cuina en directe (Pèrgola).

18.30h Demostració d’esquilar animals, a càrrec del Sr. 
José Fuentes Reverté “l’esquilador”. 

19.00h Concert de gralla, dolçaina i tabal a càrrec de 
les colles assistents a la Trobada.

��Grallers d’Aguilot
��Gaiters d’Aldover
��Grallers d’Horta de 
Sant Joan
��Grallers de Roquetes
��Colla Jove de 
dolçainers de Tortosa
��Grallers de Tivissa
��Gaiters de la Sénia

��Grallers de Campredó
��Grallers de Sant Joan 
Despí
��Dolçainers de 
Torreblanca
��Els pirates de l’Ebre 
de Móra d’Ebre
��Grallers de Monistrol
��Borumballa

��Grallers de Madrona
��Lo Golafre
��Villalonga del Camp
��Aula de Música 
tradicional de Tortosa
��Dolçainers de Vinaròs
��Dolçainers de Massalió

��Dolçainers d’Amposta
��Grallers de Gandesa
��Grallers de Batea
��Grallers de Vila-seca
��Les Amel·les ronyoses
��Grallers de Jesús
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11.45h Lliurament dels Premis del XXXVI Concurs al 
Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre. Presidiran 
l’acte Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.

 Lloc: Carpa Espai Àgora.

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

 Lloc: Església Parroquial.

12.45h Espectacle “Pregunteu-li a l’olivera. Los Quicos: 
Retornem als orígens”.

 Venda d’entrades anticipades a les oficines de l’EMD 
de Jesús, i els dies de la Fira a l’estand d’informació.

 Col·labora: Grup de Teatre Euterpe.
 Lloc: Magatzem Immaculada.

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

diumenge a les 11h.

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

14.00h Tancament del recinte Firal.

16.00h Obertura del recinte firal.

De 16.00h a 18.00h  Circuit de jocs de fusta tradicional 
per a totes les edats.

 Lloc: Costat Pèrgola.

16.30h Espectacle “Pregunteu-li a l’olivera. Los Quicos: 
Retornem als orígens”.

 Venda d’entrades anticipades a les oficines de l’EMD 
de Jesús, i els dies de la Fira a l’estand d’informació.

 Col·labora: Grup de Teatre Euterpe.
 Lloc: Magatzem Immaculada.

16.30h Visita comentada sobre el funcionament 
de l’antic molí de Pataques 
Lloc: C. Miseicòrdia, 41.

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

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

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

 Prova puntuable per al IX Triatló de l’Oli.

 Durant el transcurs del mateix, es realitzarà la 
cantada de jotes versades Memorial Joan Prades 
“Joan de Figueretes”. 

 Actuació del Grup de Dansa Paracota i del Grup 
d’Animació Sanfaina.

18.00h Espectacle “Pregunteu-li a l’olivera. Los Quicos: 
Retornem als orígens”.

 Venda d’entrades anticipades a les oficines de l’EMD 
de Jesús, i els dies de la Fira a l’estand d’informació.

 Col·labora: Grup de Teatre Euterpe.
 Lloc: Magatzem Immaculada.

18.00h Visita comentada sobre el funcionament de 
l’antic molí de Pataques

 Lloc: C. Miseicòrdia, 41.

18.30h Degustació de xocolate calent elaborat amb 
garrofa.

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

18.30h Elaboració en públic, posterior degustació i 

retransmès per circuit de TV d’una recepta de 
cuina de mercat amb productes de proximitat, 
a càrrec del Sr. Rafel Muria, xef del Restaurant 
Quatre Molins de Cornuella (Priorat), distingit 
amb “El Plat” de la Guia Michelin.

 Col·labora: Vins i Caves Llopart.
 Lloc: Espai Cuina en directe (Pèrgola).

19.30h Lliurament de premis als guanyadors dels 
concursos.

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

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

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

AL RECINTE FIRAL
MOSTRES GASTRONÒMIQUES

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

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

-  Exposició de la Mostra Gastronòmica i dels dolços presentats 
al III Concurs de cuina de rebosteria de la garrofa.

Lloc: Espai Cuina en directe (Pèrgola).

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

-  Degustació dels productes elaborats a la cuina en directe.

- Tiquets degustació: A l’espai de la Cuina en Directe es 
podran adquirir tiquets de degustació. Es podran degustar 
tots els plats de la Cuina en Directe, així com d’altres 
productes tradicionals del nostre territori (borraines, bunyols 
d’abadejo...). Preu: 1 degustació, 1€.

- Al costat mateix de l’espai de la Cuina en Directe, s’habilitarà 
un espai amb taules i cadires on poder degustar tots aquests 
productes.

CULTURA POPULAR DEL MÓN DE LA PAGESIA

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

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

- Mostra de diverses varietats d’olives. 

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

-  Exposició i demostració de tres molins antics.

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

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

- Mostra de cabres blanques dels Ports Tortosa-Beseit dels 
germans Pons Martí.

 Lloc: Plaça del Pati de la Immaculada.
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EXPOSICIONS:

- Exposició dels quadres participants al XX Concurs 
de Pintura de Jesús. 

- Exposició de les fotografies participants al I Concurs 
de Fotografia de l’oli, la garrofa i la pedra seca.

- Exposició fotogràfica de la història de la Fira amb 
imatges d’aquests 25 anys.

 Lloc: Espai d’exposicions ImmArt, a la Primera Planta de 
l’Edifici de la Immaculada.

- Exposició de miniatures d’eines del camp fetes pel 
Mestre Artesà Fernando Ferré.

 Lloc: Baixos de l’Edifici de la Immaculada.

- Exposició de bonsais. Podrem trobar oliveres i 
diferents varietats d’arbres treballats amb aquesta 
tècnica d’art oriental per cultivar-los, a càrrec de 
l’Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre.

 Lloc: Gimnàs de l’Edifici de la Immaculada.

- Exposició de maquetes i premses d’oli a càrrec de 
l’artista Pepe Bort.

 Lloc: Espai d’exposicions ImmArt, a la Primera Planta de 
l’Edifici de la Immaculada.

NOTES:

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

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

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

- Hi haurà atraccions infantils instal·lades a l’Av Molins 
d’en Comte.

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

L’EMD de Jesús vol agrair la col·laboració de Soldebre 
SCCL i EIG (Empreses Innovadores de la Garrofa).

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

PUNT DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
DELS MOLINS DE JESÚS
Volem confeccionar un cens amb tots els antics molins de 
Jesús.
Lloc: Pèrgola

ES PODRÀ VISITAR EL MOLÍ DE PATAQUES

Durant la Fira es podrà visitar un molí antic particular, molt 
ben conservat malgrat el pas del temps i representatiu dels 
més de cent molins que en una època hi havia al poble de 
Jesús: en concret el MOLÍ DE PATAQUES. (C. Misericòrdia, 41)

Horari de visites lliures: dissabte i diumenge de 10.00h 
a 13.00h i de 16.00h a 18.00h

Horari de visites comentades sobre el funcionament 
de l’antic molí: dissabte a les 12h i diumenge a les 
11.30h, 16.30h i 18h.

EXPOSICIÓ DELS PRODUCTES QUE S’HAN PRESENTAT 
AL III CONCURS DE CUINA DE REBOSTERIA DE GARROFA
Col·labora: Frigorífics Lluís.
Lloc: Espai Cuina en directe (Pèrgola).

VI RUTA DE TAPES

Del 14 al 16 de febrer i els dies de la Fira.

ES PODRÀ VISITAR EL TALLER DE PINTURA
D’ESTER BESOLÍ
C. Misericòrdia, 22.
Horari: Dissabte i diumenge de 10h a 13.30h i de 16h a 19h.
Entrada lliure.

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

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

IV FIRA DE LA GARROFA

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

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

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

• Del 21 de febrer al 23 de febrer, a les 19.00 hores, penja 
al teu perfil d’Instagram fotografies de la Fira de l’Oli i de 
la Fira de la Garrofa. 

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

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

Organitza: EMD de Jesús
ENTRADA A LA FIRA GRATUÏTA
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PARRÒQUIA
EL PESSEBRE VIVENT DE JESÚS DE L’ANY 2019
Més de mil tres-centes persones, vingudes de les 
comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i 
Terra Alta i gent de Barcelona, Granollers, Sabadell; 
Tarragona, Salou, Saragossa …  han assistit 
enguany, els dies 25,26,28 i 29 de desembre 
de 2019, a la 34ena representació del Pessebre 
Vivent de Jesús. També el vam representar el dia 
6 de desembre al Poble Espanyol de Barcelona
Començant per una recreació del Pessebre de 
Sant Francesc, el nostre Patró, que el va voler 
representar en una cova amb personatges i 
animalets de carn i ossos, com mai s`havia 
fet des del naixement de Jesús, per mostrar 
als vilatants del Greccio la tendresa de Déu i, 
acabant per la fugida a Egipte i unes paraules de 
comiat desitjant unes bones fetes, els visitants 
pogueren contemplar diverses escenes bíbliques, 
del costumari tortosí i antics oficis com el teixidor, 
el ferrer, el matalasser, el fuster, l’alfarer ... Hem 
tingut també la sort de poder tenir un Nen Jesús 
de carn i ossos.

El Pessebre Vivent de Jesús, representat als 
jardins de les Gnes. Teresianes, és teatre en viu 
al carrer, on els actors, amb un esclat de llum 
que il·lumina totes les escenes, parlen, canten i 
ballen en rigorós directe.

L’any que ve cumplirem 35 anys. Una data 
simbòlica. Voldriem celebrar-ho d’una forma 
especial. Acceptem idées, seran totes benvigudes. 
Ens agradaria que molts dels actors, que han 
participat en aquests 34 anys, també ho fessin 
aquest any 35. De moment ja tenim una idea: 
Que tots els que de petits han fet de Nen Jesús, 
puguin fer, ara de grans, tots junts una escena 
que ens inventarem i així altres. És per això que 
ja des d’ara, en temps suficient, us invitem a tots 
a que s’ho penseu i pugueu escollir el personatge 
que voleu representar. Moltes gràcies.

Mn. Paco Vives

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

La Parròquia vol unir-se a la festa popular de La 
Fira de l’oli, destacant la dimensió espiritual de 
l’oli. Ho farem amb la celebració del dia del malalt 

i l‘administració comunitària del sagrament 
de la Santa Unció, dins de la Missa de 12, del 
diumenge dia 23 de febrer. En la Santa Unció 
celebrem la presència del Senyor en mig nostre, 
fent-nos costat en el moment de la malaltia o 
quan les forces ens fallen.
Com a orientació, poden rebre la Santa Unció tots 
els qui han complert 70 o que s’hagin d’operar o 
que estiguin malalts. I els que no puguin venir a 
l’Església, si ho desitgen i ens avisen, la podran 
rebre a casa seva.
El divendres anterior, dia 21, a les 6’30 de la 
tarda, hi haurà a l’Església una pregària de 
preparació.

LA SANTA UNCIÓ

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

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei
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CAVALCADA 2020
Un any més, els patges reials, seguint les 
indicacions de Ses Majestats, els Reis Mags 
d’Orient, van venir al nostre poble a recollir les 
cartes dels nens i nenes per fer arribar a ses 
majestats els seus desitjos i il·lusions. Ens 
van sorprendre mentre menuts i grans gaudíem 
d’una actuació divertida i desinteressada de 
Muniatto.
També el 5 de gener, a la nit, es va realitzar 
la Cavalcada. Els carrers eren plens de gent 
esperant ses Majestats, perquè sabien que 
Melcior, Gaspar i Baltassar, ens venien a 
visitar amb tota la seua comparsa de patges 
i carrosses, carregades de caramels. Van 
venir vestits de gala, amb les seues luxoses 
vestidures que van lluir al llarg de tot el passeig. 
Saludaven amb atenció grans i xiquets, i van 
ser generosos a l’hora de repartir caramels. Un 
cop arribats a l’Església van entrar a adorar el 
nen i després ens van adreçar unes paraules 
a tota la població: “Aquest any hem portat 
regals als xiquets i també als grans, però el 
que més desitgem és que us regaleu, sobretot, 
rialles, abraçades i petons”. El missatge tenia 
la intenció de què l’esperit nadalenc perduri al 
llarg de tot l’any, fomentant la pau a tot el món.

Un cop acabats els parlaments, era hora de 
lliurar els regals per les cases, tradició arrelada 
a Jesús. Agraïm aquelles famílies que van obrir 
les portes de les seues llars, i als grans i menuts 
que esperaven amb entusiasme la màgia dels 
Reis i els seus patges, i que van poder gaudir 
de la seua magnificiència.
Des de la comissió es vol donar les gràcies a totes 
aquelles persones que desinteressadament 
col·laboren i fan possible la Cavalcada, així 
com a l’AVV Jesús Catalònia pel suport que 
any rere any ens va dipositant en la cessió 
del casal i en la gestió de les subvencions. A 
l’EMD de Jesús per la seua col·laboració, tant 
en mitjans materials com econòmics. També 
en destaquem l’ajuda d’un gran nombre de 
negocis i comerços, principalment de Jesús, 
com es va poder veure al cartell dels actes 
de la Cavalcada. Sense la seua col·laboració 
no seria possible la majestuosa Cavalcada de 
Reis de Jesús. I, en definitiva, agrair a totes 
les persones, empreses i entitats que han fet 
possible que la Nit de Reis d’enguany hagi estat 
una vertadera nit d’il·lusions.

Comissió de la Cavalcada de Reis de Jesús

Foto: Pau Puig de Fàbregas
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El dissabte dia 11 de gener de 2020, es va 
celebrar a la sala Jordi Brull de l’edifici de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Jesús, l’acte de 
lliurament dels premis literaris Ramon Ferrando 
Adell de poesia i contes curts, organitzat per la  
Societat Cultural i Ecologista Sant Josep, que 
enguany arriben a la seva 22a edició.

L’acte va ser presidit per la presidenta de la 
Societat, la senyora Cinta Llasat, l’alcalde 
president de l’EMD de Jesús el senyor Victor 
Ferrando, i la regidora de cultura de l’EMD de 
Jesús senyora Mónica Sales de la Cruz.

Els membres del  jurat del concurs de contes 
curts van ser: Cinta Llasat, escriptora; Pascual 
Pérez, artista; i Montse Boldú, escriptora, i els 
guanyadors d’aquesta modalitat han estat els 
següents: 

CATEGORIA A: Nascuts o residents a Jesús fins 
a 4t de Primària, guanyadora: Malak Zaitouini 
Zitouni amb l’obra La briuxa del cent cinquanta 
anys. Premiat amb Diploma i 50€

CATEGORIA B: Nascuts o residents a Jesús 
de 5è de Primària, guanyadora: Emma Colomé 
Benet, amb l’obra Les escapades dén Roc. 
Premiat amb Diploma i 50€

CATEGORIA C: Nascuts o residents a Jesús 
de 6è de Primària, guanyadora: Júlia Cosme 
Arasa amb l’obra: M’agradaria ser. Premiat 
amb Diploma i 50€.

CATEGORIA D: Nascuts o residents a Jesús 
que cursen ESO, guanyadora: Joana Marquès 
Ribes amb l’obra Les pors s’han de vèncer. 
Premiat amb Diploma i 100€.

El jurat del concurs de poesia ha estat format 
per: Bendi Suàrez, escriptora; Miquel Accensi 
Subirats, poeta; i Joan Josep Chavarria, filòleg 
i els guanyadors d’aquesta modalitat  han 
estat els següents: 

CATEGORIA A: Nascuts o residents a Jesús, 
fins als 16 anys. Guanyador: Pedro sabaté 
Benedicto amb l’obra Vent de Llevant. Premiat 
amb Diploma i 50€.

CATEGORIA B: Obert a tothom sense límit 
d’edat, guanyadora: Montserrat Bastons 

Garcia amb l’ obra Habitació 101. Premiat 
amb Diploma i 250€

Els guanyadors van llegir una part escollida dels 
treballs premiats.

Es van lliurar uns rams de flors a Pepita i 
Montserrat, germanes del que va ser durant 
molts anys president de la Societat i prestigiós 
periodista de les nostres terres Ramon Ferrando 
Adell, qui dona nom a aquest concurs literari 
organitzat en record de la seva memòria.

Es va immortalitzar el moment amb la foto del 
grup, i com a cloenda de l’acte es va servir un 
refrigeri a tots els assistents.

SOCIETAT CULTURAL I ECOLOGISTA SANT JOSEP
PREMIS LITERARIS RAMON FERRANDO ADELL
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PREMIS ESPORTIUS BAIX EBRE

ATLETISME

BÀSQUET

CAÇA

JESUS ES MOU

PRIMITIVO CONESA

JEREMY ALCOBA MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY

TRIATLÓ

PATINATGE

TWIRLING

BIRLES

BALL ESPORTIU

Fotos: Expressió i Forma Roquetes - Olivia Lacueva



EL PILOT JEREMY ALCOBA, L’ATLETA ANNA CARDONA I L’EQUIP DE BÀDMINTON 
DEL PERELLÓ S’EMPORTEN ELS XVI PREMIS ESPORTIUS BAIX EBRE 2019
El campió del món Júnior de Moto 3 Jeremy Alcoba ha 
estat elegit el millor esportista de l’any en la categoria 
absoluta en la gala dels Premis Esportius Baix Ebre 2019, 
que ha tingut lloc aquest dissabte i que ha reunit prop 
d’un miler de persones al pavelló municipal de Roquetes. 
L’atleta sub16 Anna Cardona ha estat reconeguda com 
a millor esportista en la categoria federada i l’equip de 
Bàdminton del Perelló ha guanyat el premi com a millor 
equip en competició escolar.
Aquestes són les tres principals distincions dels premis, 
que convoca anualment el Consell Esportiu i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre.
El jesusenc Jeremy Alcoba es va proclamar campió del 
món Júnior de Moto 3 el passat mes de novembre amb 
l’equip Laglisse Academy, ha estat el pilot més regular 
durant les dotze curses del mundial. El 2020, Alcoba 
disputarà el campionat del món de Moto 3. L’atleta 
tortosina Anna Cardona (sub16), de l’Atletisme Terres 
de l’Ebre, ha aconseguit medalla de bronze en salt 
amb perxa al campionat d’Espanya de pista coberta, és 
campiona d’Espanya per autonomies amb la Selecció 
Catalana i campiona de Catalunya en pista coberta i aire 
lliure. És una atleta becada per la Federació Catalana 
d’Atletisme al Centre de Tecnificació Esportiva Terres de 
l’Ebre. L’equip de Bàdminton del Perelló ha aconseguit 
el premi com a millor equip pels resultats aconseguits 
pels seus esportistes en individual i equips a les Finals 
Nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
Durant la gala dels Premis Esportius Baix Ebre 2019 
s’han lliurat 800 distincions a esportistes de la 
comarca i, enguany, com a novetat s’ha reconegut la 
pràctica de l’esport de persones amb discapacitat amb 
la incorporació de l’esport adaptat en les categories 
premiades. 
D’entre tots aquests, aquí podem trobar esportistes 
jesusencs que van rebre el seu reconeixement.

COMPETICIÓ ESCOLAR
TENNIS TAULA
Pedro Sabaté de l’IE Daniel Mangrané, en cadet masculí, 
3r a la Final Territorial

COMPETICIÓ FEDERADA
BALL ESPORTIU
Mercè LLorca del Twist Club Ball Esportiu Jesús, 2a 
posició WDSF 10 balls a Itàlia 
Giuseppe Sgroi del Twist Club Ball Esportiu Jesús, 2a 
posició WDSF 10 balls a Itàlia
Carme Franch del Twist Club Ball Esportiu Jesús, 2a 
posició Nacional Vila de Montcada i 3a Dancegold
Pau Alaixendri del Twist Club Ball Esportiu Jesús, 2a 
posició Nacional Vila de Montcada i 3a Dancegold
Vasili Vornicoglo del Twist Club Ball Esportiu Jesús, 1a 
posició promoció Nacional Guadalajara
Marc Cortés del Twist Club Ball Esportiu Jesús, 3a 
posició Campionat d’Espanya 10 balls

BIRLES
Marta Subirats del Club Bitlles Catalònia, Campiona de 
Catalunya en aleví femení
Mina Morcillo del Club Bitlles Catalònia, 3a de Catalunya 
en aleví femení
Sofia Ortega del Club Bitlles Catalònia, 6a de Catalunya 
en infantil femení
BÀSQUET
Alba Ginovart Solé, Integrant de l’equip preinfantil femení, 
del Club Bàsquet Cantaires Tortosa, 2n al territorial i 5è 
al Campionat de Catalunya
TWIRLING
Cinta Escoda Vicente, twirler de l’equip sènior de 1a 
Divisió del Club Twirling Tortosa, 3r a la Copa Catalunya, 
2n a la semifinal Catalunya Sud i 2n al de Catalunya 
Absolut
ATLETISME
Javier Andreu de l’ATE, en Màster M55, 2n 100m 
tanques i 1r en 400m tanques al Campionat d’Espanya 
i 1r en 100m tanques i 400m tanques al Campionat 
de Catalunya. 1r en Pentatló Campionat d’Espanya i 
Integrant del relleu 4x200 2n classificat al Màster M45 
de Catalunya
CAÇA
Agustí Forcadell de Jesús, Campió d’Espanya de Caça 
amb podenc eivissenc
TRIATLÓ
Anuar Ennaji del CE Trilercavons Terres de l’Ebre, en 
aleví, podi territorial
PATINATGE
Irune Chavarria del CP Dertusa, en categoria 14 o menys 
anys, 2a al Territorial
Cinta Vidiella del CP Dertusa, en categoria 12/13 anys, 
3a al Territorial
Iris Ferrer del CP Aldea, en aleví, 1a al Territorial
Laura Chavarria, integrant del Grup Xou Petit del CP 
Aldea, 1r al Territorial, 1r de Catalunya, 1r d’Espanya, 1r 
d’Europa i 1r del Món

PREMI FAIR-PLAY A L’ESPORTIVITAT
L’Associació Jesús es Mou, per l’organització de curses 
i marxes dintre el Circuit Running Series Terres Ebre 
destinant els seus beneficis a causes solidàries: l’any 
2018 amb instal·lació de desfibril·ladors a Jesús i l’any 
2019 en forma de donatiu a Càritas.

MENCIÓ ESPECIAL
Club Ciclista Jesús Primitivo Conesa, pels seus quinze 
anys al costat de la Marató de TV3. Quinze anys de 
trobada cicloturista i aquest any 2019 organitzadors de 
la magnífica exposició “El ciclisme a Jesús”.
Moltíssimes felicitats a tots i esperem fer més gran la 
llista de premiats jesusencs a la propera edició.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports

JEREMY ALCOBA MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY

TRIATLÓ

PATINATGE

TWIRLING

BIRLES

BALL ESPORTIU
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Aquest any és un any especial per a les Gralles 
i Tabals de Jesús, ja que hem arribat al quart de 
segle, i com no pot ser d’una altra manera ho 
celebrarem a durant la XXV Fira de l’oli i IV de la 
Garrofa, tot celebrant la VII TROBADA DE CANÇÓ 
IMPROVISADA i la XXV Trobada de gralla, 
dolçaina i tabal dels Països Catalans a Jesús
Després d’uns anys de descans i amb les piles 
carregades i per celebrar els nostres 25 anys, des 
del Grup de Gralles i Tabals de Jesús tornem a 
engegar la Trobada de Cançó Improvisada de Jesús, 
que enguany comptarà amb la setena edició. Es 
tracta d’un acte consolidat en el marc de la Fira 
de l’Oli, que enceta els actes festius, musicals i 
tradicionals de la fira.

De la mateixa manera que en edicions anteriors, 
participaran en la VII Trobada de Cançó Improvisada 
tan cantadors i cantadores d’arreu de Terres de 
l’Ebre com també d’altres arribats de la resta dels 
Països Catalans, com ara els amics i amigues de Cor 
de Carxofa, que treballen en la promoció de la cançó 
improvisada arreu del país i han convertit el poble 
de Jesús en una de les seues parades obligatòries 
l’últim cap de setmana de febrer. Tampoc no hi 
faltaran una bona mostra dels millors músics del 
territori formada per La Rondalla dels Ports, que 
omplirà un dels bars del poble, amb música durant 
tota la vetllada.

Recordem que es poden adquirir tiquets per al sopar 
al mateix restaurant (Forquilla i ganivet) de Jesús 
i que les places són limitades. En qualsevol cas, 
tothom està convidat a participar en la trobada, que 
arrencarà després de sopar. I us animem a fer-ho, 
sobretot si teniu ganes d’improvisar i cantar jotes, 
garrotins i tot el que faci falta! Serà divendres 21 
de febrer, a partir de les 23 hores, al restaurant 
Forquilla i Ganivet.
I ja el dissabte 22 Al voltant d’unes 300 
persones, que formen part del gremi de la música 
tradicional(colles de grallers i dolçainers) es 
trobaran  en una de les trobades més conegudes 
d’arreu del territori.

Aquesta és una de les edicions més especials, 
la 25èna , igual com la Fira de l’oli, amb moltes 
colles que assistiran d’arreu dels Països Catalans, 
constatant que malgrat el quart de segle que ja ha 
passat ,continua essent una trobada de referència 
al món de les colles de grallers i dolçainers.

Important és el concert de gralla, tabal i dolçaina 
que es realitza a l’escenari central de la fira, on 

totes les colles i en especial l’amfitriona, llueixen 
les seves millors interpretacions.

De nit, ja havent sopat farem una cercavila de 
foc i música a càrrec d’una altra de les entitats 
importants al poble que ja van celebrar el seu 25è 
aniversari el darrer any, Els set Cervells, juntament 
amb les Gralles i tabals, per portar-nos al casal pels 
carrers del poble, al concert gratuït dels grups que 
ara presentarem:

Nautilus

La Fúmiga

JuaNaMaN Saï Saï: 

Esperem passar un gran cap de setmana i us 
invitem a celebrar el 25è aniversari dels “Grallers 
de Jesús” amb  nosaltres i gaudir de les activitats 
que realitzarem juntament amb tota la Fira de l’oli i 
de la Garrofa.

Gralles i Tabals de Jesús

25È ANIVERSARI DE GRALLES I TABALS DE JESÚS
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PREPARANT LA TEMPORADA 7 CERVELLS 2020
Durant les primeres setmanes de l’any, l’entitat sol 
tenir poques activitats i actuacions i és un període 
de feina de “despatx”, tot i així, sempre cau alguna 
actuació....

CASAL DE NADAL
Vam acabar l’any, com ve sent habitual, amb el 
Casal de Nadal 7 Cervells. 
Enguany va comptar amb la participació de 15 
xiquets i xiquetes que van realitzar diferents activitats 
relacionades amb el Nadal. Sobretot a destacar la 
manualitat amb la col·laboració de l’associació de 
dones, la visita a l’exposició pessebres del món 
al Col·legi de les Teresianes, l’arribada del patge 
reial, la recerca de l’home dels nassos pels carrers 
del poble...entre moltes altres activitats i tallers 
nadalencs. Lo millor, lo que aprenen i sobretot, lo 
bé que s’ho passen.
Un any més agrair a les famílies que confien en el 
nostre Casal.

FIRA DE L’OLI 25è Aniversari
I la primera actuació de l’any tindrà lloc a la Fira de 
l’Oli, per celebrar el 25è Aniversari de la Fira i de les 
amigues i amics de les gralleres i grallers de Jesús. 
Serà dissabte 22 febrer i realitzarem una Cercavila 
amb Foc, des de la Masia fins al Casal, on tindran 
lloc els concerts amb uns grups espectaculars. 
Esperem que siguen un èxit tant la Fira com 
l’aniversari dels grallers i gralleres en una edició tant 
assenyalada com és el 25è Aniversari i convidem a 
tota la població a gaudir-ne!

- La Junta 7C - 
Salut i Foc!

http://www.7cervells.org
https://www.facebook.com/balldediables7cervells
http://instagram.com/7cervells/
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El Casal Jesusenc ha estat el lloc on els nois i noies 
de l’IE Daniel Mangrané han fet el festival de Nadal, 
amb una participació molt destacada i omplint de vida 
i color el Casal.
També comentar que prèviament, en dates de tots 
Sants també es va poder oferir el servei d’emplaçar el 
festival de la data en qüestió.
No cal dir que és bo i a més és necessari que entre les 
diferents entitats del poble, es forgin llaços i vincles 
que fan que un poble sigui més plural. 
Com cada any també es va cel-lebrar en els diferents 
centres educatius del nostre poble, el concurs de 
nadales 2019.

Els nois i noies d’aquets centres ens sorprenen amb 
creacions cada vegada més innovadores i valentes, 
així com donant una nota de positivitat i creativitat 
dins la nostra comunitat.

El dia de la cavalcada de Reis en la visita que varen 
fer Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, Melcior, 
Gaspar i Baltasar, l’associació de veïns va organitzar 
la segona xocolatada popular aquest any també amb 

un acompanyament d’un cremat que ens enscalfà a 
tots.
Especial menció a l’IE Daniel Mangrané i a l’AMPA per 
cedir una altra vegada les seves instal·lacions de cuina 
per poder fer el millor xocolata de començament d’any 
de mans d’una cuinera espectacular i molt especial. 
Gracies Laura Vaquer. “CUINERA donde las HAYA”

No cal ni que dir que la comitiva va ser molt especial 
i ens alegrà molt tan acolorida cavalcada. Cal agrair 
l’esforç que hi dediquen totes les persones que 
formen la junta de Cavalcada de Reis, juntament amb 
els col·laboradors.
Emplaçar-vos a la Junta general de socis que se 
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 fet diferencial.
Des de l’associació ens 
adrecem a tots vosaltres 
per a mostrar el nostre 
recolçament i el nostre 
oferiment per qualsevol 
tipus de consulta si heu 
resultat afectats pel passat 
episodi de pluges.
La comunitat s’estanca sense l’impuls de l’individu. 
L’impuls desapareix sense la comprensió de la 
comunitat.
Correu electrònic: aavvjesuscat@gmail.com
Bloc: https://aavvjesuscat.wordpress.com/
Buscans al faceboock

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

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
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CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS
Comencem l’any 2020 amb  ganes i bons desitjos de 
anar fent activitats i viatges per tal que els nostres 
socis i simpatizants s’interessin i s’animin a compartir 
amb nosaltres totes o alguna de les programacions 
que mencionem. 
En primer lloc i com a coses ja fetes, destaquem 
la xerrada que va tenir lloc a càrrec dels Bombers, 
“CONSELLS DE SEGURETAT A LA LLAR”, que es va fer 
conjuntament amb l’Associació de Dones, la qual va 
ser amena i concorreguda.
Es va disfrutar del viatge al desembre de PRENADAL 
a JACA, AINSA, ALQUEZAR, OSCA… sobretot amb 
les visites dels  pobles de AINSA i ALQUEZAR, viles 
medievals declarades conjunts Històric-artistics.
També la projecció realitzada pel nostre estimat Paco 
Fuentes, sobre actes i viatges del nostre Casal durant 
l’any 2018, va resultar un goix de veure i els assistents, 
el van felicitar pel treball dut a terme, gràcies Sr. Paco.
I per acabar l’any 2019, Sopar/Ball de Cap d’Any al 
Casal Jesusenc. Tot va resultar molt bé, encara que 
es va passar una mica de fred (aquells dies en feia 
de debó).
Actualment les activitats i viatges que tenim 
programats properament són els següents: al febrer, 
el dia 15 dissabte Sopar/Ball de Sr. Valentí. 
Després el mes de març, està molt atapeït. Ball/
Carnaval, la Festa de la Fogaseta, Assemblea General, 
a més del viatge de la Calçotada.
A l’abril Sant Jordi (Festa de la Rosa) i després els 
dies 25 i 26 viatge a Girona-La Garrotxa (2 dies).

Al Setembre, del 21 al 26, (6 dies) Mallorca. Es va 
i torna amb vaixell i embarquem el Bus per fer els 
desplaçaments i visites per les illes.
Com sempre, totes aquestes dades, tan referents a 
les activitats com els viatges, són orientatives. Com 
alguns es fan amb antelació, poden ser modificats per 
motius aliens al nostre Casal.
Properament rebran la Circular 1/20, detallant ja dates 
concretes de tot el que farem fins setembre.
Res més, una molt entranyable salutació de part de 
tota la Junta, salut i fins la propera. 

LA JUNTA 
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Des de l’últim Informatiu en el camí cap a la 
república han passat moltes coses.
El dia 19 de desembre, ens despertàvem amb 
la resolució del Tribunal Superior de Justícia 
de la Unió Europea, a instàncies de la defensa 
d’Oriol Junqueras, dient: “Una persona escollida 
al Parlament Europeu adquireix la condició 
de membre des de la proclamació oficial dels 
resultats i gaudeix, des d’aquell moment, de les 
immunitats derivades de tal condició”. Era el que 
pensàvem, no poden deixar sense representació 
al Parlament Europeu els milions de catalans 
i catalanes que van votar als candidats 
independentistes malgrat la situació en què es 
troben: presó o exili. Malgrat aquesta resolució, 
Manuel Marchena va  impedir  que Junqueras 
pogués accedir al Parlament Europeu, fent cas 
omís a la sentència de Luxemburg. 
És la ciutadania de Catalunya qui escull els seus 
representants i no pas el sistema judicial de 
l’Estat espanyol, cosa que una vegada i un altra 
no passa a l’estat espanyol. Quina democràcia, 
on el poder judicial i la Junta Electoral Central 
decideix qui és i qui no és representant dels 
poble, malgrat els resultats electorals?
El nacionalisme espanyol no ha volgut mai 
dialogar ni escoltar de cap manera les demandes 
legítimes de la població catalana, ha respost 
amb violència i repressió, portant al Tribunal 
Constitucional l’estatut aprovat pel poble, moltes 
lleis aprovades pel parlament, volent impedir el 
referèndum, destruint la Generalitat amb el 155,  
dissolvent el parlament,  destituint el president, 
empresonant la MH Presidenta del parlament 
Carme Forcadell, part del govern, presidents 
d’Òmnium i l’ANC, membres del CDR i la gent que 
expressava el seu rebuig a la situació. 
Després de les eleccions convocades pel 155, es 
va forçar  que el president Puigdemont no fora 
escollit com la població havia decidit amb els 
seus vots, es va fer igual amb la candidatura de 
Jordi Sanchez a la presidència , encarà més greu 
amb la candidatura de Jordi Turull, que van tancar 
a la presó en ple debat d’investidura, van anul·lar 
els mandats parlamentaris dels presos polítics.
Seguint en aquest tònica la junta Electoral Central 
(JEC), òrgan administratiu, sense estar en període 
electoral retira la credencial de diputat al president 
de la Generalitat Quim Torra i des de l’ANC hem 
manifestat que.

�� Únicament és el Parlament de Catalunya 
qui té la potestat de decidir suspendre o 
no un president de la Generalitat. 

�� El que va fer el MHP Torra amb la pancarta 
que va penjar al Palau de la Generalitat va 
ser complir amb el deure de denunciar la 
vulneració dels drets polítics

�� L’Estat vol modificar de nou la voluntat 
política expressada en sufragi per la 
ciutadania de Catalunya.

El 4 de gener, en el ple extraordinari que va 
tenir lloc al Parlament, Junts per Catalunya 
(JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) van 
aprovar una proposta de resolució que ratificava 
Quim Torra com a diputat al Parlament de 
Catalunya i com a president de la Generalitat.
El 27 de gener, arribem al punt que un òrgan 
administratiu com és la JEC, és capaç de doblegar 
la voluntat del Parlament de Catalunya, quan el 
president del Parlament trau les credencials de 
diputat al MH president de la Generalitat,  trencant 
la unitat dels partits independentistes. On està la 
unitat que es va mostrar el 4 de gener?
La repressió continua, estan citats companys 
i companyes als jutjats de Girona, Tarragona, 
Amposta... per participar en les protestes de 
després de la sentència. 
La presència dels presos i presa polítics al 
parlament a la Comissió que investiga el 155 
ens van donar una lliçó de dignitat i de fermesa 
en les seues conviccions i del que va suposar la 
intervenció de l’estat a la Generalitat.
Posteriorment el president Torra feia una roda 
de premsa anunciant que es presentarien 
els pressupostos al Parlament i que després 
convocaria eleccions.
Demanem als i les polítiques reflexió i anàlisi 
sobre la situació a què ens han portat. 
Continuarem mobilitzant-nos, estigueu atents 
a les convocatòries que s’organitzaran  per 
denunciar la repressió i reclamar el dret de 
l’autodeterminació.
Només amb la independència podrem garantir 
la sobirania de les nostres institucions.

Jesús x la Independència

MALGRAT TOT, SEGUIM ENDAVANT
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ASSIDE

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:

ASSIDE, Associació per la Integració de les persones amb 
Discapacitat de l’Ebre, treballem amb les institucions per 
l’eliminació de les barreres físiques, entre altres temes. 
Però també esmercem esforços per eliminar les barreres 
actitudinals, aquestes potser no són tan visibles com 
la inaccessibilitat dels edificis, trens,... però a vegades 
són igualment implacables. Aspirem a què la ciutadania 
esdevingui solidària i compromesa amb la diversitat que 
ens envolta. Per això efectuem activitats i accions de 
sensibilització i difusió:

- Realitzem un espai radiofònic mensual, Una mirada 
inclusiva, que s’emet els dijous final de mes sobre les 
9,30h a Radio Tortosa dins el programa La punta del 
diamant, al dial 103.3 FM. Ens podeu seguir en directe 
o en podcast.
- Celebrem el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat cada 3 de desembre amb diferents 
propostes cada any (taula rodona, gimcana pel carrer).
- Participem en fires i col·laborem amb entitats.
- Intervenim en els mitjans de comunicació i tenim 
comptes al Facebook i Instagram (assideebre).

I també en l’Informatiu Jesusenc, on demanem una 
vegada més que no estacioneu davant les rampes de les 

voreres sinó bloquegeu el pas a les persones que ens 
desplacem en cadira de rodes (i també dificulteu el dels 
cotxets infantils) i respecteu els llocs d’estacionament 
reservats a persones amb mobilitat reduïda. 
Esperem que entre tots i totes feu més fàcil la vida a 
les persones del nostre col·lectiu eliminant les actituds 
incíviques per un poble més inclusiu.
Si voleu conèixer-nos millor ens trobareu a la Fira de 
l’Oli i de la Garrofa on ens agradarà atendre-vos. Us hi 
esperem.

La junta de DARC informa que estarà present a la propera Fira de 
l’oli, oferint les nostres manualitats!!!! Veniu a veuren’s us esperem 
encantats!!!
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ASSOCIACIÓ DE DONES

PATINATGE

Aquest nadal vam realitzar un Taller de Postals 
Nadalenques per a nens de 5 a 11 anys amb l’esplai de 
Nadal del 7 Cervells.
El dia 23 de gener vam assistir a l’assemblea a l’Institut 
Català de les Dones.
Us informem també que properament farem el Club de 
Lectura amb l’últim llibre de l’escriptora Francesca Aliern.
Es realitzarà una excursió per al proper dissabte 28 
de març a Barcelona per visitar  l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau que va ser construït entre 1902 i 1930 
i és un conjunt d’edificis projectats per l’arquitecte Lluís 
Domènech Montaner, un dels principals representants 
del Modernisme Català, construït amb dues fases i 

nomenat com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco 
l’any 1977. Dinarem al restaurant los Porxos i per la 
tarda visitaren Ciutat Vella, Barri Gòtic, amb un guia que 
ens explicarà la seua història. El preu és 60€, podeu 
apuntar-vos dimarts i dimecres en horari de manualitat o 
a qualsevol membre de la junta fins l’11 de març. 
Participarem en els actes que realitzen a l’EMD al  març 
Dia Internacional de la Dona Treballadora.
La Junta us anima a assistir a tots els actes i a totes les 
activitats que participem.  

Una abraçada
La Junta

El dia 21 de desembre va tenir lloc al Pavelló de Jesús 
el Festival de Nadal del Club Patí Jesús. Aquest any, les 
monitores van crear un circ com a temàtica, i de fet, ho 
van encertar perque va quedar molt alegre i vistós. Les 
patinadores i patinadors del nostre club ho van fer molt 
bé, des dels més petits que es van iniciar a l’octubre fins 
als més veterans/es. Enhorabona!
Vull donar les gràcies als membres de la junta i a tots els 
pares i mares voluntaris/es que van ajudar fent possible 
aquest gran dia que els xiquets/es van protagonitzar amb 

tanta il·lusió. 
Gràcies també a totes les famílies que veniu a veure 
el festival, és un dia molt especial per als membres 
del club, sobretot per als nostres petits/es valents/es 
patinadors/es.
Des de la junta seguirem treballant perquè tots s’ho 
passin mot bé practicant aquest esport i animem a qui 
vulgui o tingui la curiositat  de probar-ho. 

Montse Montero Alcázar
Presidenta Club Patí Jesús
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Després d’uns dies plujosos, avui ha sortit el sol. 
La temperatura és fresqueta però agradable. Ens 
trobem com sempre i marxem cap a Arnes. Som un 
grup bastant nombrós, és clar, som prop de les festes 
nadalenques i, per tant, avui fem el dinar de germanor 
en un restaurant, la qual cosa implica que la sortida 
serà més curta i còmoda.

Deixem els cotxes prop del Toll del Vidre.

Fem un petit esmorzar i marxem direcció al riu de les 
Valls, que gràcies a les darreres pluges estan plens 
de vida. 

És quasi impossible que ens passe desapercebuda 
tanta bellesa. Els tolls són plens d’aigua pura i 
transparent, ens conviden a banyar-nos-hi, però el fred 
ens reté. Anem seguint el seu curs, les muntanyes 
altes i pelades ens protegeixen, els voltors ens 
sobrevolen i unes cabres ens distrauen fent els seus 
salt; què més podem demanar a la natura? Gaudim 
d’allò més! La Ballestera ens espera, alta i solitària.

Seguim endavant fins que arribem al Mas de les Valls. 
Malgrat que està en ruïnes, té una bellesa singular. 
Travessem les planes i ens endinsem al sotabosc que 
ens guiarà fins al coll de Xertó. Tot és costa amunt i 
el terra és argilós i està moll, aíxí és que caminem 

amb precaució per no relliscar, encara que les botes 
se’ns fiquen més pesades. Vulgues o no vulgues, 
ens embrutem una mica els pantalons, som com 
crios! A l’arribar al cim, descansem una estona i ens 
reagrupem. Ara, de baixada, el riu d’Algars ens espera 
i aprofitem per netejar-nos una mica. Anem gaudint 
de la serenitat i la calma que ens ofereix el paisatge, 
fins que arribem al toll del Vidre. La cascada que té 
baixa amb força, és un racó preciós, per quedar-s’hi i 
contemplar-lo detingudament. Després i ja amb ganes 
de dinar, ens dirigim cap als cotxes.

Anem a can Barrina d’Arnes. Ens distribuïm en dos 
taules llargues i degustem un bon dinar. El bon 
humor, la bona companyia, les ganes de “disfrutar” 
que tenim, fan que l’ambient sigue del tot agradable 
i immillorable. Xerrem força i riem, contant-mos 
experiències. Ha estat un dia tranquil, distès i relaxat. 
Ens acomiadem fins l’any que ve.

Des de l’Associació us desitgem un Bon Nadal i un 
Feliç Any Nou.

Fins aviat!

Amparo Monllau

SORTIDA A ARNES – 21-12-2019
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TERRITORIAL DE JUDO
El passat dia 11 de gener, es va realitzar el  Campionat 
Territorial Terres de l’Ebre de Judo, competició que 
pertany als Jocs Esportius Escolars de Catalunya curs 
2018-2019, en el marc de les Supercopes d’Espanya 
realitzades al pavelló esportiu de Ferreries.
En els dos dies de competició també es va poder 
realitzar un entrenament amb la famosa judoka 
Vanesa Garcia. La competició es va realitzar en 
un pavelló completament atapeït i entregat on es 

va poder gaudir d’aquest esport i dels valors que 
transmet,la  participació va ser molt alta  superant 
els 500 participants vinguts  de tot el país i també  
era puntuable per la Lliga del Mediterrani de Judo.

Els resultats per tots dos judoques jesusencs  van ser 
molt positius amb una primera posició a la categoria 
Aleví -42 Kg per Marcel Roigé  i amb una segona 
posició per Adrià Roche  a la categoria Aleví +47 Kg.

FESTIVAL DE NADAL
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El passat diumenge dia 15 de desembre va tenir lloc 
la XVIena Trobada Cicloturista de Jesús, a favor de 
la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties 
minoritàries, organitzada pel Club Ciclista Jesús-
Primitivo Conesa.

La prova va comptar amb un total de 206 cicloturistes 
pertanyents a diferents clubs de les comarques 
ebrenques i d’altres clubs catalans i estatals.

Els participants van fer una aportació a la Marató de 
TV3 de 2.000,58 €, juntament amb els participants en 
la caminada organitzada per l’AMPA de l’Institut Escola 
Daniel Mangrané que enguany es va sumar a aquest 
acte.

La prova va tenir un recorregut de 50 Km. amb sortida 
de Jesús a les 9,15 h., passant per les poblacions 
d’Aldover, Xerta, Benifallet, Coll de Som, on es va 
celebrar el Premi Memorial Miquel Espinós, Tivenys, 
Bítem, Tortosa, i arribada novament a Jesús als 
voltants de les 12,00 h. 

A Coll de Som es va disputar l’XII Memorial Miquel 

Espinós on es van imposar, en la categoria masculina 
el ciclista de Camarles Oriol Beltran (Controlpak), i en 
la categoria femenina la jesusenca Anna Curto (C.C. 
Jesús – Primitivo Conesa). 

D’altra banda, al pas per la població de Tivenys va tenir 
lloc l’avituallament i l’acte protocol.lari del Memorial 
Miquel Espinós, recordant al gran campió i ex-ciclista 
del Club Ciclista Jesús, natural d’aquesta població que 
ens va deixar fa uns anys. En el decurs del mateix es 
va lliurar un ram de flors a la vídua d’Espinós i un altre 
als familiars d’Agustí Fons, també natural de Tivenys.

Finalment, a l’arribada a Jesús, es van lliurar els 
premis als guanyadors i les mencions especials a 
totes aquelles persones, empreses o entitats que 
han col·laborat en les setze edicions d’aquesta prova: 
Pere Panisello Chavarria, Mossèn Paco Vives, Antonio 
Villena, Ajuntament de Tivenys, EMD de Jesús, Primitivo 
Conesa SA, Vidal Sabaté SL (Toscà), Fabregues 
Motoresports SL, L’Esplai Ciclista SL i Federeció 
Catalana de Ciclisme.

XVI TROBADA CICLOTURISTA DE JESÚS A FAVOR DE LA MARATÓ DE TV3
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CF JESÚS CATALÒNIA
El passat 29 de Desembre, el CF Jesús Catalònia va 
dur a terme el VIII Torneig Terra Rubra, en categories 
Prebenjamí i Benjamí. En aquest torneig, on hi van 
participar 18 equips en total, provinents de diferents 
clubs de les Terres de l’Ebre i Tarragonès s’hi va 
respirar durant tot el dia un gran ambient, on tots 
vam poder presenciar grans partits de futbol però 
sobretot vam gaudir d’una jornada enriquidora, 
formativa i molt gratificant per a tots. Les condicions 
climatològiques van acompanyar i el torneig va 
transcórrer de forma totalment correcta i no va haver-
hi cap tipus d’incident, gràcies a una bona sintonia 
entre organitzadors, col·laboradors, acompanyants 
dels equips, entrenadors, jugadors, pares i mares i 
aficionats. 
Entrant en la qüestió futbolística, en categoria 
Prebenjamí la classificació final va ser la següent:
1r classificat: UE Rapitenca. 
2n classificat: Santes Creus.
3r classificat: CF La Sènia.
Pel que fa als benjamins, la classificació de la fase 
final va ser la següent: 
1r classificat CF Amposta
2n classificat Santes Creus 
3r classificat CD Tortosa. 
Finalment, el Torneig va concloure amb l’entrega de 
trofeus realitzada per les autoritats als diferents equips 
participants, als millors porters de cada categoria, als 
millors 7 jugadors també de cada categoria, i finalment 
a la millor afició de tot el torneig, que en aquest cas va 
ser considerada així l’afició de casa, la del CF Jesús 
Catalònia. Tot i ser molt difícil escollir aquest premi, 
des del Club Futbol Jesús Catalònia també volem 
agrair de tot cor, i molt sincerament la presència de 
tots els equips i les seves aficions, per la seua actitud 
i comportament durant tot el dia, així com a la resta 

d’aficionats que van apropar-se al camp de la Santa 
Creu. Sense tots vosaltres aquest torneig no hauria 
estat possible, i vau donar un exemple de civisme, 
amistat i companyia a tothom.
Pel que fa al filial, aquest es troba a la novena  
posició de la classificació amb un total de 5 victòries, 
1 empat i 7 derrotes. Grans actuacions realitzades 
contra equips de la part alta de la categoria contrasten 
amb els resultats aconseguits davant d’equips més 
assequibles. Pel que resta de competició, l’equip es 
planteja anar partit a partit per tal de treure el nombre 
màxim de punts i per tant poder remuntar algunes 
posicions a la taula classificatòria.
Pel que fa al primer equip, ara mateix es troba a 
la zona mitja de la taula, en novena posició amb un 
total de 28 punts, de 18 partits jugats, 8 victòries 4 
empats i 6 derrotes, l’equip està forjant un bon joc 
en els darrers partits de la mà de Chema i aquesta 
progressió a nivell de joc fa que l’equip pugui escalar 
posicions a la classificatòria.
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



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.

ACTIVITATS FESTIVES I FIRALS 2020
• Gener:

* FESTA DE SANT ANTONI, Diumenge 19 

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

IV FIRA DE LA GARROFA. Del 21 al 23
* CARNESTOLTES. Dissabte 29

• Març: 
* SETMANA DE L’ESPORT I LA SALUT: Del 7 al 14

• Abril: 
* XIV FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET. Del 16 

al 18

• Juny:
* FESTA DE SANT BERNABÉ. Dissabte 13. 
* CATIFES DEL SAGRAT COR DE JESÚS. Diumenge 

21. 
* REVETLLA DE SANT JOAN. Dimarts  23
* Prefesta (Festa Major): 27 de juny

• Juliol: 
* FESTA MAJOR: Del 9 al 12 i del 15 al 18

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

TE”. Dissabte 19

• Octubre: 
* FESTES DE SANT FRANCESC. Del 2 al 4 
* FESTA DE LA CASTANYADA. Dissabte 31
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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:
Febrer: 5 i 9
Març: 4 i 18
Abril: 8 i 22

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.

CALENDARI OFICIAL DE FESTES 
LABORALS PER AL 2020

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

CANVI PARADA AUTOBUS
Amb motiu de la Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre, del 
dijous 20 al dilluns 24 de febrer, hi haurà una única parada 
a les illetes d’entrada al poble, a l’Eix de l’Ebre.

FESTES MAJORS 2020
Prefesta: 27 de juny
Festa Major: del 9 al 12 i del 15 al 18 de juliol
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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

De dilluns a divendres de 8h a 21h
HORARI DEL CONSULTORI MÈDIC DE JESÚS

 • Pediatria CAP Baix Ebre: Dilluns i dimarts de 08’00 a 14’00h.
 • Urgència Pediatria: De dilluns a divendres al CAP Baix Ebre de 15’00 a 21’00h (es dona cita el mateix dia a partir de les 
15’00h). 

 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
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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.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Jesús
Matí de 8 a 15h

Dr. Juan
C. Estrada
Dra. Márquez

Pediatria
Dra. Cid
C. Altés

Dra. Favà
T. Valls
Dra. Márquez
                
Pediatria
Dra. Cid
C. Altés

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

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

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

Roquetes
Tarda de 15 a 20h

Dra. Favà
T. Valls

Dr. Juan
C. Estrada

Dra. Márquez

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.

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.

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

977 500 735
670 333 833

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

AJUNTAMENT DE TORTOSA 977 585 800

AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES 061

AMBULATORI CAP BAIX EBRE 977 500 333

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

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

ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE 
VIOLÈNCIA

900 900 120

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC 977 502 763

CORREUS - QUEIXES
CORREUS - JESÚS

902 197 197
977 504 595

COSSOS DE SEGURETAT:
BOMBERS
GUÀRDIA CIVIL

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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CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020 - AJUNTAMENT DE TORTOSA

CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT

IBI RÚSTICA Del 30/06/2020 al 31/08/2020

IBI URBANA 
1ª. Fracció: Del 29/05/2020 al 31/07/2020

2ª Fracció: Del 30/07/2020 al 30/09/2020

IAE Del 30/07/2020 al 30/09/2020

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA Del 27/03/2020 al 29/05/2020

TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES Del 30/04/2020 al 30/06/2020

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020 - EMD DE JESÚS
CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT

Taxa guals Del 01/03/2020 al 01/05/2020
Taxa per ocupació de domini públic Del 31/05/2020 al 31/07/2020
Taxa per serveis al mercat. 1r. Trimestre De l’1 al 31 de març de 2020
Taxa per serveis al mercat. 2n. Trimestre De l’1 al 30 de juny de 2020
Taxa per serveis al mercat. 3r. Trimestre De l’1 al 30 de setembre de 2020
Taxa per serveis al mercat. 4t. Trimestre De l’1 al 31 de desembre
Taxa de manteniment i conservació de cementiris Del 20/09/2020 al 20/11/2020
Taxa llar d’infants – mensualment Del 01 al 14 de cada mes
Taxa escola de música - mensualment Del 15 al 31 de cada mes
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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 i urgent de la 
JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el 
DIA 14 D’OCTUBRE DE 2019, DILLUNS, a les 21:30 
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
2n.- Moció de resposta a la sentencia del Tribunal 
Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones 
preses polítiques catalanes i en defensa del dret 
d’autodeterminació.

Jesús, 14 d’octubre de 2019
EL PRESIDENT

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

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Atorgament d’una subvenció al Moto Club Tortosa.
4t.- Atorgament d’una subvenció a l’entitat associativa 
Jesús es mou.
5è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a la Parròquia Sant Francesc d’Assís.
6è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a Jeremy Alcoba Ferrer.
7è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’Institut Roquetes.
8è.- Moció dels grups municipals Junts i PSC per la no 
criminalització de l’independentisme.
9è.- Moció del grup municipal Junts per Jesús de suport 
a la celebració de les festes tradicionals amb bous a 
Catalunya.
10è.- Moció del grup municipal Movem Jesús sobre la 
rehabilitació dels nínxols de la part antiga del cementiri.
11è.- Moció del grup municipal Esquerra Republicana 
Jesús en suport a la festa dels bous.
12è.- Moció del grup municipal Esquerra Republicana 
Jesús  en suport a les persones detingudes per 
“l’operació judas” el 23S i contra la repressió al 
moviment independentista.
13è.- Precs i preguntes.

Jesús, 14 d’octubre de 2019
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinaria de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 20 de 
NOVEMBRE DE 2019, DIJOUS, a les 20:30 HORES, a 
la Sala “Jordi Brull”, sota el següent 
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació inicial del Pressupost General de l’EMD 
de Jesús per a l’exercici 2020.
2n.- Aprovació inicial d’expedient núm. 7/2019 de 
modificació del Pressupost d’aquesta EMD per a 
l’exercici 2019
3r.- Atorgament de subvencions a l’AMPA de l’Institut 
Escola “Daniel Mangrané”.
4t.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa al 
tercer trimestre de 2019 corresponent a la subvenció 
del Conveni de col·laboració subscrit amb el Casal de 
Jubilats Sant Francesc.
5è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’Associació Jesús es mou.
6è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció 
atorgada a l’Associació de Veïns Pou de la Conxa.

Jesús, 15 de novembre de 2019
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 19 DE 
DESEMBRE 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 de l’establiment del preu públic P-21, per 
la venda d’entrades a espectacles.
4t.- Atorgament d’una subvenció a la Parròquia Sant 
Francesc d’Assís.
5è.- Aprovació de la justificació de subvencions 
atorgades a l’AMPA de l’Institut Escola Daniel Mangrané.
6è.- Aprovació de la justificació de la despesa 
corresponent al primer semestre de 2019 relativa a la 
subvenció del Conveni de col·laboració subscrit amb el 
Club de Futbol “Jesús Catalònia”.
7è.- Moció del grup municipal Junts per Jesús en contra 
del decret digital.
8è.- Moció del grup municipal Junts per Jesús per exigir 
la millora dels serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre.
9è.- Moció del grup municipal Movem Jesús sobre el 
dispensari mèdic.
10è.- Precs i preguntes.

Jesús, 16 de desembre de 2019
EL PRESIDENT
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Agenda
febrer-març-abril

2020

Visita la nostra web

www.emdjesus.cat

DEL 14 AL 16 DE FEBRER
6ª Ruta de Tapes

DEL 21 AL 23 DE FEBRER
XXV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i IV Fira de la Garrofa
(consultar programació a l’interior)

6ª Ruta de Tapes

26 DE FEBRER
18h Taller de Carnestoltes
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

29 DE FEBRER
Carnestoltes (consultar programa a l’interior)

4 DE MARÇ
18h Taller Llegim en veu alta
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

8 DE MARÇ
Acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones

DEL 8 AL 14 DE MARÇ
VI Setmana de l’Activitat Física i la Salut

18 DE MARÇ
18h Manualitat Dia del Pare
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

5 D’ABRIL
Diumenge de Rams 

8 D’ABRIL
18h Contacontes La Primavera
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove

10 D’ABRIL
Divendres Sant

13 D’ABRIL
Dilluns de Pasqua Florida

DEL 16 AL 18 D’ABRIL
XIV FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET

22 D’ABRIL
18h Taller Sant Jordi
Lloc: Biblioteca de Jesús – Punt Jove


