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EDITORIAL
Si estiguéssem vivint una situació “normal” en
aquest Editorial us parlaria del balanç del primer
any del mandat. Sí, ja ha passat un any de les
darreres eleccions i la veritat és que sembla que
faça molt més temps. Ha estat un any atípic,
molt atípic: amb episodis com els aiguats de
la tardor i posteriorment amb les afectacions
del temporal Glòria, imprevistos que per si
sols afecten el dia a dia d’un Poble i sobretot
la seua economia. Cal recordar que els danys
causats pel glòria al nostre Poble ascendeixen
a una quantitat propera als 100.000€. En
condicions normals aquests fets haguessen
marcat el nostre dia a dia i potser avui encara
en parlaríem, però al costat de la crisi sanitària,
econòmica i social que suposa una pandèmia
mundial com la de la COVID 19, la veritat és
que qualsevol cosa es veu insignificant. És per
això que crec sincerament que ja tindrem temps
de fer balanços i d’explicar allò que hem fet o
que teníem la intenció de fer, i del que farem o
intentarem fer els propers anys.
Ara el que cal en primer lloc es mostrar el
nostre condol a les famílies que han perdut
algun ésser estimat durant aquests dies. Hi ha
hagut molta gent que no s’ha pogut acomiadar
dels seus amb l’últim adeu, i si m’ho permeteu
voldria expressar el condol de manera especial
a l’exalcalde Pere Panisello, al company regidor
Ramon Pujol i a les treballadores de la llar Cinta
Sabaté i Pepita Bonfill.
També és moment de donar les GRÀCIES a
moltíssima gent: al sector sanitari i, evidentment,
a professionals de la medicina i la infermeria,
però també al personal administratiu, a les
farmàcies, al personal de transport sanitari,
al personal de neteja... Tot un col•lectiu que
ha estat sens dubte a primera línia en unes
condicions molt complexes.
Gràcies també als serveis essencials, al nostre
comerç de proximitat, al sector del transport...
amb la seua dedicació han aconseguit que no
ens faltés cap producte de primera necessitat.
Al personal de l’EMD, que hem mantingut oberta
amb serveis mínims TOTS els dies i si ha estat
possible ha estat per la tasca dels departaments
d’administració, neteja, biblioteca i brigada.
També a tot el personal docent tant dels centres
propis, Escola de Música i Llar d’infants, com de

l’IE Daniel Mangrané i CPEE Sant Jordi perquè
malgrat la situació han continuat vetllant pels
seus alumnes amb un contacte molt estret i
amb diverses propostes.
A la gent dels serveis socials, Creu Roja i Càritas
Jesús pel seu treball envers els col•lectius de
gent gran i persones vulnerables; a la policia
local, Ajuntament de Tortosa, servei de recollida
d›escombraries, enllumenat públic i Aigües de
Tortosa, a les entitats i, evidentment, a totes les
veïnes i veïns del nostre Poble que heu viscut
una situació impensable i heu sabut reaccionar
davant un fet que recordarem tota la nostra
vida. A TOTES i TOTS, GRÀCIES!!!
Ara, un cop superades les fases inicials i
anant cap a una nova normalitat hem de mirar
endavant i acostumant-nos a 3 premisses
bàsiques que ens acompanyaran durant bastant
de temps: l’ús de la mascareta, la distància
entre persones i la higiene de mans. Però
amb això i les mesures que es puguen anar
adoptant a partir d’ara, hem d’intentar retrobar
la normalitat.
En relació a la gestió de l’administració hem
començat a normalitzar el nostre funcionament,
amb diferents mesures, refent càlculs, ajustant
previsions i com sempre, però ara encara més,
prioritzant les persones i les noves necessitats
que puguen sorgir.
Vam aturar serveis com la Biblioteca, l’Escola
de Música i la Llar d’Infants, que han mantigut
activitat no presencial. La biblioteca ara en
aquest moments ja està oberta i la llar i l’escola
de música es preparen per a la reobertura: la llar
ara al juliol i l’escola al setembre. També hem
vist com s’han aturat els serveis que Correus i
el dispensari mèdic donen al nostre poble. Com
ja sabeu, no són de la nostra competència, i
per això hem fet gestions i seguirem fent-ne
perquè progressivament es recupere la nostra
normalitat en tots els àmbits.
Jesús som un Poble molt actiu tant pel que
fa a activitats organitzades des de l’EMD com
des de les associacions i entitats. A causa de
la situació que vivim hem hagut de suspendre
diversos actes, inclosa la Festa Major, però
malgrat això, i conjuntament amb la Secció de
Festes, ens resignàvem a no fer cap tipus d’acte
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d’un Poble que ha estat a l’altura dels
esdeveniments, i que estic convençut que
seguirà estant-ho independentment dels reptes
que haja d’afrontar, i si els encarem junts
segur que tenim moltes festes i activitats per
a celebrar.
De manera presencial, amb mesures, o de
manera telemàtica, com sempre a la vostra
disposició. I per a qualsevol dubte, consulta o
suggeriment... #mosparlem.

durant el mes de juliol. Sota el nom “Ànims i
Avant” hem fet un petit programa d’activitats
per a recordar que Jesús és un Poble Viu i
malgrat les dificultats sempre mira endavant.
Començava aquest editorial dient que si
estiguéssem vivint una situació “normal” parlaria
del balanç. I ara us dic que si ho estiguéssem
tocaria un: “Jesusenques i Jesusencs Bona
Festa Major!” Evidentment aquest missatge ara
no té cap sentit, però deixeu-me que us puga
adreçar igualment unes paraules:
Jesusenques i Jesusencs, en aquest moments
tan difícils, és un orgull poder ser l’Alcalde

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde
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WIN JESÚS
Encetem una nova etapa en la gestió de les
nostres instal•lacions esportives municipals.
Amb l’obertura de les piscines i les pistes
de pàdel ara durant el mes de juny, s’estrena
Win Jesús que agafa el relleu de Jesussport.
Un cop Sílvia i David, als quals volem donar
les gràcies per la gran tasca realitzada durant
aquest anys, ens van manifestar la voluntat
de no continuar amb la concessió per explotar
les nostres instal•lacions, vam començar
negociacions amb l’Ajuntament de Tortosa i
fruit d’aquestes naix Win Jesús.
Volem agrair la voluntat i predisposició de
l’Alcaldessa de Tortosa, del Regidor d’Esports
i de tot el personal de Tortosa Esports, perquè
en uns temps gens fàcils han entès que la
millor forma de poder continuar oferint un
servei de qualitat al nostre Poble és mitjançant
aquesta nova gestió.
Estem convençuts que a més de mantenir el
servei s’hi afegiran millores perquè a partir de
setembre, quan també entrarà en funcionament
el gimnàs, les abonades i abonats del nostre
poble veuran ampliada la seua oferta: amb el
mateix abonament de Win Jesús també podran
gaudir de les instal•lacions de Win Tortosa,
sumant així a les activitats dirigides, de sala i
pàdel, les activitats de piscina coberta durant
els mesos d’hivern.
Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde
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COVID-19 A JESÚS
GESTIÓ i INFORMACIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA
Creació del comitè de seguiment de la crisi
* Gestió amb comerç per activar el servei a domicili
* Coordinació amb comerciants per detectar casos de vulnerabilitat i violència domèstica
* Seguiment d’accions amb AEJE i suport al teixit comercial
* Campanya Jesús Cívic
* Jitsi amb l’Alcalde: servei d’atenció telemàtica directa
* Informació eBando, web i xarxes socials
* Comunicats oficials
Reunions en línia amb:
•• Entitats

•• Centres Educatius, Escola de Música i
Biblioteca
•• Òrgans col·legiats de l’EMD
•• Serveis Socials
•• Policia Local
•• Ajuntament de Tortosa
•• Altres administracions

•• Secció de Festes
•• Pubilles i Hereus
•• Comerç
•• Bars
•• Consell de Participació Ciutadana

COORDINACIÓ INSTITUCIONAL
* ACM i Federació Catalana de Municipis
* Adhesió al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya
* Diputació de Tarragona
* Consell Comarcal del Baix Ebre
* Ajuntament de Tortosa
* Policia Local
* PROCICAT

MESURES DE PREVENCIÓ
* Tancament parcs infantils
* Desinfecció de carrers i zones comunes
* Mesures de prevenció de contagi del Covid 19 amb el personal de l’EMD:
•• Aplicació de protocols de seguretat
•• Subministrament EPIS
•• Distribució del personal en torns de treball
•• Reorganització dels llocs de treball (vehicles, espais de treball, material compartit)
•• Teletreball
•• Atenció Telefònica / Cita prèvia
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COVID-19 A JESÚS
MESURES ECONÒMIQUES:
* Suspensió de pagament:
••Cànons per concessions demanials durant l’estat d’alarma
••Taxa ocupació de via pública (terrasses bars) fins gener 2021
••Quotes Llar d’infants
••Quotes Escola de Música
* Ajornament de pagament:
••Guals
••Casetes postals
••Cementeri
* Altres mesures gratuïtes:
••Ampliació de la superfície d’ocupació de via pública a les terrasses dels bars
* Reducció termini de pagament a proveïdors de 26 a 14 dies

MESURES DE DINAMITZACIÓ
* Campanya Arcs de sant Martí #totaniràbé
* Dibuixos d’Agustí Sousa i Ester Besolí per Sant Jordi
* Diplomes de reconeixement de mèrits #somdeJesúsiestemacasa
* Campanya Música i vermut als balcons
* Quizziz: joc interactiu de preguntes i respostes
* Sagrantana confinada

MESURES SOCIALS
* Seguiment usuaris programa No esteu Sols (Càritas, Creu Roja, Serveis Social
i EMD de Jesús)
* Contacte i seguiment centre assistencial Icària i convents germanes
Teresianes, Carmelites i Consolació
* Campanya Compartim Wifi
* Cartes d’acompanyament per Sant Jordi
* Coordinació amb Serveis Socials infància i adolescència:
••Suport per repartiment Targetes Moneder i material educatiu

Gràcies al comerc de Jesús!

Seguim fent poble, comprem a casa!
#somdeJesúsiestemacasa
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LLAR D’INFANTS
temps per reflexionar i adaptar el saber de la nostra
experiència al que vindrà a la tornada.
Encara no ho sabem però els processos de
familiarització que tenien lloc a principi de cada curs,
per facilitar l’adaptació dels més petits i de les seves
famílies, no podran ser com estàvem acostumats, les
escoles obertes a les famílies s’hauran de readaptar,
les atencions personals, … tot un projecte educatiu
que s’ha vist alterat per aquesta crisi i necessita unes
altres respostes i modificacions.
Aquest mes de juliol, a l’entrar en la fase 3, la llar
tornarà a obrir les seves portes, enmig encara
d’aquesta pandèmia global, i al setembre ens tornarem
a retrobar. Ens adaptarem a les circumstàncies
però sempre tindrem com a prioritat la salut i el
benestar dels infants, la de les seves famílies i de les
educadores de la llar.
Gràcies famílies per la vostra comprensió i suport en
les decisions que hem anat prenent.
Que passeu un BON ESTIU!!!

Aquest últim trimestre a la llar d’infants, com a la
resta de centres educatius del nostre país, ha estat
un trimestre trist i buit. La pandèmia que estem vivint
ha fet que consideréssim no reobrir la llar durant el
mes de juny ja que no podíem garantir les mesures de
seguretat que es demanaven, sobretot en relació a la
distància social.
El dia a dia en un centre dedicat a la primera infància
0-3 està basat en l’establiment d’un vincle amb els
infants on l’atenció directa, l’atenció a les necessitats
bàsiques impliquen contacte corporal i molta
proximitat. Com es pot mantenir una distància social
en el marc d’una llar d’infants?
Sempre hem de pensar en l’espai de joc de l’escola i
en el joc dels més petits, en la necessitat de moure’s,
de tocar, de llepar, d’explorar, enfilar-se, apilar,
encaixar, construir plegats, de relacionar-se els uns
amb els altres, … Activitats necessàries per al seu
desenvolupament global. Si els prohibim això estem
limitant les capacitats dels infants, una vegada més
no pensem en les seves necessitats.
Aquesta aturada degut a la pandèmia no ha estat
un període de descans, no és un descans, és un

PUNT@JOVE I BIBLIOTECA DE JESÚS
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UN ANY DIFÍCIL, PERÒ JA UN ANY!
Els dies passen i malgrat darrerament hem viscut
amb la sensació que anaven més lents de l’habitual,
hem arribat ja al primer any de mandat d’aquest
període que comprèn 2019/2023.
Permeteu-me que abans de continuar, en nom meu
i de la resta de companyes i companys de Junts
per Jesús, faça arribar el nostre condol a totes les
persones que han perdut un ser estimat. I una càlida
i especial abraçada a les famílies Sabaté Curto,
Pujol Blanch, Bonfill Grifoll i Panisello Chavarria.
Cap dels membres de l’equip de govern havíem
imaginat un any com el que hem viscut, sobretot
pels darrers sis mesos, però tots compartim la força
per tirar endavant en aquest moment de màxima
complexitat, amb el vostre suport. A les adversitats,
ànims i avant. Com canta el nostre himne i com
nosaltres sempre ens hem conjurat a fer. Han
estat moments difícils. Molt difícils. Però hem anat
obrint camí a poc a poc, acompanyats de tota la
informació que hem anat gestionant per actuar en
conseqüència en aquest episodi tan desconegut i
excepcional.
Encara sense haver-nos recuperat dels estralls del
temporal Glòria i de les pluges de màxima intensitat
que vam viure, hem hagut de gestionar la vida del
nostre poble en plena pandèmia i amb uns inicis
difícils plens de dubtes i d’incerteses. I tot el que
queda més enllà del 13 de març aproximadament
sembla llunyà, massa llunyà.
La coordinació com a equip de govern, amb el
suport de la resta de membres que formen part de
Junts per Jesús, ha estat clau per tirar endavant,
per consensuar passos a fer i per prendre
decisions de manera coral. La normalitat de la
nostra administració es va aturar de sobte amb el
decret d’estat d’alarma i ràpidament vam posar-nos
a treballar per vetllar per vosaltres, jesusenques i
jesusencs, i per les vostres necessitats.
El paper de tot el personal de l’EMD ha estat
fonamental en aquest moment i és de rebut
agrair-los a totes i a tots la seua predisposició,
conscients que d’ells depèn el dia a dia de la nostra
administració i de la gestió amb tot un poble.
En aquest Informatiu trobareu detallades les
actuacions que hem dut a terme des de diferents
àrees i amb diferents col•lectius i tota l’activitat
d’aquest període en què hem viscut molts dies
confinats. Aquest confinament, però, no ens ha
impedit treballar dia a dia i colze a colze amb eines
que ens han facilitat l’apropament en moments de

distanciament. De manera telemàtica hem treballat
entre nosaltres i amb tot el personal de l’EMD i
també hem pogut donar resposta a les necessitats i
a les inquietuds de diversos col•lectius. I de manera
telemàtica hem sabut també trobar algun moment
per compartir amb tot el poble des de la complicitat,
amb la programació dels vermuts musicals amb
l’Escola de Música, el joc de preguntes i respostes
amb la Secció de Festes, els dibuixos d›arcs de
Sant Martí i de Sant Jordi, els diplomes...
Cert és que aquest balanç no pot ser com els que
hem fet fins ara, entre altres coses perquè som
conscients que algunes de les nostres voluntats
han quedat aturades de manera temporal. Cal, des
de la perspectiva i amb una radiografia realista del
moment actual, repensar idees, redefinir projectes
i prioritzar accions sempre amb les veïnes i veïns
de Jesús al centre. A poc a poc, esperem trobar
la “normalitat” que necessitem per continuar
desenvolupant el nostre projecte de poble a mitjà i
llarg termini, però ara considerem que cal treballar
en el dia a dia, en la proximitat, malgrat això
desdibuixe algun dels nostres objectius d’aquest
primer any del segon mandat.
En nom meu i també en nom de Víctor, de
Susanna, de Josep Pere i d’Eva i de la resta de
la família de Junts per Jesús, el nostre agraïment
pel comportament exemplar de la majoria de
jesusenques i jesusencs. No ha estat gens fàcil i
encara queda molt de temps per recuperar el que
coneixíem com a normalitat. Depèn de nosaltres
i cal que tinguem presents les recomanacions.
Són senzilles: distanciament, higiene de mans i
mascareta! Cuidem-nos i compteu amb nosaltres,
de manera telemàtica o de manera presencial, per
qualsevol necessitat que tingueu. Junts sumem per
Jesús i ara més que mai ens necessitem totes i
tots.
I esperem ‘trobar-vos’ durant el cap de setmana
que hem previst del 10 al 12 de juliol, amb la
voluntat de mantindre viu el nostre esperit festiu
que ens caracteritza. Conscients de les dificultats,
aplegar-nos com a poble és necessari encara que
de moment haja de ser amb distanciament i totes
les mesures de seguretat establertes.
Jesusenques i jesusencs: gràcies, ànims i... avant!
#somdeJesús #JuntsSumemperJesús
Mònica Sales de la Cruz
Portaveu de Junts per Jesús
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COVID-19
passat puntualment, i que hem de seguir respectant a
dia d’avui. Som coneixedors que hi ha hagut molts de
canvis i adaptacions al nou entorn, molta informació,
recomanacions, pautes, obligacions...i la majoria de
canvis solen ser traumàtics i molestos, però com en
totes les situacions de la vida ens hem d’adaptar i
sortir-ne més forts.
En aquest sentit també voldríem agrair la gestió que
s’ha fet de la crisi en les nostres Terres, des del
Departament de Salut, i concretament la feina feta
per la Directora dels Serveis Territorials de Salut a les
Terres de l›Ebre, Mar Lleixà. Amb l’esforç i coordinació
de moltes persones, s’ha possibilitat que les nostres
Terres, siguin una de les regions sanitàries que passin
a la Fase 3 i on el control de la propagació del virus
hagi estat més efectiva. Però com apuntàvem en
línies anteriors, aquests resultats no serien possibles
sense la inestimable col·laboració de tothom.
Agrair per finalitzar a totes les persones implicades
en la gestió d’aquesta crisi a nivell intern en el
nostre poble, a totes les treballadores i treballadors
de la EMD, que des dels serveis de brigada, neteja,
educació, serveis socials, administració, entitats i
associacions, i un llarg etcètera...han donat el seu
suport i dedicació, per adaptar-se a aquesta nova
situació, i possibilitar que ningú es quedés desemparat
durant aquests mesos tant convulsos i propiciar que
la vida al nostre poble continuï el millor que es pugui,
gràcies a tothom!!!

Salutacions de nou jesusenques i jesusencs.
Dels escrits que estem acostumats a presentar,
potser aquest és el més difícil de sintetitzar i
canalitzar, després de tot el que ha passat arrel de la
crisi sanitària derivada del COVID-19.
Primer que res voldríem mostrar el nostre condol i
suport a totes les famílies que han sofert la pèrdua
de familiars durant aquesta pandèmia, que tristament
han vist com en molts casos no podien acomiadar-se
d’ells com haguessin merescut; i donar els nostres
ànims, a aquells que han sofert aquesta malaltia de
forma directa o indirecta.
El món que coneixíem ha canviat, les nostres
interrelacions amb la família i amics també ho han fet, i
ens n’hem adonat de la importància de les petites coses
d’aquesta vida i de lo febles que podem arribar a ser.
Durant uns mesos la nostra rutina i quotidianitat s’ha
vist modificada per unes pautes diàries confinats. Això
ha estat i ho segueix sent, un trasbals per tothom,
tant a nivell social, cultural, administratiu...com en
tots els àmbits de la vida.
Per poder seguir endavant i lluitar contra aquesta
lacra se’ns ha demanat de la nostra col·laboració.
Podem dir orgullosos que com sempre, les veïnes
i veïns del nostre poble han respost, com sempre
ho fan, de manera exemplar, cosa que volem agrair
profundament. Tot i això, sempre hi hauran conductes
incíviques d’una minoria que o bé es saltaven el
confinament, o no seguien les recomanacions de
mesures de sanitat, o dipositaven objectes a la via
pública i fora dels llocs autoritzats i un llarg etcètera...
però sortosament com apuntàvem, son una minoria
que de cap forma emmascara el comportament cívic
de la resta.
Recordem que és una lluita col·lectiva, i que
sempre s’han de seguir les recomanacions que les
administracions i entitats responsables, ens han

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

B A N
A causa que al terme de Jesús hi ha nombroses cases
de camp i habitatges unifamiliars situats entre finques i
espais erms i amb una vegetació molt alta i molt seca, i
tenint en compte que enguany les pluges hauran originat un
increment de la massa vegetal i de la corresponent càrrega
de foc i que l’estiu porta aparellat sequera, s’incrementa
encara més el perill d’incendi habitual, tant al camp com
al bosc.
Tot i que encara queda molt estiu per endavant, cal extremar
la precaució pel perill d’incendi. Per raó de la crescuda i,
alhora, seca i contínua vegetació que hi ha a l’estiu, el foc
es pot estendre amb una gran facilitat i a gran velocitat,
afectant no només la finca on s’origina sinó també altres
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finques termeneres i a les edificacions d’una i altres, amb
el corresponent risc per a persones i coses.
És per tot això que, més enllà del compliment de les seves
obligacions que com a tals la normativa els hi imposa, des de
la Presidència de l’EMD es fa una crida a la responsabilitat
dels propietaris de finques (sobretot les properes a cases
habitades) perquè adoptin les mesures adients (neteja de
la vegetació, roturació de la finca, etc.) per evitar que en les
seves finques s’hi pugui originar foc (sobretot a la vora de
camins) o que aquest s’estengui cap a altres indrets.
Jesús, 18 de maig de 2020
EL PRESIDENT
Víctor Ferrando Sabaté

Jesusenques i jesusencs,
Abans de tot, però, volem enviar una forta abraçada
i molts d’ànims a totes les persones que han patit el
confinament, i que no els ha permès veure als seus
familiars i amics, i a totes les persones que han
sigut víctimes directes o indirectes de la Covid-19.
L’activitat política municipal també ha tingut que
fer una parada degut al Coronavirus, però ara
ens reactivem en més ganes que mai amb noves
propostes per al nostre poble.
Durant els darrers dies hem sigut testimonis d’una
sèrie de mesures que des del Govern de l’Estat i de
la Generalitat de Catalunya han aplicat per tal de fer
front al Coronavirus, i les seves conseqüències tant
socials com econòmiques.
Entre altres mesures cal destacar destaca, per
part del Govern Central de l’aplicació de la Renda
Mínima Garantida, per la qual totes les persones
que estiguin sense feina puguin obtenir una renda
que els garanteixi uns ingressos mínims. Actualment
es pot sol·licitar la Renda Mínima Garantida, que
permet un ingrés de 462€ mensuals per persona.
D’altra banda, des del Govern de la Generalitat,
format pel PDCat i ERC, s’ha aprovat el Decret Llei
11/2020, de 7 d’abril, pel que s’adopten mesures
econòmiques i administratives per pal·liar els
efectes de la pandèmia generada per la Covid-19
i altres de complementàries. Entre d’altres
mesures s’ha publicat la disposició addicional
quarta, referent a pensions, però no pensions per
persones jubilades, sinó per als expresidents i alts
càrrecs. Aquesta disposició diu el següent: «Amb
efectes de l’1 de gener de 2020, la quantia de les
pensions a què fan referència els apartats primer
i tercer de l’article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de
març, s’incrementen en un 0,9% respecte de les
vigents a 31 de desembre de 2019. Les pensions
i assignacions temporals atorgades a l’empara
de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels
expresidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988,
de 26 de febrer, sobre assignacions temporals i
pensions als presidents del Parlament, en cessar, i
als seus familiars, s’han d’actualitzar d’acord amb la
seva normativa.» En aquesta disposició addicional
es regula un augment de la pensió per als alts
càrrecs i els ex-presidents de la Generalitat de
Catalunya, que en plena època de crisi econòmica
i social, veuran incrementades les seves pensions
en un 0,9%. Des de Movem Jesús, considerem que
no és ni el moment ni la mesura més adequada,
ja que davant l’augment del deute, fruit del gran
augment de despeses (totalment necessàries) en

sanitat i afers socials per pal·liar els efectes de
la Covid-19, hi ha altres prioritats abans que pujar
les pensions als ex-presidents i ex-alts càrrecs de
la Generalitat, que actualment cobren una quantia
de 153.235,50€ anuals. Amb tot això cal sumar
que els treballadors públics encara no han cobrat
una part de la paga extra del 2013 i la paga extra
completa de l’any 2014, la qual haurien de cobrar
segons un acord entre la Generalitat de Catalunya i
els sindicats, durant l’any 2020 i entre l’any 2021
i 2022, respectivament. Així doncs, qüestionem
enormement la gestió econòmica feta per part
de la Generalitat de Catalunya i considerem que
les prioritats són altres a tenir en conte, abans
d’augmentar encara més els sous dels alts càrrecs
i les seves pensions.
També al món local ens trobem en aquestes
situacions. A l’Ajuntament de Tortosa, l’alcaldessa
Meritxell Roigé disposa d’un sou de 70.000€ anuals
com a vicepresidenta segona de la Diputació de
Tarragona, a més dels aproximadament 35.000€
anuals com a indemnitzacions per les sessions del
Plenari de
l’Ajuntament de Tortosa. Per la seva banda, els
regidors de Movem Tortosa han donat una part de
les seves indemnitzacions per les sessions del
Plenari per a la lluita contra el Covid-19.
Pel que fa a la política municipal i la seva gestió,
volem recordar, des de Movem Jesús, que es
va aprovar per unanimitat la moció presentada
pel nostre grup, en la qual instàvem sobre la
problemàtica de la recollida de residus al nostre
poble, una problemàtica que sembla que encara
no s’ha acabat. Per això mateix, creiem que és
adequat remarcar-ho i instar a la Junta Veïnal de
Jesús, a solucionar aquesta incidència que provoca
molèsties als jesusencs i jesusenques, i que no fa
altra cosa que donar una mala imatge del nostre
poble.
Per altra banda, estant plena fase de desescalada,
i al no tenir un repunt fins al moment, des de
Movem Jesús considerem que els veïns i veïnes
han de poder gaudir del consultori mèdic el més
aviat possible, prioritzant l’atenció primària com
una eina de prevenció davant el Covid-19. A més,
és fonamental tenir aquest servei el més aviat com
sigui possible, sempre garantint les mesures de
seguretat necessàries tant per als professionals
de la salut com per a les persones que l’hagin de
gaudir.
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cuidar dels més vulnerables.
Voluntaris, personal sanitari,
treballadors d’establiments
de primera necessitat,
etc.. Heu demostrat que
treballeu des de l’atenció,
la humanitat, l’afecte, i la
sensibilitat. A tots vosaltres
el meu més sincer afecte i
agraïment.

Benvolguts Jesusencs i Jesusenques,
Ens ha tocat viure una crisi de naturalesa i efectes
sense precedents. Tots els escenaris viscuts fins
avui s’han vist desbordats sobtadament davant
la imparable evolució dels esdeveniments i això
em mou a compartir amb tots vosaltres algunes
reflexions. En primer lloc, el meu sentiment de
tristesa per als que degut aquesta pandèmia ens
han deixat i no ens hem pogut acomiadar tal com
es mereixen. Des d’aquí, i amb aquestes quatre
paraules, vull fer arribar el meu condol i escalf a
totes les famílies afectades que els ha tocat viure
aquests moments tant difícils i de tristor.
Segon, agrair a tota la població la solidaritat i el bon
comportament que heu tingut en aquests moments
tant difícils del confinament. Han sigut quasi tres
mesos de confinament total i heu demostrat el bon
comportament i civisme. Hem demostrat que si ens
mantenim units, podem derrotar aquest maleït bitxo.
També és fonamental que mantinguem l’esforç
perquè, amb la major rapidesa possible, puguem
recuperar el camí de prosperitat i normalitat que
temporalment ens hem vist obligats a deixar en
segon pla.
Tercer, i no menys important, un fort agraïment a
tots aquells que des de l’inici de la pandèmia heu
arriscat les vostres vides i la vostra salut per a

Quart, En aquests moments Junts per Catalunya i el
PSC formen equip de govern a la Ciutat de Tortosa.
Des de la nostra posició de govern vetllàrem per
a què des de l’administració es destinin tots els
recursos necessaris per garantir el benestar i
creixement del nostre poble i els del nostre voltant.
Jo, personalment, i com a membre de la junta
veïnal, estic a disposició (sense cap condició)
de l’actual equip de govern per tot allò que sigui
necessari, i treballarem per a què la recuperació
econòmica i social del nostre poble sigui lo més
rapida i prospera possible.
Rebeu una cordial salutació
Àngel Pinyol Melich
Membre de la junta veïnal
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ASSOCIACIÓ
Josep Puig
	
  

L’Associació	
   Josep	
   Puig	
   ha	
   programat	
   pe
l’entitat/persona	
  guanyadora	
  del	
  premis

L’ASSOCIACIÓ JOSEP PUIG DECIDEIX SUSPENDRE EL JESUSENC
DE L’ANY PER LA COVID-19
	
  

-‐	
  PREMI	
  “JESUSENC	
  DE	
  L’ANY	
  2016”	
  (20a
	
  

	
  

• DATA:	
  Diven
• HORA:	
  20.00
• LLOC:	
  Sala	
  Jo

	
  
	
  

la	
  present	
  edició	
  els	
  candidats	
  nomina
al guanyador final es fa per votacióEn	
  popular
i a
través de les pàgines de l’Informatiu Jesusenc,
fet que ha resultat impossible dur a terme. L’any
2011 es va instaurar el “Premi a la Trajectòria”,
que aquell any va ser per al Sr. Francisco Fuentes
Adell. Donades les caraterístiquesd’aquest
segon premi, escollit per la comissió directiva
de l’Associació Josep Puig, no es descarta
la possibilitat que pugui lliurar-se durant el
transcurs de les Festes de Sant Francesc del
mes d’octubre.
Un altre tema de la pròpia associació és el
relatiu a la convocatòria de l’assemblea general
de socis. Pel mateix motiu aquesta convocatòria
no s’ha pogut fer en temps i forma i quedarà
Com	
   és	
   habitual	
  
a	
   través	
   de	
   la	
   butlleta
ajornada per celebrar-la abans d’acabar
l’any.
votant	
  de	
  manera	
  popular	
  per	
  	
  escollir	
  l’e
	
  
Aquest estiu i per la situació que vivim al voltant
En	
  el	
  decurs	
  de	
  l’acte,	
  l’Associació	
  Josep	
  
de la COVID 19 ens ha fet alterar, així	
  
igual
quede	
  paersones	
  i	
  entitats	
  al
la	
  trajectòria	
  
	
  
d’altres entitats, el nostre calendari
d’actes
	
  
CONVOCATÒRIA	
  A
habitual.

Des de l’Associació Josep Puig vam informar fa
algunes setmanes que la situació que vivim al
voltant de la COVID-19 ens va obligar a prendre
la decisió de suspendre enguany les votacions i
l’elecció del Jesusenc de l’Any 2019. En funció
de l’evolució de la pandèmia i del que puguin
decidir les oportunes autoritats, ens reservem
la possibilitat de lliurar l’altre guardó, el Premi a
la Trajectòria 2019, en el marc de les festes de
Sant Francesc del proper mes d’octubre.
Des de l’any 1998 quan el Sr. Ramon Fábregues
i Valldepérez va ser escollit “Jesusenc de
l’Any 1997”, han estat vint-i-dues edicions
consecutives lliurant un guardó que vol contribuir
a ressaltar una persona, entitat, associació,
col•lectiu o club, que per la seua activitat haja
destacat en qualsevol àmbit de la vida pública,
social, cultural o esportiva del nostre poble. La
pandèmia, el confinament i l’estat d’alarma que
hem viscut ha impossibilitat mantenir la dinàmica
habitual d’un premi que des dels nominats fins

	
  

	
  

	
  

	
  

Data:	
  Dijous,	
  29	
  de	
  juny	
  de	
  2017	
  
Lloc:	
  Sala	
  Jordi	
  Brull	
  de	
  l’	
  EMD	
  de	
  Jesús	
  
Hora:	
  20,30	
  hores	
  (vuit	
  de	
  la	
  tarda,	
  en	
  un
ORDRE	
  DEL	
  DIA	
  
1-‐Lectura	
  i	
  aprovació	
  de	
  l’acta	
  de	
  la	
  sessi
2-‐Informes	
  presidència.	
  
3-‐	
  Balanç	
  Econòmic	
  2016.	
  
4-‐	
  Aprovació	
  Pressupost	
  2017.	
  
5-‐	
  Torn	
  obert	
  de	
  paraules.	
  
	
  

EMMA, L’EBRE INVESTIGA EL CÀNCER DE MAMA

	
  

Plaça Edifici Immaculada, 1 - 43590 EMD Je

Reunió amb representatnts del Projecte Emma
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#mosparlem
“N
ascut al febrer de 1930, Paco Fuentes
amb la seua càmera fa una guinyada
còmplice a Jesús i la nostra gent.
Aquest tàndem inseparable ha immortalitzat,
amb discreció, la vida de les jesusenques i
jesusencs. “Jesús en el temps” formarà part
de la nostra història col·lectiva com a material
inèdit, de consulta i d’entreteniment, com a
font inesgotable de cultura popular i de saber
fer, de maneres de sentir, xalar i treballar d’un
poble, que malgrat les adversitats, sempre
està preparat.

amb...

PACO FUENTES
ADELL

“

Què li aporta com a persona?
Tot el que es fa amb motivació és gratificant, i si a
més a més pots després ensenyar-ho i compartirho, encara ho gaudeixes més.

Fer de “periodista gràfic aficionat” és una
circumstància o una passió?
Sí, jo diria el segon, una apassionant afició.
Si hagués de posar-li una data d’inici, aquesta
seria...?
La meua primera filmació data de l’any 1964, feta
amb la clàssica cinta de
cel·luloide 8 m/m.

Quina és la part negativa?
Que alguna vegada la inseguretat mesclada amb la
vergonya t’impedeix col·locar-te
al lloc necessari per poder captar una bona imatge.

Qui o què li desperta aquest neguit?
Des de sempre vaig sentir interès amb tot allò
relacionat amb els films, en veure les primeres
pel·lícules durant la meua joventut jo volia saber
què hi havia al darrere:
muntatges, transicions, efectes especials, correlació
entre escenes... la qual cosa em
va portar a immortalitzar imatges i vivències amb la
càmera, els reportatges i la seua
posterior edició, i la tecnologia relacionada amb
aquesta activitat.

Li ha descobert alguna vessant inesperada?
Sense pensar-ho m’ha obert les portes del món
informàtic, els jóvens en teniu més facilitat, jo he
hagut d’espavilar-me ja de gran.
Quins han estat els seus objectius?
No hi ha objectius a complir, ho he viscut des del
gust per l’aprenentatge i per la afició en si mateixa.
Com veu Jesús d’aquí a 10 anys?
Millor et dic com m’agradaria veure’l... amb una
convivència pacífica com ara tenim, amb molta gent
jove amb il·lusió per fer coses i també amb menys
cases abandonades i deteriorades, perquè això
voldria dir que hi ha més prosperitat.

I actualment què el motiva?
M’il·lusiona poder filmar esdeveniments, moments i
trossets de la nostra vida, m’agrada, soc feliç fentho. I és també l’aspecte creatiu: la realització, que
també ha estat la motivació del meu ofici durant
la meua vida professional: tot el que és construir,
crear, realitzar... sempre m’ha motivat.

Si hagués de triar una de les seues filmacions (de
qualsevol moment de la seua vida), quina seria.
Al principi eren les familiars i també les esportives,
i després m’he dedicat també a esdeveniments
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L’ENTREVISTA

diversos, tot ha estat en funció de l’etapa que estava
vivint, però no sabria dir-te’n una en concret...
Un adjectiu que el defineixi?
Actiu.
Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
En l’aspecte professional he tingut molts clients
del meu poble, gràcies a ells he tingut cobertes
les meues necessitats materials i les de la meua
família, i jo hi he contribuït construint habitatges.
En l’aspecte humà crec que tota persona aporta
alguna cosa a l’entorn on viu, jo confio humilment
haver-ho fet, i he pogut gaudir de la qualitat de vida
que sols els pobles ofereixen.
Així ser jesusenc per vostè significa...?
Que les meues arrels estan aquí, i que estic agraït
pel tipus de vida que he pogut tenir.
Com creu que ha projectat el nom de Jesús amb la
seua activitat?
Mentre estava dins del món de l’esport, especialment
amb el bàsquet, van ser molts els desplaçaments
per competicions portant el nom del nostre poble
allà on anàrem.
Després amb les filmacions, col·laborant amb
televisions locals i inclús amb TV3, passant-los
reportatges meus. I actualment ensenyant la nostra
història i la nostra cultura al més jóvens mitjançant
els documentals de “Jesús en el temps”.
Què destacaria del poble de Jesús?
La unió i bona relació entre els seus habitants, com
demostra el fet que hi haja molt de teixit associatiu.
I què li manca (al poble, a la gent...)?
Un polígon industrial evitaria que els jóvens
emprenedors de Jesús hagueren de buscar altres
llocs.
Què els demana als seus representants?
Tot el que facilite i dignifique la vida de les persones,
ja sé que va en funció dels recursos econòmics tot...
però que aquesta premissa estiga sempre present
en les decisions dels que governen el poble.
Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble que
viu més intensament (festes, fires, actes..)
Cada cosa té la seua essència i la seua singularitat,
per la qual cosa intento viure-ho tot el millor que
puc.

15

UNA PRIMAVERA MUSICAL DIFERENT
tauletes o ordinadors. A part de les classes, el
professorat també els proposava activitats i
gravacions de vídeos per poder fer muntatges,
cosa que vam haver d’aprendre. Vam poder fer
diferents muntatges: el professorat, l’aula de
guitarra, l’aula de llenguatge, el cor adult, la
banda, etc. També vam voler celebrar la nostra
Setmana Cultural Confinada, mitjançant vídeos
del nostre alumnat que vam anar penjat a les
diferents xarxes socials de l’escola (Instagram i
Facebook).

Ja estem arribant a l’estiu i aquest any el podrem
recordar per moltes coses, però sobretot per
aquest COVID-19 que ens ha marcat de per vida, i
que crec que ens ha aportat moltes coses noves.
Va ser un 13 de març que ens deien des de l’EMD
que havíem de tancar l’escola de música durant
15 dies degut a la pandèmia que començava a
haver al país. Tothom creia que només serien
els 15 dies aquests, però la situació es va anar
agreujant i allargant. I el més important no pareixia
que ningú sabés quant acabaria. Quan vam veure
que s’allargava el confinament, des de l’escola de
música vam reaccionar, i immediatament, l’equip
directiu ens vam posar en contacte per traçar un
pla de xoc. Vam estar parlant amb l’EMD i amb el
professorat i vam acordar començar a fer classes
Online, ja sigui mitjançant vídeos que l’alumnat
ens enviava i nosaltres contestàvem, o mitjançant
vídeo-trucades. Val a dir, que aquesta pandèmia
ens ha ajudat a estar més connectats virtualment
i a controlar apps i programes que alguns ni
ens havíem plantejat utilitzar. Ens vam posar
en contacte amb els alumnes i ràpidament vam
seguir les classes, això si, a travès dels mòbils,

La banda era més difícil seguir els assajos i les
activitats, ja que no es podia assajar virtualment,
però vam tenir una idea, juntament amb l’EMD, i
fou la de tocar als balcons de les cases cançons
per a que el veïnat pogués estar una mica animat,
ja que començava a instal·lar-se una sensació de
pessimisme i temor per tot el que es veia i es
sentia. Ho vam batejar com MÚSICA I VERMUTS
ALS BALCONS, i es va començar a fer tots els
diumenges a les 12:00 del migdia. Cada músic
sortia al balcó, terrassa o terrat de casa seva i
interpretava una o les cançons que volia. Primer
ho van començar els músics de
la banda, però es va traslladar
a totes i tots els músics de
Jesús, i així ho van fer. Van
estar durant 6 setmanes
sortint els diumenges a
delectar amb música als veïns
i veïnes. Des d’aquí donar les
gràcies a tots i totes les músics
de Jesús per la implicació en
aquesta activitat, i també com
no, als veïns i veïnes pels
aplaudiments continus tots
els diumenges.
I ara què? Doncs per aquest
final de curs des de l’Escola
de música Manel Martines i
Solà hem preparat una cançó
virtual amb tot l’alumnat
que estrenarem al nostre
recent obert canal de Youtube
(Escola de música Manel
Martines i Solà de Jesús) i
que podreu veure tothom el
dijous 25 de juny a les 20:00
hores. Subscriviu-vos!!! I a
esperar les directius des de la
Generalitat per al proper curs,
que ja estem preparant amb

Balcons musicals
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moltes ganes i amb novetats, com ara la nova aula
de informàtica musical.
I des de la banda estem gravant vídeos amb cançons
per poder realitzar alguna activitat online, com ara
posar música a la missa de Corpus i a activitats de
Festes Majors. També a l’espera d’un protocol per
poder assajar amb aquesta nova normalitat.

Com a apunt personal dir que aquesta pandèmia
ens ha de servir per modificar coses que abans
potser no estàvem fent del tot correctament i
sobretot per aprendre. Moltes gràcies a tothom i
visca la música!!
AGUSTÍ

Classes on-line

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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XXV FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE I IV FIRA DE LA GARROFA
al Sr. Joan Rodríguez Andreu, B) PREMI AL MILLOR OLI
D’OLIVA VERGE EXTRA de les Terres de l’Ebre sense
DOP, C) PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA
ECOLÒGIC, D) PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE
EXTRA, E) PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE
Productors particulars i de collita pròpia. D’entre els
guanyadors de les categories A, B, C i D va ser escollit
el millor oli del Concurs. Trobareu en aquesta plana els
resultats dels concursos amb els guanyadors de cada
categoria.
Destacar que el millor oli de la Fira, Montsagre Selecció
Familiar, Varietat Picual, Alanterres SLU d’Horta de Sant
Joan, ha estat guanyador d’una medalla d’or al “Olive
Japan 2020”. Es tracta d’un concurs amb molt de renom
i prestigi a nivell mundial dintre el sector, i en el qual hi
participen olis d’oliva extra verge de totes les parts del
món. La inscripció a concursos internacionals de l’oli
guanyador del “Concurs al Tast dels Olis de les Terres
de l’Ebre” forma part d’una sèrie de compromisos de la
Fira envers el millor oli.
Cal agrair la tasca de Josep M. Audí, director del concurs,
i la dels experts tastadors que formaven el jurat, i a la
Cooperativa Soldebre per haver-nos cedit el panell de
tast per realitzar una primera tria al magnífic “Museu de
l’Oli”, on en un acte obert al públic i a la premsa, vam
conèixer els diferents olis guanyadors.

Com és habitual, l’últim cap de setmana de febrer és
sinònim de Fira al nostre Poble. Els dies 21, 22 i 23
arribava la XXV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i la
IV Fira de la Garrofa. Donava el tret de sortida als actes
previstos el “XXII Cicle de Xarrades Daniel Mangrané”.
Un total de set xarrades relacionades amb el món de
l’oli i la garrofa que van tenir molt bona acollida entre
el sector.
El dimecres previ a la inauguració de la Fira vam
conèixer els olis guanyadors de les diferents categories
del “XXXVI Concurs al Tast dels Olis de les Terres de
l’Ebre”. El millor oli de la fira ha estat Montsagre Selecció
Familiar, Varietat Picual, Alanterres SLU d’Horta de Sant
Joan. Les categories van ser: A) PREMI AL MILLOR OLI
D’OLIVA VERGE EXTRA DOP de les Terres de l’Ebre.
Olis amb Denominació d’Origen Protegida (DOP) del
Baix Ebre-Montsià i la Terra Alta. Premi in Memoriam
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FIRA DE L’OLI
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PRIMITIVO CONESA, INAUGURADOR DE LA FIRA
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XXV FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE I IV FIRA DE LA GARROFA
Divendres a la nit, i organitzada pels Grallers
i Tabals de Jesús, va tenir lloc la “VII Trobada de
Cançó Improvisada de Jesús”. Bon menjar, bon
beure, i molta música acompanyats de la Rondalla
dels Ports.

cinc anys (1996-2020) han estat al costat de la Fira
de l’Oli i la Garrofa de les Terres de l’Ebre: Primitivo
Conesa, Carnisseria J. Julve, Cooperativa Soldebre i
Forn de Carlos Ripollès
També va tenir lloc un merescut reconeixement a
totes aquelles persones que durant aquests anys
han estat al costat de la nostra Fira: la Comissió
Organitzadora, el col·lectiu de Mestres del Morter i
la Comissió de festes. Gràcies a totes i tots!

Dissabte al matí, i per primer cop en aquests vinti-cinc anys, exhibició de com fer allioli a càrrec
dels i les membres de la Comissió Organitzadora.
A continuació el XXII Concurs d’Allioli Juvenil i el
XXI Concurs de llançadors de Pinyol d’Oliva. També
durant el matí va tenir lloc el “II Premi Gastronòmic”,
en el qual, i després de realitzar un tast dels olis
guanyadors de cada categoria, un jurat vinculat al
món de la gastronomia va escollir l’oli mereixedor
d’aquest guardó. Aquest va ser per Montsagre
Selecció Familiar, Varietat Picual, Alanterres SLU
d’Horta de Sant Joan.

Acabats els actes protocolaris, arribava la part
musical amb el magnífic concert de la Banda de
Música Manel Martines Solà i la XXV Trobada de
Grallers i Dolçainers dels Països Catalans. Música
que ja no va parar fins a la nit al concert de folk amb
els grups Nautilus, La Fúmiga i Juanaman Saï Saï.
Recinte firal de gom a gom, i aturada obligatòria
a l’exhibició dels Mestres del Morter mentre
competeixen entre ells per guanyar el “Concurs
de Millor Allioli Adobat” En l’apartat cultural, es
lliuraren els premis del “XX Concurs de Pintura del
Poble de Jesús” i del “I Concurs de Fotografia de
l’Oli, la Garrofa i la Pedra Seca”.

Ja a la tarda inauguració de la Fira a càrrec del
Sr. Primitivo Conesa Barreda, empresari de Jesús
i col·laborador de la Fira des dels seus inicis..
Acabats els parlaments, emotiu agraïment a la
fidelitat dels empresaris que durant aquest vint-i-
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Ja diumenge un bon esmorzar de pagès per començar el dia.
Dintre del recinte firal la gent de Jesús per la Independència
van organitzar el tradicional Esmorzar per la Independència.
També moment de l’emblemàtic “XXV Concurs d’Allioli” en
el qual els participants lluiten fent quilograms d’allioli per
aconseguir entrar al selecte grup de Mestre del Morter.
Mentrestant, a la carpa de l’espai “Àgora” inici de dos
actes importants en el marc de la Fira i de referència més
enllà de les nostres Terres. La “Taula de l’Oli de la Llotja de
Contractació de Tortosa” en la qual es fixen els preus de
referència del preu de l’oli, i a continuació el lliurament de
premis del “XXXVI Concurs al tast dels olis de les Terres de
l’Ebre”, amb Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries com
a presidents honorífics.
Durant el diumenge vam poder gaudir de tres sessions
de l’espectacle, creat especialment per a aquests vint-icinc anys, “Pregunteu-li a l’Olivera. Los Quicos: Retornem
als orígens”. Espectacle còmic i musical lligat al món de
l’oli, la garrofa i la nostra pagesia que amb la col·laboració
i complicitat del Grup de Teatre Euterpe, van fer gaudir al
nombrós públic assistent.
Al migdia “XXIII Concurs d’Olives Posades Casolanes”
i lliurament del “Concurs de Cuina de Rebosteria de la
Garrofa”.
A la tarda el “XXV Concurs de Plegadors Manuals d’Olives
Sense Ungles”, acompanyat de jotes versades en el
Memorial Joan Prades “Joan de Figueretes” a càrrec del
Grup de Dansa Paracota i del Grup d’Animació Sanfaina. Ja
per últim lliuraments de premis i l’esperat sorteig del pes
en oli.
Durant aquests dies vam poder gaudir i degustar els
productes elaborats a la Cuina en Directe per restauradors
de primer nivell del Territori. També els visitants podien
degustar bunyols i borraines “del terreno” acabats de fer.
Lligat a la cuina i al mateix espai podíem observar els plats
presentats a la Mostra Gastronòmica, així com també els
dolços presentats al III Concurs de Rebosteria de la Garrofa.
Continuant amb la idea de mostrar els nostres orígens i
mostrar als visitants les nostres arrels lligades al món de
la pagesia, podíem visitar el Molí de Pataques. Allí el Sr.
Montserrat i el Sr. Blanquet explicaven als molts visitants el
seu funcionament.
A més durant tota la Fira vam gaudir de cultura popular del
món de la pagesia, tast popular d’olis, exposició d’aus, de
cabres blanques dels Ports, ràdio en directe amb la gent
de Ràdio Tortosa, exposicions dels quadres participants al
Concurs de Pintura de Jesús, les fotografies del Concurs
de Fotografia de l’Oli, la Garrofa i la Pedra Seca, estris i
maquinària relacionades amb el món de l’oli, maquetes de
molins i premses d’oli en miniatura realitzades per l’amic
Pepe Bort i la magnífica exposició de Bonsais a càrrec de
l’Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre.
Cal agrair la col·laboració d’EIG (Empreses Innovadores de la
Garrofa), i de la Cooperativa Soldebre SCCL. A les empreses
i firaires que confien en la nostra Fira per promocionar el seu
producte i com no, als moltíssims visitants que any rere any
ens acompanyen. També en l’apartat d’agraïments voldria
nombrar totes les persones que aquests dies van decidir
vestir-se de pagès i pagesa com els nostres avantpassats,
fent-se la Fira una mica més de tots ells.
Per últim un agraïment a la tasca de la Comissió de la Fira
de l’Oli, dels Mestres del Morter, de la Comissió de Festes,
del Grup de Teatre Euterpe, del personal de l’EMD i de totes
aquelles persones anònimes que col·laboren i aquells dies
donen el millor de cadascú per tirar avant un esdeveniment
de referència a nivell del nostre país. Gràcies a tothom!
Continuarem treballant.
Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Fires

22

LA ROQUETERA ANNET TIMMER I EL TORTOSÍ ARTUR BEL GUANYEN EL CONCURS
DE PINTURA I DE FOTOGRAFIA, RESPECTIVAMENT
Les categories infantil i júnior compten amb el patrocini
de Muniatto Xou -que lliurà el Premi Especial Fira de l’Oli
a Júlia Cubells-, La Galeria, Ofi Complet, Primitivo Conesa,
GIS, Gascó, Nati Dolços i Festa, FEVI, Altadill i Opticàlia
Jesús.

El passat dissabte 22 de febrer, en el marc dels actes
de la XXV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i IV Fira de
la Garrofa, es van lliurar, a les 19 hores i a la Sala Jordi
Brull, els premis del seu 20è Concurs de Pintura i del 1r
Concurs de Fotografia de l’oli, la garrofa i la pedra seca.
Totes dues convocatòries, la de pintura molt consolidada
després de vint anys, són de temàtica rural i fan especial
incidència en el món de l’oliva i la garrofa.
Pel que fa al concurs de pintura, valorat per Cinta Cugat,
Joan Panisello i Carme Sabaté, s’hi van presentar un
total de vint-i-vuit obres, des de la categoria infantil fins a
la categoria general. Amb una dotació econòmica global
de més de 1000€, es van lliurar dos premis de categoria
general i un premi de categoria general local. Així, la
roquetera Annet Timmer es va endur els 500€ amb el
quadre Mosaic de l’olivera, i el manresà Ernest Descals,
habitual al concurs i guanyador d’edicions anteriors, els
150€ amb Recollida d’olives. Aquests dos premis estan
patrocinats per l’EMD de Jesús.
Pel que fa als artistes locals, Ester Besolí, amb All i Oli,
va guanyar els 300€ patrocinats per Materials Gisbert i
Royes.

En relació al concurs de fotografia, valorat per Policarpo
Hernández, Pili Madorrán, Alina Mihoc i Vicent Pellicer, se’n
van rebre trenta. El primer premi, de 300€ patrocinats per
Aigües de Tortosa i lot de productes de la terra, va ser per
a Artur Bel Colomé, amb la fotografia Gota d’oli arbequí.
El segon premi, de 150€ patrocinats per Acciona i lot de
productes de la terra se’l va endur Jaume Charles Bernis,
amb la fotografia Tota la vida treballant. I les Mencions
d’Honor, amb una botella d’oli de la terra, van ser per a
Marc Boldó Dolz, amb la fotografia Corbes Sinuoses i per
a Josep Maria Carbó Sancho, amb la fotografia Arrels.
Llarga vida al concurs de pintua. Llarga vida al concurs
de fotografia. Llarga vida a la cultura.
Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura
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LOS QUICOS: PREGUNTEU-LI A L’OLIVERA

SORTEIG DEL PES EN OLI

XXXVI CONCURS AL TAST DELS
OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE
PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DOP de
les Terres de l’Ebre. Olis amb Denominació d’Origen
Protegida (DOP) del Baix Ebre- Montsià i la Terra Alta.
Premi in Memoriam al Sr. Joan Rodríguez Andreu.
1. IDENTITAT EXTRA - VARIETAT EMPELTRE – TONI
BELTRAN – HORTA DE SANT JOAN
2. IBEROLEI - VARIETAT SEVILLENCA - AGRÍCOLA DEL
CAMP SANTA BÀRBARA (MONTEBRE SCCL) – SANTA
BÀRBARA
3. AUREUM – VARIETAT FARG - SOLDEBRE I SECCIÓ DE
CREDIT S.COOP.C.L.

XXI LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA JUVENIL
1R. PREMI: MARC SÁNCHEZ ROCA – 2’70M.
CONCURS DE MESTRES DEL MORTER AMB ELABORACIÓ
D’ALLIOLI ADOBAT
Guanyador: DAVID DE LA VEGA FÀBREGUES “CODONYAC”
XXV CONCURS ALLIOLI: MESTRE DEL MORTER
1R. PREMI: GUILLERMO PANISELLO VICO – 3’025KG.
2N PREMI: MONTSE MONTERO ALCÁZAR – 2’605KG.
3R PREMI: LLUISA PANISELLO CALLAU – 1’925KG.
III CONCURS DE CUINA DE REBOSTERIA DE GARROFA
1R. PREMI: GEMMA ESCUDERO
2N. PREMI: ROSA TORRUBIANO
3R. PREMI: CINTA PANISELLO

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA de les
Terres de l’Ebre sense DOP.
1. OLEUM NATURALE ORGÀNIC – JORDI TURCH RASQUERA
2. COLL DE L’ALBA – VARIETAT MORRUDA - CAMARLES
3. MAS DEL CLOS – VARIETAT ARBEQUÍ VERD – MÒRA
D’EBRE

XXI LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA
1R. PREMI: CRISTIAN MELERO – 12’90M.
2N. PREMI: RUBEN BENEITO – 10’70M.
3r. PREMI: JOAL BENEITO – 9’10M.

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA ECOLÒGIC.
1. MONTSAGRE SELECCIÓ FAMILIAR – VARIETAT PICUAL –
ALANTERRES, SLU – HORTA DE SANT JOAN
2. D’ALGARS BIOCASERES – VARIETAT ARBEQUINA –
MARC BOLDÓ - CASERES
3. D’ALGARS BIOCASERES – VARIETAT EMPELTRE – MARC
BOLDÓ - CASERES

XXV CONCURS PLEGADORS D’OLIVES SENSE UNGLES
1r. PREMI: JOANA GALCERÀ LLUÍS – 5’825KG.
2N PREMI: TERESA SALVADÓ – 5’435KG.
3R PREMI: EVA MARRO – 3’930KG.

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA.
1. PRIODEI – VARIETAT ROJAL - AGRO FOODS, SL –
MARGALEF DE MONTSANT
2. GRAN DEGUSTUS – VARIETAT ARBEQUINA –
COOPERATIVA LA GRANADELLA I SECCIO DE CRÈDIT SANT
ANTONI ABAT, SCCL – LA GRANADELLA
3. PRIODEI – VARIETAT ARBEQUINA – AGRO FOODS, SL –
MARGALEF DE MONTSANT

SORTEIG TAST DELS OLIS
EVA BAIGES CARRASCO

XXIII CONCURS OLIVES POSADES CASOLANES
1R. PREMI: MARIA JOSÉ SUÑER QUERALT
2N PREMI: JOAN GISBERT ESTRADA
3R. PREMI: JAVIER SUBIRATS MIRÓ

SORTEIG EIG
ELENA SÁNCHEZ
OBSEQUI DEL SEU PES EN LITRES D’OLI
NÚM. 3069 - 103 KG - XIMO ANGUERA

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE. Productors
particulars i de collita pròpia.
1. EUSEBI MARGALEF – VARIETAT ARBEQUI – L’AMETLLA
DE MAR
2. JOAN CALVO – VARIETAT PANISELLO - TORTOSA
3. CARLOS PANISELLO – VARIETAT PANISELLO - BÍTEM
D’ENTRE EL MILLOR OLI DE LES CATEGORIES A, B, C i
D S’ESCOLLIRÀ EL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA
DEL CONCURS.
MONTSAGRE SELECCIÓ FAMILIAR – VARIETAT PICUAL –
ALANTERRES, SLU – HORTA DE SANT JOAN
XXII CONCURS ALLIOLI JUVENIL
1R. PREMI: PAULA TEJEDA VAQUER – 840GR.
1R. PREMI: NOÉLIA GALLEGO MONTERO – 840GR.
2N PREMI: MARTA ARASA ROYO – 725GR.
3R. PREMI: MARC BORRÀS HIERRO – 610GR.
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Cap de Setmana “Ànims i Avant”
10, 11 i 12 de juliol de 2020

de Jesús. A més a més de les xarxes habituals per
difondre i emetre continguts d’aquests dies, hem
arribat a un acord amb el Canal TE perquè quest
cap de setmana emeta per televisió l’acte de
lliurament a domicili de les bandes i els distintius a
pubilles i hereus, juntament amb d’altres continguts
relacionats amb el nostre poble.
Des de l’excepcionalitat del moment, volem fer una
menció especial a les pubilles i als hereus, juvenils
i infantils, d’aquest 2020 i a les seues famílies.
Malgrat siga un any difícil, han volgut representar
el nostre poble i les nostres entitats i us volem
traslladar el nostre agraïment per la col•laboració
i la predisposició que sempre heu mostrat, des del
primer moment. I a Laura Ferrando Doliu i a Judit
Mata Codorniu, Pubilla Major i Pubilleta Infantil, la
nostra felicitació.
Us adjuntem el programa d’actes i esperem que hi
par ticipeu i que el gaudiu al màxim, i que sobretot
us el feu vostre.
Jesusenques i jesusencs, bon cap de setmana
“Ànims i avant”!

Prenent com a lema el darrer vers del nostre
himne, Ànims i avant, i coincidint amb el que hauria
estat el primer cap de setmana de la nostra Festa
Major 2020, la Secció de Festes ha preparat una
programació d’actes que combinarà presència i
vir tualitat. Un conjunt d’activitats que pretenen la
cohesió de poble, malgrat el distanciament físic, i
que volen donar resposta a una situació complexa
que ningú no hauríem imaginat mai.
Des de la Secció de Festes ja vam anunciar la
intenció d’implantar el nou model de Festa Major
aquest 2020. Mesos de treball, acords tancats,
terminis, reunions, bloqueig de dates, grups de
música... A mesura que anaven passant els mesos
i la pandèmia de la COVID-19 no remetia, ja vam
decidir fer públic l’ajornament del nou model per a
la propera Festa Major, i si d’acord a les directrius
marcades aquest estiu ens deixaven fer algun acte,
ens vam comprometre a realitzar-lo de manera
totalment gratuïta.
Conscients de no poder viure uns intensos dies
festius de juliol tal com els hem conegut fins ara,
hem programat un seguit d’actes per a dur a terme
amb família i amics per reviure el caràcter festiu
que sempre ha tingut el nostre Poble. Aquests dies
trobareu actes presencials i vir tuals. Els presencials
sempre d’acord a la normativa vigent, respectant
les mesures de seguretat i higiene, i la distància
mínima entre persones. Des d’aquí fem una crida a
respectar aquestes indicacions. La vir tualitat volem
que arribe a tots els domicilis dels veïns i veïnes

V íctor Ferrando Sabaté
Alcalde
Josep Pere Puig Rosales
Regidor Festes
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ENTREVISTA

PUBILLETA

INFANTIL 2020

Què vas pensar quan vas sentir que tu havies estat escollida Pubilleta Infantil?
Vaig sentir que estava molt contenta. Me va fer molta il·lusió.
Quants anys tens?
Tinc 7 anys.
A què t’agrada més jugar?
A les nines...amb els Nenucos a bebès.
Quin és el teu color preferit?
El rosa.
Practiques algun esport?
Amb el confinament es fa difícil però feia natació abans.
A quin lloc del món t’agradaria viatjar?
M’agradaria conèixer el parc de Harry Potter a Anglaterra.
Me va agradar molt quan vam estar de viatge a Disneyland París.
Què és el que més t’agrada fer a l’escola?
Plàstica i manualitats.
Quins són els actes festius que més t’agraden del nostre poble?
El ball perquè m’agrada molt ballar i el cossoiris perquè ens ho passem molt bé amb el confeti
tota la colla.
A quina entitat representes? Quina és la teua relació amb ella i quin significat té per a tu?
Represento els 7 cervells. Els meus pares són socis i quan anem em sento molt feliç perquè
veig els meus amics.
Què t’agradaria dir als xiquets i a les xiquetes de Jesús?
M’agradaria que passessin molt bones festes encara que estiguem confinats.
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Pubilles i HEREUS
Infantils
2020

Judit Mata Codorniu
As. cultural i juvenil 7C

Anna Montesó Chavarria
Jesús es Mou

Oriol Gisbert Castellano
Secció de Festes

Noa Albiol Panisello
CF Jesús Catalònia

Jordi Delgado Jardí
Jesús es Mou

Júlia Boix Hierro

AVV Jesús Catalònia

Paulina Zapata Urgiles

Jaume Carles Balaguer

AMPA Escola de Música

AMPA Escola de Música
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Àlex Tomás Casanova
CF Jesús Catalònia

Irune Vicente Blanch
Societat Caçadors

Nil Ennaji Ibáñez

AVV Jesús Catalònia

Aina Alaixendri Mayor
AMPA IE Daniel Mangrané

Laura Ferrando Doliu
AVV Jesús Catalònia

Pau Haro Pozo
CF Jesús Catalònia

Pubilles i
HEREUS 2020
Laura Chavarria Solé
CF Jesús Catalònia

Marc Zaragoza Panisello
As. Dones de Jesús

Marta Poy Blasco
As. Dones de Jesús

Tessa Beltran Arasa
As. cultural i juvenil 7C

Roc Raïch Panisello
As. cultural i juvenil 7C

Ahinoa Rivas Salvadó
AEJE

Joaquim Pérez Ferrando
AVV Jesús Catalònia

Pau Chavarria Fabregat
Jesús es Mou

Clara Altadill Llasat
Jesús es Mou

Eloi Melich Antolí
Secció de Festes

Gemma Fermín Marro
Secció de Festes

Júlia Belilla Tiñena
AMPA Escola de Música

Adrià Panisello Chillón
AMPA Escola de Música

Laura Cabrera Valls
Equitor

Xavier Sales Garcia
Equitor
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ENTREVISTA

PUBILLA

MAJOR 2020
Què va ser el primer que vas pensar en el moment
en què vas ser escollida Pubilla Major del 2020?
Vaig sentir molta il·lusió i estava molt orgullosa de
representar el meu poble.

Un desig?
Aconseguir tot allò que em proposi i aprovar la
selectivitat amb bona nota per poder accedir a la
carrera.

Com valores el cap de setmana ‘Ànims i Avant’
que hem preparat per enguany?
Positivament, ja que a causa de la situació en què
ens trobem podem gaudir de les festes majors de
Jesús d’una altra manera.

Un lloc per viatjar? Amb qui?
M’agradaria molt viatjar a Califòrnia amb les meves
amigues.

Què significa per a tu ser la Pubilla Major de Jesús
i, per tant, la representant del nostre poble?
Significa un plaer representar el meu poble perquè
és el lloc on he viscut experiències que m’han
format com a persona.
Com definiries el nostre poble?
És un poble acollidor on vivim molt les festes.
Ara unes preguntes a nivell personal:
Quants anys tens?
17 anys, en compliré 18 el 6 de juliol.
Quin és el teu color preferit?
El roig.

I els amics?
Formen una gran part de mi, són com una segona
família.
Cap a on penses dirigir els teus estudis?
Vull estudiar un grau universitari relacionat amb
ciències de la salut, especialment medicina o
infermeria.
Què diries a la gent perquè visités el nostre poble?
És un poble on es realitzen moltes activitats per a
totes les edats i que som gent molt engrescadora.
I als jóvens?
Que vinguin a visitar el nostre poble que gaudiran
de totes les festes i activitats que es realitzen.

Quin menjar t’agrada més?
La paella de la meva iaia.

A quina entitat representes? Quina és la teua
relació amb ella i quin significat té per a tu?
Represento l’AAVV Jesús Catalònia. Soc neta de
socis d’aquesta entitat i em fa il·lusió representarla.

I de música, quina prefereixes?
M’agraden diferents estils de música.

Si vols, pots dir-nos alguna cosa més...
Tot anirà bé i ens en sortirem.

I el número més especial?
El 9.
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Cap de Setmana “Ànims i Avant”
10, 11 i 12 de juliol 2020

DIVENDRES, 10 DE JULIOL

zona de residència, i sense necessitat d’aglomeracions,
podrà veure la marxa. (S’adjunta plànol.)
L’Acte es durà a terme d’acord a la normativa vigent,
respectant les mesures de seguretat i higiene, i la distància
mínima de seguretat.

19.00h Lliurament de bandes i distintius a pubilles
i hereus
La Secció de Festes, acompanyada de les Gralles i Tabals
de Jesús, passarà pels domicilis de pubilles i hereus
per lliurar la banda/distintiu i l’escut del poble als i les
representants de les nostres entitats.

22.00h Sopar de paella a domicilis, terrasses i
balcons.
Acompanya’ns i fem entre tots una guinyada nostàlgica
a l’acte més emblemàtic que tenim a la nostra festa
d’estiu.

L’Acte es durà a terme d’acord a la normativa vigent,
respectant les mesures de seguretat i higiene, i la distància
mínima de seguretat.

Recordem que d’acord a la normativa vigent:
Dels 6 anys en endavant, és obligatori l’ús de mascareta
al carrer, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat
que sigui d’ús públic o que sigui obert al públic, sempre
que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim
de dos metres entre les persones.
Els grups màxims de persones són de 20 (aquest límit no
s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant aquests
contactes socials amb terceres persones, s’hauran de
respectar les mesures de seguretat i higiene, com la
distància mínima de seguretat de 2 metres, o establir
mesures alternatives de protecció física, d’higiene de
mans, etc...

22.00h Presentació del canal de Youtube creat per
aquests dies.
22.05h Vídeo de presentació de les pubilles i els
hereus de l’any 2020.
Al canal de Youtube, emissió dels vídeos de presentació
dels i les representants de les nostres entitats.
22.45h Vídeo “25 anys de Gralles i Tabals a Jesús”.
Al canal de Youtube, emissió del vídeo que narra la
història del grup de “Gralles i Tabals de Jesús”.
23.00h Vídeo “Nits de Penyes”.
Al canal de Youtube, projecció d’un remember d’actuacions
a les “Nits de Penyes” d’altres anys.

23.00h Nit de Playbacks “Penyes 2020”.
Al canal de Youtube, projecció dels vídeos enviats per
colles i penyes d’amics.
00.01h Nova edició de “Sagrantana Club Confinada”.
Connecta el teu dispositiu i gaudeix d’èxits de tots els
temps.

DISSABTE, 11 DE JULIOL
11.00h Passacarrers.
A càrrec de la Xaranga Los Martines.
18.00h Capta solidària.
La Secció de Festes passarà pels domicilis del poble
per recollir aliments, preferiblement de llarga durada, per
poder-ho repartir entre les persones més necessitades.
També es podrà col•laborar fent aportacions
econòmiques.

DIUMENGE, 12 DE JULIOL
12.00h Festa de benvinguda als nous jesusencs i les
noves jesusenques.
La Secció de Festes passarà pels domicilis dels nous
jesusencs i noves jesusenques per lliurar-los l’orla
commemorativa i l’escut del poble.

L’Acte es durà a terme d’acord a la normativa vigent,
respectant les mesures de seguretat i higiene, i la
distància mínima de seguretat. Per aquest motiu, i evitar
així possibles aglomeracions, serà la Secció de Festes
l’encarregada de passar pels domicilis.

L’Acte es durà a terme d’acord a la normativa vigent,
respectant les mesures de seguretat i higiene, i la distància
mínima de seguretat.

20.00h Marxa d’agraïment.
Pels carrers del poble, amb el nostre patró Sant Francesc
al capdavant, els vehicles de la Secció de Festes i les
entitats del poble que ens vulguin acompanyar, recorrerem
els carrers i les places del poble mostrant els productes
recaptats com a mostra d’agraïment a la col•laboració
de veïns i veïnes.
La marxa, amb vehicles, transcorrerà per diferents zones
del poble. El veïnat des del seu domicili, el seu carrer o

23.00h Focs artificials de cloenda.
A càrrec de l’Associació Cultural 7 Cervells, i disparats
des de diferents terrats del poble, focs artificials de
cloenda del cap de setmana “Ànims i Avant”.
Organitza:
Secció de Festes de l’EMD i Jesús Activitats i Serveis S.L.
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LES FESTES EN TEMPS DE PANDÈMIA
Diu Jaume Colomé que: “Per tal de que hi hagi festa, fan
falta tres condicions: Un motiu de festa, una reunió de
persones i unes activitats festives. Des de sempre els
pobles han sabut inventar-se les festes adients a la seua
manera de viure… Però per tal que una festa sigui viva ha
d’anar evolucionant, adaptant-se a les noves necessitats
que van sorgint”. Si això és sempre veritat, ho és molt
més en aquest temps de pandèmia: hem de saber
adaptar les activitats de les festes a la realitat actual.
Així ho hem fet en la festa del Sagrat Cor de Jesús, on
tots els anys confeccionàvem artístiques catifes pels
carrers per on passa la processó. No ha estat així aquest
any, però sí hem ornamentat els balcons i finestres de
les nostres cases com mai s’havia fet i ha estat una
experiència bonica.
Hem de tenir molt present, si volem gaudir de la vida
que, a exemple de Sant Francesc, la festa la fa el cor. És
molt bo tenir bon humor. Posar unes gotes d’humor a la
vida, fins i tot a les coses més serioses, és positiu. Et
demanen un favor estant molt trist, difícilment estaràs en
condició de concedir-lo, en canvi, si tens pau i serenitat al
teu cor, estàs predisposat en principi a dir que sí. Diu el
Manifest joiós: “Considerem una victòria en camp contrari

saber riure’s d’un mateix”. La joia, com totes les coses
importants de la vida no es pot imposar, ha de sortir de
dintre del cor. Tot lo exterior –les diverses activitats de la
festa per exemple- ens ajudarà o ens obstaculitzarà, però
la festa, la que fa créixer al ser humà com a persona, la
fa el cor. El cor és el que dona sentit als actes, també als
actes festius…
Hi ha plaer i alegria. El plaer és la felicitat del cos,
l’alegria és la felicitat del cor. No estan oposats l’un a
l’altre, poden coincidir, però de vegades no coincideixen.
El plaer viu un instant, l’alegria no mor. Sant Francesc
creia en la festa, en l’alegria, en la felicitat. El Cant de
les Criatures, que respira alegria pels quatre costats, un
cant universal, famós per tot el món i ple d’ actualitat
després de molts segles, el va escriure Sant Francesc en
un moment de la seua vida en que físicament no podia
tenir motius per estar joiós i exultant, estava cec i malalt
vivint en una pobra cel·la.
Francesc havia tastat de la vida el plaer i l’alegria i es
quedà en l’alegria.
Molt bones festes.
Mn. Paco
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FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET
La crisi del coronavirus va impedir poder dur a terme la Fira Literària Joan
Cid i Mulet prevista per a enguany. Però per commemorar-la i per donar
continuïtat a l’homenatge que any rere any fem des de Jesús al nostre veí
il·lustre vam fer una crida a les xarxes socials per llegir-lo i compartir-ne
la lectura. L’activitat va comptar també amb una lectura més que emotiva
feta per Pietat Valls, neboda política de Cid i Mulet i vídua del també literat
Joan Prades i Cid.
Gràcies a totes les persones que hi vau participar i que vau contribuir a
mantenir viu el record de l’escriptor jesusenc.
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AMPA IEDM
Sense saber com ha passat notem que la calor ja està
amb nosaltres, mirem per la finestra i la claror al final
de la tarda ens ho confirma, no sabem ben bé com,
però l’estiu ja ha arribat.
Aquest any hem tingut un curs molt atípic, l’emergència
sanitària ens ha obligat a tancar-nos a casa. I això
ens ha fet deixar un munt de projectes al calaix. No
vam poder ni menjar la Mona al menjador, ni gaudir
de les Postres Literàries per la Fira Literària, Sant
Jordi amb el seu concurs i el seu dinar festiu tampoc
es van poder celebrar. Aquests darrers dies també
hauríem d’haver celebrat la nostra estimada Festa del
Menjador, amb el super dinar, els jocs i el ball a la
tarda. Tampoc podrem col·laborar amb el Festival de
Final de Curs, ni amb la Graduació de 4rt d’ESO. En
aquests moments estem mirant com podem fer les
orles per als tres cursos que acaben cicle formatiu, us
mantindrem informats.
Déu ni do si han perdut coses els nostres infants durant
aquests dies, apart de les hores lectives, els treballs,
les xarrades amb els companys i els professors,....
Ells han estat els nostres superherois i superheroïnes.
Ells que s’havien passat molts matins queixant-se de
què no volien anar a classe, que tenien són. Ara s’han
vist obligats a quedar-se a casa sense estar malalts,
sense poder jugar amb els seus amics, sense poder
abraçar als avis i sense poder sortir al carrer. Ells
també ens han ajudat a superar aquesta pandèmia i a
ells els hi volem donar les gràcies pel seu gran esforç.
Els membres de la Junta de l’AMPA també ens hem
hagut de confinar, però hem continuat treballant,
intentant ajudar al Claustre de l’IEDM en el que fes
falta, com el passat 11 d’abril, que davant de la
dificultat d’algunes famílies per aconseguir material
escolar per poder fer els deures i davant de la prohibició
per poder accedir al centre , el claustre va decidir fer
una important comanda de material escolar que els
mateixos professors van distribuir a les famílies que
ho sol·licitaven. Aquest lot de material va ser pagat
íntegrament per l’AMPA al considerar que era un bé i
una necessitat de les famílies.
Responent a una altra necessitat de les famílies que
us beneficieu de les extraescolars pròpies de l’AMPA,
dels servei matinal i del servei de menjador i que heu
fet el pagament íntegre us hem fet arribar un correu
informant de com ho heu de fer per reclamar la part
proporcional al servei no disfrutar degut a la pandèmia.
També durant aquests dies us hem fet arribar la
informació sobre la venda dels llibres per al proper

curs i com ho heu de fer per a fer la reserva. Recordeu
que per poder-los comprar és imprescindible ser soci
de l’AMPA, que la quota continua sent de 15€ per
família i que aquests diners es retornen en serveis
per als nostres infants.
Desitgem de tot cor que mai més ens haguem de
trobar en la situació que hem viscut aquests darrers
mesos. Hem de ser optimistes i mirar endavant. Al
setembre ens agradaria poder començar amb la
màxima normalitat possible, encara que de moment
no tenim massa clares les coses. El que sí que tenim
clar i segur que ho farem amb totes les mesures de
seguretat necessàries.
En cas de poder programar les extraescolars esperem
poder oferir com a mínim les mateixes que aquest
curs, encara que podran sofrir alguna variació de
dates. També estem treballant per a oferir altres
extraescolars i us animem a que si teniu algun
suggeriment i/o oferiment ens el feu arribar al nostre
correu juntaampaiedm@gmail.com i amb molt de
gust us escoltarem i ho estudiarem.
Les Festes de Jesús també s’han vist alterades
i passaran a ser d’un cap de setmana. Aprofitem
aquestes línies per presentar la Pubilleta Infantil de
l’AMPA IE Daniel Mangrané, Aina Alaixendri Mayor. A
la que li volem donar les gràcies per representar-nos i
desitjar-li que les disfrute al màxim.

Solament recordar-vos que estarem a la vostra
disposició per a qualsevol dubte, aclariment o
suggeriment. Desitjant-vos un molt bon estiu a tots
i esperant poder-nos retrobar al setembre per poder
tornar a començar un curs nou, poder tornar a veure
als companys i professors, conèixer-ne de nous i amb
la il·lusió posada en totes les vivències i experiències
que us esperen darrera de les portes de l’IE Daniel
Mangrané.

MONITORES MENJADOR
L’AMPA de l’IE Daniel Mangrané vol ampliar la seva base de dades de personal de monitores de menjador,
per la qual cosa les persones interessades podeu enviar el vostre currículum vitae, abans del 30 de juliol,
a l’adreça de correu electrònic juntaampaiedm@gmail.com.
Com a requisit imprescindible cal tenir el títol de Monitor de Lleure i/o Curs d’Especialització de Monitor
de Menjador.
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#CONFINADESNOAÏLLADES
El dijous 12 de març s’anunciava l’inici d’un període
de quinze dies de confinament a causa de la Covid-19.
Des d’un primer moment, a l’Institut Escola Daniel
Mangrané, vam establir els mecanismes de coordinació
i comunicació per continuar amb l’acompanyament del
nostre alumnat i famílies. L’evolució de la crisi sanitària
i els continus canvis de variables, ens va demanar
reinventar-nos per continuar amb la tasca educativa
sota la idea d’un missatge amb la nostra comunitat
educativa, #confinadesnoaïllades.
#confinadesnoaïllades enfortint la tutorització i
individualització, prioritzant el treball d’acompanyament
emocional amb el nostre alumnat. #confinadesnoaïllades
creant espais de reflexió compartida amb el claustre.
#confinadesnoaïllades des de la perspectiva també
dels espais generats per la reflexió i comunicació amb
les famílies.
Per aconseguir-ho, hi ha hagut ampliació dels existents
entorns virtuals d’aprenentatge i creació de nous;
s’han prioritzat les competències transversals (digital
i personal i social), facilitant eines i espais per oferir
acompanyament emocional a l’alumnat i a les seves
famílies. S’han proposat tasques globalitzades,
projectes, que han donat un impuls a l’avaluació
formativa i competencial.
A pesar de la situació de confinament, el nostre dia a
dia ha continuat i s’han produït moltes informacions que
podeu trobar a la web del centre i al compte de Twitter
(@IEDMangrane). Especialment a l’apartat creat durant
aquest període amb el nom #confinadesnoaïllades, i
totes les aportacions que trobareu des de la biblioteca
del centre. Destaquem les següents:

de 4t d’ESO, han guanyat el primer premi de la
quarta edició del “Concurs ICIP Hip-hop per la Pau”
organitzat per l’Institut Català Internacional per la
Pau (ICIP). Amb “Tenim més d’una resposta”, cançó
i videoclip creat pels nostres alumnes, han estat
els guanyadors de l’enregistrament i producció
musical d’una peça rap en un estudi professional
de gravació amb assessorament artístic. La seva
cançó és un crit al respecte i a la tolerància, i de
rebuig a la violència.
•• L’Institut Escola ha estat un dels 3 projectes
seleccionats en la categoria d’ESO del Premi
Ensenyament de la Fundació Cercle d’Economia
2020. Premi destinat a fomentar especialment
l’esforç dels mestres, professors i centres educatius
que busquen i afavoreixen la generació del talent.
•• Hem commemorat l’Any Rodari amb una proposta
feta des de la biblioteca pels seus canals de difusió.
Amb aquesta, alhora, hem celebrat Sant Jordi des del
confinament. #desdecasa #confinadesnoaïllades
#Any Rodari #ContesperWhatsApp
•• Elaboració del vídeo amb tot el recull de les imatges
que ens vau enviar per commemorar el Dia de la Terra
2020. #SOStenibilitatIEDM #desdescasaperlaterra
•• Inici de la proposta #josócmangrané. Espai on
exalumnes del centre compartiran els diferents
itineraris acadèmics que han triat i animen a
l’alumnat actual a continuar avant amb el seu
projecte acadèmic i personal.

•• L’alumnat de 5è ha tornat a representar les
Terres de l’Ebre en el Congrés de Petits Científics
de Catalunya. Aquesta vegada, de forma virtual.
Aprofitem per felicitar-los per la bona feina realitzada.

•• Elaboració del vídeo amb el recull d’imatges que
vau compartir per commemorar el Dia Mundial de
l’Autisme el passat 2 d’abril. #connectatalblau
#acasadeblau #junt@smillor

•• Pedro Sabaté, Elsa Franch i Paula Bordera, alumnes
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CARNAVAL DE LA VORA DEL CANAL 2020
Dissabte 29 de febrer va tenir lloc al nostre poble
el “Carnaval de la vora del canal 2020”. A la tarda
xocolatada popular i concentració de disfresses al
Camp de Futbol de la Santa Creu. Allí Sa Majestat
Carnestoltes i tota la seua cort carnal ens recollia
i ens convidava a començar la rua fins arribar a la
Pèrgola. Entrada de Sa Majestat i desfilada una a una,
per la part central de la pista, de les vint-i-tres colles
inscrites. Festa i música en una pèrgola plena de gom
a gom, on tothom ja va poder ballar tota classe de
música per escalfar així motors per a la nit al ball.

CONCURS DE CARETES
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Al Casal Jesusenc ball de màscares amb el Grup
Zamba Show seguit dels millors èxits de tots els temps
de la mà dels Dj’s Dani Fernández i Sisco Paredes. A
la mitja part del ball lliurament dels premis a la millor
disfressa grupal/comparsa, i a la millor disfressa
individual. Aquests van ser per a la comparsa “La
Família Telerín” i l’individual per Juanjo Ejarque i Rosa
Marín per la seva disfressa “Pot de Nutella”. També un
reconeixement públic a l’Associació de Dones, l’AMPA
de l’IE Daniel Mangrané i el CF Jesús Catalònia,
entitats que col·laboren amb la Secció de Festes en
l’organització de l’acte.

CARNAVAL

37

CARNAVAL
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PREMIS RUTA DE TAPES 2020
Aquest passat 19 de juny s’ha fet l’entrega de premis
de la 6a Ruta de Tapes de Jesús.
L’acte, previst inicialment al mes de març, es va
haver de suspendre per la pandèmia de COVID-19 que
encara ens afecta.
Un cop s’han reobert els establiments, i passats uns
quants dies de la represa de l’activitat a les terrasses
de bars i restaurants, s’ha fet l’entrega de premis
als guanyadors per part de l’EMD de Jesús i l’AEJE
(Associació d’Empresaris de Jesús).
Un total de 500€ en premis, que els guanyadors
del sorteig poden bescanviar als bars i restaurants
participants de la Ruta de Tapes o a qualsevol dels
establiments adherits a l’AEJE.
Durant els dos caps de setmana del mes de febrer
en què es va realitzar l’esdeveniment, es van servir
un total de 3069 tapes arreu dels 7 establiments
participants, incrementant en un 47% el total de tapes
degustades respecte a l’anterior edició.
D’entre totes elles, la tapa que ha obtingut més vots
per part dels comensals ha estat la del Restaurant
Equitor, sota la gerència de Maria José Bonfill, que
ens va delectar amb una broqueta de baldana amb
melmelada d’albergínia gratinada amb allioli d’oli de
les nostres terres.

L’èxit de l’establiment ha estat reconegut amb una
placa commemorativa i la tapa guanyadora serà la que
il·lustrarà fotogràficament la portada de la propera
Ruta de Tapes.
Eva Marro Colomé
Regidora de Promoció Econòmica

Més de 75 anys al vostre servei
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
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OBRES I MILLORES

PETÓ I ADEU
Durant aquest període de confinament, amb el personal de la brigada
hem habilitat una zona de ‘Petó i adeu’ davant de la porta de l’IE Daniel
Mangrané. Aquesta actuació, coordinada amb la Policia Local, vol agilitzar
les entrades a l’escola per millorar la circulació dels vehicles i, sobretot,
per vetllar per la seguretat de l’alumnat i els seus acompanyants. El
funcionament de l’àrea és senzill: s’hi arriba amb el cotxe, s’atura el
vehicle, es fa un petó i... adeu! I el cotxe continua el seu recorregut habitual
per tal de deixar espai perquè un altre trobe lliure la zona.
Conscients que per la situació actual entrarà en funcionament a partir del
setembre, esperem que siga d’utilitat i que se’n faça un bon ús per part
de tothom.
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LA CULTURA ES VIU DES DE CASA
Abans del confinament vam participar de la celebració del
25è aniversari de “Gralles i Tabals de Jesús” realitzant
la Cercavila de foc dins de les activitats de la Fira de
l’Oli. Va ser un recorregut curt però intens, des de la
Masia fins al Casal Jesusenc, fent de pont entre el sopar
amb totes les colles i l’espectacular nit de concerts per
commemorar l’efemèride.
Després vindrien els dies estranys de confinament.
Durant aquests mesos, des dels 7C hem intentat
mantenir el contacte amb les sòcies i socis: explicant
la situació en l’àmbit cultural, hem reenviat diferents
activitats i notícies provinents de l’Agrupació de Bestiari
i de la Federació de diables, vam proposar dibuixos
relacionats amb els 7C sortejant un lot de productes
pirotècnics entre tots els participants (finalment van ser
17 dibuixos), vam animar a fer correfocs confinats des
de casa amb el sorteig d’un lot de productes 7C (haventhi 7 vídeos-propostes molt divertides), el Boti va ser el
protagonista del diploma que l’EMD de Jesús “lliurava”
per bona conducta als més menuts de casa i, finalment,
per Sant Jordi, junt amb el Casal d’Estiu 7C, vam animar
a tothom que es descarregués des de les xarxes socials
els dibuixos de les nostres bèsties (Lo Boti i Hydracus)
per a que els puguessen pintar. Amb totes les accions la
intenció era clara, no perdre el contacte amb la cultura i
en tots els membres 7C.
I ara ens plantarem a la “nova normalitat”.... on sembla
ser que a l’estiu, els correfocs brillaran per la seua
absència. Seguirem de prop com evoluciona tot i en la
mesura de lo possible, intentar fer el que es pugue per
tal de retrobar-mos amb el foc, les forques i els tabals, i
sobretot, al costat de la gent 7C.
Al menys, ens queda el cap de setmana “Ànims i avant”,

on l’entitat tindrà 3 representants: Tessa Beltran Arasa
(Pubilla), Roc Raïch Panisello (Hereu) i Judit Mata Codorniu
(la pubilleta, que també serà la pubilleta major). Agrair
la implicació de les 3 en aquest cap de setmana tant
atípic. I tornarem a disparar el castell de Castell de focs
fi de “festa” que el realitzarem des de diferents terrats
repartits pel poble, d’aquesta manera, tot el poble podrà
veure d’aprop alguna part de l’espectacle.
Només desitjar que tothom estigui lo millor possible i
continuar cridant a la prudència i a la seguretat.
Bon estiu i Salut i Foc!!
- Junta 7Chttp://www.7cervells.org
https://www.facebook.com/balldediables7cer vells
http://instagram.com/7cervells/
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
El dia Internacional de les Dones se celebra el 8 de
març de cada any i està reconegut per l’Organització de
les Nacions Unides. És un dia aprofitat tradicionalment
per reivindicar el feminisme denunciant el sexisme.
Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seua
participació juntament amb els homes en l’àmbit laboral.
Aquest any l’Institut Català de les Dones va fer difusió
de la campanya #NoCallis #Som8deMarç Volem els
mateixos drets.
En el mateix sentit la declaració institucional deia que
“la igualtat entre dones i homes és un dret fonamental a
garantir en una societat que ho exigeix. És un valor i un
element clau per l’eradicació del sistema heteropatriarcal
androcèntric i sexista imperant que ens oprimeix, ens
violenta i ens discrimina.
Aquest dret a la igualtat de dones i homes ha estat
reconegut legalment des de fa temps en el nostre marc
jurídic, però no és efectiu ni en totes les esferes de les
nostres vides ni és igual per a totes les dones. Per això
encara avui dia hem de vetllar per la plena participació de
les dones en tots els àmbits de la vida.

Volem desmuntar les estructures que sostenen les
discriminacions diàries vers les dones en totes les
esferes de les nostres vides. I per això, una vegada
més, caldrà aguantar els envits d’una societat patriarcal
resistent a cedir el poder i privilegis. Però no defallirem,
ara que hem avançat més que mai, ara que sabem que
la sororitat és la nostra insígnia i cada dia en som més,
ara que ja no hi ha marxa enrere.
Les dones som ciutadanes de ple dret avui i cada dia
perquè cada dia #Som8deMarç”
Al nostre poble vam organitzar diferents actes per
commemorar aquest dia.
Al gimnàs de l’IE Daniel Mangrané l’alumnat de 4t de
Primària ens va oferir la representació de l’obra de teatre
“Va de ratetes”. Versió i adaptació del conte “Uf, quin
dissabte, rateta Arbequina” de l’autora Maria Mercè
Marçal i del conte “Vet aquí dues vegades La rateta que
escombrava l’escaleta” de Belén Gaudes i Pablo Macías.
L’acte va finalitzar amb la lectura del manifest.
Sussanna Gómez Aixendri
Regidora de Polítiques de la Dona

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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A LA TORNADA, RESPECTAREM LA DIVERSITAT?
En aquesta etapa del confinament,
un amic ens escriu que no vol
eixir de casa, que creu que pateix
“agorafòbia” (por obsessiva als
espais oberts).
Certament aquests tres mesos ens
han uniformitzat: tancats a casa, amb
la cara tapada, només comunicar-nos
telemàticament... Ara comencem a
sortir, encara que en fases.
Mentre pensem que li contestem al
company enclaustrat, hem llegit una
entrevista al cèlebre paleontòleg
Eudal Carbonell, i quan se li pregunta
quines decisions caldrà prendre ara,
ell contesta:
“D’entrada és fonamental aturar
la globalització i substituir-la pel
que jo anomeno planetització. La
globalització és el pitjor que podíem
fer com a espècie, és un gran error
perquè ens uniformitza, i ens fa
perdre la nostra diversitat, perdem
tota informació social i cultural, que
és precisament allò que ens ha fet
tirar endavant fins ara.
La nostra intel·ligència ens ha generat
una consciència com a espècie. Cal
que aquesta consciència es traslladi
a l’economia i a l’organització de
la societat. Parlo de la distribució
de la riquesa, d’estalvi energètic,

d’integrar la diversitat i evitar els
pensaments únics, de cooperar en
lloc de competir. Competir és una
pèrdua constant d’energia, mentre
que cooperar és un agregador
exponencial d’energia.”
Ens preguntem si sabrem aprofitar
la tornada per organitzar-nos com
a societat atenent les necessitats
del planeta i de totes les persones
que formem l’espècie, respectant
les diversitats. La resposta no la
sabem ara, però sí que hem de ser
conscients que depèn de tots i totes
que sigue així.
Les persones amb diversitat funcional,
com la majoria dels membres de la
nostra associació ASSIDE, tenim uns
drets i demanem que es respectin,
però també una responsabilitat...
Natros sabem molt bé com
necessitem la resta de societat per
superar les nostres mancances, però
hem de ser conscients que els altres
també necessiten de natros, cal que
integrem totes les diversitats per
sortir-nos-en com a societat.
Crec que aquestes reflexions li
curaran al nostre amic les poques
ganes de sortir de casa; li faran
perdre la temor, perquè amb por no
es pot viure, només sobreviure.

EN NOM DE TOT EL POBLE CÀRITAS CONTINUA AJUDANT
La incertesa és font de molt de sofriment. No sabem si,
al final d’aquest malson que estem vivint, tot canviarà
o res no canviarà. El que sí sabem a Càritas és que
la situació actual ha mogut el cor almenys d’algunes
persones pensant que al seu voltant hi ha gent que s’ho
està passat molt malament i han volgut aportar a Càritas
el seu granet de sorra en diners o en espècie (aliments,
mascaretes, guants…). Moltes gràcies.
Conta Rabindranaz Tagore:
“... La carroza real se paró a mi lado. Me miraste y
bajaste sonriendo... y de pronto, tú me tendiste tu diestra
diciéndome: ¿Puedes darme alguna cosa? ¡Ah qué
ocurrencia la de tu realeza! ¡Pedirle a un mendigo!
Yo estaba confuso y no sabía qué hacer: Luego saqué
despacio de mi saco un granito de trigo y te lo dí.
Pero qué sorpresa la mía cuando, al vaciar por la tarde mi
saco en el suelo, encontré un granito de oro en la miseria
del montón. ¡Qué amargamente lloré de no haber tenido
corazón para dártelo todo!”

O com digué Jesús: “Ni un vas d’aigua donat en nom meu
es quedarà sense recompensa”.
Gràcies a uns voluntaris de Càritas parroquial, de Càritas
Diocesana i de l’EMD, Càritas de Jesús ha continuat,
això si amb totes les mesures sanitàries –caretes,
guants, desinfectants i guardant la distància- repartint el
paquet de menjar i material de higiene entre les famílies
necessitades del poble i ha obert també la Botiga
solidària.
Com ja sabeu la Treballadora Social de l’EMD ens està
fent un treball valuós, molt delicat:
decidir a quines famílies s’ ha d’ajudar, treball que no
sempre és fàcil. El treball de Càritas és un treball en
equip. Tots hi caben, no sobra ningú. És per això que
fem una crida a tots aquells que creuen que tenen un
moment per dedicar-lo al altres que vinguin a Càritas, hi
ha lloc per a ells. I si algú sap d’alguna família que passa
necessitat per qualsevol motiu i encara no ha vingut a
Càritas animeu-la a venir. Serà ben rebuda.
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MALGRAT TOT... CONTINUEM: ENDAVANT REPÚBLICA!
únicament retòric. La ruptura es prepara i es fa efectiva.
I l’Assemblea aposta clarament per preparar-la i fer-la
efectiva.”
Actualment estem immersos en la renovació del
Secretariat Nacional i la presidència de l’ANC, per poder
dur terme el full de ruta.
La repressió, la judicialització del conflicte, l’encrueliment
amb els i les preses polítiques continua:
- L’Estat espanyol segueix incomplint els dictàmens de
l’ONU que exigeixen l’alliberament dels presos polítics
un any després de la seva publicació. El dictamen del
Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l‘ONU
deia que “defensar l’autodeterminació no constitueix
un delicte, sinó que és un dret” i que la figura del
referèndum “està permesa a Espanya per un rang ampli
de temes, fins i tot, els relacionats amb aquest cas”.
- Durant la crisi de la COVID-19, l’Estat espanyol ha
vulnerat novament els drets dels presos polítics
catalans, l’Estat espanyol -tot i posar en 3r grau o
arrest domiciliari a més de 2.000 persones- ha decidit
mantenir empresonats els líders catalans, arribant
al punt d’amenaçar els funcionaris de presons si
permetien als presos catalans passar el confinament
a casa.
- El tribunal Suprem cita per al 17 de setembre el
president Torra, procedeix de manera irregular avançant
els terminis del recurs de cassació del president
Torra contra la condemna del TSJC, per inhabilitar-lo
ràpidament.
- El Suprem avala la violació del dret europeu que va
fer la Junta electoral central (JEC) contra Puigdemont
i Comin, contradient al Parlament Europeu que sí
va acreditar-los al desembre emparant-se amb la
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
del cas Junqueras.
- Continuen citant als jutjats d’Amposta i Tortosa
els companys investigats per les protestes rere la
sentència del judici als nostres presos polítics.
- Com es veu, la repressió i l’acarnissament no para, per
això donada la situació en què estem cada vegada es
fa més desitjable la INDEPENDÈNCIA

Per començar aquest resum del que ha passat des de
l’últim Informatiu fins ara, hauríem de fer menció, encara
que ens pareixi molt llunyà, a aquell 29 de febrer quan es
va convocar el Consell de la República a Perpinyà, on el
president Carles Puigdemont, i els consellers Toni Comin
i Clara Ponsatí, trepitjaven la Catalunya Nord. Hi havia
molta expectació per a veure si la gent respondria a la
convocatòria. Una vegada més la gent va respondre i es
van aplegar 200.000 persones a Perpinyà. Moltes no
vam poder entrar a la població però teníem la satisfacció
que la gent hi som i que no defallim en el nostre objectiu.
Poc ens pensàvem com canviarien les nostres vides en
pocs dies i com ens acostumaríem a treballar, reunirnos... de manera telemàtica i així el país, dins del que
cap, ha continuat funcionant.
Després dels primers casos de la COVID-19, el govern
de la Generalitat confina la zona de l’Anoia el 12 de
març i se suspèn l’activitat educativa a tot el país. El
nostre govern, davant del perill eminent, reclama confinar
Catalunya.
El govern central respon amb un “Estat d’Alarma” per
a tot l’estat, una opció autoritària clàssica centrada en
el control absolut, fent servir una terminologia militar,
aprofitant per recentralitzar l’ordre públic i la sanitat.
Temps tindrem per analitzar el que ha suposat aquesta
recentralització i la pèrdua de competències de la
Generalitat.
Però com hem dit abans, la vida de les associacions
continua i l’ANC va realitzar, telemàticament, la VIII
assemblea general el 22 de març, fixant el full de ruta
per al 2020-2021, amb l’objectiu estratègic:
“L’Assemblea es referma en la convicció que la
independència només serà possible amb una ruptura
democràtica. Fer efectiva la independència en un context
de no acord amb l’Estat espanyol no és fàcil, però que hi
hagi un canvi favorable, tant en l’opinió pública espanyola
com en l’estructura profunda de l’Estat espanyol,
que signifiqui respectar el dret d’autodeterminació i
acceptar la possibilitat de la independència de Catalunya
mitjançant un referèndum acordat, ha quedat demostrat
que és pràcticament impossible.”
“La resposta no pot ser ni seguir fent creure que
només el diàleg amb l’estat espanyol ens portarà
a la independència, ni fer un discurs d’unilateralitat

ENDAVANT REPÚBLICA
Jesús x l Independència
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SANTA ÀGUEDA

- Sortida a Barcelona
- Club de Lectura de Francesca Aliern
- Les classes de manualitats
Activitats que realitzarem tant bon punt es puga.
Aquest any a les Festes Majors nosaltres presentarem
Pubilla i Hereu.
Participarem amb la Secció de Festes en tot el que
ens demanen.
Una abraçada, cuideu-vos molt, i salut per a tothom.
La Junta
Jesús, 5 de juny de 2020

Com tots els anys vam celebrar la festivitat de Santa
Àgueda, amb una missa, acompanyades amb la Banda
de Música Manel Martines i Solà, que ens van oferir
un concert, feien molt goig els joves de Jesús que
formen la Banda de Música.
Seguidament vam fer l’Assemblea General de Sòcies,
va haver-hi canvis a la Junta, el qual és bo per a poder
aportar idees noves.
Vam dinar al Restaurant Forquilla i Ganivet una bona
colla de sòcies i seguidament vam fer ball amb el Dj
Sisco Paredes que va complaure totes les peticions
que se li van fer.
I es va donar com a detall a cada sòcia un punt de
llibre de Santa Àgueda, la nostra patrona.
Degut a la pandèmia, que estem patint a tot el país, us
desitgem de tot cor a totes i a tots salut, esperem que
esteseu bé, ens hem vist obligades a ajornar algunes
activitats que ja teníem programades, que són:
- Celebració del 25 aniversari
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LLIBRE SOBRE JESUSENCS
un dels títols agafaríem aquell.
Qui vulgui exposar la seva opinió m’ho pot dir
al telèfon 626 619 537 o al correu electrònic:
daniel@cinemanet.info
Faig també una crida final per si algú considera que
alguna persona concreta que per la seva singularitat
o activitat desenvolupada hauria de sortir al llibre que
ho digui de forma immediata. Encara l’inclouria si no hi
està. No es vol deixar a ningú fora sense motiu.
Moltes gràcies.

El llibre sobre persones de Jesús que estic preparant
està ja en la seva darrera fase, la de completar detalls
i revisar el conjunt, amb la idea de que pugui ser editat
en pocs mesos.
El títol inicialment previst era el de 7 cervells en acció
-recordant la referència als jesusencs- si bé en aquest
moment m’estic decantant més pel de Jesusencs o
Gent de Jesús.
El títol d’un llibre depèn, òbviament, del seu autor, però
pel fet que és un llibre totalment vinculat a les persones
del poble i només a elles, proposo que qui desitgi opinar
sobre quin dels noms prefereix -o suggerir-ne un altre- ho
pugui fer. Si hi hagués una clara majoria decantada per

Daniel Arasa

MOSSOS D’ESQUADRA INFORMA:
S’ha detectat una temptativa d’estafa de revisió de gas a
un municipi del Baix Ebre. El modus operandi, és el clàssic:
un home es presenta en un domicili on “casualment” viu
una persona gran i li diu que ve a canviar el regulador i
les gomes del gas. Per aquesta feina cobra 85 euros i a
vegades pot arribar a 150 euros.
Consells de seguretat a recordar:
- L’empresa distribuïdora i encarregada del gas butà a
les Terres de l’ Ebre es diu Domingo Roig Ferré, amb
seu a Amposta, i són servei oficial de Repsol butà a les
comarques del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta.
- El servei oficial de Repsol Butà telefona una setmana
abans per telèfon al titular i li diuen que passaran a fer la
revisió quinquennal obligatòria.
- Que el preu de la revisió és de 74’95 euros, amb la
goma gratis i si es comprova que el “caputxó” està

trencat, també es canvia gratis i amb una garantia de
cinc anys.
- En cas que la revisió la fes una altra empresa, aquesta
ha de lliurar un certificat de la revisió al client i després
el client ha d’informar a Repsol butà que ja li ha fet la
revisió una alta empresa. Normalment això no es fa i
el que realment passa, és que aquestes presumptes
empreses de fora de les Terres de l’Ebre, quan han fet
una revisió i el client no tenia prou diners, li han agafat
els diners més qualsevol objecte de valor que tingués
la persona en aquell moment. Aquesta acció abusiva i
desproporcionada es pot considerar una possible estafa.
En cas que hi hagi persones afectades, els recordem que
podria tractar-se d’una estafa, així que els instem que
presentin denúncia als Mossos d’Esquadra.
Les persones que tinguin dubtes poden fer la consulta a
l’Agència Catalana del Consum, trucant a 012.

Els familiars de Francisco Sabaté Marro,
vidu de Pili Curto, us agraïm sincerament les
nombroses mostres de condol, suport i estima
rebudes. En plena pandèmia i en unes situacions
molt dures encara es fa més difícil acomiadar-te
de les persones que estimem. Gràcies a tots els
familiars, amics, veïns i personal sanitari que vau
estar al nostre costat.

Els familiars de Primitiva Chavarria Panisello,
que va fer el traspàs el 04 de juny, volem
agrair les nombroses mostres de condol que hem
rebut demostra l’estima i la consideració que li
tenien les persones que havien compartit part de
la seva vida amb ella.
Gràcies en nom de tota la familia Panisello
Chavarria.
El seu record perdudarà en la nostra memòria.
Jesús, juny 2020.

La família Gauxachs del Castillo us agraim
totes les mostres de condol i suport que hem
rebut de familiars, amics, veïnes i veïns per la
defunció de Pepe Gauxachs Cid.
Tota pèrdua és difícil però esdevinguda en aquest
període de situació complicada encara ho és més.
Gràcies per estar al nostre costat.

La família Pujol Blanch agraeix totes les
mostres de condol i suport que ha rebut dels
familiars, amics i veïns, per la defunció del nostre
pare, sogre i iaio Jose Blanch Bahima.
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SORTIDA A CARDÓ - 25-01-2020
Aquesta setmana ha estat complicada, meteorològicament
parlant, la dana Glòria ha fet estralls a tot el Delta i a la
major part de la costa Mediterrània. Però avui el temps es
recupera i la temperatura és suau; no obstant, hi ha molta
humitat i la boira ens acompanyarà la major part del dia o
quasibé tot.
Marxem cap a Rasquera, concretament a la serra de Cardó.
Deixem els cotxes al costat mateix de l’antic balneari.
És una llàstima que l’hagin deixat perdre perquè el lloc i
les condicions de l’entorn són magnífiques. Mentre anem
esmorzant, repassem la seva història i quin va ser el seu
declivi. També la importància que va tenir Cardó des d’un
punt de vista religiós, ja que és considerava un lloc privilegiat
i molt adient per fer contemplació i penitència. Hi ha un total
de 14 ermites, que van ser habitades pels monjos i que avui
en dia es conserven, més o menys en bon estat. Aquest
serà avui el nostre itinerari, recorrerem el trajecte d’unes
quantes ermites i gaudirem de la bellesa del paisatge.
Anem pujant pel sender fins que trobem les restes de l’ermita
de la Trinitat. Una ermita prou gran, amb una quadra, per
als ases i on encara es veuen unes plaques gravades amb
els noms: Empordà, Sardana, Montseny i Canigó. També hi
trobem la comuna i els safareigs. Aquesta devia ser una de
les més importants i on devien viure més frares. Seguint
caminet amunt i seguint els passos dels monjos hi trobem
l’ermita de l’Àngel Custodi. També és gran, amb dos arcades
i a les parets hi han hornacines. Continuem cap amunt fins
que arribem al Portell de Cosp i seguim el camí que ens
portarà a la Cova Lluminosa. Espectacular! Sobretot per la
seva forma, amb els diferents “bancals” ascendents i que
ens porten a dalt de tot, mitjançant un gran forat (d’aquí el
sobrenom de Foradada).
Ara el camí és de baixada, i podem anar admirant el paisatge,
que malgrat la boira, no deixa de ser molt bonic. A la punta
d’un turó i amb unes vistes de tota la vall magnífiques es troba
l’ermita de Santa Agnès. Des de la solitud i la tranquil·litat
que ens transmet el seu enclavament, les seves petites
finestres es transformen en una porta oberta a l’univers,
amb unes vistes magnífiques. Seguim de baixada i ens
endinsem en un bosc màgic, on els arbres estan coberts,
almenys tres quartes parts per heures frondoses i que,
gràcies a la boira i a la humitat, els verds adquireixen una
forta intensitat plena de llum i de vida. Les aromes de les
plantes ens embriaguen. Ens captivem de l’entorn. Arribem
a l’ermita de Sant Roc. Aquesta és més petita però està en

un lloc molt acollidor amb una plaça al davant en un gran
arbre al mig i a un costat té la font de la Ronya. Seguint pel
bosc, arribem a la Caçoleta del Diable. Mai més ben dit, ja
que el lloc hi reuneix totes les condicions. Lloc planer, al bell
mig del bosc, ple de arbres, la bruma de la boira planejant
pel nostre costat... Per a uns, lloc de fantasmes i esperits,
per a altres, lloc de druides o celebracions satàniques...
només cal una mica d’imaginació. Continuem pel camí que
ens porta als Martells. Disposicions rocoses amb formes
molt capritxoses en forma de martell. Quan la natura es
posa a fer de les seves, mira que en sap fer de coses rares
i curioses! Perquè a veure qui té una explicació lògica de
com es van formar, o científicament, erosió, composició de
la roca, etc. Si, sí, però perquè així i d’aquesta manera?
Misteris de la natura. Hi tornem cap enrera a la Caçoleta
del Diable. Una mica més endavant aprofitem un bon lloc
per dinar. No hi ha molt temps per a la tertúlia i reprenem
la marxa.
Ens dirigim cap a la Font dels Teixets. El camí és tot ple
de Teixets jóvens (d’aquí el seu nom) si considerem que
els teixos són arbres centenaris. Té un encant especial.
Passem per la Cova dels Porcs i per la Font de l’Argilagar.
Hi trobem moltes carrasques. Arribem a l’ermita de Sant
Onofre, petiteta, bastant ruïnosa pero amb unes vistes de
la vall fantàstiques. Després ens dirigim cap a l’ermita de
Sant Simeó o també anomenada de la Columna. Està en
estat de restauració. És la més singular perquè es troba
situada dalt d’una columna de roca (tipus estalagmita) i a
la qual s’accedeix per la part del darrera. La panoràmica
és fantàstica. És el lloc idoni que t’invita a la meditació i a
la introspecció. Es compren molt millor la vida de solitud i
oració dels frares que hi vivien allí.
Poc a poc, anem deixant el bosc i tornem a la realitat. Ja som
de nou als cotxes. Parem un moment al Pi dels Enamorats
per fer un últim cop d’ull al Balneari i fer-nos la foto del grup.
Un dia més ens hem sorprès i deleitat del que ens ofereix
la natura. El que en un principi pareixia un impediment per
poder gaudir del paisatge amb la seva plenitud, es a dir,
la boira, és la que ens ha donat un toc màgic i diferent
a la sortida d’avui. El bon humor i el companyerisme són
les notes de color que sempre ens acompanyen. Ens
acomiadem molt contents fins la propera.
Amparo Monllau
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6A SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT
Del 7 al 14 de març de 2020 estava prevista la “6a
Setmana de l’Activitat Física i la Salut”. Juntament amb
entitats del poble, organismes i empreses vinculades
al món de l’esport i els nostres dos centres educatius,
es van preparar un seguit d’activitats relacionades amb
el món de l’esport i la salut. Malauradament, degut
a la pandèmia provocada per la COVID-19 i seguint les
directrius dels organismes competents, ens vam veure
obligats a suspendre les activitats previstes per als dies
13 i 14.
El dissabte, 7 de març, tot el dia vam poder gaudir de
partits de futbol base i amateur del CF Jesús Catalònia al
camp de futbol. També vam tenir tirada de la Lliga Catalana
de Birles, amb l’equip del Club Birles Catalònia.
El diumenge, 8 de març, matinal esportiva per participar
en família a la “Festa de la Bicicleta: Jesús-Aldover-Jesús”.
A la zona del camp de futbol d’Aldover, esmorzar i jocs
tradicionals per a totes les edats. Ja a la tarda, més futbol
base del CF Jesús Catalònia i l’opció de presenciar un
partit de bàsquet adaptat de lliga catalana, a càrrec de
la plantilla del Club Bamesad Vinaròs, del qual alguns
jugadors són del nostre poble.
De dilluns a divendres, activitats relacionades amb el món
de l’esport i els seus valors per a l’alumnat de l’IE Daniel
Mangrané i el CPEE Sant Jordi organitzades pels mateixos
centres educatius. Activitats “Community” entre alumnes
i famílies de l’IE Daniel Mangrané. També l’AMPA de l’IE
Daniel Mangrané oferia cada tarda a tothom l’activitat
“Calaix de Sastre”.
El dilluns, 9 de març, matinal de jocs de taula i habilitat
mental organitzada pel Casal de Jubilats Sant Francesc.
Practicar les birles de la mà dels membres del Club Birles
Catalònia i portes obertes a les instal·lacions del Club
Twist Jesús per conèixer i poder ballar amb ells diferents
disciplines.
El dimarts, 10 de març, l’alumnat de l’IE Daniel Mangrané
va poder practicar “boccia” de la mà dels residents del
Centre Icària de la Fundació Mercè Pla, i judo de la mà
del professorat del Club de Judo Tortosa Priorat. Matinal
de jocs de taula i habilitat mental organitzada pel Casal
de Jubilats Sant Francesc. Practicar les birles de la mà
dels membres del Club Birles Catalònia. Portes obertes a
les instal·lacions del Club Twist Jesús per conèixer i poder
practicar amb ells diferents disciplines de ball. També el
Club Patí Jesús mostrava les coreografies preparades per

als campionats. Com a acte final vam tindre la xarrada
“Practicar esport i passar-s’ho bé” a càrrec de Víctor Grau
i organitzada pel CF Jesús Catalònia.
El dimecres, 11 de març, matinal de jocs de taula i habilitat
mental organitzada pel Casal de Jubilats Sant Francesc. Ja
a la tarda, pràctica de birles al costat dels membres del
Club Birles Catalònia, acompanyament al Club Cicloturista
de Jesús en una de les seues sortides setmanals i
invitació de l’Associació Jesús es Mou a descobrir camins
i senderes inèdites per les rodalies de Jesús. També el
Club Twist Jesús obria les seues instal·lacions a tothom
per conèixer i ballar diferents disciplines i el Club Patí Jesús
mostrava les coreografies preparades per als campionats.
El dijous, 12 de març, matinal de jocs de taula i habilitat
mental organitzada pel Casal de Jubilats Sant Francesc.
Ja a la tarda, tirada de birles al costat dels membres del
Club Birles Catalònia, el Club Twist Jesús obria les seues
instal·lacions a tothom per ballar les diferents disciplines
que imparteixen i el Club Patí Jesús mostrava novament
les coreografies preparades per als campionats. Tancava
la tarda d’activitats una divertida gimcana organitzada pel
CF Jesús Catalònia a les seues instal·lacions.
Com s’informa a l’inici de l’escrit, ni divendres ni dissabte
vam poder realitzar ja cap activitat. Ens van quedar
pendents alguns actes, entre ells l’acte més potent
d’aquesta setmana, i que posa el punt final a tots aquests
dies dedicats a l’esport: l’acte de reconeixement públic a
esportistes i persones vinculades al món de l’esport i en
el qual és escollit el millor esportista jesusenc de l’any.
Esperem aviat poder retornar a la normalitat i trobar-nos
de nou.
Convé 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 i amb aquest ventall
d’activitat programada es vol fomentar precisament això.
La setmana 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. Agraeixo des d’aquí la
col·laboració de tothom.
Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports
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Maquinària agrícola, forestal,
de jardineria i remolcs
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JESÚS ES MOU
Des de l’Associació Jesús es mou esperem i desitgem
que tots i totes estigueu bé i porteu aquests temps
complicats de la millor manera possible.
Us volem informar que tot i aquest confinament que
estem travessant, seguim treballant i ens seguim
plantejant nous reptes i projectes solidaris.
Abans que res us voldríem comunicar que la realització
de la cursa, prevista pel proper 19 de setembre de
2020, quedarà suspesa. L’organització del Running
Series, seguint les indicacions rebudes per part del
Departament de Salut, ha pres la decisió de suspendre
els circuit aquest 2020 i reprendre’l el 2021 amb el
calendari complert.
És per això que ens agradaria informar-vos, vista la
greu afectació que ens està portant aquesta pandèmia,
que l’Associació Jesús es mou es vol sumar a La

Marató de TV3, enguany dedicada a la pandèmia del
Covid19, i contribuir així en la lluita per la erradicació
de la mateixa.
Així doncs, el proper 19 de desembre de 2020, durem
a terme una jornada solidària amb una caminada
pel terme de Jesús, posterior dinar per a tots els
participants, i continuarem l’acte per la tarda fent
així una jornada solidària i de germanor, tot els
beneficis recaptats en aquesta diada aniran destinats
íntegrament a La Marató de TV3 per lluita contra el
COVID19.
Sabem que falta molt, és molt aviat, però ens omple
d’alegria donar-vos aquesta notícia i que fóssiu
sabedors que l’Associació Jesús es mou continua
treballant per un món més solidari.
Molta força a totes i tots, seguim endavant.

El regidor Josep Pere Puig assisteix a l’acte de reconeixement a esportistes dels clubs de birles de les TE als
campionats de Catalunya 2019. Han recollit mencions Mina Morcillo, Sofia Ortega i Marta Subirats, del Club
Birles Jesús Catalònia.
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CF JESÚS CATALÒNIA
ESPECIAL COVID 19’
En aquesta edició toca realitzar una petita pinzellada
sobre aquesta situació atípica viscuda aquests
darrers mesos.
El dia 11 de març vam realitzar un comunicat a
les xarxes socials informant a tots els socis i
simpatitzants del club sobre el comunicat de la FCF,
sobre les mesures extraordinàries de prevenció del
coronavirus que constava en:
Decretar la suspensió de tots els partits de les
competicions organitzats per la FCF, durant dues
setmanes envers la situació.
Durant aquest període el club va seguir més viu que
mai tot i la situació inusual del moment, el club va
organitzar diferents concursos, reptes, iniciatives dels
petits de la casa i diverses activitats per dinamitzar
i intentar portar la situació de la millor manera per
amenitzar l’estada a casa. La resposta de tots els
jugadors, tant del futbol base com dels equips
amateurs, va ser excepcional i d’ aquí volem agrair
tota la col·laboració de tots ells.
El 23 d’abril des del club vam redactar un altre
comunicat a les xarxes on informàvem sobre el nou
comunicat de la FCF on donava per finalitzades totes
les competicions de la temporada 2019-2020.
Al llarg del confinament els membres de junta ens
vam seguir reunint amb videoconferències per poder
seguir treballant, tancar la temporada actual i un cop
fet, posar-nos en marxa per la temporada següent fins
al dia d’avui.

D’altra banda extern al tema esportiu, el club
va realitzar dues aportacions per ajudar als més
necessitats mitjançant Càritas.
El club ja està realitzant les accions per acabar de
confeccionar les plantilles tant del primer equip com
el filial, així mateix al futbol base , amb moltes ganes i
il·lusió per poder encaminar i realitzar una temporada
vinent satisfactòria i apassionant per tot el que
engloba aquest gran club.
Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat de club
mitjançant l’Ebando i també a través de les xarxes
socials:
Facebook: www.facebook.com/jesus.catalonia
Instagram: @cfjesuscatalonia
La Junta del CF Jesús Catalònia.
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CALENDARI OFICIAL DE FESTES
LABORALS PER AL 2020

HORARI EDIFICIS MUNICIPALS
OFICINA MUNICIPAL
De l’1 de juliol al 11 de setembre, l’horari d’atenció al
públic de l’Oficina Municipal serà de 9h a 14h.

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).

MERCAT MUNICIPAL
Peixateria:
Dimarts, dijous i divendres, de 19:15h a 21:00h.
CEMENTERI MUNICIPAL
Horari d’estiu:
Dies laborables: de 9h a 19h
Dissabtes i festius: de 9h a 20h
BIBLIOTECA - 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:
Juliol 2020: 22
Agost 2020: 5
Setembre 2020: 9 i 23
Aquest espai romandrà tancat dels dies 6 a 17 de juliol i
dels dies 10 a 21 d’agost.

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

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.

VACUNACIÓ GOSSOS
El proper 4 de juliol de 2020, al Pati de la Immaculada
de Jesús es realitzarà en horari de 11:00h a 12:00h la
vacunació de gossos.

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

Degut a l’elevada demanda del servei de recollida
d’andròmines i per a garantir un bon servei:
- Truqueu per a sol·licitar el servei: de 7.00 h a 15.00
h de dll a dv. Tel. 607 23 56 07
- Si podeu, prioritzeu portar els trastos vells a la
deixalleria del Poligon Industrial Baix Ebre. Horari
actual: de 16:00 h a 19:30 h.
- El servei de recollida de voluminosos es destina
a aquelles persones que no poden portar aquests
residus a la deixalleria fixa perquè no tenen vehicle
o perquè el vehicle no té la capacitat per transportarlos.
- Com a norma general, 2 m3 és el límit de lliurament
ordenat al carrer i la llargada, amplada o alçada del
voluminós a retirar no pot excedir els 3 metres. Això
vol dir que, aproximadament, està limitat a 3 objectes
per sol·licitud.
- Aquest servei NO està destinat al buidatge de pisos
i locals.

Sancions fins a 750€
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CONCEPTE

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020 - AJUNTAMENT DE TORTOSA
TERMINI DE COBRAMENT

IBI RÚSTICA
IBI URBANA

Del 30/06/2020 al 30/09/2020
1ª. Fracció: Del 29/05/2020 al 31/08/2020
2ª Fracció: Del 30/07/2020 al 02/11/2020
Del 30/07/2020 al 02/11/2020
Del 27/03/2020 al 31/07/2020
Del 30/04/2020 al 30/09/2020

IAE
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020 - EMD DE JESÚS
CONCEPTE

TERMINI DE COBRAMENT

Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa

Del 01/10/2020 al 31/12/2020
Del 01/10/2020 al 31/12/2020
De l’1 al 30 de setembre de 2020
De l’1 al 31 de desembre
Del 20/09/2020 al 20/11/2020
Del 01 al 14 de cada mes
Del 15 al 31 de cada mes

guals
per ocupació de domini públic
per serveis al mercat. 3r. Trimestre
per serveis al mercat. 4t. Trimestre
de manteniment i conservació de cementiris
llar d’infants – mensualment
escola de música - mensualment

Ajut
Ajuts per al pagament
del lloguer i minimitzar
l’impacte econòmic i
social de la COVID-19.

Ajut
Ajuts
d’urgència
social sobre pobresa
energètica.

Ajuts per atendre
situacions d’urgència
puntuals i necessitats
bàsiques
de
subsistència per a
l’any 2020.

Ajut
Ingrés mínim vital

AJUTS GENERALITAT DE CATALUNYA
Destinataris
Objecte
Persones físiques majors d’edat Accés als ajuts de lloguer,
que puguin acreditar estar en mitjançant l’adjudicació directa,
situació de vulnerabilitat econòmica a les persones arrendatàries
i social sobrevinguda a causa de la d’habitatge habitual que s’han vist
COVID-19.
afectades per l’impacte econòmic i
social de la COVID-19.
AJUTS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
Destinataris
Objecte
Les persones i/o famílies Ajuts destinats a fer front
empadronades als municipis de al pagament de deutes de
la comarca que tenen un conveni subministrament bàsics de la llar.
per la prestació del servei social
bàsic amb el Consell Comarcal
i es torben en situació de risc
d’exclusió social residencial.
Les persones i/o famílies Atenció
de
determinades
empadronades als municipis de situacions de necessitat puntuals,
la comarca que tenen un conveni urgents i bàsiques de subsistència
per la prestació del servei social en què es troben les persones
bàsic amb el Consell Comarcal que no disposen de recursos
i es torben en situació de econòmics suficients per afrontarvulnerabilitat econòmica puntual les i no estan en condicions
i/o pobresa o exclusió social.
d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres
fonts.

Termini de sol·licitud
Finalitza
el
30
de
setembre de 2020.

Termini de sol·licitud
Des de la data d’aprovació
de les bases i, d’acord amb
el següent calendari:
- Primer semestre 2020:
Data màxima 31/07/2020
- Segon semestre 2020:
Data màxima 13/11/2020.
Finalitza el dia 30 de
novembre de 2020.

AJUT GOVERN D’ESPANYA
Destinataris
Objecte
Persones físiques, que viuen soles Es configura com un dret subjectiu a
o estan integrades en una unitat una prestació econòmica, que forma
de convivència i no tenen recursos part de la acció protectora de la
econòmics basics per cobrir les Seguretat Social, i garanteix un nivell
necessitats bàsiques.
mínim de renta a qui es trobi en una
situació de vulnerabilitat econòmica.
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Termini de sol·licitud
Finalitza el dia 5 de
setembre de 2020.

PLENS EMD
CONVOCATÒRIA

5è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció
atorgada a l’Associació A Cel Obert.

Per la present, sou convocat a la sessió ordinària de
la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el proper
DIA 16 DE GENER DE 2020, DIJOUS, a les 20:30
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.- Modificació de l’hora en la periodicitat de les
sessions ordinàries de la Junta Veïnal.
4t.- Aprovació inicial del projecte tècnic de l’obra
“renovació de la gespa artificial del Camp de Futbol
de la Santa Creu.

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.

6è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció
atorgada a l’Associació de Veïns Jesús-Catalònia.
7è.- Moció de rebuig a la Resolució de la Junta
Electoral Central respecte el M.H. President de la
Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
8è.- Moció de Movem Jesús sobre la millora de la
seguretat dels vianants del tram de la carretera C-12
de Jesús fins als Quatre Camins.
9è.- Precs i preguntes.

i

Jesús, 13 de gener de 2020
EL PRESIDENT

-

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.

TELÈFONS D’INTERÈS
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

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

977 585 800

FARMÀCIA GODOFREDO

977 500 764

AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES

061

HOSPITAL SANTA CREU

977 500 533

AMBULATORI CAP BAIX EBRE

977 500 333

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

AJUNTAMENT DE TORTOSA

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
COSSOS DE SEGURETAT:
BOMBERS
GUÀRDIA CIVIL

902 197 197
977 504 595
112
977 500 108

TRÀNSIT
URGÈNCIES MÈDIQUES
(21.00 h a 8.00 h) ABS TEMPLE
URGÈNCIES

54

088
977 510 751
112

Índia
Lleixà Vernet

Noah

Vega
Marsà Mauri

Júlia
Sancho Queral

Emma
Sol Guimerà

Juliol 2020

Toni
Solà Aixendri

Martí
Ginovart Blanco

Pol
Colomé Juan

Job
Ferré Canalda

Aran
Codorniu Mars

Elba
Espuny Fabregat

Aleix
Castillo Benet

Ares
Espuny Fabregat

Castellana Peris

Mara
Escoda Pérez

Lara
Canalda Curto

Joan
Curto Vidal

Alex
Julve Pesutto

Albert
Cuevas Pérez

Ayat
Ashrif Fernández

Benvinguda als nous Jesusenscs
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#somdeJesúsiestemacasa

