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EDITORIAL
A poc a poc ens anem acostumant a conviure amb
una mascareta enganxada al nas, a mantindre un cert
distanciament social, a complir normes imposades,
i reconec que algunes poc comprensibles. Comença
a quedar lluny el record de les videoconferències
amb familiars a qualsevol hora del dia, el d’intentar
fer ioga o alguna activitat física en família, el de
sortir a aplaudir als balcons, el de fer el vermut i
respondre Quizizz cada diumenge... Sens dubte
anem normalitzant una situació impensable fa
uns mesos enrere, però malgrat es necessari que
ho fem perquè cada cop tenim més clar que ens
acompanyarà durant bastant de temps, no hem
d’oblidar la gravetat del moment que vivim i la
gravetat de les conseqüències, no només sanitàries,
que podrien comportar tornar a aquella situació
inicial. Per això hem de continuar fent el que fem:
extremar les precaucions i protegir i protegir-nos per
farragós que es puga arribar a fer el nostre dia a
dia.
Des d’un punt de vista personal el que genera
aquesta pandèmia és una incertesa molt gran: com
evolucionarà el virus?, com ens afectarà?, tindrem
una vacuna o fàrmac fiable en un termini de temps
curt?, ens tornaran a confinar?, podrem anar a
treballar amb normalitat?... Però si ampliem el punt
de visió i ens ho plantegem des d’una administració
com la nostra els dubtes són encara molts més.
Com afectarà l’activitat del nostre poble en els
propers mesos? Com repercutirà econòmicament
en les nostres veïnes i veïns? Quines necessitats
noves es generaran? Com afectarà l’economia de
l’EMD? Què podrem fer o no podrem fer en els
propers mesos? I molts interrogants més.
Però més enllà dels dubtes, hem de seguir mirant
endavant, intentant malgrat tot gestionar el nostre
poble amb l’ajuda, i esperem comprensió, de totes
les veïnes i veïns. Igual que hi ha incerteses també
tenim dades certes de com ens està afectant tot
plegat. Sabem que durant aquest 2020 hem deixat
d’ingressar per diferents conceptes uns 150.000
euros aproximadament; sabem que, de moment,
hem tingut despeses extraordinàries provocades
per la COVID 19 per un import de 10.000€ i sabem
també de la voluntat d’algunes administracions
superiors de convocar subvencions extraordinàries
per ajudar a les malmeses economies del món local.
Amb els dubtes i amb les dades reals continuarem
treballant per normalitzar també el dia a dia del
nostre Poble, en la mesura que es puga. Ha estat un
estiu diferent, però sobretot intens. Durant el mes
d’agost s’han planificat diferents obres que es van
veure aturades, i que hem volgut executar durant els

mesos de setembre i octubre per si arribat l’hivern
es podia complicar la situació.
S’han iniciat, i algunes acabat, les obres següents:
- Supressió barreres arquitectòniques als carrers
Pujada i Creu.
- Substitució de la gespa del camp de la Santa
Creu.
- Arranjament de la coberta d’un sector del
cementeri.
- Substitució d’un ramal de la xarxa de distribució
d’aigua de l’IE Daniel Mangrané.
- Millora del pou de bombeig d’aigües pluvials del
pavelló poliesportiu.
- Construcció del nou camp de birles a Jesús.
- Millora de la seguretat viària del camí del Terrer
Roig i carretera dels Reguers.
També en aquests darrers mesos hem iniciat una
campanya de conscienciació per evitar conductes
incíviques observades al llarg del temps i
denunciades per molta gent, que bàsicament
s’agrupen en tres línies d’actuació:
- El bon ús de les illes de contenidors.
- La recollida dels excrements dels animals de
companyia.
- La millora de la seguretat viària per regular
excessos de velocitat i aparcaments indeguts.
A causa de les conductes incíviques d’alguns,
ens hem vist obligat a reforçar els missatges de
conscienciació per un costat, però també a exigir a
la Policia Local una actuació més contundent amb
denúncies als infractors.
També durant el mes d’agost s’han realitzat, estudiat
i aprovat els diferents protocols de reobertura o
d’inici d’activitat dels serveis de competència
directa de l’EMD i aquells on hi participem
col·laborativament. Així, s’han redactat els protocols
de la Llar d’Infants l’Espurna, de l’Escola de Música
Manel Martines i Solà, de la biblioteca i del Pavelló
de Jesús, i participem també dels protocols de l’IE
Daniel Mangrané i del Camp de futbol de la Santa
creu.
Uns mesos sens dubte “diferents”. De fet un
any diferent i complicat, que començava amb el
temporal Glòria, que seguia amb la pandèmia i
totes les seues conseqüències, i que just fa uns
dies un temporal de vent ens feia despertar amb
un fet insòlit i trist: les fortes ràfegues havien fet
caure “l’aube”, que com sabeu és un plataner,
arbre que ha format part del nostre dia a dia durant
molts anys. A causa d’aquest fet han estat moltes
les persones que s’han interessat per la salut d’un
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altre arbre emblemàtic del nostre Poble: l’Eucaliptus
Monumental de la Plaça de la Immaculada. Des de
fa anys, i seguint les indicacions de diferents tècnics
públics i privats, l’eucaliptus té un sistema de reg
soterrat temporitzat, rep els nutrients necessaris
trimestralment i mitjançant un tractament
d’endoteràpia se li proporcionen els productes
fitosanitaris per combatre plagues. Podem dir, per
tant, que la salut de l’eucaliptus és bona, però
evidentment davant els fenòmens meteorològics no
es pot lluitar.
Sens dubte aquest 2020 serà una any que
recordarem per múltiples fets, però també per
ser l’any en què no vam tindre “festes”. Malgrat
tant al juliol com per Sant Francesc no hem pogut
gaudir dels dies de festes que eren habituals, s’han
programat diferents activitats per recordar una dates
molt assenyalades en el nostre calendari festiu.
Prudència, paciència, optimisme i solidaritat és el
que necessitarem els propers mesos per encarar
una necessària “normalitat” plena d’incerteses i
dubtes. La nostra economia i la nostra societat no
es poden permetre un altre confinament com el que

vam viure a l’inici de la pandèmia. Independentment
del que veiem a la televisió, de com evoluciona tot a
nivell mundial, podem dir que a Jesús, tot i tindre
casos positius, estem bé i per tant vol dir que
entre tots intentem fer les coses bé. Depèn de
nosaltres que les coses continuen així. Més enllà
dels protocols, dels decrets i de les recomanacions,
que hem de seguir evidentment, som nosaltres amb
el nostre sentit comú els que hem de prendre les
mesures que considerem necessàries per frenar
la propagació i protegir-nos i protegir els que ens
envolten, sobretot els més vulnerables.
Sempre acabo aquest editorial dient que davant
de qualsevol consulta, dubte o suggeriment
#mosparlem. I volem agrair els suggeriments,
queixes constructives, preguntes, etc. que rebem
perquè sabem que només treballant junts
administració, veïnes i veïns superarem
aquesta situació de la millor manera possible.
Una abraçada i cuidem-nos!
Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde
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ESPILL: COMMEMORACIÓ DE L’11S
necessaris per gaudir del nostre espill. A través de la
seua llum, podrem veure’ns millor i descobrir-nos fins
i tot una mica més.”
L’acte, retransmès a mode de programa de televisió
amb els arranjaments i l’edició a càrrec de Jordi
Allepuz, va ser una bonica manera de posar en valor
el nostre poble, la nostra gent i tota l’activitat que
s’hi fa, sobretot tenint en compte el moment complex
que estem vivint. Aquestes mirades cap a l’interior
de Jesús des de posicions “exteriors” donen també
sentit al nostre dia a dia pel tarannà acollidor que
sempre hem tingut i valorem molt positivament la
conferència feta, amb un conjunt de ‘secrets’ implícits
que van servir per posar-nos precisament davant de
l’espill i compartir el moment amb les veus de Jaume
Borja, Tere Giner, Ximo Rambla, Mari Pau Huguet,
Jesús Adell, Ignasi Fossas i Sebastià d’Arbó i amb tot
els seus lligams al nostre poble.
‘Espill’ es va poder seguir en directe a través de
l’enllaç al canal ‘Anims i Avant’ i encara es pot
recuperar per visualitzar de nou. Us animem a fer-ho
per compartir amb Jaume Borja i els seus convidats
una nova commemoració de la Diada de Catalunya al
poble de Jesús.
Per finalitzar l’acte, vam comptar amb l’actuació virtual
de la Banda de Música Manel Martines i Solà que va
interpretar Els Segadors. Una vegada més els agraïm
des d’aquí la seua col·laboració.

Un any més, hem commemorat a Jesús la Diada
Nacional de Catalunya. Enguany la vam fer la vigília, el
10 de setembre, a les 20 hores, amb un format digital
a través del canal de Youtube ‘Ànims i Avant’ que vam
estrenar al juliol.
La situació actual, que segueix marcada per
la COVID-19, va fer que com a equip de govern
busquéssem una solució alternativa que permetés
celebrar l’11 de setembre, i que el poble de Jesús
pogués tindré conferència institucional novament.
Per a aquest singular any 2020, es va fer l’encàrrec al
jove periodista jesusenc Jaume Borja Ferrando. Borja,
des de sempre molt vinculat al poble amb múltiples
col·laboracions, i amb una trajectòria àmplia en el
món del periodisme, que va començar en l’àmbit de la
televisió local en mitjans com Canal Terres de l’Ebre i
que ara desenvolupa a Cuatro després d’haver passat
per televisions com TV3 o TVE i per ràdios com Ràdio
Flaixbac.
ESPILL és el títol que Borja va preparar per enguany
i que amaga una sèrie de mirades que ell descriu
d’aquest manera: “Quan busques aquesta paraula
tan nostra al diccionari hi trobes la següent definició:
‘Superfície llisa i molt reflectora que, per reflexió dels
rajos de llum, dona imatges clares dels objectes’.
Precisament per definir-nos millor i saber realment
com som, diverses persones que no són de Jesús
però hi estan molt connectades seran els reflexos
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CARTA A L’HBLE CONSELLERA DE SALUT PER RECLAMAR
L’OBERTURA DEL CONSULTORI
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Fa pocs dies que hem entrat ja a la tardor i hem
recuperat el ritme d’activitat que sovint baixa durant
els mesos d’estiu. Enguany, però, ha estat un estiu
complex i atípic marcat també per la gestió del
dia a dia per fer front al setembre en les millors
condicions possibles.

un espai lliure de vehicles a excepció dels moments
en què s’usa com a zona de petó i adeu. A més,
la zona de darrere de la Masia és exclusivament
d’ús educatiu i permet les entrades i les sortides
de l’IEDM i de la llar sense aglomeracions i sense
vehicles, així com disposar d’una zona àmplia per
fer-hi activitats

Durant els mesos de juliol i agost hem posat en
marxa una campanya que porta per nom ‘Jesús
Cívic’ i que pretén conscienciar-nos de la necessitat
de fer un bon ús dels contenidors i dels serveis de
deixalleria i recollida a domicili; de la necessitat
d’estacionar correctament i respectar les
senyalitzacions de velocitat, i de l’obligatorietat de
recollir els excrements dels animals de companyia
i fer un bon ús de les zones d’esbarjo caní. Feta
aquesta sensibilització i veient la reiteració de les
conductes incíviques per part d’algunes veïnes
i d’alguns veïns hem demanat la col·laboració de
la Policia Local, ara no només per fer vigilància i
pedagogia, sinó també perquè faça les sancions
oportunes a aquestes actituds. Erradicar-les és
la nostra voluntat i només ho podem fer amb la
col·laboració de tothom.

Agraïm molt la col·laboració de les famílies i
l’adaptació a la nova reorganització vial, clau per
desenvolupar el curs escolar amb les màximes
garanties.
Malgrat anem avançant a poc a poc en la majoria
d’àmbits, hi ha serveis que el nostre poble
encara no ha recuperat tot i la nostra reivindicació
constant. Un exemple clar seria la reobertura del
nostre consultori mèdic que fa mesos que atén a
porta tancada o amb cita prèvia i de manera molt
restringida. La telemedicina, les cites virtuals, les
consultes en línia... poden ser útils per a una part
de la població, però no hem d’oblidar que hi ha molts
usuaris que necessiten l’atenció directa de sempre,
amb totes les mesures establertes. Després d’una
carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, i de
dues cartes a la responsable territorial, Mar Lleixà,
i després d’una moció sobre el cas aprovada per
unanimitat amb dues abstencions d’ERC Jesús,
no tenim cap resposta formal en relació a aquesta
preocupació i a aquesta problemàtica. Tot i que
aquests primers dies d’octubre sembla que hi ha
d’haver recuperació d’hores, volem també que hi
haja recuperació de serveis i com a equip de govern
seguirem reivindicant-los perquè és el que mereixem
com a poble i el que mereixem les jesusenques i els
jesusencs.

L’obertura dels centres educatius ha estat una
preocupació al llarg d’aquests mesos d’estiu.
Coordinació, protocols, passos a fer... Perquè no
hem d’oblidar el paper cabdal dels ajuntaments en
aquest moment de represa educativa, en què hem
assumit, amb responsabilitat, totes les tasques de
sempre i les que s’ocasionen per la COVID-19. Des
d’aquí volem agrair a les comunitats educatives de
la Llar d’Infants l’Espurna, de l’Escola de Música
Manel Martines i Solà i de l’IE Daniel Mangrané, així
com també del CPEE Sant Jordi, la seua disposició
per treballar de manera coordinada i amb decisions
conjuntes per fer realitat totes les recomanacions
i totes les normatives generades per la pandèmia
quant a ús d’espais, neteja, ventilacions, accessos,
etc.

El dia a dia és de gran complexitat, però ens cal ser
optimistes per tirar endavant. Amb la fórmula ‘mans
+ distància + mascareta’ hem de ser capaços
de guanyar el virus i de protegir-nos per protegir.
Cal que seguim totes les recomanacions amb el
comportament exemplar que ens ha caracteritzat
sempre i que actuem amb responsabilitat. A poc
a poc anirem recuperant l’activitat cultural i social
del nostre poble, que no és poca, i esperem que
ens acompanyeu en aquells actes que anirem
programant, sempre seguint tots els passos que
marquen els protocols.

La mesura que s’ha pogut apreciar més durant
aquestes primeres setmanes de curs ha estat
la reformulació dels espais exteriors del nostre
complex educatiu, que inclou l’IE Daniel Mangrané
i la Llar d’Infants l’Espurna. Atenent una petició de
la direcció de l’IEDM que enteníem que facilitava,
i molt, l’activitat al centre vam compartir amb la
Policia Local una acció puntual per a aquest curs
escolar que permet que l’alumnat del centre use
espais exteriors com a zones d’esbarjo i d’educació
física. Així, el Passeig Josep Puig s’ha convertit en

Cuidem-nos!
Mònica Sales de la Cruz
Portaveu de Junts per Jesús
7

BENVINGUDA PRIMAVERA
Salutacions de nou jesusenques i jesusencs.
Tristament l’actualitat segueix marcada per la pandèmia
del COVID-19, però poc a poc ens anem adaptant a la
nova situació.
S’ha demanat a la ciutadania que faci un gran esforç per
minimitzar les conseqüències que genera aquest virus,
i com sempre heu respost com era d’esperar. Sempre
trobarem fets aïllats de persones que no respecten les
mesures de seguretat i recomanacions que ens arriben
del Departament de Salut, com ara el distanciament, l’ús
obligat de mascareta, entre d’altres, però la gran majoria
sempre manteniu un comportament exemplar. No podem
baixar la guàrdia ni permetre que fets aïllats puguin
suposar un rebrot de contagis, hem de seguir pensant
en el bé col·lectiu i en totes aquelles persones, sigui
familiars, amics o coneguts, que estan dins del col·lectiu
de risc, i fer els possibles per garantir el seu benestar i
de el de tots. Segueix sent una lluita col·lectiva i hem de
ser solidaris, i ara més que mai.
Començades les classes als col·legis, s’ha fet un gran
esforç pel Departament d’Educació, centres i AMPES,
per tal que l’inici de les classes a les escoles sigui el
més segur per als nostres fills. Si es produeixen fets
aïllats de contagis, s’activaran els protocols establerts.
Com us deia en línies anteriors, no abaixem la guàrdia,
aquesta lluita no ha acabat encara, siguem prudents i
respectuosos i seguim totes les recomanacions.
També aquest fi de setmana passat, ens ha trastornat
la trista notícia del trencament d’uns dels arbres
emblemàtics com és “el de l’aube”. Els forts vents del
cap de setmana, units a mal estat d’un arbre envellit,
han propiciat que aquest es trenqués en part de la seva
escorça i els Bombers haguessin d’actuar ràpidament
per minimitzar els riscos i assegurar la zona, amb el
que han hagut de talar part del mateix. Això ens ha de
posar en alerta i mantenir aquells arbres emblemàtics
com l’Eucaliptus de la EMD en perfecte estat, donat que
el vent és un implacable enemic contra aquests tipus
d’arbres. Tristament, l’aube era símbol de l’incivisme
d’alguns ciutadans, que segueixen utilitzant la zona de
la illeta de contenidors per dipositar deixalles de forma
indiscriminada, embrutant la zona i deixant una imatge
lamentable com podreu observar a la fotografia i tants cops
heu pogut observar passant per aquella zona i d’altres
del poble. Aquests fets,
que han estat denunciats
nombrosos cops a nivell
individual, col·lectiu i per
grups polítics, ha propiciat
que en molts cops s’hagin
pogut denunciar els fets,
amb la tramitació de les
pertinents
denúncies,
però els abocaments es
segueixen produint, amb
el que aprofitem aquestes
línies per fer una crida al
civisme i el sentit comú

d’aquella minoria que sempre hi és; en la zona de l’aube
i en tota la resta de contenidors distribuïts pel nostre
municipi, siguem respectuosos i mantenim el nostre
poble net, és cosa de tots!!!
Tot no han de ser males notícies, així que estem satisfets
per la substitució de la gespa del Camp de Fútbol de la
Santa Creu, una reivindicació que feia molt de temps que
s’havia demanat i a la que el nostre grup polític sempre
havia donat el seu suport. Aquesta renovació de la gespa i
annexes, farà que tots els jugadors que formen la plantilla
del Catalònia en les respectives categories, puguin jugar
de forma adequada i minimitzar les lesions, amb el que
ben segur que ens seguiran donant moltes alegries i bons
moments de futbol. Agrair també i aprofitant aquestes
línies dedicades a l’esport en el nostre poble, la tasca
de divulgació que fan els diferents esportistes del poble
de Jesús, dignes ambaixadors dels nostres colors arreu
del territori nacional i internacional, a nivell individual o
col·lectiu, com fan des de l’equip de birles, de patinatge,
de ball i dansa, atletes a nivell individual, el club
cicloturista “Primitivo Conesa”, el CF Jesús Catalònia,
equips de pàdel i un gran etcètera sense voler de deixar
de nombrar a ningú, amb la presència destacada del pilot
al mundial de Moto 3, Jeremy Alcoba, qui ha corregut
aquest fi de setmana al circuit de Montmeló en el gran
premi de Catalunya, on va
lluir en el seu casc els colors
del nostre poble com podreu
observar a la imatge que va
penjar als seus comptes en
les diferents xarxes socials.
Feu que ens sentim orgullosos
de tots vosaltres i feu que el
nostre poble sigui conegut com
un referent en l’esport, a tots,
moltes gràcies!!!
Ens acomiadament de vosaltres, no deixant de desitjarvos una bona festivitat del nostre patró Sant Francesc,
tot i que les celebracions estaran limitades o seran
simbòliques, l’esperit festiu del nostre poble i el suport a
les nostres tradicions seguirà ben ferm, com sempre ha
sigut i sempre serà.
Atentament, Judit Domènech, regidora del grup
municipal d’ERC a l’EMD de Jesús i
Albert Queral, portaveu del grup municipal d’ERC a
l’EMD de Jesús.
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Veïns i veïnes de Jesús,
El temps va passant i aquesta pandèmia, lluny de
desaparèixer, sembla que ha vingut per quedar-se una
bona temporada: els contagis no deixen d’augmentar
dia a dia, i sembla que aquest malson, que tots
pensaven que ni ens tocaria sofrir quan el veiem com
apareixia per la Xina, encara tocarà suportar-lo una
bona temporada.
Aquest virus ha posat el nostre sistema contra les
cordes. Venint ja d’una època de grans retallades,
les quals no s’han revertit, s’hanfet evidents les
deficiències que han deixat en la sanitat pública,
per citar un exemple,doncs s’han hagut d’improvisar
molts hospitals de campanya, a més del fet que molts
professionals sanitaris han hagut de fer moltes hores
extra per tal d’atendre la gran demanda, molts cops
en condicions laborals molt precàries, i fent horaris
verdaderament llargs.
D’altra banda, la pandèmia també ha obligat a prioritzar
sobre dos elements claus en la nostra societat: la
salut i la vida de les persones i l’economia. Sembla
ser que una cosa no és compatible amb l’altra. Alguns
creuen que no es pot aturar l’economia pel virus, però
si tothom emmalalteix, qui tindrem per poder reactivar
l’economia? A més quin sentit té sanejar l’economia
quan els que l’hem de “gaudir” emmalaltim?
Un altre element que cal valorar positivament del
Covid és el descens de la contaminació durant
l’època del Confinament. Els nivells de contaminació
tan ambiental com a les aigües van descendir fins a
tal punt que ens van oferir imatges com els canals
de Venècia amb aigües cristal·lines o bé imatges de
Barcelona amb el cel com mai abans s’havia vist. Per
això mateix, aquesta parada, que tan va afectar a
l’economia, va resultar enormement beneficiosa per al
nostre planeta, que va poder prendre un descans de

les altes exigències al qual el tenim sotmès. D’aquesta
manera, vam poder veure com la natura tornava a
reconquerir el que per dret li pertanyia. Però amb la
tornada a la normalitat, les imatges de mascaretes de
paper tirades pel terra, a les platges i als rius s’han
tornat d’allò més comú. Cal cuidar el nostre planeta,
ja que és l’única casa que tenim.
Ja en política municipal, el passat Ple Ordinari de
la Junta Veïnal de l’EMD de Jesús, el primer que es
va fer presencial després del confinament, Movem
Jesús, va presentar una moció per a la construcció
d’una deixalleria municipal, atès que actualment
la deixalleria municipal de Tortosa queda al polígon
industrial. D’altra banda, aquesta moció es va
presentar com una alternativa per poder fer front a la
problemàtica de la recollida de residus, de la qual ja
hem reivindicat la seva millora anteriorment. La moció
va rebre els vots afirmatius dels partits de l’oposició,
però va rebre el vot en contra del Junts per Jesús,
el partit que actualment està al govern, tot i que el
mateix grup va reconèixer que era una bona proposta.
Com a actuacions de govern, valorem positivament la
posada de la gespa artificial del Camp de Futbol de la
Santa Creu, projecte que vam aprovar tots els grups
del govern i que tots portàvem al programa electoral.
Ara venen unes festes de Sant Francesc també diferents,
que toca viure amb un cert nivell d’aïllament. No
podem abaixar la guàrdia davant la Covid-19. Amb més
de 31.000 morts a tot l’Estat, i amb més de 700.000
infectats, cal seguir en tot moment les recomanacions
establertes per les autoritats sanitàries. Actualment,
no ens podem reunir amb més de sis persones, de
manera que cal seguir aquests consells a fi d’evitar
possibles rebrots. Afortunadament els brots que hi ha
hagut aquí a Jesús s’han controlat ràpidament, però
tot i això no s’hi val a badar.
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Benvolguts Jesusenques i Jesusecs,
La salut és un dels bens més preuats dels que
disposem i el nostre sistema de salut pública és clau
per ajudar-nos a conservar-la. Ara, per la pandèmia,
tot aquest sistema de salut s’ha vist trastocat i la
reorganització dels serveis ha fet que ens quedem
durant molt de temps sense el servei de consultori
mèdic a Jesús. Actualment ja s’han tornat a restablir
alguns dies d’assistència presencial, però encara
estem lluny de tornar a disposar d’un servei com
el que teníem abans. És fonamental que l’atenció
primària no es deixi caure perquè d’això en depèn
que tinguem l’atenció mèdica adequada. Per tant,
una de les nostres prioritats, serà treballar per
aquest objectiu.
També relacionat amb la salut, però en un altre àmbit
més especialitzat, tenim al nostre poble el servei de
radioteràpia de les Terres de l’Ebre, el qual el Servei
Català de la Salut, dirigit per ERC, va proposar
de traslladar a les instal·lacions sobresaturades
de l’Hospital Verge de la Cinta. Aquesta proposta
absurda va fer evident la poca visió estratègica
d’ERC sobre aquesta instal·lació i demostra
novament la insensibilitat sobre les repercussions
negatives que això podria tenir sobre el nostre
poble, i sobre salut la ciutadania en general. Veient
aquesta manca de sensibilitat envers la gent de
l’Ebre, el grup municipal del PSC a l’Ajuntament de
Tortosa, va presentar al ple de desembre de 2019
una moció demanant que aquesta instal·lació seguís
al nostre poble. La moció va ser aprovada gràcies
al recolzament del PSC, JxTortosa, Movem, C’s i
Cup, i va ser el primer pas per aconseguir que les
instal·lacions de radioteràpia és quedessin a Jesús
i també per impulsar la instal·lació del nou aparell
d’última generació, donat per la “Fundación Amanció
Ortega Gaona”, que després de 2 anys encara no
s’ha instal·lat per falta de previsió i mala gestió
del Servei Català de la Salut. En aquest moments

només s’ha anunciat per
la Directora Territorial de
Salut, Sra. Mar Lleixà,
que es posposarà el
canvi d’ubicació i que
s’instal·larà el nou aparell
en el termini d’un any. El
PSC a Jesús i a Tortosa
continuarà
treballant
perquè es compleixi la
promesa que s’instal·larà
aquest aparell i també
per a què es mantingui
la seva ubicació al nostre
poble.
En un altre ordre de
coses, m’agradaria parlar
també del greu problema
que tenim al nostre poble a l’hora de gestionar les
escombraries de l’aube, arbre que lamentablement
ha sofert greus danys aquests últims dies pel
fort vent. Cal seguir treballant per aconseguir
que aquest punt no sigui un punt descontrolat
d’abandonament de tot tipus d’escombraries, donat
els problemes que això genera. No pot ser que
encara hores d’ara, i sovint, s’hi aboquen deixalles
al terra com si es tractés d’una deixalleria. Més,
quan existeix un servei de recollida domiciliària per
a determinats elements voluminosos; i per altres no
tant voluminosos, la deixalleria mòbil. De la mateixa
manera, hi ha qui tampoc té la cura necessària amb
la brossa ordinaria arribant a l’extrem de deixar-la al
terra tot i haver contenidors mig buits. Cadasqú de
nosaltres ha de predicar amb l’exemple, per això,
critiquem, si cal, i reivindiquem, si cal, però, posemhi de la nostra part, tots i totes.
Atentament,
Àngel Pinyol, membre de la junta veïnal.

25N DIA PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

‘VÍCTIMES’
20h al Canal de Youtube ‘Ànims i Avant’
Amb la col·laboració de l’Associació de Dones de Jesús
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#mosparlem
“N
ascut a Vallibona el 2 d’agost de 1940,
mossèn Paco Vives just fa 20 anys que
és un jesusenc més.
Al costat de tothom que el necessita i
salvaguarda dels nostres preuats bens
culturals, materials i immaterials: església,
pessebre vivent, Jesús en el temps...
Voluntariós, treballador, entusiasta... En
resum: un “bon home”, un company de
camí d’allò l’espiritual, sí, però també d’allò
terrenal, de cada dia, de cada hora, de l’ara i
aquí.

“

Fer de “Mossèn” és una circumstància o una
passió?
Una passió, però en la vida també compten les
circumstàncies. Ja ho deia Ortega i Gasset: “Jo sóc
jo i les meues circumstàncies.”

amb...

MOSSÈN PACO
VIVES

a la muntanya del Greggio. Li digueren a Mario:
Com és que ha canviat la muntanya des que està
el poverel·lo? La muntanya no ha canviat i nosaltres
tampoc, digué. Som els mateixos, però ell ens ha
fet descobrir el que hi ha de millor en cadascú de
nosaltres. Hem guanyat en dignitat.

Si hagués de posar-li una data d’inici, aquesta
seria...?
Impossible, ha estat tot un procés. Destaco dos
moments, sense data: un quan vaig anar de Vicari
a Ferreries que vaig estar molt a gust, i l’altre quan,
ajudat pels forasters, vaig descobrint el valor del
meu poble, cosa que em va ajudar a estimar de
veritat tots els pobles on he estat. Ho deia Teilhart
de Charden: “ Estima la teua terra que ella agraïda
et pujarà en braços fins al mateix Déu.”

Què li aporta com a persona?
La persona és un ésser en relació. Com més ens
relacionem més ens realitzem com a persones.
Només cal mirar el cos humà: les mans, els peus,
els ulls, la boca... tot està dirigit de cara els altres.
Deia Albert Einstein: “Cent vegades al dia me’n
recordo que la meua vida exterior i interior estan
basades en els esforços dels altres éssers humans,
vius o morts.”

Qui o què li desperta aquest neguit?
Al poble hi havia un grupet de seminaristes que van
crear un bon ambient: anàvem d’excursió, jugàvem
a futbol, fèiem teatre... Un dia el mossèn del poble
em digué: “Paco, tú no voldries ser com aquests
seminaristes? Vols anar a estudiar al Seminari?”
Vaig dir que sí, però que ho havia de parlar amb els
pares.
Allò no era la vocació, la vocació vindria més tard.
Tenia 11 anys quan vaig venir a estudiar a aquest
mateix lloc que ara visc i que llavors era Seminari,
el que la gent deia “els Xamonets”. Era l’any 1951.

Quina és la part negativa?
Els defectes, que en tinc com tots. Un molt
significatiu és que em costa acceptar quan les
coses no surten bé. La imatge del caragol és molt
significativa: quan les banyes del caragol topen en
alguna dificultat, les tanca a l’instant.

I actualment què el motiva?
La gent. Poder ajudar a descobrir el millor que hi ha
en cada persona. Això és el que feia Sant Francesc

Quins han estat els seus objectius?
El dia que vaig venir a Jesús, el 29 de setembre de
l’any 2000, em vaig proposar uns objectius inspirats

Li ha descobert alguna vessant inesperada?
Inesperada no, però la considero molt sorprenent:
que essent tots persones humanes tots som
diferents. Això és un riquesa de la humanitat. I si
som diferents en allò físic, com serà en l’aspecte
dels pensaments, sentiments, desitjos...?
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L’ENTREVISTA

en el pregària que s’atribueix a Sant Francesc:
“Senyor fes de mi un instrument de la teva pau! Que
on hi hagi odi, hi posi amor...”

a representar-lo al Poble Espanyol de Barcelona i
el nom del poble de Jesús es dona a conèixer al
nombrós públic que assisteix a les representacions.

Com veu Jesús d’aquí a 10 anys?
Jesús serà com els jesusencs vulguem. Ja sabeu
el conte de l’alumne que es volia burlar del seu
professor. Portava un moixonet dins les mans
tancades i li digué: porto un moixonet, està viu o
mort? I ell pensava si diu que està viu premeré fort
les mans i el mataré, i si diu que està mort obriré
les mans i el deixaré volar. El professor que se les
sabia llargues després de pensar un moment digué:
el moixonet estarà com tu vulgues.

Què destacaria del poble de Jesús?
Que són molt jesusencs. Hi ha jesusencs que viuen
fora perquè quan es van casar no hi havia pisos,
però han fet la seua parella jesusenc o jesusenca.
Participen en totes les celebracions del poble.
I què li manca (al poble, a la gent...)?
Neteja de carrers, contenidors de brossa i
arranjament de façanes de les cases, encara que
les humitats que hi ha en moltes cases que hi viuen
ho dificulten molt. M’agradaria que es fes prompte
el consultori mèdic per tenir un servei més bo.

Un adjectiu que el defineixi?
Penso que sóc creatiu, o almenys m’ho diuen.
Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Jesús té un esperit festiu i la festa és creativitat.

Què demana als seus representants?
Que no es perdin les arrels. Ho diu la dita popular:
“El poble que no perd les seues arrels no perdrà mai
la seua identitat.”

Així ser jesusenc per a vostè significa...?
Ser una persona festiva, acollidora, participativa...,
molt de Jesús.

Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble que
viu més intensament (festes, fires, actes...)?
Són molts, però per la meua implicació és el
Pessebre Vivent. El missatge que es vol transmetre
i el nombrós públic assistent després de tants anys
mereixen que cada any hi haja novetats. Hem passat
de ser un pessebre estàtic a ser un pessebre on els
actors parlen, canten i ballen. El primer any que hi
va haver actors parlant em varen dir que si actuava
i parlava ells també ho farien. I així va ser.

Com creu que ha projectat el nom de Jesús amb la
seua activitat?
Principalment a través dels Campaments i del
Pessebre Vivent. Són molts els xiquets i les xiquetes
de Jesús que han participat en els campaments. I
a Vallibona, i entre els nombrosos forasters que hi
van a l’estiu, parlar de Jesús resulta molt familiar.
Al Pessebre Vivent assisteix gent de tota la
comarca i comarques veïnes, fins i tot de Barcelona,
Tarragona, Saragossa... En tres ocasions hem anat
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020
s’havia donat inici a principis d’any).
Per aquest motiu s’ha decidit tirar endavant només la
primera de les opcions guanyadores dels Pressupostos
Participatius de l’edició anterior i que s’havien
d’executar durant l’any en curs.
L’obra guanyadora: SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES als carrers Creu i Pujada, s’ha
dut a terme durant aquest mes de setembre, abans de
l’inici del curs escolar, amb una valoració molt positiva
de l’actuació que té per objectiu fer de Jesús un poble
inclusiu i sense barreres.
Seguim treballant de manera conjunta amb ASSIDE,
l’entitat que va presentar la proposta, perquè aquesta
siga només una de les moltes actuacions que
milloraran el nostre poble.
Pel que fa a les inversions durant l’any 2021, i per
tant també a la propera edició de Pressupostos
Participatius, les circumstàncies actuals ens fan ser
prudents i curosos. Encara que valorarem un possible
dèficit econòmic de les administracions, paral·lelament
amb el pas dels mesos, analitzarem la possibilitat
de realitzar un procés participatiu complert durant el
2021: estudi, presentació de propostes, valoració de
les mateixes, votació i execució final.
No serà l’única manera de participar que us
proposarem: volem saber la vostra opinió, en aquest
i altres temes, però sobretot el que més desitgem és
poder seguir construint junts el poble que volem.
Estigueu atents! Us anirem informant.

Encarem la fi d’un any atípic pel que fa a moltes de les
qüestions que ens havíem marcat com a prioritàries
ara fa uns quants mesos. Així, si bé vam iniciar l’any
2020 anunciant canvis importants en referència al
reglament de Pressupostos Participatius destinats
a facilitar la presentació de propostes individuals,
i el fet de poder-les treballar de manera conjunta, el
desenvolupament “normal” del termini de presentació
i d’execució de propostes dels mateixos no ha
escapat de les afectacions que hem hagut de viure
com a administració: un any completament irregular
per causes diverses.
Al mes de gener el pas del Glòria va afectar no només
els camins municipals, també les modestes arques
municipals de l’EMD. La partida d’inversions inicialment
prevista per a l’any 2020 es va veure greument minvada
per unes actuacions que van demanar immediatesa
absoluta i així garantir l’accessibilitat dels veïns i
veïnes als camins municipals més malmesos pel
temporal.
Amb el pas dels mesos el pressupost s’ha vist també
seriosament afectat per la Covid-19, no només per
l’increment de la despesa econòmica de les partides
destinades a pal·liar els seus efectes (seguretat,
neteja, personal...), també per les quantitats que
s’han deixat d’ingressar en concepte de taxes, cànons
i subvencions.
És per tot això que des de l’equip de govern s’ha hagut
de reestructurar bona part del pressupost, també
el destinat a inversions, per tal de donar solució
a les diverses afectacions que hem sofert (sense
desatendre els compromisos ja adquirits i als quals ja

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana
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OBRES I MILLORES

SUBSTITUCIÓ GESPA CAMP DE LA SANTA CREU

FOTO: PAU PUIG DE FÀBREGAS

PINTURA I MILLORA AULES LLAR

FOTO: PAU PUIG DE FÀBREGAS
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COMMEMORACIÓ DIA INTERNACIONAL LGBTI

OBRES I MILLORES

NOU CAMP DE BIRLES

ITV AGRÍCOLA

CANVI CANONADA SUBMINISTRAMENT
AIGUA IEDM

DONACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ TRASTAMARA

SIGNATURA DEL CONVENI AMB ELS 7C
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ELS NOSTRES DINERS, ALS NOSTRES POBLES

SANT JOAN 2020
Com es tradició, el dimarts 23 de juny arribava al
nostre poble la Flama portada directament del cim
del Canigó per encendre, com mana la tradició,
les nostres fogueres. Enguany, i marcats per les
circumstàncies provocades per la pandèmia de la
COVID, 19 vam haver de reorganitzar l’acte. De la
mà de la gent d’Òmnium Terres de l’Ebre rebíem a
l’ajuntament el quinqué que albergava la simbòlica
Flama. Un cop llegit el manifest el foc del Canigó
va ser exposat a l’entrada de l’edifici per poder ser
visitat des de l’exterior. Va estar tota la nit cremant
per recordar així el seu simbolisme.
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INICI D’UN NOU CURS ESCOLAR A LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
2020/2021
Un curs més la llar d’Infants
l’Espurna ha obert les seves
portes per acollir als xiquets i
xiquetes, però amb la singularitat
que ens trobem immersos en
plena pandèmia de la covid-19, fet
que suposa encarar el curs d’una
manera diferent, adaptant-nos
constantment a les circumstàncies
de l’entorn i als diferents protocols.
Des de la llar d’Infants us volem
transmetre un missatge de
confiança en aquest inici de curs
en el que s’han pres les mesures
indicades
pel
departament
d’Educació i Salut, per tal de
garantir la major seguretat
possible per a tots els membres
de la comunitat educativa.
Volem agrair a totes les famílies
la confiança depositada en la llar
d’Infants ja que la majoria de places estan cobertes i fins i tot
amb llista d’espera.
Malgrat estar en plena pandèmia els xiquets i xiquetes
necessiten cobrir les seves necessitats de socialització,
emocionals i cognitives a través de la interacció amb els seus
iguals, des de la llar d’infants els ajudem a cobrir aquestes
necessitats a través d’entorns motivadors i enriquidors.
Durant aquestes setmanes els xiquets i xiquetes han tingut
contacte per primera vegada amb la llar d’infants o després
de molts mesos a casa, i ens trobem en el procés d’acollida
d’aquests infants. Una acollida respectuosa, tenint en compte
les seves necessitats per tal que a poc a poc estableixin
una seguretat afectiva a través de la relació amb la seva
educadora i puguin gaudir de l’activitat lliure i autònoma per
poder construir els seus aprenentatges.
Serà un curs complicat però els éssers humans tenim la
capacitat d’adaptar-nos i sortir endavant, i aquesta capacitat
s’aprèn des de ben petitets.
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ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
Ja hem començat el nou curs 2020-2021. Un curs
marcat per la COVID-19 i que ens ha fer reinventar
en mesures i protocols òptims per garantir una bona
tornada a l’EMMS. El dia 14 de setembre vam tornar
a obrir les portes de l’escola de música i ho vam fer
amb moltes ganes. Havien passat 6 mesos des de
que aquell 13 de març vam haver de confinar-mos.
Durant aquest període han passat moltes coses que
han fet que creguem en una cultura segura i també en
una escola segura.
A l’EMMS hem adequat totes les aules als protocols
de seguretat de la COVID-19: gel hidroalcohòlic, líquid
desinfectant, mascaretes, pantalles i fins i tot a les
aules d’instrument hem posat mampares protectores.
Tot un seguit de mesures per que els xiquets i xiquetes
que venen estiguin en un entorn segur.
La primera setmana de classe vam fer la pertinent
reunió amb els pares i mares de manera telemàtica
per garantir els protocols. Gràcies des d’aquí a tots
els pares i mares per confiar amb nosaltres.
Els grups instrumentals i vocals de l’EMMS començaran
els seus assajos la primera setmana d’octubre i ho

farem garantint les distàncies de seguretat en tot
moment.
Des de l’escola i la banda hem preparat, com sempre,
un seguit d’actes, concerts i audicions que enguany
aniran supeditats a la COVID-19 per saber si es poden
realitzar o no. La primera activitat que tenim són les
festes de St. Francesc, on actua la Xaranga «Los
Martines» el dissabte 3 d’octubre fent una cercavila
pels carrers del poble, i la banda Manel Martines i
Solà el diumenge 4 d’octubre interpretant dues peces
després de la missa en honor al patró. També està
previst el dissabte 28 de novembre fer el concert de
Santa Cecília.
Des d’aquí també dir-los que la matrícula continua
oberta, si algú/na està interessat/da pot passar de
dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 per l’EMMS, això
si amb mascareta i seguint els protocols de llimpiesa.
Enviar-nos un correu electrònic a:
bmanelmartinessola@gmail.com,
o trucar al 977 500 446.
Aquest curs serà especial per molts motius però fem
que ho sigui per la música!!
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CAP DE SETMANA ÀNIMS I AVANT
10, 11 I 12 DE JULIOL DE 2020
van sumar. Des d’aquí volem agrair a tothom la seua
col·laboració per tot el recollit. Un cop més el poble
de Jesús, en aquests moments tan complicats per la
maleïda pandèmia, va mostrar la seua solidaritat. Tot
el recaptat va ser lliurat a la gent de Càritas Jesús. La
mateixa tarda, i en el marc de la festivitat de “Sant
Cristòfol” es va realitzar la tradicional benedicció de
vehicles.
Ja a la nit, sopar de paella a domicilis, terrasses i
balcons. Mentrestant al canal de Youtube podíem
gaudir dels vídeos enviats per a la nit de de playbacks
“Penyes 2020” i d’una nova edició de “Sagrantana
Club Confinada”.
Ja el diumenge, 12 de juliol, al migdia els membres
de la Secció de Festes acompanyats de pubilles i
hereus vam dur a terme l’emblemàtic acte de “Festa
de benvinguda a nous jesusencs i noves jesusenques”
lliurant a domicili l’orla i el fermall del poble. A la nit, i
com a acte de cloenda, l’Associació Cultural 7 Cervells
va disparar focs artificials des de diferents terrats del
poble. Acte emotiu, màgic i espectacular, per tancar el
cap de setmana “Ànims i Avant”.
Esperem poder-nos retrobar de nou ben prompte!

Coincidint amb el que hauria estat el primer cap de
setmana de la nostra Festa Major, de la mà de la Secció
de Festes i sempre d’acord a la normativa vigent,
es van dur a terme un conjunt d’actes presencials i
virtuals per reviure així, amb família i amics, el caràcter
festiu del nostre Poble.
El divendres, 10 de juliol, acompanyats de les Gralles
i Tabals de Jesús l’equip de la Secció de Festes vam
realitzar el lliurament de bandes i distintius a pubilles
i hereus. Des d’aquí volem agrair a les 16 pubilles,
als 13 hereus, i les seues famílies la col·laboració
i bona predisposició davant d’aquest escenari tan
excepcional i incert que ens toca viure.
Ja a la nit, i al canal de Youtube creat per a l’ocasió,
vídeo de presentació de pubilles i hereus del 2020,
vídeo i fotografies del grup de Gralles i Tabals de
Jesús, i vídeo dels millors moments de les mítiques
“Nits de Penyes”.
El matí de dissabte, 11 de juliol, la Xaranga Los
Martines portava la música per carrers i places del
poble. A mitja tarda eren els membres de la Secció
de Festes els encarregats de passar pels carrers i
places de poble per recollir aliments i donatius per
a la “Capta Solidària”. En finalitzar la batuda per tots
els domicilis, “Marxa Solidària” acompanyats del
nostre patró i de les moltíssimes entitats que s’hi

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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ACTES ÀNIMS I AVANT

INICI D’ACTES

GRALLERS DE JESÚS

XARANGA LOS MARTINES

SAGRANTANA CONFINADA

BENEDICCIÓ I CAPTA SOLIDARIA

PUBILLES I HEREUS

PUBILLES I HEREUS

24

PUBILLES I HEREUS

FOTO: PAU PUIG DE FABREGAS

FOCS DES DELS TERRATS

BENVINGUDA ALS NOUS JESUSENCS
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PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ
Accessibles a la web del centre i compartit amb tota
la comunitat educativa pels mitjans de comunicació
habituals, s’han publicat el Pla d’obertura del centre,
el Pla de neteja i el Pla de funcionament del menjador.
En reunions telemàtiques per nivells, es va presentar
el Pla d’obertura, que recull totes les mesures que
s’han implementat en el marc de la pandèmia per
Covid-19. Aquestes podran variar al llarg del curs en
funció de l’evolució de la pandèmia i sempre seguint
les instruccions de les autoritats sanitàries però,
en qualsevol cas, en aquest pla es preveuen les
mesures aplicables davant dels possibles escenaris
durant el curs, assegurant la continuïtat formativa i
l’acompanyament de l’alumnat i famílies.
Grups
estables,
fluxos
de
circulació,
horaris,
espais, protocol d’actuació,
proposta
educativa
en
diferents escenaris, pla
d’actuació davant sospites,
així com el pla de neteja i
funcionament d’acollida i
menjador, es poden trobar
explicitats
en
aquest
document.
També a la web del centre,
s’han compartit infografies
per nivells, on es fa un
resum de les principals
mesures
establertes.
Aquestes també s’han fet
arribar mitjançant el correu
electrònic del centre.
Des de l’Institut Escola
s’ha volgut agrair a tota
la comunitat educativa,
mitjançant un missatge
i
il·lustració
d’Ignasi
Blanch, l’actitud proactiva i
responsable durant aquest
inici de curs. Un cop més
#junt@smillor ens estem
sortint.
A més, en una aposta per
les noves tecnologies i per la
millora de les comunicacions
amb el centre, a l’Institut
Escola Daniel Mangrané
s’ha decidit començar a
utilitzar l’aplicació mòbil
Dinantia. Es tracta d’una
nova eina senzilla i ràpida
que facilitarà la comunicació
entre el centre i les famílies.
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MURAL #DINSTEU
Seguint amb la línia de treball del centre, que d’una
manera especial posa de relleu la perspectiva que la
cultura transforma, a l’Institut Escola Daniel Mangrané
hem volgut continuar incorporant l’expressió artística
com a eix vertebrador d’aquest especial inici de curs.
Una perspectiva que ens va fer mereixedors del premi
Escola Baldiri 2020.
A partir del projecte #TeixintXarxes, que impulsem al
centre des de finals del curs passat i que des de la
perspectiva de treball en xarxa ens ha permès començar
a teixir vinculació amb entitats, associacions i artistes
del territori, s’ha materialitzat la primera acció.
De la mà de l’artista gràfica Lara Gombau, qui ha
treballat de manera coordinada amb l’equip docent
i directament amb l’alumnat, hem elaborat un mural
compartit, mitjançant el qual, l’alumnat ha pogut
exterioritzar les emocions que s’han anat produint
durant aquests mesos, posant-los-hi nom i vinculantles amb una expressió artística i personal, que ha
acabat representant el mural #dinsteu.

Lara Gombau és una il·lustradora, dissenyadora i
muralista, una artista polifacètica que es caracteritza
per la capacitat de camuflar-se en tota mena
d’ambients, suports i registres, captant l’essència
de cada projecte i adaptant-se a les necessitats de
cada situació, en aquest cas, el projecte realitzat, ha
permès potenciar al màxim la gestió de les emocions
als xiquets i xiquetes que hi participen i fent-ho amb
un estil figuratiu i expressiu.
El projecte #TeixintXarxes continuarà implementantse durant tot el curs escolar i posarà el centre en
col·laboració amb altres agents externs com l’Escola
de Música de Jesús, l’Escola de Teatre de Tortosa,
Ràdio Tortosa, el Camp d’aviació de la Sénia, Dilluns
d’Art al Forn, l’Observatori de l’Ebre, l’Escola d’Art de
Tortosa, La Binota o Pere Estupinyà, entre altres.
Podeu trobar aquesta i altres informacions a la web
del centre i al compte de Twitter (@IEDMangrane).
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AMPA IEDM
Enrere queda ja aquell dia de març que a corre cuita
ens van enviar a casa durant uns dies. Dies que es
van convertir en setmanes, setmanes que es van
acabar convertint en mesos. Tot a quedat enrere i
finalment hem pogut tornar a les classes. Ho hem
fet amb totes les mesures de seguretat necessàries
per garantir que la covid19 no ens torni a aturar.
Les circumstàncies que vivíem no ens van permetre
que els alumnes s’acomiadessin de la nostra
estimada Imma Martí, que per motius laborals va
decidir marxar a una altra empresa. Des d’aquí li
donem les gràcies per la seva dedicació, li desitgem
molta sort i li enviem una forta abraçada de part
nostra, de tots els xiquets i xiquetes i de les seves
famílies.
Aquest fet ens va portar a oferir uns llocs de treball.
Vam rebre uns quants currículums, els vam estudiar
tots i vam fer una entrevista a totes les candidates.
Després vam decidir que tres es quedarien amb
nosaltres, Míriam, Montse i Ainhoa, que juntament
amb Cristina, Carme i Magda formen el nostre equip
de monitores i amb Laura com a cuinera i Lupe com
a netejadora són l’equip de personal de la cuina i
menjador de l’AMPA. La veritat és que estem molt
contents de tot l’equip i esperem que les famílies
també ho estiguin.
Les mesures de seguretat presses han estat
supervisades per l’equip directiu del centre i
aprovades al Consell Escolar del centre. Bàsicament
es basen en presa de la temperatura, higiene de
mans, desinfecció d’espais, ventilació dels espais,
grups estables de convivència i utilització de la
mascareta quan no estan menjant.

L’AMPA juntament amb l’equip directiu i l’EMD han
instal·lat una petita porta d’accés a la pista. Una
porta amb timbre i automatisme que ens permetrà
desallotjar el transit de persones per dintre de
l’edifici principal. Els pares que portaran als infants
al servei matinal, venen a buscar tickets o beques i
els comercials i repartidors podran utilitzar aquesta
porteta que els facilitarà l’accés al menjador sense
haver d’entrar dins de l’edifici.
Aquest any, per motius de seguretat, no vam poder
disposar de diferents espais per poder oferir un
ampli ventall d’activitats extraescolars. Per la qual
cosa vam decidir unificar totes les extraescolars
en una de sola, una espècie de servei d’acollida
a la tarda que hauríem ubicat al menjador. I on
hauríem ofert un petit, però saludable berenar.
Malauradament no hem aconseguit omplir el servei
i ens hem vist obligats a suspendre’l. Desitgem que
per al proper curs puguem tornar a oferir un ventall
ampli d’activitats.
Al tancament de L’Informatiu estem buscant
possibles solucions per poder celebrar la Assemblea
Anual de l’AMPA. Us mantindrem informats. De
totes maneres recordeu que si teniu qualsevol
dubte, queixa o suggeriment teniu el nostre correu
juntaampaiedm@gmail.com .
Esperem que el curs continuï amb la màxima
normalitat possible, nosaltres treballarem per a que
així sigui i ens començarem a preparar per al proper
curs.
La Junta de l’AMPA de l’IE Daniel Mangrané

BIBLIOTECA DE JESÚS - PUNT@JOVE
La Biblioteca de Jesús - Punt Jove, és un lloc públic per a
tothom. Es poden llegir diaris, revistes, contes, novel·les,
agafar pel·lícules infantils i d’adults, CD de música...
Tot ho podeu agafar en préstec.
NO US HO PERDEU QUE VAL LA PENA PASSAR UNA ESTONETA
EN TRANQUIL·LITAT.
Recordem a tots els estudiants que podeu venir a la
biblioteca a fer deures i consultar Internet, ja siga individual
o en grup, i que hi ha servei de wifi gratuïta.
Si algú esteu interessats a obtenir els llibres de lectura
obligatòria que demanen a l’escola, podeu passar per la
biblioteca per tal de fer-ne la reserva.
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HORARI
De dilluns a divendres, de 16.30h
a 19h.
Els dimecres de la segona i quarta
setmana de cada mes, de 10h a
12.30h:
Octubre: 14 i 28
Novembre: 11 i 25
Desembre: 16 i 30

ENTITATS

XXIII PREMI RAMON FERRANDO ADELL DE POESIA
Convoca: Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
Lliurament dels treballs:
EMD Jesús
Pati de la Immaculada. Tel. 977500735
43590 Jesús-Tortosa (Baix Ebre)
Bases:
Poden optar-hi obres de poesia escrites en
català, originals i inèdites, no premiades en altres
concursos. Només s’admetrà una obra per cada
participant.
S’estableixen les categories següents:
a) Nascuts o residents a Jesús fins 16 anys d’edat
b) Obert a tothom i sense límits d’edat.
Extensió: de 25 a 50 versos.
Els treballs es presentaran per triplicat, mecanografiats
a doble espai i per una sola cara, sense signar, amb
un títol o lema. S’acompanyaran d’un sobre tancat a
l’exterior del qual figurarà el títol o lema, i la categoria

en què participen i, a l’interior, una nota on hi figuraran:
DNI, nom i cognoms, l’edat, l’adreça, el telèfon i el
correu electrònic de contacte de l’autor/a.
Jurat: Bendi Suàrez, escriptora; Miquel Accensi
Subirats, poeta; i Joan Josep Chavarria, filóleg
Termini de presentació dels treballs: 10/12/2020
Lliurament de premis: Dissabte, 9//01/2021, a
les 19 hores, a la sala Jordi Brull, de l’EMD de Jesús.
En el cas de que la situació sanitària desaconselli la
celebració de l’acte públic de lliurament del premis
en aquesta data, l’entitat comunicarà oportunament
l’alternativa acordada.
Dotació:

Categoria “a”: 50 € i diploma.
Categoria “b”: 250 € i diploma.
Les obres no es retornaran als autors i les no
premiades seran destruïdes als 15 dies.

XXIII PREMI RAMON FERRANDO ADELL DE CONTES CURTS
Convoca: Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
Lliurament dels treballs:
EMD Jesús
Pati de la Immaculada. Tel. 977500735
43590 Jesús-Tortosa (Baix Ebre)
Bases:
Poden optar-hi contes, escrits en català, de tema lliure.
Les obres seran originals, inèdites i no premiades en
altres concursos. Només s’admetrà un obra per cada
participant.
S’estableixen les categories següents:
a) Nascuts o residents a Jesús que cursen fins a 4t
de primària.
b) Nascuts o residents a Jesús que cursen 5è de
primària.
c) Nascuts o residents a Jesús que cursen 6è de
primària.
d) Nascuts o residents a Jesús que cursen ESO
e) Oberta a tots els joves de fins als 18 anys.
Extensió màxima

a doble espai i per una sola cara, sense signar, amb
un títol o lema. S’acompanyaran d’un sobre tancat a
l’exterior del qual figurarà el títol o lema, i la categoria
en què participen i, a l’interior, una nota on hi figuraran
DNI, nom i cognoms, l’edat, l’adreça, el telèfon i el
correu electrònic de contacte de l’autor/a.
Jurat: Cinta Llasat, escriptora; Pascual Pérez, artista;
i Montse Boldú, escriptora.
Termini de presentació dels treballs: fins el
10/12/2020.
Lliurament de premis: Dissabte 9/01/2021, a les
19 hores, a la sala Jordi Brull, de l’EMD de Jesús.
En el cas de que la situació sanitària desaconselli la
celebració de l’acte públic de lliurament del premis
en aquesta data, l’entitat comunicarà oportunament
l’alternativa acordada.
Dotació :
Categoria “a”: 50 € i diploma
Categoria “b”: 50 € i diploma
Categoria “c”: 50 € i diploma
Categoria “d” 100 € i diploma
Categoria “e” 100 € i diploma
Les obres no es retornaran als autors i les no
premiades seran destruïdes als 15 dies.

categories a) b) i c)
2 DIN A-4
categoria d)
3 DIN A-4
categoria e)
6 DIN A-4.
Els treballs es presentaran per triplicat, mecanografiats

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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EL TEMPS DE LA CREACIÓ
de manera especial en la pregària en defensa de
la Casa comuna. El Papa ens convida a reflexionar
sobre el nostre estil de vida i com és la nostra
elecció diaria en termes d’alimentació, consum,
desplaçaments, l’ús de l’aigua, de l’energia i de
tants bens materials que amb freqüència són
perjudicials. Ens estem apoderant massa de la
creació. Hem d’adquirir estils de vida més senzills
i respectuosos. En la festa d’enguany de Sant
Francesc hem tingut molt present aquesta invitació
del Papa Francesc.

Cada any, i en particular des de la publicació de
la carta Encíclica “Laudato si” –Lloat sigueu- del
Papa Francesc, ara fa cinc anys, el primer dia del
mes de setembre celebrem la Jornada Mundial de
Pregària per la Cura de la Creació amb la que
comença el Temps de la Creació que finalitza el dia
4 d’octubre, festa de Sant Francesc d’Assís, dia del
nostre Patró, i que enguany porta per lema”Jubileu
de terra”. Aquest Jubileu recorda la institució ara
fa cinquanta anys, de la Jornada de la Terra.
Durant aquest temps els cristians d’arreu del món
renovem la nostra fe en el Déu creador i ens unim

Mossèn Paco

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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NOTA D’AGRAÏMENT DE CÀRITAS
els productes recaptats. Marxa a la qual també
es van afegir a la Secció de Festes altres vehicles
d’entitats, acabant la festa amb la benedicció de
vehicles a la porta de l’església per celebrar Sant
Cristòfol.
Moltes gràcies a tots els membres de la Secció
de Festes per la seva implicació i el seu treball
facilitant la participació de tot un poble sense
tenir que moure’s de casa, i moltes gràcies a
tots els veïns que van col·laborar amb aquesta
iniciativa i van aconseguir reunir tanta quantitat
de productes. Estem vivint un moment d’incertesa
i de molts canvis, tots en algun moment som
presa de pensaments inquietants i paralitzadors...
però elegint la solidaritat vers la individualitat, la
cooperació vers l’egoisme, transmutem les temors
en valors, i així fem poble, així prima per damunt de
tot el bé comú i la germanor.
Que aquesta crisi sigui per tots una oportunitat per
treure el millor que hi ha en nosaltres !!!

El dissabte dia 11 de juliol es va portar a terme
la Capta Solidària «Ànims i Avant», una recollida
d’aliments de llarga durada, o també de diners en
efectiu, per a la gent del nostre poble, organitzada
per l’EMD dins dels actes festius del cap de
setmana «Ànims i Avant». Els membres de la Secció
de Festes van anar per totes les cases a recollir
les donacions per tal de respectar les mesures de
seguretat.
La iniciativa va ser tot un èxit, és van obtenir 2.840
kg d’aliments més 485 € en efectiu, quantitat
que mai s’havia arribat a obtenir en cap recollida
d’aquest tipus feta al poble.
Es van lliurar aliments a les religioses del convent
de les Carmelites: pasta, arròs, sucre, sucs, oli, llet
i llegums, i la resta es va repartir entre les famílies
que ho necessiten, que són les que ens deriva
l’Assistent Social de l’EMD.
També es va fer, tal com estava anunciat, una marxa
pels carrers del poble amb els vehicles carregats
dels aliments lliurats, perquè tots visquéssim
l’acte festiu des de casa i poguéssim veure tots

Moltes gràcies a tots.

Gràcies!
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CAPTA SOLIDÀRIA
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SORTIDA SANT JOSEP
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SORTIDA AL MARTURI – 27/06/2020
el públic bocabadat. Admirant el paisatge arriben a la
mola del Boix, gaudint de les vistes panoràmiques fins
al pas de l’Embarronat. I ja després, per la pista, fins
a cova Avellanes.
Els del grup més “serè” i deixant-nos embriagar per
l’entorn, seguim pel camí de l’Embarronat. Caminem
tranquil·lament, admirant els llocs per on passem. Hi
trobem una punta rocosa (com un mirador), on les
vistes són espectaculars. Ens quedem una estona
admirant-les. I finalment, seguim per la pista fins a
cova Avellanes.
Com és prompte i esperem l’altre grup, fem un petit
passeig pels voltants. Anem coneixent les plantes
que hi trobem, descobrim la flor de Sant Joan i ens
assabentem de les seves propietats. Ens relaxem i
escoltem el que la natura ens transmet.
A l’hora de dinar ja hi som tots. Ens dispersem per les
diferents taules de l’àrea de lleure. Avui la tertúlia és a
distància o en petits grupets. No obstant això, no ens
desanima i malgrat aquest “incident” gaudim del dia
i de les noves experiències. El bon humor, la il·lusió i
les ganes de compartir sempre ens acompanyen. Amb
moltes ganes que tot vagi molt bé, ens acomiadem
fins a la propera.
Bones vacances! Cuideu-vos!

Després de tres mesos de parada tècnica per motius
de la pandèmia del Coronavirus, avui torna a lluir el sol
(per a natros) amb tot el seu esplendor. Per fi podem
tornar a gaudir de la natura, sempre respectant les
normes de seguretat que ens han indicat les autoritats
pertinents.
Ens trobem al punt de sortida de sempre. Estem
molt contents de retrobar-nos, però una mica distants
davant les noves circumstàncies. Marxem cap al Port
en direcció a cova Avellanes, on a l’àrea de lleure
podrem deixar els cotxes.
A l’arribar fem un petit esmorzar. Respirem l’aire pur
de la muntanya, ens omplim de les seves aromes i a
partir d’aquí ens deixem envoltar per la natura i ens
oblidem de tots els nostres mals de cap. Fem una
simbiosi entre l’home i la natura.
Som a la font de Cova Avellanes i mirant sempre
cap endavant, una petita sendera ens indica el camí
cap al Marturi. Ens envaeix la vegetació amb un verd
intens fruit de les últimes pluges. Mirem, escoltem els
moixonets, ... en definitiva, gaudim! Al bell mig d’un
racó encisador ens trobem els bassis del Marturi,
plens d’aigua. Ens separem en dos grups, uns cap
amunt i els altres per un camí més planer.
Els del grup més “fort” segueixen pel camí ascendent
pels bancals de Caguitos, seguint pel collet de
Caguitos, fins a arribar als impressionants Teixos del
Marturi, amb el seu ball singular de branques, deixant

Amparo Monllao

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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Una vegada passat l’estiu, ens hem reunit la junta per
poder decidir si reanudavem les classes de labors.
Degut a la Covid19 hem decidit que de moment no
començarem les classes, les xerrades i els viatges.
Depèn com estiguéssim l’any vinent continuaríem en
les nostres activitats.
El dia 3 de juliol a les 20 de la tarda es va donar
la banda a la pubilla Marta Poy Blasco i l’hereu
Marc Zaragoza Panisello, com a representants de
l’Associació de dones.
Aquest any també farem loteria de la Grossa, qui en
vulgui que es pose en contacte en algún membre de

la junta, serà com l’any passat amb participacions.
El 29/3 del 2020 ens va deixar la sra. Conchita
Carrera Espot exprofesora de les manualitats de la
associació de dones. Les alumnes i l’Associació
de dones voldríem donar el nostre condol a la seva
família.
Per la nostra part ja anirem informant. Ànims i a
cuidar-se.
Jesús, 24 de setembre de 2020.
Associació de Dones.

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC - JESÚS
Benvolguts socis/es, seguim estant amb tots vosaltres
i la veritat és que us trobem a faltar, no us oblidem.
Sentint-ho molt, seguim sense poder realitzar cap
activitat, ja siguin viatges, balls de diumenge i les
corresponents celebracions que sempre fèiem.
De moment tot en suspens desitjant passi aviat el
Covid-19 i poder reanudar totes les nostres activitats
amb normalitat.
No podrem celebrar la Festa del nostre Patró amb el
dinar de germanor, sempre tant concorregut.
També afecta a no poder realitzar l’assemblea general,
que segons els nostres estatuts ha de ser dintre dels
6 mesos següents al tancament de l’exercici. Però
estem veient que la pandèmia sembla anar altre cop
en augment i degut a la incerta previsió de la seva
evolució, ens fa posposar-la.
S’ha consultat oficialment al Departament de Justícia
(associacions) el qual ens aclareix lo que ja sabem
(reunions amb poques persones, distàncies a
mantenir, precaucions extremes per ser com som un
col·lectiu d’alt risc). En fi de moment també s’aplaça i
com tots el punts de l’ordre del dia han de ser aprovats
en assemblea, no podem enviar per Correu tota la
documentació (Acta anterior, informes Presidència,

pressupostos, estat detallat de tots els comptes, etc,
etc). Una de les solucions seria fer la dita assemblea,
per videoconferència, però hi ha que reconèixer que
per al nostre col·lectiu és inviable.
També us informem que com tots els anys, tindrem la
Loteria de Nadal, la qual podeu passar a retirar, si en
voleu, per les nostres Oficines a partir del 6 d’octubre
el número és 63431.
Tanmateix informem que els Serveis de Perruqueria
que es feien dimecres i dijous, degut a l’escassetat
de clientela, a partir del 17 de setembre, sols es
prestarà els dijous (dimecres de moment s’anul·la).
En referencia al Servei de Podologia, tampoc es
realitza totes les setmanes degut a la baixada de
demandes, per a millor claredat, truqueu o consulteu
les setmanes que si seran operatives.
De moment és tot, qualsevol novetat serà degudament
comunicada, no us deixarem sense notícies.
A cuidar-se tots, ànims i salut, esperem poder veureus aviat.
Una molt bona i cordial salutació de tota la Junta
d’aquest Casal.
Jesús, setembre 2020
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SEGUIM
abocades a circular per la calçada, i, com sempre, el
que ens beneficia a natros beneficia, en general, a la
resta de la població. ASSIDE hem col·laborat amb els
tècnics de l’EMD, tant en l’inici com en el seguiment
del projecte, per tal que el resultat fos funcional.
Des d’aquí volem aprofitar per agrair a la Junta de
Govern, i especialment a la regidora de l’àrea de
Participació Ciutadana, Eva Marro, l’atenció cap el
nostre col·lectiu per tal de fer esforços conjunts per
a millorar la qualitat de vida de les persones amb
mobilitat reduïda.
Encara en l’actualitat les persones amb diversitat
funcional vivim situacions de desigualtat d’oportunitats,
de discriminació i de dificultats per a la participació
social i per l’exercici dels nostres drets, degut a
l’existència de barreres físiques, en la comunicació o
actitudinals que ens ho impedeixen. Per això cal la
implicació dels poders públics per promoure accions
efectives adreçades aquest fi, ASSIDE tenim la mà
estesa per a col·laborar amb tots ells. Quan es realitza
així, els resultats són més exitosos.
A banda de les administracions, també cal la implicació
de tothom per no produir més discriminacions i facilitar
la plena inclusió al poble. Continuem demanant-vos
que no estacioneu els vehicles davant les rampes de
les voreres i respecteu els estacionaments reservats
(i l’espai de l’entorn). Si us ho reclamem és perquè
encara ens trobem conductors i conductores incíviques
que impedeixen la nostra mobilitat. És feina de tothom
aconseguir que Jesús sigui un poble més humà i nodiscriminador, gràcies a totes aquelles persones que
ja ho feu possible. ASSIDE continuarem treballant per
a què així sigui.

Continuem convivint amb la Covid 19, la qual cosa
condiciona no només la nostra vida sinó també la de
les entitats. ASSIDE també ha hagut d’adaptar-se a
aquesta realitat. Però malgrat la retracció social que
hem estat obligats/des a complir, no hem baixat la
guàrdia i hem continuat vigilant que no es trepitgin els
drets de les persones amb diversitat funcional i els
hem seguit defensant, a banda de donar suport als
associats més vulnerables.
Així hem reprès les denúncies a la policia local de
totes les infraccions que detectem a la via pública:
cotxes estacionats en llocs reservats que no tenen la
targeta corresponent, els vehicles aparcats davant de
les rampes de les voreres,... Hem mantingut diverses
reunions amb diferents regidors de l’ajuntament de
Tortosa (mobilitat, emprenedoria econòmica, policia
local,...) per anar aconseguint millores per al col·lectiu
de les persones amb mobilitat reduïda.
ASSIDE també hem rebut ofertes laborals d’empreses
del territori que volen contractar persones amb
discapacitat. Tenim la satisfacció d’haver facilitat la
contractació d’una persona sòcia que estava cercant
feina.
Volem esmentar molt especialment que recentment
l’EMD ha realitzat les obres corresponents a la
proposta d’ASSIDE, aprovada dins els pressupostos
participatius de Jesús amb el recolzament massiu de
tots els conciutadans als quals no ens cansarem de
donar vos les gràcies. L’obra ha eliminat les barreres
arquitectòniques dels carrers Pujada Barranc i de la
Creu a l’altura de la carretera de Roquetes, facilitant
així l’accessibilitat a banda i banda del barranc a totes
les persones amb mobilitat reduïda que ens veiem
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EL DEURE DE CONSTRUIR UN FUTUR MILLOR - EL DRET A SER
INDEPENDENTS
El lema de l’ANC per a l’11 de Setembre d’enguany,
recull molt bé l’objectiu que ens hem marcat i el camí per
aconseguir-ho. El que ha passat des de l’últim Informatiu,
en relació al procés, és una mostra d’aquesta lluita per
construir un futur millor.
El veredicte de la justícia belga, rebutjant la demanda
d’extradició del conseller Lluís Puig, és una victòria
important per al procés d’independència. Va al·legar que
el Tribunal Suprem (TS) no era competent per a jutjar el
cas, va desqualificar la justícia espanyola i va denunciar la
persecució política contra el referèndum d’autodeterminació.
Davant d’aquest fet tan important no hi hagut cap reacció,
ni de la judicatura, ni dels polítics espanyolistes. El TS
hauria de revisar-ho i resoldre, d’una vegada per totes, a
favor de la justícia ordinària.
El Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de les
Nacions Unides ha publicat el seu informe anual en el
marc de la 45a Sessió del Consell de Drets Humans, on
fa seguiment dels dictàmens emesos el 2019 i on destaca
que no s’ha implementat la recomanació d’alliberar de
forma immediata les preses i presos polítics catalans
per part de l’Estat espanyol, que continuen a la presó;
el TS els ha negat el tercer grau a petició de la Fiscalia (la
que segons va dir el president Sánchez depenia del govern)
i es passen la major part del dia tancats a la cel·la. Com
hem dit moltes vegades: no és justícia, és venjança!
La diada de l’Onze de Setembre d’enguany ha estat
insòlita, com ho estan sent les nostres vides. La pandèmia
del coronavirus ha trencat el cicle de grans manifestacions
que va començar el 2012 i que ha tingut un llarg recorregut,
ininterromput fins ara. Aquest any, malgrat tot, vam assistir
a la més gran manifestació feta a Europa durant la covid-19.
Es van realitzar actes descentralitzats a 131 punts del
territori, seguint tots les mesures de precaució donada la
situació. A les Terres l’Ebre, les concentracions van tenir
lloc a Tortosa davant de l’INSS i a la Ràpita davant de la
Comandància de Marina. A l’acte central, la presidenta de

l’ANC, Elisenda Paluzie, va insistir als partits polítics que
“s’asseguin i parlin per aconseguir el 50% + 1 dels
vots a les properes eleccions, apliquin el mandat de l’1
d’octubre i declarin la independència de Catalunya”.
La repressió continua. Ja han començat les declaracions
judicials dels i les investigades pel tall de l’AP-7, convocades
per Tsunami Democràtic, el 12 i 13 de novembre passats,
en el context de les protestes contra la sentència del TS.
Alerta Solidaria compta que hi ha uns 270 investigats. Dani
Gallardo continua empresonat a Alcalá-Meco, per haver-se
manifestat a Madrid en suport de Catalunya, després de
la sentència del TS espanyol contra el procés. Serà jutjat
els dies 6 i 17 de novembre, i la fiscalia demana que el
condemnin a sis anys de presó per desordres públics i
atemptat contra l’autoritat, a més d’un delicte lleu de
lesions.
El 17 de setembre, a la sala segona del TS, es va dur a
terme la revisió de la inhabilitació del MH president Torra
després de la sentencia TSJC. És insòlit que un president
de la Generalitat pugui ser jutjat i inhabilitat pel fet d’exercir
la llibertat d’expressió: per posar una pancarta amb el
lema LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS, en aquest cas,
de forma coherent amb alguns dels compromisos polítics
assumits en la seva investidura, en acords parlamentaris, i
en defensa dels drets civils i polítics contra la repressió. El
judici i la inhabilitació d’un president de la Generalitat per
aquests motius són intolerables i inadmissibles. L’advocat
Gonzalo Boye ha fet una defensa molt acurada de l’actuació
del MH i, entre els motius exposats, va remarcar la situació
que patim com a minoria nacional.
L’ANC demana un acord dels partits independentistes i de
les entitats sobiranistes per donar una resposta contundent
i unitària a la resolució del TS, però que no sigui tant sols
una resposta reactiva, sinó també propositiva en relació
amb l’objectiu comú compartit: la INDEPENDÈNCIA.
Al tancament de l’Informatiu, ens ha arribat la noticia de
la confirmació de la condemna d’inhabilitació del MHP
Quim Torra per part del TS. L’aparell de l’estat espanyol ha
decidit, una vegada més, anul·lar la voluntat electoral del
poble català.
Exigim als partits independentistes i a les institucions que
respectin el sentit autèntic de la seva representació política,
que els hem atorgat per culminar els objectius col·lectius.
Tenim el deure de construir un futur millor entre totes i tots
i reivindicar la REPÚBICA CATALANA.
Jesús per la Independència

UN ESTIU SENSE CORREFOCS
Es fa estrany passar un estiu sencer sense cap correfoc,
quan el normal era tenir al mínim una actuació setmanal
durant els mesos més calorosos de l’any. Però la situació
actual és sobradament coneguda per tothom. Malgrat
això, alguna espurna de cultura del foc i de bestiari festiu
hem deixat anar.
Durant el cap de setmana “ÀNIMS I AVANT!” l’entitat va
comptar amb 3 representants: Tesa, Roc i Judit. Moltes
gràcies per l’esforç i esperem vore-vos a les Festes de
2021.

va ser constant i es va poder disfrutar tranquil·lament
dels detalls de la nostra bèstia a plena llum de dia i
sense el neguit del foc ni de les aglomeracions de la
gent.
I evidentment, sense oblidar el nostre estimat CASAL
D’ESTIU. Segurament que en los 21 anys que porta el
Casal ha estat el més necessari i el que els més menuts
més ho han agraït. Les cares d’alegria i de felicitat en
retrobar-se amb els seus companys del “cole”, després
de quasi 4 mesos tancats a casa no tenen preu. I després,
el dia a dia, era una festa grossa. Ha estat una edició
difícil en moltes recomanacions, obligacions, protocols,
però per sort, no han hagut incidències remarcables i
es va desenvolupar segons les previsions. Finalment van
ser quasi una mitja de 20 xiquets-xiquetes per setmana.
I de cara al futur pròxim, per tal de mantenir viva la flama
de la cultura en el cap de setmana del nostre Patró, tenim
previst continuar amb els VERSOTS, que vam recuperar
l’any passat en motiu del 25è aniversari de l’entitat.
Revisarem l’actualitat de Jesús i dels nostres voltants
des d’un punt de vista irònic i sarcàstic.

Foto: @oddcaptures3

Foto: Anna Panisello

Per altra banda, l’associació va participar a la capta
solidària, no només aportant els aliments tant necessaris
per a moltes famílies amb pocs recursos, sinó també
mostrant Hydracus al poble com fem a cada Ofrena. I
el plat fort el deixàvem per als postres...el castell de
foc des dels terrats. Un espectacle inèdit al nostre
poble que va consistir en disparar varis castells de focs
simultàniament des de diferents terrats o punts elevats
del nostre poble. L’efecte visual va ser espectacular. I
un agraïment molt sincer als propietaris dels punts des
dels quals vam poder disparar els castells, sabem que
els “coets” fan respecte i que no és fàcil acceptar deixar
disparar des de la pròpia casa.
Coincidint en la festivitat de la Cinta, es va fer una plantada
de bestiari festiu descentralitzada. Les bèsties estaven
exposades per diferents punts de la ciutat. Hydracus es
va fer l’amo del “parque” de Tortosa. El degoteig de gent

I per tal de commemorar el dia de Sant Francesc, el
diumenge 4 octubre en la sortida dels primers rajos de
Sol, els diables i tabalers realitzarem una MATINADA 7
cervells (cercavila pels carrers del poble amb coets i
tabals per tal de recordar a tot el veïnat, que malgrat tot,
serà la nostra Festa Patronal.
Molta salut i a cuidar-se!
(Fotos dels terrats: Anna Panisello i @oddcaptures3)
Salut i Foc!
http://www.7cervells.org
https://www.facebook.com/balldediables7cervells
http://instagram.com/7cervells/
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EN TEMPS DEL COVID-19
Des del 13 de març del 2020, quan es va declarar
l’estat d’alarma, ens hem vist obligats a conviure amb
una nova situació d’incertesa que no ens hi havíem
trobat mai. Aquesta situació ha afectat a tots els
nivells: laboral, social, turístic, familiar, emocional,
econòmic…
Durant la pandèmia de covid-19 hem intentat adaptarnos tant pel que afecta a la Llar Residencial com a la
unitat diürna del Centre de Dia, i fins i tot hospitalària.
Ens hem adaptat a la nova forma de vida, sempre tenint
en compte com a prioritàries les mesures establertes:
•• Les recomanacions de les autoritats sanitàries i
mesures de prevenció tant en l’entorn laboral com
personal.
•• Entendre i acceptar la situació actual; participant
en campanyes solidàries; fent teletreball amb les
famílies del centre de dia; treball individualitzat
als residents/usuaris; realització de trucades i
vídeotrucades als familiars.
•• Coordinar visites amb les famílies, tant a l’exterior
com a l’interior, tenint en compte els protocols del
departament de Salut.
•• Implantar nous hàbits dins de l’espai laboral,
com l’habilitació d’espais sectoritzats dins la
residència i la creació unitats de convivència.
•• Mantenir unes rutines saludables practicant
activitats del dia a dia com són els tallers cognitius,

creatius/lúdics, gimnàstica, activitats de la vida
diària, suport emocional i/o comunicació a través
de cartes i vídeo-trucades.
•• Ser pacients per acceptar la privacitat de llibertat
de fer i desfer allò que un vol per si mateix dins
la societat i l’entorn de la nostra Llar Residencial.

Des de la Llar i l’Hospital de la Santa Creu de Jesús volem agrair la comprensió i la implicació per fer possible
aquesta transició a totes les persones afectades: usuàries, familiars, personal del centre,… La vostra
col·laboració és determinant per aconseguir els millors resultats, en benefici de tothom i per superar, quan
abans millor, la situació que ens provoca la pandèmia de la covid-19.
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CF JESÚS CATALÒNIA
L’estiu ja ens està deixant i una nova temporada tenim
per davant, la qual afrontem amb les mateixes ganes
que la darrera. Poc a poc ens comencem a introduir
en la nova temporada, tot i que esta sent una tornada
atípica, des del club l’emprenem amb molta il·lusió i
sobretot amb molta precaució i responsabilitat.
Poc a poc hem anant començant tots els entrenaments
dels diferents equips, tant el primer equip, el filial com
el futbol base. Tot això amb les mesures oportunes
per tal d’evitar contagis de COVID-19. Cal dir que
la resposta ha sigut molt positiva tant per part de
jugadors, entrenadors, pares i aficionats.
S’ha dut a terme un protocol a l’entrada del camp de
futbol i durant els entrenaments dels nostres equips.
Per altra banda destacar que el CF Jesús Catalònia ja
te gespa nova!
El dimecres 12 d’agost van iniciar-se les obres de
substitució de la gespa artificial del Camp de la Santa
Creu de Jesús. Unes obres que es van allargar fins a
mitjans del mes de setembre.
Inicialment estaven previstes a principis de juliol, però
a causa de la pandèmia del Coronavirus aquestes
s’han retardat un mes. Això va fer endarrerir l’inici
dels entrenaments del primer equip, el filial de quarta
catalana i el futbol base, tot i seguint les indicacions
del Departament de Salut. Per n’ aquest motiu, es van
buscar alternatives d’altres camps per dur a terme les
sessions preparatòries de tots els equips.
Tant el primer equip de tercera catalana com el filial van
iniciar el treball de pretemporada la setmana del 24

d’agost amb totes les mesures de seguretat. El camp
municipal de Bítem va acollir al primer equip de Xema
Esteban, mentre el municipal de Roquetes va ser el
camp per al treball de pretemporada de l’equip de Pau
Alegria. Des d’aquí agrair al Remolins Bítem i el C.D
Roquetenc per la cessió del seu terreny de joc durant
aquestes setmanes. També cal destacar l’esforç de
l’EMD de Jesús per realitzar aquestes millores, tant
de la gespa nova com la millora del sistema de reg
com la modificació de les banquetes, des d’aquí volem
reconèixer i agrair la dedicació i la predisposició de
l’EMD per la millora i creixement d’aquest club.
El dia 16 de setembre va ser el primer partit jugat
sobre la nova gespa, un enfrontament entre el filial
del nostre club contra el juvenil de l’ Ulldecona amb
victòria dels jesusencs.
El dia 17 amb una gran assistència de públic a la Santa
Creu es va celebrar el III Memorial Tomàs Ballano amb
el resultat final de Primer Equip 1 (Aleix) Amposta 3.
Mentre es van fent els últims preparatoris, cal nombrar
que el primer partit de lliga del primer equip serà al
camp del C.D Roquetenc el dia 3 d’octubre. Mentre
que el nostre equip filial debutarà al camp de la Santa
creu el dia 17 d’octubre davant el Xerta FC
Com bé sabeu, podeu seguir l’actualitat del Club
mitjançant l’Ebando i també a través de les xarxes
socials:
Facebook: www.facebook.com/jesus.catalonia
Instagram: @ cfjesuscatalonia
La Junta del CF Jesús Catalònia
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MOTOCICLISME
Diumenge rere diumenge cada cop que hi ha cursa,
són moltes les cases de Jesús connectades al
seu aparell per gaudir d’aquest dorsal 52, que
tot i trobar-se en una nova categoria i competir al
màxim nivell amb l’elit del motociclisme, es troba
fort i segur amb el seu pilotatge i saber fer. De ben
segur els resultats arribaran molt prompte. Molta
sort Jeremy!

Continua l’aventura de Jeremy Alcoba Ferrer al
mundial de Moto 3. A les files de l’equip Kömmerling
Gresini, i després de 9 curses del mundial disputades
(a data 26 de setembre), el pilot jesusenc ocupa un
meritori 13è lloc i suma 46 punts a la classificació
general. Destacar l’espectacular 4t lloc obtingut al
“Gram Premi Lenovo di San Marino e della Riviera
di Rimini”. També va ser motiu d’orgull i emoció el
cap de setmana del 25 i 26 de setembre, al Gran
Premi Monster Energy de Catalunya – Circuit de
Barcelona, on Jeremy va lluir al seu casc els colors
i l’escut del nostre poble.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports

FOTO: FACEBOOK JEREMY ALCOBA
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CALENDARI OFICIAL DE FESTES
LABORALS PER AL 2020

HORARI EDIFICIS MUNICIPALS
OFICINA MUNICIPAL
Matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h.
Tardes: dijous de 16:30h a 19:00h.

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’hivern. A partir del 26 d’octubre:
Dies laborables: de 8h a 18h.
Dissabtes i festius: de 10h a 18h.

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI PARROQUIAL
PRIMERA COMUNIÓ - CONFIRMACIÓ

BIBILIOTECA – PUNT JOVE
De dilluns a divendres, de 16:30h a 19h.
Els dimecres de la segona i quarta setmana de cada
mes, de 10h a 12:30h:
Octubre: 14 i 28.
Novembre: 11 i 25.
Desembre: 16 i 30.

Els interessats podeu pasar per les oficines de la
Parròquia totes les tardes.

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.

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

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.

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 Polígon 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 transportar-los.
- 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.

NOTA DE FELICITACIÓ:
Des de l’EMD de Jesús volem felicitar Sandra Cid,
educadora de la Llar d’Infants l’Espurna, i Francesc
de la Vega pel naixement de la seua filla Laia.
Enhorabona, família!

La família ESTRADA SABATÉ Agraeix
totes les mostres de condol i suport que
ha rebut dels familiars, amics i veïns, per
la defunció de DANIEL ESTRADA DOLZ.
És difícil acomiadar-se de qui no vols que marxi
Jesús, Abril 2020.
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CONCEPTE

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020 - AJUNTAMENT DE TORTOSA
TERMINI DE COBRAMENT

IBI URBANA

2ª Fracció: Del 30/07/2020 al
02/11/2020

IAE

Del 30/07/2020 al 02/11/2020

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020 - EMD DE JESÚS
CONCEPTE
TERMINI DE COBRAMENT
Taxa guals
Del 01/10/2020 al 01/12/2020
Taxa per ocupació de domini públic
Del 01/10/2020 al 01/12/2020
Taxa per serveis al mercat. 4t. Trimestre
De l’1 al 31 de desembre
Taxa de manteniment i conservació de cementiris
Del 20/09/2020 al 20/11/2020
Taxa llar d’infants – mensualment
Del 01 al 14 de cada mes
Taxa escola de música - mensualment
Del 15 al 31 de cada mes

TELÈFONS D’INTERÈS
EMD DE JESÚS:

GUARDIA CIVIL

977500108
977923120

OFICINA MUNICIPAL

977500735

MOSSOS D’ESQUADRA

AGENT SOCIAL

670333833

POLICIA LOCAL

ESCOLA DE MÚSICA M. MARTINES I SOLÀ

977500446

977448622
092

LLAR D’INFANTS L’ESPURNA

977077376

POLICIA NACIONAL

PISCINA I PADEL

616484843

977449731
091

PUNT@JOVE

977502530

AJUNTAMENT DE TORTOSA

977585800

AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES

061

AMBULATORI CAP BAIX EBRE

977500333

CAP BAIX EBRE – telèfon assistència mèdica

977502638

CAP BAIX EBRE – telèfon assistència mèdica atenció domiciliaria

977500478

Atenció primària Terres de l’Ebre- Contacta
per WhatsApp amb el teu CAP

634279280

Cat Salut Respon

061

FARMÀCIA GODOFREDO

977500764

HOSPITAL SANTA CREU

977500533

HOSPITAL VERGE DE LA CINTA

977519100

INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

977502316

902536536

PARROQUIA SANT FRANCESC

977500995

900131326

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

977248270

ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE
VIOLÈNCIA

900900120

TANATORI MUNICIPAL HOSPITAL SANTA CREU

977580209

CASAL JUBILATS SANT FRANCESC

977502763

TAXI – Tdtaxi (24 hores)

902242400

CORREUS – QUEIXES

902197197

TAXIS TORTOSA (24 hores)
Tel. de guardia

977443011
646646047

CORREUS – JESÚS

977504595

TRÀNSIT

AVARIES:
AVARIES AIGUA (Empresa Municipal de Serveis
Públics)

977446538

AVARIES CLAVEGUERAM

977446538

AVARIES FECSA
AVARIES ENLLUMENAT PÚBLIC

COSSOS DE SEGURETAT:
BOMBERS

URGÈNCIES MÈDIQUES (21.00h a 8.00h) ABS
TEMPLE

112

URGÈNCIES
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088
977510751
112

PLENS EMD
CONVOCATÒRIA
Per la present, sou convocat a la sessió extraordinària
de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el
proper DIA 27 DE FEBRER DE 2020, DIJOUS, a les
20:30 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent

corresponent al segon semestre de 2019 relativa a la
subvenció del Conveni de col·laboració subscrit amb
el Club de Futbol “Jesús-Catalònia”.
Jesús, 17 d’abril de 2020
EL PRESIDENT

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de
crèdits.
2n.- Aprovació del model de control intern per a la
fiscalització i intervenció de la gestió econòmica i
financera.
3r.- Aprovació del règim de substitució de la secretària
d’aquesta EMD
4t.- Aprovació del protocol de pressupostos
participatius de l’EMD de Jesús.
5è.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a
Gralles i Tabals de Jesús.
6è.- Aprovació d’una subvenció a l’Associació
d’Empresaris de Jesús.
7è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació de
Veïns Jesús-Catalònia.
8è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa
al període octubre-desembre de 2019 corresponent
a la subvenció del Conveni de col·laboració subscrit
amb el Casal de Jubilats Sant Francesc.
9è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció
atorgada al Moto Club Tortosa.
10è.- Aprovació de la justificació de la despesa
corresponent a la subvenció del Conveni de
col·laboració 2019. Subscrit amb l’Associació de
Veïns Jesús Catalònia.

CONVOCATÒRIA
Per la present, sou convocat a la sessió extraordinària
i urgent de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar
el proper DIA 28 D’ABRIL DE 2020, DIMARTS, a les
20:30 HORES, sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
2n.- Aprovació inicial d’expedient núm. 2/2020 de
modificació del Pressupost d’aquesta EMD per a
l’exercici 2020.
Jesús, 27 d’abril de 2020
EL PRESIDENT
CONVOCATÒRIA
Per la present, sou convocat a la sessió extraordinària
de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el
proper DIA 21 DE MAIG DE 2020, DIJOUS, a les
20:30 HORES, sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra
“renovació de la gespa artificial del Camp de Futbol de
la Santa Creu”.
2n.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el
Club de Futbol “Jesús-Catalònia” per a l’exercici 2020.
Jesús, 18 de maig de 2020
EL PRESIDENT

Jesús, 24 de febrer de 2020
EL PRESIDENT
CONVOCATÒRIA
Per la present, sou convocat a la sessió extraordinària
de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el
proper DIA 23 D’ABRIL DE 2020, DIJOUS, a les
20:30 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de la segona pròrroga durant l’any 2020
del Pla de polítiques de dones de Jesús 2016-2018.
2n.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació
Cultural Bonsai Terres de l’Ebre.
3r.- Aprovació de la justificació d’una subvenció
atorgada a la Parròquia Sant Francesc d’Assís.
4t. Aprovació de la justificació de la despesa

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.

CONVOCATÒRIA
Per la present, sou convocat a la sessió extraordinària
de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el
proper DIA 25 DE JUNY DE 2020, DIJOUS, a les
20:30 HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Atorgament d’una subvenció a la Parròquia Sant
Francesc d’Assís.
2n.- Aprovació de la justificació d’una subvenció
atorgada a Gralles i Tabals de Jesús.
Jesús, 19 de juny de 2020
EL PRESIDENT
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També es troben penjades al tauler d’anuncis
de l’EMD de Jesús.
I si algú té interès en disposar d’una còpia
pot passar per les oficines de l’EMD i se li’n
facilitarà una còpia.

EL VENT TRENCA “L’AUBE”

47

JESÚS CÍVIC

MOLTES SON LES INCIDÈNCIES QUE REBEM I SUPERVISEM

Les deixalles, a la deixalleria! També a la mòbil!
La brossa, als contenidors (i reciclada)!
Les mascaretes i els guants d’un sol ús, a la fracció resta!
Els objectes de gran volum, servei GRATUÏT de recollida a la porta del domicili: 607 235 607!

Estacioneu correctament i respecteu les senyalitzacions de prohibició.
Respecteu els aparcaments i els accessos per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.
Compliu les indicacions de les senyalitzacions de velocitat al nucli urbà i als canalets.

Recolliu SEMPRE els excrements dels animals.
Feu un ús responsable de les zones d’esbarjo caní.
L’incompliment de la normativa se sanciona amb multes de fins a 750€.

Fer-ho bé és cosa de tots!
#somdeJesús

