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EDITORIAL
i a poc a poc hem d’anar normalitzant, sense
riscos, però intentant que la situació que vivim
ens afecte al mínim possible en el nostre dia a
dia. Es fàcil de dir i potser difícil de fer, però estic
convençut que almenys podrem fer la situació més
portadora fins arribar a la normalitat esperada.
A nivell d’administració hem començat a
recuperar el ritme d’activitat: Manteniment
de camins, mitjançant el nostre personal de
brigada i per tal d’arranjar aquells desperfectes
menors tal com fem habitualment. Millora de
la senyalització viària (horitzontal i vertical) dels
camins del Terrer Roig i dels Reguers, dins de
la campanya de sensibilització JESÚS CÍVIC i
per tal de millorar la seguretat viària en aquest
camins. Campanya de comerç local, amb la
recuperació de la pantalla de la pèrgola que
ens ha de permetre tindre una nova eina de
comunicació i a la vegada de publicitat de totes
les activitats comercials del nostre Poble que hi
han volgut participar, fent visibles els comerços
i empreses de serveis tan necessaris per a la
vida de qualsevol poble. Inici tramitació execució
de la Urbanització exterior pavelló, amb una
previsió propera d’inici d’obres per disposar d’un
nou espai a Jesús, pensat com a zona de joc i
lleure per a totes les edats. Estudis supressió
barreres arquitectòniques Av. Molins d’en
Comte, una obra que ha de permetre fer el nostre
carrer principal més amable amb els vianants, i
que si podem realitzarem el 2022 i 2023. Estudi
millora acústica pavelló municipal, per tal de
poder compaginar l’ús esportiu del recinte amb
altres usos de caire social. Estudi estat camins
municipals per a futures obres d’arranjament, en
aquest cas obres de millora de trams sencers i
realitzades per empreses externes. Tenim més de
25 km de camins municipals, i aquest estudi ens
ha de permetre prioritzar les diferents actuacions,
estudi il·luminació encreuaments principals
disseminats, per continuar amb la millora de la
seguretat viària... I a més, la complexitat de les
tramitacions en l’administració fa que malgrat les
incerteses del moment haguem de començar a
planificar les inversions dels propers anys, 2022
i 2023.
Per a poder realitzar les obres i tirar endavant
el nostre dia a dia és important el finançament,
i en aquest sentit tenim una bona notícia. El
passat mes de desembre vam signar el nou
conveni regulador amb l’Ajuntament de Tortosa.
Després de mesos de negociacions conjuntes
amb Bítem i Campredó finalment vam arribar a

Torna a sortir un nou Informatiu Jesusenc al
carrer. En aquesta ocasió, just abans del cap
de setmana de la Fira de l’Oli. Ara els nostres
carrers es veurien alterats pels preparatius d’una
fira que hem celebrat durant 25 anys de forma
ininterrompuda. Enguany als carrers no sentirem
l’olor dels entrepans de baldana, ni de l’oli, ni
de l’allioli, però fira en tindrem igual. Virtual, per
preservar i protegir-nos, perquè no volem perdre
l’oportunitat de promocionar els nostres olis, de
seguir al costat del món de la garrofa i de tota la
pagesia una vegada més.
La XXVI edició de la Fira de l’Oli i V de la
Garrofa comptarà amb el XXXVII concurs
al tast dels olis, únic acte presencial i que
s’adaptarà a les mesures actuals. A més i dins
el web www.firesvirtuals.cat/firaoligarrofajesus
trobareu, com sempre, l’Espai Àgora de l’Oli,
estands dels diferents expositors on hi podreu
fer compres en línia, un apartat gastronòmic,
xarrades, un recull dels molins del nostre Poble...
i com sempre una novetat: enguany el sorteig
de totes les botelles d’oli participants en l’espai
Àgora, I per destinar tota la recaptació al projecte
Emma, d’investigació del càncer de mama.
Un altre canvi important ha estat en la estructura
de la comissió organitzadora. Després que Pere
Panisello ens manifestés la voluntat de deixar la
comissió i per tant la presidència de la fira, vam
creure convenient que el nou president fora Josep
Vallés, que igual que Pere ha estat treballant en
temes organitzatius des del primer dia. El nostre
agraïment a Josep Vallés per acceptar aquest
repte i a Pere Panisello pels 25 anys de feina
al capdavant de la comissió i per la iniciativa
endegada l’any 1996. Aprofitem també per donar
l’enhorabona a Mn. Paco vives, Inaugurador de la
fira, i a Jordi Curto, President d’honor del Tast dels
Olis. Vam considerar que en una fira que veurem
des de casa, el protocol i reconeixement també
hauria de ser per als de casa. Tant Mn. Paco com
Jordi representen aquest tarannà tan nostre de
col·laboració incondicional en benefici no només
de la fira, també en totes les activitats que durant
anys s’han desenvolupat al nostre Poble.
Esperem que gaudiu amb el web i ens ajudeu a
fer difusió de la nostra fira que, mitjançant aquest
nou format, podrà seguir-se des de qualsevol part
del món.
Amb aquest informatiu encetem l’any, un altre
any que serà diferent, però que entre totes i tots
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podem i ens deixen, alguna cosa farem la segona
setmana de juliol, el que es puga prioritzant la
seguretat de la gent.
Seguim protegint-nos i protegint. Prompte farà un
any que vam veure alterades les nostres rutines,
i és cert que aquesta situació comença a fer-se
pesada, però si ara abaixem la guàrdia, potser
tot l’esforç que hem estat fent haurà estat en
va. Com a alcalde m’he adreçat a vosaltres en
diverses ocasions i ara us demano que seguim
com fins ara, pensant que cada dia ens queda
un dia menys per recuperar el nostre dia a dia,
per tornar a abraçar la gent estimada, per fer
trobades de més de 6 o de 10, dels que vulguem,
sense les ulleres entelades per les ditxoses
mascaretes... amb normalitat. Jesusenques i
jesusencs, una abraçada ben forta a totes i tots!
I moltes gràcies!
Per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment...
mos parlem!

un acord que, a grans trets, suposarà una millora
en els nostres recursos, sobretot dels capítols
que afecten les despeses ordinàries, autèntic
maldecap per a qualsevol administració. Serà un
increment progressiu fruit de la incorporació de
nous conceptes a la fórmula de càlcul, i que un
cop assolit el 100% de l’increment en el nostre
cas pot suposar uns 100.000 € més cada any
per a les despeses corrents.
Referent al nivell competencial, disposarem
setmanalment d’un tècnic d’urbanisme per
atendre consultes, descentralitzant així un
altre servei cap al nostre Poble. I també en el
cas de noves adjudicacions de contractes de
serveis per part de l’Ajuntament de Tortosa,
els pobles podrem decidir la idoneïtat o no de
la nostra participació. Vull aprofitar per agrair
a l’Alcaldessa, Regidor d’hisenda i personal
tècnic de l’Ajuntament de Tortosa, així com a
l’Alcaldessa de Bítem i a l’Alcalde de Campredó,
i als membres de la comissió mixta, la faena feta
per arribar a un acord en un moment gens fàcil
per a prendre decisions econòmiques.
Referent a la part econòmica i vital per al nostre
dia a dia, també és importantíssim el nostre
pressupost anual que vam aprovar en el Ple
del més de Novembre. No entraré a detallar el
contingut del pressupost, el podeu vore en pàgines
interiors, i malgrat és el document que ens ha
de guiar i manifesta les voluntats d’un equip de
govern, la importància real d’un pressupost és
la seua liquidació. És per això, que tot i satisfets
pel pressupost aprovat, i que com sempre està
fet pensant en les necessitats de la nostra gent
amb els recursos de què disposem, ara hem de
començar a treballar per a que la liquidació sigue
encara millor que el pressupost.
Com us hem explicat, tota la part de gestió,
obres, inversions i serveis podem anar avançant,
però amb el nostre calendari festiu haurem de
ser més prudents. Un calendari sempre ple
d’activitats, tant les organitzades des de l’EMD
com des de les diferents entitats, i que ara
haurem d’anar programant i anunciant a poc
a poc, “sobre la marxa”, tenint-ho previst TOT
encara que al final no puguem fer RES. Hem
d’anar veient com evoluciona tot amb l’esperança
de poder recuperar encara que siga parcialment,
i sobretot de forma segura, el nostre calendari
festiu amb totes les seues activitats i en les
dates habituals. Algú m’heu preguntat: si es fan
les festes a l’estiu, quan seran? I es que se’ns
fa difícil pensar en un altre any sense festes. Si

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde de Jesús
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PRESSUPOST 2021 INGRESSOS
CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS
Article 30. Taxes per prestació de serveis bàsics
Article 31. Taxes per prestació de serveis socials i preferents
Article 32. Taxes per realització d’activitats de competència local
Article 33. Taxes per utilització del domini públic
Article 34. Preus públics
Article 39. Altres ingressos
CAPITOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Article 45. De la Generalitat
Article 46. D’Entitats Locals
Concepte 461. Diputació de Tarragona
Concepte 462. Ajuntament de Tortosa
Concepte 465. Consell Comarcal del Baix Ebre
Concepte 469. Altres ens locals
CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS
Article 52. Interessos de dipòsits
Articel 55. Productes de concessions i aprofitaments especials
CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Article 72. De l’Estat
Article 75. De la Generalitat
Article 76. D’Entitats Locals
Concepte 761. De la Diputació de Tarragona
Concepte 762. De l’Ajuntament de Tortosa
Concepte 765. Del Consell Comarcal del Baix Ebre
Article 78. De famílies i institucions sense ànim de lucre
CAPÍTOL IX- PASSIUS FINANCERS
Article 91. Préstecs rebuts en euros
Concepte 913. Préstecs a llarg termini d’ens fora sector públic
TOTAL INGRESSOS EN EUROS

CAMPANYA
“DIPOSITA AQUÍ EL TEU MASCLISME”
El nostre poble s’adhereix a la campanya de
l’Institut Català de les Dones “Diposita aquí el teu
masclisme”.
Una iniciativa que pretén sensibilitzar la població
contra el masclisme.
A Jesús s’han distribuït per diferents papereres uns
adhesius amb aquest lema.
Amb aquesta iniciativa es vol de manera simbòlica
llençar el masclisme a les papereres i acabar amb
les desigualtats socials, polítiques, econòmiques i
jurídiques que pateixen les dones.
Susanna Gómez Aixendri
Regidora de Dones
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172.400,00
28.000.00
110.000,00
7.900,00
21.000,00
500,00
5.000,00
1.106.550,00
59.950,00
168.600,00
875.000,00
3.000,00
9.000,00
9.000,00
390.550,00
35.550,00
55.000,00
300.000,00
0,00
0
0
1.678.500,00

PRESSUPOST 2021 DESPESES

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
EL DIA 8 DE MARÇ A LES 19,30 HORES
a través del canal de youtube “Ànims i Avant”
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SEMPRE AVANT
i este pressupost ens ha de permetre continuar
vetllant pels equipaments que donen vida al nostre
poble. Hem viscut un any 2020 ple d’entrebancs,
però amb perseverança hem pogut fer realitat un
dels nostres compromisos: la substitució de la
gespa artificial del camp de futbol. Encara sense
poder inaugurar esta actuació, celebrem haverla pogut dur a terme una millora reivindicada i
d’utilitat en un equipament municipal que compta
amb molta participació. A més, hem pogut atendre
altres actuacions previstes com l’arranjament de
la coberta del cementeri i l’obra de bombeig de
pluvials del complex que acull la zona esportiva;
i hem pogut cobrir imprevistos com els danys
causats pel temporal Glòria o l’obra de reparació de
la xarxa d’aigua potable de l’Institut Escola Daniel
Mangrané.
Pensar en el personal de la casa sempre ha estat
una prioritat, però ara en este moment actual
també ho hem de fer, amb més incidència si cal.
La partida de personal torna a augmentar respecte
l’any passat. Evidentment es fa pel percentatge
d’increment de la massa salarial, però també
per poder complementar alguna jornada i per fer
previsió per poder garantir la continuïtat del servei
malgrat les condicions adverses que ens genera la
COVID-19.
Jesús compta ja amb pressupost 2021: un
pressupost per avançar, un pas que ens ha de
permetre seguir treballant des de la nostra posició
de gestors de recursos. Malauradament, en el
moment de la votació no vam comptar amb la
unanimitat que esperàvem en una situació tan
complexa de pandèmia, com ha passat en altres
ocasions: vot favorable dels cinc regidors de Junts
per Jesús, i també el del PSC Jesús i el de Movem
Jesús, i dues abstencions dels membres d’ERC.
Malgrat aquest 2020 hem pogut avançar menys del
que s’havia previst, i tots en coneixem de manera
sobrada el motiu, encetem el 2021 amb la força
necessària per poder recuperar a poc a poc el ritme
d’inversions i de millores per al nostre poble i per
això calia aquesta llum verda al pressupost amb un
objectiu clar: tirar endavant el nostre poble, amb
voluntat política i amb ganes de seguir.
Com a portaveu de Junts per Jesús, i abans d’acabar,
voldria fer un agraïment a la secretària-interventora
Cinta Subirats i al personal administratiu de la casa.
El rigor i el bon fer van tornar a ser els ingredients
principals del document de pressupostos 2021.
Cuidem-nos! I protegim-nos per protegir!

Qui ens havia de dir que viuríem tot el que estem
vivint i que estaríem en una situació de pandèmia
que ha canviat els plantejaments de la societat en
general. Un any 2020 complex, atípic, difícil, estrany...
i sobretot molt incert. El passat 19 de novembre,
però, atenent el cicle de la nostra administració vam
aprovar els comptes per a aquest 2021, amb 7 vots
favorables i l’abstenció d’ERC Jesús.
Res del que vivim dia a dia pot ser aliè al context
d’emergència que afrontem com a persones i com
a responsables d’una administració que vetlla pels
interessos de les jesusenques i dels jesusencs.
Per aquest motiu, per tal de continuar posant les
persones al centre de les nostres polítiques i per
la responsabilitat que recau sobre nosaltres en el
moment de fer una distribució del pressupost, el
nostre objectiu prioritari és poder arribar a totes les
persones que viuen al nostre poble: des dels més
menuts fins als més grans. Avançar ara és encara
més difícil i el repte que tenim com a administració
és majúscul perquè el nostre és un poble dinàmic,
amb vida, amb un teixit associatiu, social i cultural
molt important i l’embat de la pandèmia ha tocat
tots estos pilars, alguns fins a aturar-los del tot.
L’equip de govern de Junts per Jesús vam presentar
al ple uns pressupostos realistes, moderats i
equilibrats, adaptats a la situació i amb una forta
contenció de la despesa, habitual en la nostra manera
de fer. La xifra quant a pressupost de l’EMD de
Jesús és 1.678.500€ i quant a pressupost general,
amb la suma d’EMD més JAS, és 1.739455€. La
situació actual ens fa prendre decisions difícils amb
l’únic objectiu de vetllar pel bon funcionament de
l’EMD de Jesús i per això els membres de l’equip
de govern, encapçalats per l’alcalde Ferrando,
tenim la voluntat de reprendre amb força i ganes
aquelles obres que hem deixat de fer al 2020 per la
situació que patim com la urbanització exterior del
Pavelló de Jesús i també la voluntat de recuperar
projectes com l’Hotel d’Entitats, amb un canvi de
plantejament fruit de les noves necessitats que
tenim com a poble i com a administració.
Este equip de govern continua apostant per la
participació ciutadana, amb la voluntat d’ajustar els
pressupostos participatius a la realitat del moment,
fent-los aquells canvis que amb l’experiència de les
edicions passades hem anat adquirint. La relació
administració i administrat ha de ser recíproca
i sempre hem apostat per apropar-nos al ciutadà
i perquè el ciutadà se’ns aprope: només així
avançarem junts com a poble.
La millora i la conservació de les nostres
instal·lacions, algunes tancades obligatòriament
durant un temps, és també un dels nostres objectius

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu de Junts per Jesús
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ADÉU SIAU 2020
pandèmia genera unes despeses que no es
poden contemplar.

Salutacions jesusenques i jesusencs.
Deixem endarrere un any que ens ha marcat
tant el present com el futur de les nostres
vides; mai res tornarà a ser igual després
d’aquest 2020.

Unida a l’aprovació del nostre Pressupost,
també tancàvem l’any amb l’aprovació del
II Conveni regulador de les relacions entre
l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Jesús. Des
de que ens van donar l’oportunitat de participar
en la mesa de negociacions, vam tindre clar que
qualsevol suport del nostre partit, passaria per
obtenir millores en el Conveni que ja s’estava
aplicant. Aquest Conveni suposarà una millora
en la inversió tant al nostre municipi com a la
resta de les EMD per als propers anys, fet que
és d’agrair amb les previsions econòmiques i
números amb els que estàvem treballant.

Ha estat un any ple de desgràcies
climatològiques, desastroses per al nostre
territori i irreparables al nostre estimat Delta,
a les que s’han unit als efectes desastrosos
del Covid-19, tant a nivell social com econòmic.
Molts han estat els factors que ens han
fet desitjar que aquest 2020 acabés d’una
vegada, centrant les nostres expectatives
en un 2021 que per ara no ha millorat l’any
anterior. Els efectes de la pandèmia ens han
tornat a colpejar amb una tercera onada, de la
que afortunadament estem sortint gràcies a
l’esforç de moltes persones, però com sempre
que tenim oportunitat de recordar, és una feina
de tots, no s’ha de baixar la guàrdia i hem de
seguir les recomanacions del Departament
de Salut i Procicat, mentre esperem la tant
preuada vacuna i la necessitat imperiosa de
que serveixi per immunitzar tota la societat.

També ens hem vist abocats a realitzar unes
eleccions al Parlament. No son les eleccions
que voldríem fer ni en el moment més adequat,
però una decisió dels Tribunals, han decidit que
així sigui. Per això, tots aquests dies s’ha anat
encoratjant a la gent a votar per correu i els
que no ho hagin pogut fer, que vagin a votar
respectant les mesures de seguretat i sanitàries,
per tal que aquesta jornada d’eleccions pugui
desenvolupar-se amb la màxima normalitat
possible, sense cap incident, i que pugui donar
uns resultats de participació amplis per poder
fer-ne una lectura adequada.

Acabem el 2020 amb l’aprovació d’uns
Pressupostos, que si bé vam deixar clar en
el Ple que no eren els que haguéssim volgut,
donat que sempre volem més inversió en el
nostre municipi, si que són uns pressupostos
que s’han equiparat a l’anterior, mantenint
la majoria de partides, i igual que vam fer
en l’aprovació de l’anterior, el nostre partit
sempre ha demanat prioritzar la inversió en
l’arranjament dels carrers, la supressió de
barreres arquitectòniques, l’ajuda dels més
desfavorits, el sanejament del casc antic
tant degradat, ajuda a les entitats i centrar
la despesa en tot allò necessari pel nostre
poble, tenint en compte també que aquesta

Com sempre ens acomiadem de vosaltres,
oberts a que ens pugueu transmetre les
vostres inquietuds i idees per millorar la vida
en el nostre poble.
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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Benvolguts Jesusencs i Jesusenques:
Agraeixo molt l’experiència, l’oportunitat i la
confiança que m’heu donat amb els vostres vots
per poder formar part de la junta veïnal del nostre
poble. Un poble unit, des de sempre, per fer-lo
créixer i donar-lo a conèixer a molts indrets del
nostre territori. Amb un teixit associatiu envejable
en molts aspectes i el qual em fa sentir orgullós de
poder-vos representar. Aquesta tasca no només és
una feina política, sinó una feina de tot el poble unit
per tirar-lo endavant.
Des de la meva posició, i com a membre de la
junta veïnal, només puc estar agraït amb els meus
companys i companyes els quals sempre hem
treballat prioritzant els interessos del poble, més
enllà dels colors partidistes i creences polítiques.
Amics, el motiu d’aquesta carta és per presentar la
meva renuncia a l’acta com a membre de la junta
veïnal de l’EMD. Creieu-me quan us dic que em sap
molt greu no poder continuar els propers dos anys
que resten, però la meva postura contradictòria amb
el meu partit i desavinences internes en diferents
àmbits, m’han fet prendre aquesta decisió.
Crec que no podem permetre fer de la política una
forma de vida, sinó tot el contrari: el polític té el
deure de viure per la política mentre duri el mandat
pel qual ha estat escollit pels seus votants. Si fas
de la política la teva forma de viure, és llavors quan
deixes de pensar en claredat i és precisament
llavors quan es comença a actuar en clau partidista.
Sota el meu punt de vista i com a polític, estic
totalment en contra de tirar endavant aquestes
properes eleccions del dia 14 de Febrer.
Penso i crec que és una falta de respecte per la
gent que ho està passant malament, que han perdut
algun ésser estimat o simplement perquè nosaltres,
els polítics, ara fa uns mesos enrere els hi dèiem
que es quedessin a casa, que tanquessin els seus
negocis per poder fer front a aquesta pandèmia tots
plegats i units de la mà.
Ara, després d’aquest any que portem de
pandèmia, després de tot aquest temps d’esforços,
precisament ara, després de tot aquest temps que
porta el sector de la restauració fent un esforç sense
precedents juntament amb els comerços, petites i
mitjanes empreses, que veuen com han de seguir
pagant els seus impostos religiosament sense tenir
activitat, gent del carrer treballadora amb Ertos o
sense feina, i potser sense cap subsidi... Ara els
hi diem que poden anar a votar, que poden anar
als mítings, i que tots els que han estat cridats a
les meses electorals veuen que després de tant
de temps fent esforços, ara els toca posar en risc
la seva salut per què els positius (amb tots els

respectes per ells) poden anar a exercir el seu dret
de 19h a 20h de la tarda.
Ho sento molt, companys i companyes, gent del
poble que heu confiat en mi i m’heu donat el vostre
vot. Ho sento, però jo no puc seguir dedicant-me a
la política amb aquesta falta de respecte cap a la
ciutadania.
Potser sortiré a la premsa o potser no, el fet no
és aquest. Crec que la classe política ens hauríem
de plantar i dir: “Ho sentim molt però per aquí no
passem”.
És poden fer unes eleccions telemàtiques, on la
gent pugui votar a través de certificat digital, DNI
electrònic o clau pin. Els qui no tinguin recursos
per poder votar telemàticament, si es vol, es
poden posar recursos electrònics i habilitar espais
amb personal preparat amb tots els sistemes de
seguretat, i sense posar en risc la salut de ningú
per ajudar als qui no tenen o no saben fer-ho.
Per tot plegat i com he dit anteriorment, presento
la meva renúncia com a membre de la junta veïnal
de Jesús i espero que durant tot aquest temps que
he format part, hagi pogut aportar el meu granet de
sorra per fer créixer un poble que s’ho guanya i s’ho
mereix dia rere dia. Rebeu una cordial salutació i
una forta abraçada a tots i cadascú de vosaltres.
Ha estat un plaer per la meva part ser el vostre
representant de la junta veïnal.
Cuideu-vos molt!
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Veïns i veïnes, diem adéu a un 2020 que, ben just fa
un any ningú es pensaria que fos com ha sigut. Una
pandèmia d’unes magnituds inesperables, i que
ha generat conseqüències molt negatives tant per
al nostre estil de vida com per l’economia de tots
nosaltres, s’ha fet la protagonista d’aquest passat
any, i lluny de voler donar el protagonisme a altres
afers que cal abordar, es resisteix a abandonar.
Ja han passat les festes nadalenques, unes festes
aquest any totalment atípiques. No s’ha pogut fet el
pessebre vivent, ni tampoc l’arribada del pare Noel ni
dels Reis Mags. Aquests nadals, atípics, i amb una
falta de caliu, per no poder-nos trobar amb aquelles
persones que estimem, ja sigui pel confinament,
o per haver sigut víctimes de la pandèmia, de ben
segur que deixaran una empremta en tots nosaltres.
Hem començat l’any en més restriccions per poder
sortir del municipi, doncs les dades eren molt
preocupants, i la propagació del virus era molt
alta. Amb tot, s’ha truncat la vida que fins fa un
any consideràvem normal, i tant persones com
empreses ens hem hagut d’adaptar a aquests
canvis, si bé és cert, que a alguns negocis els és
francament difícil degut al tipus de servei ofertat. La
restauració, el sector turístic i el petit comerç s’ha
endut la pitjor part de tota la pandèmia, però tampoc
cal oblidar tots els professionals de l’espectacle,
els músics, i artistes, els quals han rebut un fort
cop del qual molts difícilment es recuperaran. Però
a més, queda un sector que encara ha patit més
les conseqüències de la pandèmia, un sector que
ha estat en tot moment a la primera línia de foc:
el sanitaris. Ells han vist com s’han allargat els
seus torns de treball, arribant a la fatiga en molts
casos, i empitjorant les condicions de treball. Les
conseqüències de l’estrès al qual se’ls ha sotmès
sortiran a flor de pell asseguren molts experts. I tot
això és deu a les retallades que han hagut durant
els últims anys, les quals han debilitat el sistema
de salut, i que a més, aquesta pandèmia, ha posat
entre les cordes més d’una vegada.
D’altra banda, tot i desconèixer encara el resultat
de les eleccions del 14 de febrer al Parlament de
Catalunya en el moment que s’estan redactant
aquestes línies, el qual analitzarem en el proper
informatiu, ens agradaria compartir unes línies sobre
el que creiem que han de ser aquestes eleccions.
Esperem que aquestes eleccions permetin
consolidar un govern y que ens tregui d’aquest pou
en el qual estem enfonsats. A més, donem tota
la confiança als els diputats i les diputades que
ens representaran a tots els ebrencs i ebrenques,

esperant que estiguin a l’altura que tots mereixem,
i que defensin els interessos del nostre territori i
donin solucions reals als nostres problemes, doncs
són molts els desafiaments a abordar.
En primer lloc, des de Movem Jesús, mai deixarem
de reivindicar un nou hospital per a les Terres de
l’Ebre, perquè creiem que el que ens han promès
per a dintre de cinc anys és inacceptable, aquí
necessitem un hospital ja!! A més, aquest projecte
no és nou, ja fa anys es van preparar uns terrenys,
a la zona entre Roquetes i Ferreries, però com tants
altres projectes a les Terres de l’Ebre, va quedar en
l’oblit. A més, necessitem més sanitaris. Com abans
hem dit, cal millorar les condicions de treball dels
sanitaris per tal de garantir una millor qualitat en
els servei de salut públic. I per últim, però no menys
important, demanem també que l’accelerador lineal
per fer radioteràpia, es quedi a Jesús.
D’altra banda, necessitem un servei mèdic de
qualitat al nostre poble, i per això mateix sol·licitem,
tal i com vam fer en una moció que va sortir
aprovada en el Ple de la Junta Veïnal de la EMD de
Jesús i que nosaltres vam presentar, la construcció
d’un nou dispensari mèdic, tenint en compte que
l’actual està obsolet, i que no es disposa de servei
d’ambulatori durant les tardes. Ja fa cinc anys
que s’està esperant aquest consultori mèdic i els
terrenys segueixen a l’espera per poder iniciar la
seva construcció.
No només en el terreny de la sanitat cal demanar
millores, sinó també amb l’entorn i el medi natural,
sobretot pel que fa a un dels ecosistemes més
valorats del Mediterrani, i que s’està enfonsant
cada cop més: el Delta de l’Ebre. Cal una taula
de consens i actuacions immediates per pal·liar
la regressió que fa anys que molts especialistes
porten avisant, i que degut al canvi climàtic i els
últims temporals, s’està accelerant a un ritme
molt alt, doncs la barra del trabucador està a les
acaballes. Calen polítiques que blindin els nostres
espais naturals, sobretot els més fràgils. L’entorn
és de totes i tots, i cal cuidar-lo i preservar-lo entre
tothom. Per això mateix, és fonamental que tant
des de Barcelona com des de Madrid es posin
d’acord d’una vegada, i que cadascú, des del seu
àmbit competencial, generin un Pla d’Acció conjunt
per evitar un escenari cada dia més real. S’ha
d’abordar la política de sediments, i cal també
que les empreses elèctriques, propietàries dels
pantans, col·laborin amb aquesta causa. No pot
ser que es quedin sediments als pantans, que són
una molèstia per a ells i un problema per nosaltres,
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doncs només fa que deixar morir un Delta que ja
està amb les últimes alenades d’aire.
A més, cal abordar també les conseqüències que
l’últim temporal, Filomena, ha deixat al nostre
territori. Molts pagesos han vist minvades les seves
collites degut a les nevades, que ha provocat que
alguns arbres perdessin branques i troncs i que
els fruits no poguessin madurar, de manera que
els seus ingressos seran molt menors, tot just,
en una època ja de per si, com tots sabem, prou
complicada.

Mentrestant, sembla que les paraules se les endugui
el vent, quedant bastantes promeses en un vell
record. Sembla que la Generalitat de Catalunya s’ho
tira tot a l’esquena quan es parla de les Terres de
l’Ebre, i s’oblida d’aquestes Terres excepte durant
els períodes electorals, com ara hi som. Serà que
els Delegats que hem tingut, i tenim, no han sabut
transmetre els problemes del territori a Barcelona,
o és que des de Barcelona no s’ha sabut escoltar
les nostres reivindicacions?

SUBVENCIONS ATORGADES A L’EMD DE JESÚS 2020
Diputació de Tarragona
Llar d’infants 2018-2019
Protecció de la Salut Pública (control de plagues)
Consultori mèdic local
PAM 2020 inversions
PAM 2020 despesa corrent
Arranjament de camins afectats pel Glòria
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
Activitats culturals, esportives i educatives
Reactivació econòmica provocada per la COVID-19
Protecció de la salut pública per fer front a la COVID-19
Escola de Música, curs 19-20
Total Subvencions Diputació de Tarragona

30.275,00
2.418,40
2.366,04
71.098,15
71.098,14
41.731,46
19.620,31
12.000,00
5.100,00
21.072,12
33.017,67
309.797,29 €

Consell Comarcal del Baix Ebre
Escola de Música
Total subvencions Consell Comarcal del Baix Ebre

3.504,75
3.504,75 €

Generalitat de Catalunya
Adquisició de llibres destinats al Punt Jove
Activitats joves i punt jove (contracte-programa)
Activitats de lluita contra la violència masclista
Llar d’infants
Total Subvencions Generalitat de Catalunya

2.000,00
3.850,00
2.000,00
55.057,14
62.907,14 €

TOTAL SUBVENCIONS REBUDES

376.209,18
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SUBVENCIONS LLIURADES PER L’EMD DE JESÚS A ENTITATS DEL
POBLE, 2020
Entitat

Activitats subvencionada

Import atorgat

Conveni de col·laboració: Casal Jesusenc i activitats
adreçades als veïns de Jesús

1.550,00 €

Cavalcada de Reis, 2020

1.100,00 €

Total

2.650,00 €

Club de Futbol Jesús Catalònia

Conveni de col·laboració: Foment i desenvolupament
d’activitats esportives

7.900,00 €

Associació Cultural 7 Cervells

Conveni col·laboració: Casal d’Estiu 7C

3.900,00 €

Ajudes a famílies necessitades, anualitat 2019

1.300,00 €

Ajudes a famílies necessitades, anualitat 2020

2.000,00 €

Total

3.300,00 €

Jeremy Alcoba

Conveni de col·laboració: Participació en competicions
oficials.

1.350,00 €

Grallers de Jesús

Trobada de Grallers, Dolçainers i Tabalers dels Països
Catalans

260,00 €

Associació Cultural Bonsais
Terres de l’Ebre

Taller de Bonsais

450,00 €

Associació Confraria del Sagrat Cor
de Jesús

Actes setmana santa i catifes sagrat cor, 2019

800,00 €

Associació d’Empresaris de Jesús

Díptics i placa relatius a la realització de la VI Ruta de Tapes
de Jesús any 2020

307,00 €

Societat Cultural i Ecologista Sant
Josep

XXII Edició dels Premis Literaris Ramon Ferrando de Contes
Curts i Poesia 2020

400,00 €

Casal de Jubilats Sant Francesc

Conveni de col·laboració: Servei de podologia per als
associats

Associació de Veïns
Jesús Catalònia

Parròquia Sant Francesc

TOTAL SUBVENCIONS ATORGADES

1.440,00 €
22.757,00 €

CAMPANYA CONTRA LA FAM
Durant el mes de febrer estem celebrant la
“Campanya contra la Fam” que organitza Mans
Unides i ens ajuda a prendre consciència del greu
problema de la Fam que es pateix al món.
La parada de Mans Unides estarà ubicada aquest

any dins l’Església, on podreu comprar aliments
com sucre, cafè, xocolata ... del Tercer Món.
La quantitat recaudada serà destinada al projecte
que la diòcesi tè de MILLORA DE L’ACCÉS A
L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA AL NORD DE GHANA.

SUSPENSIÓ DEL CARNAVAL DE LA VORA DEL CANAL 2021
Donada la situació que estem vivint a causa de la
maleïda pandèmia de la COVID-19, tant la Secció de
Festes com l’EMD de Jesús, ens veiem en l’obligació
de suspendre el “Carnaval de la Vora del Canal 2021”
al nostre poble. El dissabte, 13 de febrer, hagués
estat la data on menuts i grans heuríem rebut Sa
Majestat Carnestoltes i la seua cort carnal en una
gran desfilada, per després continuar la xalera al

casal jesusenc. A l’igual que d’altres celebracions
alterades per la pandèmia serà un carnestoltes
confinat, i des d’aquí us animem a gaudir-lo igual
però amb la vostra bombolla i sempre amb les
directrius marcades per les autoritats pertinents.
Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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JESÚS PROMOU LES EMPRESES I EL CONSUM LOCAL AMB LA
CAMPANYA #AQUÍESTIC

en què s’agraeix com mai poder sortir al carrer, ser
visible és un valor afegit per a qualsevol empresa.
És per això que, enmig de la complicada situació
econòmica actual, s’ha donat el tret de sortida a
aquesta iniciativa que ofereix gratuïtament la inserció
de publicitat a la pantalla digital ubicada a l’entrada
principal de Jesús, al costat de la pèrgola, en horaris
de màxima afluència i 7 dies a la setmana: una
primera inserció corporativa i la publicació d’un anunci,
inicialment, durant els mesos de desembre i gener.
Aquesta acció de suport busca donar més visibilitat als
negocis jesusencs mitjançant la difusió de projeccions
amb la imatge corporativa i informació rellevant.
Es tracta d’un sistema de publicitat dinàmica que
ressalta les empreses i capta l’atenció del veïnatge i
els vianants amb missatges simples i directes.
Amb #aquíestic s’apropen les empreses a les
jesusenques i als jesusencs i a tothom que visita
el poble de Jesús. Des d’un aparador privilegiat
es promocionen els comerços i establiments amb
continguts interactius que criden l’atenció, per poder
arribar a més gent i ampliar així la base de clients.
El sistema publicitari de pantalla digital ubicada en lloc
públics arriba a totes les franges d’edat, i va un pas
més enllà de la pròpia capacitat de les xarxes socials.
A més és respectuosa amb el medi ambient, basada
en una mínima despesa energètica que no genera
residus enfront dels formats tradicionals de publicitat.
Des de la regidoria de promoció econòmica es farà
un seguiment de la iniciativa i una valoració posterior
amb les empreses adherides per tal d’estudiar la
possibilitat d’ampliar aquesta campanya a altres
períodes de l’any.

Amb l’arribada de Nadal l’EMD de Jesús va donar el
tret de sortida a la campanya #aquíestic per tal de
fomentar el consum local i donar més visibilitat a tots
els empresaris.
Des de la regidoria de promoció econòmica de l’EMD
es vol contribuir a apropar els negocis del poble a tota
la gent. Evolucionar i adaptar-se a la nova realitat és
un repte per a les administracions públiques i saber
valorar els recursos propis és una obligació, encara
més si amb això aconseguim potenciar l’activitat
comercial i de serveis del nostre poble. En un moment

Eva Marro Colomé
Regidora de Promoció Econòmica i Comerç

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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#mosparlem
“N

amb...

ascut al juny de 1944 Joan
Panisello porta tota una
vida pastan fang. Mestre de
mestres: les seues obres compten
amb multitud de reconeixements
amb una llarga trajectòria nacional
i internacional. Ha fet de la vida
un binomi constant: arbre-home,
creació-art, llengua-país, vida-fang,
cultura-mestratge, Joana-Joan

JOAN PANISELLO
CHAVARRIA

“

Fer de “Ceramista” és una circumstància o una
passió?
El meu temperament, força actiu des de molt petit,
me va fer experimentar amb tot el que em venia a
les mans. M’encantava fer-me jo les joguines amb
qualsevol material. Era i soc un amant del reciclatge.
El dia que em vaig creuar amb el fang vaig passar de
l’amistat a la passió. L’agilitat manual sempre m’ha
acompanyat... i que dure!!!

fusionant el meu art amb altres vessants artístiques
relacionades amb el món de la literatura, poesia,
música, dansa, teatre, ecologia... i de la cultura en
general.
Què li aporta com a persona?
Conèixer més profundament altres tècniques, altres
llengües, races, cultures...persones. I per damunt de
tot millora les relacions humanes i la comunicació
eficaç.

Si hagués de posar-li una data d’inici, aquesta
seria...?
A la dècada del 1950. La meua idea era treballar i
gaudir d’una feina que em permetés xalar mentre
treballés. Amb el temps, i un avançar sense córrer
massa, m’ha permès gaudir de la vida i del treball
intensament. Primer com a mestre, després com
a mestre especialista en expressió artística i ben
aviat com a ceramista. Vaig acabar la carrera oficial
de ceramista al 1975. Totes les etapes de mestre i
artista s’han complementat i reforçat mútuament.

Quina és la part negativa?
Que sempre tinc unes grans llistes de feines pendents,
entre les moltes obligacions del dia a dia, les aficions
de tot tipus i les devocions que no oblido.
Li ha descobert alguna vessant inesperada?
Abundants i sorprenents. Mai no podia arribar, ni tan
sols a somniar, les moltes sorpreses inesperades
i positives a nivell mundial, que em reservaria la
ceràmica en els meus 50 anys llargs enganxat al fang
i als colors. Més de 300 exposicions fetes, 30 premis,
més de 90 peces exposades entre 40 Museus,
Fundacions, Fons d’Art i col·leccions públiques, haver
estat elegit Membre de l’Acadèmia Internacional de
Ceràmica i un llarg etc. són algunes de les moltes
sorpreses. Se’n podia escriure un llibre força gruixut.
La meua web: www.panisello.net i el meu blog: www.
panisello.net/blog donen moltes pistes.

Qui o què li desperta aquest neguit?
La creativitat de la meua mare, primer de pastissera i
cuinera i després treballant en la venda de retalls de
teixits i confecció de roba senzilla de vestir, me va ser
una gran lliçó. També el seu germà, Joan Chavarria,
exiliat a França i treballant d’ebenista amb una gràcia
i professionalitat molt especial. Jo com a mestre, i
en l’àrea de expressió plàstica, vaig experimentar
moltíssim amb la complicitat permanent dels alumnes.

Quins han estat els seus objectius?
Xalar ha estat una de les meus metes en tota activitat
i en tot moment. Per arribar-hi i per principi, ho he
aconseguit innovant, provant, variant, experimentant,

I actualment què el motiva?
Primerament seguir divulgant l’obra feta i en segon
lloc, continuar creant i d’una forma molt intensa,
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L’ENTREVISTA

anotant, repetint ...sempre amb la il·lusió i l’esforç a
tope.

sap admirar i practicar els costums tradicionals i
també adaptar-se perfectament a la modernitat.

Com veu el Jesús d’aquí a 10 anys?
L’activitat social i cultural tant organitzada i exemplar
de la gent de Jesús és admirable i això ho reconeixen
i ho valoren tots els pobles i ciutats properes. Amb
aquest esperit de col·laboració jesusenc, segur que en
10 anys es palparan les millores a cop d’ull. Garantit.

Com creu que ha projectat el nom de Jesús amb la
seua activitat?
Els orígens i les arrels sempre els porto al cor i a
flor de pell. El meu poble de Jesús, la meua ciutat
de Tortosa, les meues Terres de l’Ebre i la nostra
Catalunya són les meues coordenades en tot moment.
Aquí he viscut tota la vida. Mai no he aspirat a una
segona residència. Aquí ho tinc tot. Per tot arreu on he
anat, he deixat clar l’afecte que sento pel meu poble
i el territori que m’ha vist néixer, créixer i viure. I que
sigue per molts més anys.

Un adjectiu que el defineixi?
Pot ser la CONSTÀNCIA. Ella m’ha permès de
començar força aventures i, lluitant amb ella al costat,
he aconseguit acabar-ne moltes que temps enrere no
podia ni tan sols imaginar. I confio i desitjo que me’n
queden unes quantes per seguir gaudint de la VIDA,
amb plenitud i optimisme.

Què destacaria del poble de Jesús?
L’esperit obert, solidari i participatiu de la seua gent,
sempre preparats per col·laborar en tot i per tot.

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Jo crec que sí. Tots dos hem assolit un progrés
quantitatiu i qualitatiu important. Quan jo era molt
jovenet calculo que hi havia entre 5 i 10 associacions
a Jesús. Amb els anys, les inquietuds de la gent i
l’esperit col·laborador que portem a dintre, passen en
l’actualitat de trenta associacions d’allò més variades
i amb força quantitat de socis. Tot un luxe per al poble
i per a la comarca que també participa molt sovint
de les nostres activitats, esportives, recreatives i
culturals.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Un carril bici per anar a Tortosa, com ja el tenim i en
molt bones condicions, per anar a Roquetes.
Què els demana als seus representants?
Que continuen lluitant per mantenir el poble, les seues
infraestructures, equipaments, activitats i als seus
habitants en les millors condicions a tots nivells.
Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble que
viu més intensament (festes, fires, actes...)?
Jesús te un rosari d’esdeveniments importants i molt
variats al llarg de tot l’any. Si n’he de nomenar un, serà
la Fira de l’Oli i la Garrofa, molt arrelada a la història i
a la tradició de la vida a Jesús.

Així ser jesusenc/a per vostè significa...? Significa
formar part d’un poble amb personalitat pròpia, que
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LA CONSELLERA PONSA VISITA JESÚS
Ponsa va aprofitar l’estada per signar el Llibre d’Honor

El dia 25 de novembre vam rebre al nostre poble
l’Honorable Consellera de Cultura Àngels Ponsa,
que va visitar les nostres dependències municipals
i també la sala d’exposició permanent del ceramista
Joan Panisello, ja en fase final i pendent d’inaugurar.

de l’EMD de Jesús, moment en què se li van lliurar
productes típics i obres de casa nostra, com el darrer
llibre del jesusenc Vicent Pellicer, signat per a l’ocasió.

JOAN PANISELLO GRIFONET 2020
El passat dia 8 de desembre, l’Espai ImmArt va acollir
el lliurament del guardó Grifonet 2020, una entranyable
jornada de reconeixement a la trajectòria cultural. La
junta d’Òmnium Cultural de les Terres de l’Ebre, entitat
promotora del premi, va decidir lliurar-lo al ceramista
jesusencs Joan Panisello Chavarria, després de tota
una vida dedicada a la cultura, a la llengua i al país:
línies de treball de l’entitat.
Malgrat la situació que vivim, vam poder viure una
entrega molt emotiva, amb totes les mesures, i amb la
participació de la presidenta d’Òmnium Cultural a les
Terres de l’Ebre Dolors Róo, del membre de la junta i
secretari del premi Màrius Pont i dels glossadors de la
figura de Panisello: Dolors Queralt i Emigdi Subirats. A
més, també vam comptar amb la presència de Roser
Sebastià, en representació del pres polític i president
d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart: Premi Grifonet 2019.
L’apunt musical el va posar la jesusenca Pili Cugat,
acompanyada de la inseparable guitarra de Carlos
Lupprian i de la violoncel·lista Nàiade Martínez.
En nom de tot el poble, la nostra felicitació, una vegada
més, a Joan Panisello i també a la seua esposa Joana:
un gran tàndem. I el nostre agraïment a Òmnium
Cultural per fer aquest lliurament a Jesús.
Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura

Tel. 977 501 133
info@royes.es
43500 Tortosa
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VISITA CONSELLERA

GRIFONET 2020
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OBRES I MILLORES

ARRANJAMENT COBERTA CEMENTERI

SENYALITZACIÓ VIÀRIA

NETEJA EXTERIOR PAVELLÓ
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ARRANJAMENT DE CAMINS

ELECCIONS AL PARLAMENT 14F 2021 A JESÚS

19

SANT FRANCESC 2020 “ÀNIMS I AVANT”
durant el confinament provocat per la pandèmia de
la Covid-19 van estar en tot moment al costat de tots
els veïns i veïnes del poble. Al migdia missa major
en honor al nostre patró “Sant Francesc” oficiada
pel Bisbe Sr. Enrique Benavent. Es realitzar també
un homenatge sorpresa a Mossèn Paco Vives, pels
seus vint-i-cinc anys entre nosaltres. En finalitzar la
cerimònia, la Banda Municipal de Música “Manel
Martines i Solà” ens interpretà l’himne del poble i
diversos temes del seu repertori.
A la tarda, teatre a càrrec del grup local Euterpe,
amb l’obra “Són criatures”. En un seguit d’escenes
quatre actrius, encarnant diferents personatges,
van reflectir amb comicitat una problemàtica molt
actual en la relació entre pares i fills.
Cal remarcar que tots els actes organitzats es
van realitzar amb aforament limitat, control de
temperatura, registre d’assistents, distància i ús
obligatori de mascareta.
Vull agrair, per últim, la tasca dels membres de
la Secció de Festes i de les entitats que van fer
possible aquests actes, fent així que almenys durant
uns dies sortim de la rutina habitual del complicat
dia a dia, i oblidem per uns moments aquest difícil
moment que ens toca viure.
Fins aviat i “ànims i avant“ per a tothom.

La secció de festes juntament amb d’altres entitats
del poble van organitzar un seguit d’actes en honor
al nostre patró Sant Francesc, coincidint amb el cap
de setmana que haguéssem celebrat les festes
patronals, com sabeu suspeses per la maleïda
pandèmia de la Covid-19.
El divendres, 2 d’octubre, el grup de Gralles i
Tabals de Jesús van portar la seua música pels
carrers i places del poble per anunciar l’arribada
del cap de setmana Sant Francesc 2020 “Ànims i
Avant”.
El dissabte, 3 d’octubre, era la “Xaranga los
Martines” l’encarregada de realitzar un animat
passacarrers durant el migdia. Ja a la tarda, futbol
amateur al Camp de la Santa Creu i projecció, dintre
l’església, de la pel·lícula “Jesús en el Temps – Any
1996”. A la nit a la pèrgola “Versots” a càrrec dels
7 Cervells per revisar l’actualitat des d’un punt de
vista irònic i sarcàstic. Tot seguit, gran actuació de
Miquel Rullo en un concert acústic: amb les seues
cançons va fer gaudir jóvens i grans.
Ja diumenge, 4 d’octubre, acte novedós a càrrec
dels 7 Cervells. Matinada per commemorar el dia
del nostre patró Sant Francesc. Amb la sortida
dels primers rajos de sol, cercavila pels carrers
del poble amb coets i tabals per recordar al veïnat,
que malgrat tot, és la nostra Festa Patronal. A mig
matí acte de reconeixement públic per part de
l’EMD de Jesús a persones, establiments, escoles,
col·lectius, institucions i organismes oficials que

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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SANT FRANCESC
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SANT FRANCESC
NADAL
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ACTE AGRAÏMENT

04 octubre de 2020
En reconeixement a la
tasca duta a terme durant
el confinament per la
Covid-19 i com a mostra
d’agraïment del poble de
Jesús.
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#somdeJesús

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES
Se
celebra
aquest dia en
record dels fets
succeïts un 25
de novembre de
1960 a les germanes Mirabal,
tres opositores
al règim del dictador dominicà
Rafael
Trujillo
que van ser brutalment assassinades.
El 17 de desembre de 1999,
l’Assemblea
General de les
Nacions Unides
va declarar oficialment el 25 de
novembre Dia Internacional per a
l’Eliminació de la
Violència envers
les dones.
Un any més al
nostre poble vam
commemorar
aquest dia en
unes condicions
adaptades
al
context ocasionat per la COVID-19.
El govern de l’EMD juntament amb l’Associació de
Dones vam apostar per un acte diferent estrenat el
mateix dia 25 a través del Canal de Youtube “Ànims
i Avant”.
L’acte amb el títol “Víctimes” combina la reivindicació de l’eliminació de la violència cap a les dones
amb la reivindicació de la necessitat cultural com a
bé essencial.
Diferents dones del món de la cultura, totes vinculades a Jesús o bé per qüestions personals, o bé per
qüestions professionals, van sumar el seu talent en
un dia tan assenyalat.
El lligam entre la cultura i la commemoració del 25N
es va teixir a partir d’un testimoni real de violència
masclista explicat per una dona anònima, que va
ser la font d’inspiració per a les artistes convida-

des. Elvira Ferrando, actriu de teatre; Ester Besolí,
pintora; Pili Cugat, cantant i poeta; Anna Chiva, cantant, i Alice Sorin, ballarina, van ser les encarregades de materialitzar ‘Víctimes’ a través d’expressar
els sentiments que els va despertar el testimoni
mitjançant la interpretació, la pintura, la poesia, el
cant i la dansa, respectivament.
L’estat actual de pandèmia ha accentuat encara
més la violència que pateixen les dones.
“Víctimes” és un crit de denúncia cap a la situació
que estem vivint però també un crit d’esperança.
Podeu recuperar el vídeo al Canal ‘Ànims i Avant’.
Ni opressor ni còmplice
Aturem entre tots les violències masclistes!
Susanna Gómez Aixendri
Regidora de Dones
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VI rtual Fira de l’Oli
XXVI
de les Terres de l’Ebre

V Fira de la Garrofa

25, 26, 27, 28 de febrer i 1 de març de 2021
La Comissió Organitzadora de la Fira, malgrat no durem
a terme l’esdeveniment presencial i multitudinari al
qual estem acostumats, us informem que des del
dijous 25 de febrer a l’1 de març es farà la XXVI Fira
de l’Oli de les Terres de l’Ebre i la V Fira de la Garrofa
en format virtual.
En el marc del web firesvirtuals.cat, recrearem la Fira.
Espai on els expositors podran mostrar i vendre els
seus productes, així com fer visible al món la seva
empresa.
A més, amb la intenció de poder mantenir l’esperit
cultural, lúdic, festiu i gastronòmic també hi podreu
trobar:
 XXXVII Concurs al Tast dels Olis de les Terres
de l’Ebre.
 Àgora de l’Oli, amb una mostra de totes les
botelles del concurs.
 Mostra Gastronòmica, amb l’oli i la garrofa com
a protagonistes principals de les receptes dels
restauradors de la fira.
 Espai Mestres del Morter
 Espai EIG (Empreses Innovadores de la Garrofa)
 Mostra de la diversitat de la fira. Dintre l’apartat
lúdic, al costat d’exposicions trobarem a les
Gralles i Tabals de Jesús, a l’Associació Cultural
Bonsai Terres Ebre, a la Banda Manel Martines i
Solà, a l’Associació per la Integració Discapacit@
ts de l’Ebre (ASSIDE) i una recopilació de Molins
Antics de Jesús.
Ens podran trobar dintre la següent adreça https://
firesvirtuals.cat/firaoligarrofajesus
Des d’aquí voldria aprofitar per felicitar a José Ramón
Vallés Canalda, nou President de la Fira. “Pepito” com
el coneixem al poble i dintre la comissió organitzadora,
forma part d’aquesta des dels seus inicis i coneix de

primera el sector de l’oli, la garrofa i el món de les
cooperatives. Substitueix en el càrrec a Pere Panisello
Chavarria, un dels visionaris que van decidir engegar
aquest engrescador projecte que enguany ja farà vinti-sis anys. Un quart de segle al capdavant d’aquesta,
on has aconseguit fer de la nostra Fira una parada
obligatòria de referència dintre el sector l’últim cap
de setmana de febrer. Sols podem dir gràcies, no tan
sols en el meu nom sinó en el de tota la comissió
organitzadora.
També voldria felicitar a Mossèn Paco Vives, persona
encarregada d’inaugurar aquesta XXVI Fira de l’Oli de
les Terres de l’Ebre i la V Fira de la Garrofa, i a Joan
Curto Cid “Jordi” que serà el president d’honor del
XXXVII Concurs al Tast dels Olis.
En aquests moments tan complicats que ens toca
viure, l’organització vam tenir molt clar des del primer
moment que no havíem de deixar de costat el sector i
marcar-nos l’objectiu, sempre d’acord a les indicacions
de les autoritats sanitàries, de fer tot allò que estiga a
les nostres mans per seguir reforçant el sector de l’oli
d’oliva i de la garrofa.
Per últim voldria fer un agraïment públic a l’Associació
de Dones de Jesús pel regal fet a la Comissió
Organitzadora, d’un magnífic mantell confeccionat per
elles mateixes on hi trobem motius relacionats en la
nostra Fira.
Sabem que no serà la Fira que tots coneixem, però
des d’aquí us animo a que ens visiteu i participeu
d’aquesta.
Bona Fira!
Josep Pere Puig Rosales
Regidor i director de la Fira
Jesús (Terres de l’Ebre), 8 de febrer de 2021

COMISSIÓ ORGANITZADORA

XXVI FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE • V FIRA DE LA GARROFA
Membres de la Comissió

Alcalde Jesús
Víctor Ferrando Sabaté
President de la Fira
José Ramón Vallés Canalda
Director de la Fira
Josep Pere Puig Rosales
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José Luis Bel Subirats

Eva Marro Colomé

José Bort Chavarria

Ramón Pujol Forés

Jordi Bort Ferrando

Joaquim Rambla Manzano

Jordi Brull Royo

Jordi Royo Ferré

Cinta Caubet Pellejà

José Sales Andreu

Joan Curto Cid

Mònica Sales de la Cruz

Ramón Fàbregues Valldepérez

José Maria Sanz Antolí

Joan Gisbert Cid

Francesc Xavier Sol Piñol

Susanna Gómez Aixendri

Daniel Tafalla Talarn

José Llaó Sabaté

Francisco Vidal Escoda

XXXVII CONCURS AL TAST DELS OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE

COMITÈ ORGANITZADOR
Presidència d’Honor

Composició del jurat de la fase prèvia

Sr. Joan Curto Cid

Director del jurat
Sr. Josep Maria Audí Vallespí

President

Membres sector indústries i comerç

Sr. Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde de Jesús
Director
Sr. Josep Pere Puig Rosales
Director de la Fira i regidor de Jesús

Sr. Benjamí Canalda Gendre

Agent Comercial

Sr. Àngel Calvet Salvador

Ideal, SA

Sr. Josep Valero Puig

Olis de l’Ebre, SA

Sr. Andrés Lapuerta Roig

Rep. Retor, SL

Sr. Guillermo Vidal Gil

Agent Comercial

Membres sector cooperatives i SATS
Agrícola del Camp Santa
Sr. Pau Roca Gavaldà
Bàrbara, SCCL

Vocals
DARP
Sr. Francesc Estorach Fatsini, responsable d’obres
del DARP a les Terres de l’Ebre.

Sr. Joan Gisbert Cid

Soldebre, SCCL

Sra. Elena Valls Tolosa

Cooperativa Agrícola la
Sénia, SCCL

Sr. Balbino Pastor Porras Agrícola de Godall

EMD de JESÚS
Sr. Ramón Pujol Forés

Membres sector molins i almàsseres
Agrícola Industrial Forés
Sr. Josep Forés Valls
Tortosa
Sr. Alexandre Beltran i Carles Belcar CB, Tivenys
Almàssera Agrícola
Sr. J. Carles Colomé Mulet
Colomé Mulet, SL
Campredó

CAMBRA DE COMERÇ INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ
DE TORTOSA
Sr. Francesc Faiges Borràs
COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA FIRA
Sr. Francesc Xavier Sol Piñol
Sr. Josep Ramón Vallés Canalda

Membre del Panell de tast d’Olis
Verges Extra de Catalunya
Sr. Josep Alqueza Naya

MESTRES DEL MORTER
Relació de guanyadors del concurs d’allioli que passen a formar part
de la Confraria de Mestres del Morter
Any 1996

Joan Blanquet (†)

Any 2005

Jaume Boyer

Any 2014 Sílvia Panisello

Any 1997

José Tomás

Any 2006

Gerard Castells

Any 2015 Marta Faiges

Any 1998

Francisco Vidal

Any 2007

Guadalupe Panisello

Any 2016 David Barrobés

Any 1999

Cinta Panisello

Any 2008

Gerard Borrás

Any 2017 Xavier Subirats

Any 2000

Carmen T. Sabaté

Any 2009

David de la Vega

Any 2018 Natàlia Ferré

Any 2001

Manuel Querol

Any 2010

David Ginovart

Any 2019 Maria Panisello

Any 2002

Josefa Sánchez (†)

Any 2011

Joaquim Panisello

Any 2020 Juan Guillermo Panisello

Any 2003

José Gabarró

Any 2012

Cristian Melero

Any 2021

Any 2004

Immaculada Bel

Any 2013

Maria Martínez
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XXXVII CONCURS AL TAST DELS OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE
BASES:

CATEGORIES:

ELS OLIS PRESENTATS AL CONCURS,
OBLIGATÒRIAMENT
ANIRAN
AMB
EL
PRECINTE I L’ETIQUETA DE LA MARCA
CORRESPONENT DE L’ENVASAT EN SÈRIE,
EXCEPTE LA MODALITAT DE PRODUCTORS
PARTICULARS (COLLITA PRÒPIA).
LA RECOLLIDA DE LES MOSTRES (dues
botelles de 50cl o 75cl per cada oli presentat
al concurs, una de les quals formarà part
d’un lot solidari amb el Projecte Emma) ES
REALITZARÀ A L’EMD DE JESÚS I LES OFICINES
COMARCALS DEL DARP A LES TERRES DE
L’EBRE, FINS DIVENDRES, 12 DE FEBRER DE
2021.
CADA MOSTRA HAURÀ D’ANAR SEMPRE
ACOMPANYADA
DE
LA
SOL•LICITUD
D’INSCRIPCIÓ, LA FITXA DE DADES DE
PARTICIPANT I LA FITXA DE CARACTERÍSTIQUES
DE L’OLI.
LA MODALITAT DE PRODUCTORS PARTICULARS
(COLLITA PRÒPIA), PER PARTICIPAR AL
CONCURS, NOMÉS HAURAN D’EMPLENAR LA
CORRESPONENT FITXA. AQUESTES MOSTRES
NO SERAN EXPOSADES A LA TAULA D’OLI
GOURMET EXTRAVERGE DE LA FIRA DE L’OLI
DE LES TERRES DE L’EBRE.
EL DIMARTS, 16 DE FEBRER, A LES 19:30h,
A LA SEU DE L’EMD de JESÚS (Plaça Pati
Immaculada, 1 43590 Jesús), ES FARÀ
L’ELIMINATÒRIA PRÈVIA A LA FINAL, A LA
QUAL HI PODEN ASSISTIR ELS PRODUCTORS
PARTICIPANTS AL CONCURS.
EL DIJOUS, 25 DE FEBRER, A LES 19.30H,
A LA SEU DE L’EMD de JESÚS (Plaça Pati
Immaculada, 1 43590 Jesús),
ES FARÀ
PÚBLIC EL RESULTAT DE CADA CATEGORIA, I
ES DONARÀ A CONÈIXER, ESCOLLIT D’ENTRE
TOTS ELS PRIMERS CLASSIFICATS EN LES
DIFERENTS MODALITATS, EL PREMI AL “MILLOR
OLI D’OLIVA del XXXVII CONCURS AL TAST
DELS OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE”. Acte
obert a tothom. Es convocarà els mitjans de
comunicació.
ELS RESULTATS DE CADA CATEGORIA I EL
PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA DEL CONCURS
ELS EMETRÀ EL PANELL DE TAST OFICIAL
D’OLIS VERGES D’OLIVA DE CATALUNYA.

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 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 EL MILLOR OLI DE LES
CATEGORIES A, B, C i D S’ESCOLLIRÀ EL
MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DEL
CONCURS.

ENGUANY LA INSCRIPCIÓ
AL CONCURS ÉS GRATUÏTA
LA INSCRIPCIÓ AL CONCURS DONA DRET A
EXPOSAR LES MOSTRES DINTRE “L’ESPAI
ÀGORA”, A LA TAULA D’OLIS GOURMET
EXTRAVERGE DE LA FIRA DE L’OLI DE LES
TERRES DE L’EBRE.
En aquesta edició, les mostres seran exposades
en el taulell de la fira virtual.

Tota la informació de la Fira i del Concurs a
www.jesus.cat
També al telèfon 977 500 735

Organitza: EMD de Jesús i Comissió Organitzadora de la Fira de l’Oli i la Garrofa.
Col·labora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
La Comissió Organitzadora de la Fira es reserva del dret de modificar o alterar qualsevol dels punts si les restriccions de la COVID19
impedeixen dur-los s a terme.
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PROGRAMACIÓ
DIJOUS, 25 DE FEBRER DE 2021

11.00h Xarrada “INTERNACIONALITZACIÓ
DE L’OLI D’OLIVA”.
A càrrec del Sr. Josep Pont Amenós, president
de Borges International Grup. Benvinguda
i presentació de la xarrada a càrrec del Sr.
Francesc Faiges, president de la Cambra de
Comerç de Tortosa.
Organitza: Cambra de Comerç de Tortosa.
Col·labora: EMD de Jesús.
http://www.cambratortosa.com/
tortosa@cambratortosa.com

19.30h Acte on es faran públics els resultats
del “XXXVII Concurs al Tast dels Olis
de les Terres de l’Ebre”.
CATEGORIES:
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 al Sr. Joan Rodríguez Andreu.

11.55h XXIII Cicle de Xarrades Daniel
Mangrané.
Jornada Tècnica.
Formació en olivera i oli a les Terres de
l’Ebre.

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.

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

A càrrec del Sr. Luís Chavarria, director Escola
Agrària d’Amposta, Sr. Antoni Cutrona, director
Escola Agrària de Gandesa i del Sr. Josep Lluís
Solé Vilanova, propietari de Mas Beturià.
El conreu de l’olivera i la producció d’oli
d’oliva extra verge, està totalment lligat al
desenvolupament de les nostres comarques.
Noves plantacions, nous sistemes d’esporga,
nous sistemes de recollida, controls de
maduresa, sistemes de producció d’oli, olis
Premium, exportacions, etc., la preparació del
productor és essencial avui en dia, per això
us proposem aquesta jornada on us oferirem
possibilitats de formació ben prop de casa,
a l’EA d’Amposta i a l’EA de Gandesa. Els
resultats d’aquesta formació ens els explicarà
la seva experiència formativa un exalumne,
ja totalment incorporat a la pagesia i amb
producció i comercialització d’oli d’oliva extra
verge

Es fixaran els preus de referència del
preu de l’oli.

Organitza: EMD de Jesús i Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

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 EL MILLOR OLI DE LES CATEGORIES
A, B, C i D S’ESCOLLIRÀ EL MILLOR OLI
D’OLIVA VERGE EXTRA DEL CONCURS.
Organitza: EMD de Jesús i Comissió
Organitzadora de la Fira de l’Oli i la Garrofa.
Col·labora:
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya.

DIVENDRES, 26 DE FEBRER DE 2021
9.30h

Troba tota la programació i continguts a:
https://firesvirtuals.cat/firaoligarrofajesus
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CAVALCADA 2021
També els va lliurar la clau màgica que obre totes
les cases del poble, per tal de fer arribar els regals
als infants. Ses majestats, els Reis Mags d’Orient
van encoratjar les nenes i nens del poble a seguir
sent igual de valents com fins ara i a portar-se
igual de bé. Es van comprometre a fer-los arribar la
màgia d’aquesta malgrat la situació de pandèmia.
En aquest sentit és d’agrair el ban d’alcaldia que
els permetia anar a les cases tot i el toc de queda.
Això va permetre que tot i la situació excepcional
que estem vivint, pogués ser una nit d’il·lusions..
Des de la comissió es vol donar les gràcies a
totes aquelles persones que desinteressadament
col·laboren i fan possible la Cavalcada, així com a
l’AVV Jesús Catalònia pel suport que any rere any
ens va dipositant en la cessió del casal i en la
gestió de les subvencions. A l’EMD de Jesús per
la seua col·laboració, tant en mitjans materials
com econòmics. I, en definitiva, agrair a totes les
persones, empreses i entitats que han fet possible
que la Nit de Reis d’enguany hagi estat una vertadera
nit d’il·lusions.
Comissió de la Cavalcada de Reis de Jesús

Aquest any, la pandèmia del Covid no va fer possible
que els patges reials vinguessen a recollir les cartes
del infants del poble. Tot i això, sí que van preparar
una bústia reial per a l’ocasió. Així que els nens i
nenes del poble van poder dipositar les cartes amb
els desitjos, ja siga els dies que va estar ubicada a
l’IE Daniel Mangrané, com els dies que va estar a la
Plaça de la Creu.
La malaurada situació que estem vivint va fer
impossible que ses majestats, Els Reis Mags
d’Orient desfilessen pels carrers del poble amb
la seua comparsa de patges i carrosses. La
Cavalcada no va ser possible perquè segons les
autoritats sanitàries i el govern civil no es podia fer
amb condicions de seguretat. Tot i això, el maleït
coronavirus no va impedir l’arribada del Reis Mags
d’Orient. Així que Melcior, Gaspar i Baltassar van
arribar al Casal Jesusenc. Allí es van fer les proves
pertinents per comprovar el seu estat de salut i
posteriorment van poder saludar els nens del poble.
Els va rebre, Susanna Gómez, vocal de la junta
veïnal de l’EMD de Jesús, tot oferint-los el pa i la
sal com a símbol de l’hospitalitat del nostre poble.

29

PARE NOEL A JESÚS
Després de diferents canvis marcats per les directrius
del PROCICAT, la tarda del 24 de desembre, l’estimat
Pare Noel ens podia saludar i dirigir unes paraules en
directe.
En un primer moment la Secció de Festes, i per evitar
aglomeracions, vam decidir el format d’acompanyar el
seu carruatge pels carrers del poble i així tothom des
de casa poder-lo saludar.
Amb tot lligat, un parell de dies abans, una nova directriu
ens deia que qualsevol espectacle havia de ser estàtic,
amb aforament limitat, registre d’assistents, control
de temperatura i distància de seguretat. Canvi de pla!
Reunió urgent de la Secció de Festes per buscar un
lloc per rebre’l i omplir de contingut l’acte.

La pèrgola va ser el lloc escollit. Tota preparada, i com
a preludi de la salutació de l’esperat personatge, el
públic assistent va poder gaudir d’un contacontes
a càrrec de les companyes de la Secció de Festes,
Susanna, Mònica, Jèssica, Ainhoa i Elvira, que amb
petits relats van fer xalar menuts i grans. Ja tot seguit
apareixia el Pare Noel per saludar tots els presents,
omplir-nos d’il·lusió, i encoratjar-nos a seguir lluitant
malgrat aquesta maleïda pandèmia que ens toca viure.
Agrair des d’aquí la ràpida reacció dels membres de
la Secció de Festes i sobretot també a les companyes
que van preparar i representar el contacontes en un
temps rècord.

CAP D’ANY
Enguany hem hagut d’acomiadar el 2020 i rebre el 2021
confinats i plens de sensacions estranyes celebrant
el sopar de cap d’any a casa. Als primers moments
de l’any nou connexions telemàtiques, trucades, bons
desitjos i... al Facebook, per gaudir una nova sessió
de Sagrantana Confinada. Bona música acompanyada

de fotografies antigues i actuals. Gràcies a tot l’equip
de Sagrantana, i especialment a Sisco, per iniciatives
com aquesta.
Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes

PESSEBRE VIVENT VIRTUAL DE JESÚS
Cada any intentem que hi hagin novetats al Pessebre
Vivent, però la d’aquest any ha estat majúscula: La
situació especial en que ens ha posat el coronavirus
ens va aconsellar no fer la representació del
Pessebre Vivent de Jesús d’una manera física, però
si que la vam fer virtual, servint-nos de la tecnología,
gravant tres vídeos, mostra del nostre Pessebre i
els vam penjar a les xarxes socials: You Tube Ànims
i Avant, Instagram i facebook perquè tothom els
pugués veure.

Els vídeos van ser: El Pessebre casolà de Ricard,
la representació del Pessebre al Poble Espanyol de
Barcelona i la representació del Pessebre als jardins
de les Gnes Teresianes de Jesús.
Estem contents dels resultats, més de tres-centes
visualitzacions fins ara i encara es poden veure.
Possiblement degut al mal temps que va fer tampoc
l’haguéssim pogut fer –lo físicament.

BBVA
Primer Caja de Ahorros Provincial de Tarragona,
després Caixa Tarragona i ara BBVA, aquesta entitat
sempre havia estat oferint els seus serveis al nostre
Poble.
Arran de la comunicació de la voluntat de tancar
l’oficina a partir del día 15 i recollint el malestar
manifestat per alguns veïns del nostre poble, vam
adreçar una carta a l’entitat bancària per tal de
mostrar el desacord, i demanar la reconsideració, o
almenys poder mantindre un caixer automàtic a la
nostra població.
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CASTANYADA CONFINADA
NADAL

SOCIETAT CULTURAL I ECOLOGISTA SANT JOSEP
PREMIS LITERARIS RAMON FERRANDO ADELL

celebració de la propera festa patronal de Sant Josep
2021 no es podrà realitzar en les dates normals de la
festivitat, ja que estan incloses en la vigent declaració
d’estat d’alarma.
La junta de la Societat, en funció de les mesures preses
pels ens públics amb motiu de l’alarma sanitària
originada per la pandèmia del covid-19, informarà de
les dates de reinici de les activitats quan això sigui
possible, que esperem i desitgem que sigui el més
aviat possible.

Enguany s’ha celebrat la XXIII edició dels premis
literaris que la Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
organitza en memòria del que va ser destacat periodista
i president de l’entitat Ramon Ferrando i Adell.
A diferència de les anteriors 22 edicions, no va ser
possible organitzar l’acte públic de lliurament dels
premis que estava previst celebrar el dissabte dia 9
de gener,a la sala Jordi Brull de l’edifici de l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Jesús, degut a
l’emergència sanitària produïda per la pandèmia del
covid-19.
Els guanyadors en la modalitat de contes curts han
estat els següents:
CATEGORIA A: Nascuts o residents a Jesús fins a 4t de
primària, guanyador: Pol Panisello Canalda amb l’obra
“Los Guerrers de Troya.” Premiat amb diploma i 50€.

CONTES CURTS
Categoria A. Los guerrers de Troya, de Pol Panisello
Canalda.
Hi havia una vegada un home que era el cap dels
guerrers de Troya. No era ni molt alt ni molt baix.
No era ni molt gras ni molt prim. Era moreno, tenia
els ulls marrons. El pel castany. Portava una espasa
llarga i afilada. També un escut. El seu nom oficial era
Juan de Troya Royal.

CATEGORIA B: Nascuts o residents a Jesús de 5è
de primària, guanyador: Kamar Nour El Makhfi, amb
l’obra “Sense temor no hi ha mal son.” Premiat amb
diploma i 50€.
CATEGORIA C: Nascuts o residents a Jesús de 6è
de primària, guanyadora: Emma Colomé Benet amb
l’obra “Històries eternes.” Premiat amb diploma i
50€.
CATEGORIA D: Nascuts o residents a Jesús que
cursen ESO, guanyador: Abril Zaragoza Panisello, amb
l’obra “En busca d’un futur” Premiat amb diploma i
100€.
CATEGORIA E: Oberta a tots els joves de fins als
18 anys, guanyadora Maria Cinta Segarra Also amb
l’obra “La màgia de Meritxell.”Premiat amb diploma
i 100€.
Els guanyadors en la modalitat de poesia han estat
els següents:
CATEGORIA A: Nascuts o residents a Jesús, fins als
16 anys. Guanyadora: Anna Calvo Forés amb l’obra
“Vent de Llevant.” Premiat amb diploma i 50€.
CATEGORIA B: Obert a tothom sense límit d’edat,
guanyador José Luis García Herrera amb l’obra “L’
Últim refugi.” Premiat amb diploma i 250€

Categoria B. Sense temor no hi ha mal son, de Kamar
Nour el Makhfi
Fa uns anys, Lisa, una cantant de 22 anys, que
era alta, de pell blanca i pèl negre amb serrell, va
somiar amb un monstre que pareixia una persona. El
monstre tenia el pèl tan llarg que li cobria la cara i no
sabia si era xic o xica.
Categoria C. Històries eternes, d’Emma Colomé Benet.
Al caliu de la xemeneia, seguda sobre els genolls
del seu avi, l’Anna escoltava les llargues històries
que el vell avi li explicava… algunes certes, algunes
fantàstiques però sempre entretingudes!
L’avi era vellet, i n’havia viscut moltes de coses!
Categoria D. En busca d’un futur, d’Abril Zaragoza
Panisello
Són les 5 de la matinada, em llevo per emprendre
un camí amb un destí incert, no fa gaire fred, però el
viatge es farà llarg i cansat, potser plourà, farà vent,
o qui sap, potser ens quedarem a mig camí, o vull
pensar que tot anirà bé i la meva vida canviarà

Els efectes d’aquesta pandèmia no només ens ha
impedit la celebració d’aquest tradicional acte públic de
lliurament dels premis, sinó que també té paralitzades
la resta d’activitats de la Societat Sant Josep, que no
pot realitzar des de març de l’any passat les habituals
sortides culturals ni les sortides a la natura, ni la
participació a les festes del poble; fins i tot es va veure
obligada a suprimir la festa patronal, amb la presència
dels socis en la festivitat de Sant Josep del 2020.
La situació sanitària continua sent molt preocupant i no
es preveu en quina data serà possible la tornada a la
normal realització de les activitats socials. Per tant,la

Categoria E. La Màgia de la Meritxell, de Maria Cinta
Segarra Also
Hi havia una vegada una nena que es deia Meritxem i
vivia a la ciutat de Tortosa. Li agradava molt la màgia.
A l’edat de tretze anys va intentar fer una poció
mágica amb un colorant extret de l’oliver sevillenc,
amb un rajolí de sabó natural de garrofa, desfet amb
tres cullerades de llet d’ametlla, però l’experiència
no va sortir com ho tenia previst, tot al contrari.
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POESIA
Categoria A. Sempre amb tu, d’Anna Calvo Flores.

Categoria B. L’últim refugi, de José Luis García Herrera.
El mar és l’últim refugi.
L’última empara per a l’home taciturn
assegut sobre un tron de roques negres.
Respira el perfum aspre de la sal
i assaboreix la cançó desolada de les ones
que venen a morir al mur de l’espigó.

SEMPRE AMB TU
Em fas tanta falta com la llum
que els meus dies il·lumina,
vas marxar
amb molta pena et vaig acomiadar.
La tristesa va abundar
les llàgrimes corrien suaument,
ningú et volia abandonar
i no ens vèiem sense tu.

Podeu consultar les obres premiades dels Premis Ramon Ferrando Adell de contes i poesia
al web de l’EMD

www.jesus.cat

PREMIS ESPORTIUS DE LES TERRES DE L’EBRE 2020
El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física,
Gerard Figueras, juntament amb l’alcaldessa de
Tortosa, Meritxell Roigé, i la representant territorial
de l’Esport, Cinta Espuny, van presidir el passat
17 de desembre la festa dels Premis Esportius
Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre 2020,
on es van guardonar als millors esportistes de les
Terres de l’Ebre majors d’edat i que han assolit
durant el 2020 el primer lloc en campionats de
Catalunya, o bé pòdium en campionats d’Espanya o
internacionals. També es van lliurar els premis a la
trajectòria dels forjadors a aquelles persones que
s’han distingit per una aportació llarga i continuada

al món de l’esport de les comarques ebrenques.
Per últim rebien el reconeixement les entitats
esportives que aquest any 2020 celebren els 25,
50 o 75 anys de la seva fundació.
Pel que fa als esportistes del nostre poble, van tindre
reconeixement Agustí Forcadell en la modalitat de
caça pel seu primer lloc al Campionat d’Espanya
de Podencs Eivissencs, i el pilot de motociclisme
Jeremy Alcoba pel seu primer lloc al Campionat
del Món FIM CEV Moto3.
Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports EMD Jesús

AJORNADA LA 7A SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT
per valorar aquesta difícil situació i buscar noves
alternatives per poder-la encabir més endavant. Us
anirem informant. Tot i la pandèmia, ara més que mai
cal incidir 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.

La primera quinzena del mes de març sempre té lloc
al nostre poble la “Setmana de l’Activitat Física i la
Salut”. Aquest 2021 arribem a la seua setena edició.
Donada la situació sanitària tan complexa que estem
vivint a causa de la COVID-19 és del tot impossible
poder-la realitzar en les dates previstes. L’Edició de
l’any passat ja no vam poder-la finalitzar, quedant
pendents de lliurar-se els premis i reconeixements
a esportistes i entitats. Des de l’EMD de Jesús,
juntament amb entitats del poble, organismes i
empreses vinculades al món de l’esport i els nostres
dos centres educatius ja ens hem posat a treballar

Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports
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FOTOS

EL JESUSENC GENÍS ARRASTRARIA, DEBUTA AMB EL BENICARLÓ

PREMIS ESPORTIUS
Foto: Pau Puig de Fàbregas

TEMPORAL FILOMENA

Foto: Ricard Franch

JEREMY ALCOBA
NADAL
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JESÚS LLIURA LA BANDERA DEL POBLE AL PILOT JESUSENC
JEREMY ALCOBA
lloc al Gran Premi de Portugal. Com explica l’alcalde
Víctor Ferrando, “parlem de l’esportista jesusenc
amb més projecció internacional que tenim, i que
des dels seus inicis hem ajudat en la mesura de
les nostres possibilitats des de l’EMD de Jesús. Per
això també és ara un honor donar-li la bandera del
poble, o el fet de poder lluir des de fa uns mesos
a les nostres vitrines el casc que el mateix Jeremy
ens va regalar amb els elements i colors del nostre
escut i que havia portat en diverses curses de
l’últim mundial”.

El pilot jesusenc Jeremy Alcoba, flamant millor
rookie del passat Mundial de Moto 3 formant part
del Kömerling Gresini Team-Honda, va rebre un
especial obsequi de mans de l’alcalde de Jesús,
Víctor Ferrando i de Josep Pere Puig, regidor
d’esports. Es tracta d’una bandera del poble en la
qual apareix serigrafiat el número 52, el que va lluir
Alcoba en el passat mundial on després de disputar
quinze curses va obtenir un total de 87 punts i un
meritori 11è lloc a la classificació general. Jeremy
Alcoba és considerat com un dels pilots amb més
futur de la graella de motociclisme després d’haver
destacat en diverses curses, lluitant sempre per
les primeres posicions i obtenint fins i tot un tercer

Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports

CLASSIFICACIÓ DEL CAMPIONAT DEL MÓN
Rider

Points

Leader Previous QAT

SPA

ANC

CZE

AUT STY RSM EMI CAT

FRA

ARA

TER

EUR

VAL

POR

1 ARENAS Albert

SPA

174

25

25

-

20

25

11

-

13

-

16

9

13

-

13

4

2 ARBOLINO Tony

ITA

170

4

4

1

16

6

8

9

20

10

5

20

20

-

6

13

25

11

3 OGURA Ai

JPN

170

4

0

16

20

-

16

13

16

20

16

5

7

2

7

16

8

8

4 FERNANDEZ Raul

SPA

159

15

11

6

10

10

10

7

8

-

10

3

9

16

4

25

16

25

5 VIETTI Celestino

ITA

146

28

13

0

11

16

3

11

25

-

20

8

25

7

11

0

0

9

6 MASIA Jaume

SPA

140

34

6

13

6

-

-

20

2

9

11

9

13

25

25

-

7

-

7 MCPHEE John

GBR

131

43

9

20

-

20

11

16

-

25

6

-

-

11

10

-

5

7

8 BINDER Darryn

RSA

122

52

9

-

0

13

4

10

10

-

-

25

-

20

8

11

11

10

9 GARCIA Sergio

SPA

90

84

32

5

0

8

0

0

6

0

0

13

5

0

-

20

20

13

10 FOGGIA Dennis

ITA

89

85

1

7

-

-

25

0

5

7

-

16

3

6

0

-

0

20

SPA

87

87

2

9

1

9

9

2

-

13

3

0

-

10

1

8

6

16

11 ALCOBA Jeremy

CLASSIFICACIÓ DEL NOVELL DE L’ANY 2020
Rider

QAT

SPA

ANC

CZE

AUT

STY

RSM

EMI

CAT

FRA

ARA

TER

EUR

VAL

POR

9

1

9

9

2

-

13

3

-

-

10

1

8

6

16

37

4

-

-

1

8

-

-

9

-

-

1

9

2

10

6

61

24

-

-

3

-

-

-

1

-

-

6

4

-

10

-

2

73

12

-

-

7

-

-

1

4

-

1

-

-

-

-

1

-

Nation

Points

Leader

1 ALCOBA Jeremy

SPA

87

2 ÖNCÜ Deniz

TUR

50

37

3 TATAY Carlos

SPA

26

4 YAMANAKA Ryusei

JPN

14

Previous

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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ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
Les Terres de l’Ebre són riques en cultura i es concentren
més de la meitat d’escoles de música vinculades a
bandes de música de Catalunya. La música de banda
ens identifica i fa que potser, culturalment, siguem
més rics. Jesús en aquest sentit ho és, ja que compta
amb moltes entitats culturals que fan que la vida del
poble estigui sempre plena d’actes, de celebracions i
de vida. Amb la pandèmia de la Covid-19 tota aquesta
vida s’ha vist truncada i s’ha reduït moltíssim, i això
ha fet que aquestes entitats pateixin moltíssim. I tot
aquest patiment pareix que des de la capital del país
no se n’adonin.

que sense els assajos i el treball constant aquests
grups i els/les nostres alumnes no poden assolir
els objectius desitjats, tot i que es fa tot el possible.
Malauradament, la Covid-19, ens impedeix assajar.
L’activitat de les agrupacions s’ha paralitzat. Tot i això,
ens queda l’educació musical, la que ha de garantir
que tot i la llarga aturada, puguem reprendre la música
amb garanties.
Però no ens deixen fer bé la nostra feina. Des de
Barcelona ens diuen que els estudis no reglats, el
nivell elemental, tot i ser escoles reconegudes pel
Departament d’Educació, són extraescolars!!! I per
això, per segon cop aquest curs, el nostre alumnat
ha de seguir fent les classes des de casa. És igual si
hem preparat les aules per poder fer les classes amb
tota seguretat, hem separat els grups en un màxim
de 6 persones com ens diuen. No ens permeten les
classes presencials. Els alumnes de nivell professional
dels Conservatoris si que poden fer les classes!!!
Les mateixes condicions, els mateixos perills, però
mesures diferents. És difícil d’explicar.

Des del setembre la nostra escola continua formant
músics, garantint les mesures de prevenció de la
Covid-19. Unes mesures que han suposat un esforç per
l’equip directiu per confeccionar un protocol adequat a
la situació, tal i com se’ns va dir des d’Ensenyament.
Es va fer i es continua fent una important inversió
per poder garantir les mesures del protocol: material
d’higiene, com gel hidroalcohòlic, paper, alcohol i altres
productes de neteja; termòmetres digitals; mascaretes
FPP2 per protegir les persones; pantalles facials:
mampares per separar alumnes de professors/es en
les classes individuals d’instruments i sempre rentat
de mans al entrar i sortir del centre.

Per part nostra farem força per que això canviï. Només
els volem traslladar la tranquil·litat que a l’EMMS
seguirem amb totes les mesures pertinents i fent la
feina que venim fent fins ara. Nosaltres només els
demanem, que ja la tenim, la vostra comprensió amb
tot el que està passant.

L’EMMS és una escola reconeguda, pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en
ensenyaments de nivell elemental. L’educació musical
és la base de la nostra banda, dels nostres grups
instrumentals i vocals, de l’orquestra de guitarres.
Tots aquests grups no serien res sense la base de
la nostra escola, una escola que enguany ha notat
aquesta pandèmia, una escola que vol transmetre
la seva transparència amb tot i la seva tranquil·litat
de cara als pares i mares. Estem d’acord, suposo,

Mentre seguirem fent les nostres actuacions
telemàticament i penjant vídeos a les xarxes socials
i al canal de Youtube de l’escola com vam fer a Sta.
Cecília i a Nadal. I intentarem reinventar-mos amb les
noves tecnologies.
Moltes gràcies pel vostre suport i comprensió!!
#escolademúsicasegura #laculturaéssegura
#emmssegura #somdejesús
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SEGUIM!
Des de l’Institut Escola volem agrair l’actitud de
tota la comunitat educativa des de l’inici de curs.
Aquesta perspectiva del #junt@smillor, ens està
permetent malgrat les circumstàncies actuals,
poder desenvolupar aquest curs sent fidels al
nostre model metodològic i continuar el procés de
millora contínua pel que apostem. Durant aquests
mesos, adaptat a les mesures sanitàries, el dia a
dia del centre ha continuat molt actiu, amb la mirada
sempre posada en col·locar al nostre alumnat al
centre del projecte i de les diferents propostes.
Us convidem a visitar la web del centre i el compte
de Twitter (@IEDMangrane) per poder veure totes
les informacions i ampliar les que destaquem a
continuació:
• Vam celebrar els Erasmus Days per fer conèixer
a tota Europa el nostre projecte de sostenibilitat
relacionat amb el programa Erasmus + “Look
alive for our world!”.
• “La Castanyada”, “Donem la nota” i el “Festival
de Nadal” es van adaptar a format virtual. Es
poden trobar tots els vídeos a la web del centre
classificats per nivells.
• A partir de la proposta “Autores a les Aules”
de l’Institut de Lletres Catalanes, Cinta Arasa,
autora de Mama, vull que siguis com un elefant
i Les Trobairitz, va realitzar amb alumnat de 3r
de Primària i de 1r d’ESO una trobada virtual on
la van poder conèixer i preguntar-li com s’han
gestat els seus llibres.
• Per celebrar la “CodeWeek” es van programar
diferents tipus d’activitats als cicles, totes
relacionades amb el món de la programació i la
robòtica.

incorporació d’aquest nou recurs i resoldre totes
les preguntes i dubtes.
• Amb motiu del “Dia internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones”, es van dur a
terme diferents propostes al centre per contribuir
a combatre la violència contra les dones i les
xiquetes i erradicar expressions que formen part
del nostre vocabulari habitual. Es va decorar el
centre amb aquestes expressions, que també
són una forma de violència de gènere, amb breus
ressenyes dels feminicidis que han tingut lloc
aquest any als Països Catalans per acompanyarles.

• L’Institut Escola ha aconseguit ser centre
#RetoTech2021, un projecte d’innovació educativa
basat en el desenvolupament de projectes
tecnològics a través de diferents tècniques de
robòtica, programació i creació d’apps.
• Adaptada a les circumstàncies actuals, es va
celebrar la “4a edició de la Setmana de la Ciència”.
Tallers i xerrades de temàtiques diverses on es va
parlar de genètica, de la COVID-19 i també dels
perills de la informació que rebem a través de les
xarxes.

• Amb l’objectiu d’acompanyar a les famílies
en el procés d’utilització dels entorns virtuals
d’aprenentatge que es fan servir al centre
(Google Classroom), es va realitzar una trobada
virtual dintre del cicle “Parlem-ne” per facilitar la
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• Vam ser premi Escola Baldiri 2020. Per
aquest motiu es va posar en marxa un procés
participatiu de tota la comunitat educativa del
nostre centre per decidir com volíem fer ús
del premi. #AlMangranéDecidim ja té resultats
definitius, i ben aviat s’implementaran les
accions seleccionades.
• Ha continuat el desplegament digital del
Departament d’Educació dintre del Pla
d’educació digital de Catalunya 2020-2023
amb l’arribada de chromebooks per a l’alumnat,
un pas més cap a la inclusió digital.
• Tenim en marxa les jornades de portes obertes
per l’alumnat de nova incorporació al centre
el proper curs 2021-22. Trobareu el cartell en
aquest mateix Informatiu Jesusenc.

AMPA IEDM
no va sortir cap positiu i aprofitem per donar les
gràcies a tot l’equip del menjador per seguir tots
els protocols i estar sempre pendent que estiguin
les màximes mesures de seguretat. I com no a
tots els alumnes per col·laborar amb tot els que
se’ls ha demanat al menjador.

Benvolgudes famílies,
Volem aprofitar, un cop més, l’oportunitat que
ens dóna l’EMD a través de l’Informatiu de poder
explicar-vos les novetats i el dia a dia de l’AMPA.
Aquest curs està sent molt complicat per tot el
tema de la pandèmia, i com ja sabeu les activitats
habituals de l’AMPA, com les extraescolars,
s’han vist afectades. El servei d’acollida matinal
i el menjador els hem hagut d’adaptar als nous
protocols aprovats en Consell Escolar per garantir
la seguretat de tots els nostres infants i monitors.
Ha costat, s’han passat nervis i tensions però
poc a poc, i amb la col·laboració de tot l’equip del
menjador (monitors, cuinera i netejadora) hem
anat passant els mesos sense cap incidència.
Però com a tots els llocs el COVID19 també va
arribar al menjador, i va haver-hi un positiu entre
els monitors, a meitat gener. Però amb l’actuació
conjunta de l’equip directiu i de la junta es va
resoldre ràpidament amb PCR als usuaris que
havien estat en contacte i amb un confinament
preventiu de tot el segon torn del menjador.
Estem satisfets que de les aproximades 90 PCR

El passat 18 de desembre és va fer l’Assemblea
General Anual, que degut a les circumstàncies
es va fer de forma telemàtica. En aquesta
assemblea es van renovar els càrrecs i van haver
canvis a la Junta Directiva. Aquesta nova Junta
inicia una nova etapa amb moltes propostes de
canvis, que al llarg dels mesos s’aniran veient i
dels quals anirem informant. Una de les prioritats
és sobretot tenir molt contacte i comunicació
amb tots els socis i sòcies, escoltar propostes,
suggeriments i queixes, per entre tots millorar
els serveis que s’ofereixen des de l’AMPA. Per
a tal fi, posem a la vostra disposició el correu
electrònic juntaampaiedm@gmail.com
Esperem que el proper curs puguem recuperar
“certa normalitat” i puguem iniciar moltes mes
activitats i propostes. Ànim famílies!
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SEGON TRIMESTRE A LA LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
Ens endinsem de ple en el segon trimestre de curs a
la llar d’Infants l’Espurna i malgrat la pandèmia que
estem vivint, la llar d’infants ha continuat el servei amb
normalitat. Els xiquets i xiquetes de la llar estan vivint
unes experiències de vida quotidiana on estableixen
unes relacions intenses amb els altres, compartint
i descobrint coses junts. A partir del contacte entre
iguals incorporen models i valors, i adquireixen les
habilitats socials necessàries per a desenvolupar-se
com a membres de la societat.
Una de les propostes que oferim als xiquets i xiquetes
són les safates d’experimentació, una proposta lúdica,
científica i de relació, on és l’infant qui lliurement es
posa a jugar a la safata i és ell qui decideix quan acaba.
Atrets pels materials, els estris o els altres xiquets/
es podran experimentar i descobrir. Experimentar i
explorar tot allò que tenen al seu entorn és la manera
com els infants aprenen a conceptualitzar.
A la llar d’infants els acompanyem en el seu camí cap
a l’autonomia a través dels diferents moments de vida
quotidiana viscuts a la llar, considerant l’infant capaç
amb unes potencialitats i uns ritmes evolutius i de
desenvolupament diversos que han de ser respectats.
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MALGRAT TOT ANEM FENT PAÍS
directament a l’Agència Tributària Catalana, per situar
el govern català en una posició de força davant l’Estat
espanyol. L’exercici de la Sobirania Fiscal, esdevé una
acció cada cop més necessària per dignitat i reacció
davant de l’espoli fiscal i de l’ús que es fa actualment
dels nostres impostos. En aquest sentit l’ANC, ha
engegat la campanya Jo pago a Catalunya arribant
“amb tota la força al pagament del segon trimestre
del 2021. El lema de la campanya és “Avancem
cap a la independència fent sobirania fiscal”.
#JoPagoACatalunya.
Aquesta és una acció d’apoderament ciutadà que vol
enfortir les institucions catalanes i situar el Govern en
una posició de força de cara a la ruptura amb l’Estat
espanyol.
Des de l’Assemblea, animem a persones físiques,
empreses, entitats, autònoms, administracions
públiques, com Ajuntaments, Consells Comarcals,
sindicats, patronals i partits polítics, a pagar tots els
impostos a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC),
en comptes de fer-ho a la hisenda espanyola. És una
acció totalment legal, senzilla i possible.
Segons la llei espanyola, tota administració és Estat,
inclosa l’autonòmica, i funciona sota el concepte
de finestreta única. El procediment per exercir la
Sobirania Fiscal consisteix a omplir convenientment
els documents oficials, a respectar el calendari del
contribuent i a pagar el que pertoca en cada cas, però
usant com a intermediària l’ATC. És a dir, s’exerceix
d’una manera que no desobeeix la norma espanyola,
que evita les possibles multes i que ha permès que
tothom que ha exercit la sobirania fiscal fins al moment
consti al corrent de pagament segons l’Estat. El tràmit
és totalment legal, senzill i està detallat al portal web
sobiraniafiscal.assemblea.cat.
ANEM FENT PAÍS
VISCA LA REPÚBLICA CATALANA

Al tancament de l’anterior informatiu ens arribava
la notícia de la condemna d’inhabilitació del MH
President de la Generalitat Quim Torra, anul·lant així
la voluntat electoral del poble català. La maquinària
judicial de l’estat espanyol contínua imposant uns
veredictes, que sorprenen la resta d’Europa, contra
el dret a decidir i contra totes les manifestacions
d’autoafirmació nacional.
Un exemple clar el tenim en la sentència del
Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les, que va denegar
definitivament l’extradició del conseller Lluís Puig a
l’estat espanyol, la qual cosa és una desautorització
clara del Tribunal Suprem Espanyol. El Tribunal
d’Apel·lació de Brussel·les va deixar clar que el
Tribunal Suprem Espanyol no és el tribunal competent
per a jutjar-lo, i fins i tot qüestiona d’una manera molt
directa que fos competent per al judici contra els
presos polítics, perquè els va jutjar sense cap base
legal explícita que ho justifiqués. A més, afirmen que hi
ha un “risc greu de vulneració dels drets fonamentals”
de Lluís Puig, si és extradit a l’estat espanyol.
Arran de la inhabilitació del president, les eleccions
són convocades en un principi el 14 de febrer. Tots
els partits menys el PSC van estar d’acord en ajornarles fins al maig. Finalment el TSJC va imposar que
les eleccions s’efectuessin el 14 de febrer, enmig de
la tercera onada de la pandèmia, amb el problema
que suposa constituir les meses, les persones
contagiades, les que fan quarantena, les persones de
risc... Sembla que al TSJC això no li importi.
Malgrat tots els entrebancs que suposa el fet que
no siguin unes eleccions normals, l’independentisme
ha d’anar a les urnes, ha de demostrar la seva força
mantenint el mandat de l’1 d’octubre, i ha de continuar
avançant, enfortint les nostres institucions.
Una forma de fer-ho, pot ser una de les més
determinants, és pagant els nostres impostos
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ELS 7 CERVELLS FAN UN VÍDEO DIVULGATIU PER A L’IE DANIEL
MANGRANÉ
més. Evidentment, la Diada 7C (la festa de les
sòcies i socis) també es va suspendre.
Una de les tasques que exerceix l’entitat és la
divulgació de la cultura catalana a l’escola. Des de
fa uns quants anys, que els 7C anem al IE Daniel
Mangrané a explicar la història dels correfocs,
la nostra vestimenta, els “coets”, Hydracus....
enguany, no ens hem pogut personar a les classes,
però sí que hem gravat uns vídeos divulgatius per tal
que totes les xiquetes i xiquets de 1r d’infantil ho
poguessin vore tranquil·lament a classe i d’aquesta
manera continuar difonent una miqueta la nostra
cultura i la nostra història. A natros mos encanta
anar a explicar qui som i què fem al “col·le”, parlar
en los xiquets, contestar les seves inquietuds, vore
los seus ulls plens d’il·lusió... però enguany no ha
pogut ser així.
En moltes ganes de poder estar de nou en ells, i de
tornar a omplir els carrers de foc i soroll, i de cultura
i de festa.
Més que mai, Salut i Foc!
La Junta 7C

Durant els darrers mesos l’entitat ha vist reduïda
totalment la seva activitat presencial.
Al mes de novembre els 7C havíem de fer un Castell
de foc des dels terrats de Xerta per tal de celebrar
la seva festa major d’hivern en honor a Sant Martí.
Però degut a les restriccions més estrictes per tal de
fer front al creixement exponencial de la pandèmia,
es va haver de suspendre.
Des de feia una quinzena d’anys, durant les vacances
escolars de Nadal, l’entitat sempre organitzava el
Casal de Nadal. A diferència del Casal d’Estiu, on
es va desenvolupar complint totes les normatives
i recomanacions sanitàries, al Casal de Nadal no
podíem assegurar cobrir les exigències sanitàries.
El fet de fer-se a un lloc tancat, a l’hivern, on la
majoria de les activitats són manipulatives, ens va
fer prendre la decisió de no fer el Casal de Nadal. Va
ser una decisió difícil, però creiem que encertada.
Amb la mateixa tendència també queda pendent
realitzar l’Assemblea general de socis i sòcies, que
sempre es realitza a finals d’any. La voluntat de la
Junta es poder realitzar-la presencialment, encara
que ens haguem d’esperar unes quantes setmanes
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CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS
Lamentem no haver pogut cel·lebrar les festes que
normalment duiem a terme (Festa de la Rosa,
Fogaseta, dinar St. Francesc, Castanyada, Fi d’any etc.
etc). I tambe lamentem no puguer cel·lebrar aquests
any els 40 anys de constitució de la nostra associació
de Jubilats Sant Francesc.
I trobem molt a faltar el contacte social amb tots
vosaltres, sobretot en viatges i ball dels diumenges.
Desitgem que aviat i mitjançant la vacuna ens en
podem sortir i reprendre com abans la nostra marxeta.
També els comuniquem que degut a les poques
activitats dutes a terme el 2020 i part 2021. La junta
hem decidit que la quota de soci/a de l’any en curs
2021, no es passi al cobrament. Any 2021 gratuït.
Un record per als que malaurament ens han deixat.
Res més, cuideu-vos i ànims, ens en sortirem.
Una cordial salutació a tots i totes. Una abraçada.
La Junta Casal Jubilats

Estimats socis/es. Aquí som més que tot per dir-vos
que encara seguim lluitan i desitjant sortir aviat de les
problemàtiques que ens causa el COVID-19.
Les nostres activitats resten molt limitades, degut
l’aillament que se’ns recomana mentinguem, sobre
tot les persones grans, col·lectiu molt vulnerable, amb
el qual no es poden fer gaires coses.
Actualment sols prestem els dimarts (i no tots) el
servei de Podologia i el dijous el de perruqueria. Per
tot el qual hem decidit per acord de Junta tancar les
oficines la resta de dies de la setmana restan obert
els mencionats dimarts i dijous. Demanem disculpes
si us causem alguna molèstia però creiem oportú per
tal de cuidar-nos tots, modificar eventualment els dies
d’obertura del Casal mentre duri la pandemia.
Recordem que estarem dimarts i dijous de 10 a 12 i
que aquests dies podeu també demanar hora per als
serveis que prestem o bé al telèfon 977 502 763 o
per e-mail jubilats@emdjesus.cat

ASSOCIACIÓ DE DONES DE JESÚS
Degut a la situació ocasionada per la COVID 19 la junta
de l’Associació de Dones va decidir que aquest any
tant les classes de labors, manualitats, xarrades, club
de lectura i els viatges quedaven anul·lats fins que fos
possible reprendre l’activitat en condicions normals.
Tampoc s’ha celebrat cap acte en commemoració del
25è aniversari de l’entitat.
Per aquest motiu es va decidir en junta que no es
cobraria la quota corresponent a aquesta anualitat.
El passat 27 de gener es va fer entrega a l’alcalde
Victor Ferrando en presència dels regidors Josep Pere
Puig i Susanna Gomez i Pepe Bort com a membre de la
Comissió de la Fira de l’Oli d’un mantell confeccionat
amb motiu de la Fira.
Aquest any i per primer cop en la història de l’Associació
de Dones no vam poder celebrar, tal i com ho fèiem els

altres anys, la festivitat de Sant Àgueda.
El dia 5 de febrer però a les 19 h es va oferir una
missa per les difuntes de l’entitat.
També us volem informar que les participacions de
la loteria de la Grossa no va resultar guanyador el
número que teníem.
Si alguna de vosaltres vol estar en contacte amb
l’associació per fer qualsevol aportació, resoldre
dubtes... ens pot enviar un correu electrònic al següent
mail: associaciodonesjesus@hotmail.com
Des de la junta us volem transmetem els nostres
millors desitjos per aquest any tot i esperant que la
situació avanci cap a millor i puguem retrobar-nos i
continuar amb les activitats de l’Associació.
Molts ànims a totes i fins aviat!
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ACTIVITATS EN TEMPS DE PANDÈMIA
Tots ens hem hagut d’espavilar per continuar vivint
en les condicions que ens recomanen per la situació
sanitària, és molt trist que els amics ens hem de
veure per pantalla o amb mascareta. La vida de la
nostra associació ASSIDE està fonamentada en
les activitats per fer-nos visibles com a persones
amb discapacitat i procurar la nostra inclusió en la
societat, en general, i, principalment, al poble de
Jesús.
- Reunions telemàtiques. Les accions que realitzem
neixen del treball dut a terme en les reunions
periòdiques que ara fem telemàticament. Encara
que trobem a faltar – com tothom- el caliu de la
presència física i el contacte, ens comuniquem
mitjançant les xarxes.
- Celebració de la jornada internacional de
les persones amb discapacitat el passat 3 de
desembre. Estem molt satisfets i satisfetes que en
circumstàncies de pandèmia, que impossibilitaven
que ens trobéssim físicament, celebréssim la nostra
Jornada amb la creació de 7 micro-vídeos que vam
publicar diàriament durant la setmana prèvia per
les xarxes socials amb la finalitat de sensibilitzar la
població, en general, i les institucions, en particular,
de la discriminació que encara patim les persones
amb mobilitat reduïda.
Aquest goig ens els donen principalment les
respostes que hem rebut solidaritzant-se amb les
nostres denúncies. Tant és així que hem acordat
continuar utilitzant d’ara en davant aquest mètode
per manifestar les nostres reivindicacions.
Vatros vau poder veure els vídeos a l’eBando amb
l’enllaç que l’EMD anava penjant. L’equip de govern
es solidaritzava així amb la nostra causa, com ha
fet en les anteriors Jornades (cedint-nos la sala per
fer la presentació oficial d’ASSIDE i participant en la
gimcana amb cadira de rodes per Tortosa).
- El programa de ràdio i entrevistes amb entitats.
Continuem gravant, de manera virtual evidentment,
el programa de ràdio “Una Mirada Inclusiva” que
podeu escoltar a Ràdio Tortosa en directe el darrer
dijous de cada més, o per internet. També ens hem
entrevistat amb entitats de l’administració, amb

fundacions (Gentis) i altres, descongelant temes
que en els primers mesos de confinament s’havien
quedat parats.
- La Fira de l’oli 2021. Estem intentant salvar
problemes tècnics per poder participar a la Fira de
l’oli d’enguany a través dels mitjans que ens indica
l’organització. Si ho aconseguim, ja ens visitareu.
Recordeu sempre Jesús cívic: no estacioneu davant
les rampes de les voreres, respecteu els llocs (i els
accessos) d’estacionaments reservats al nostre
col·lectiu i feu un bon ús de la targeta d’aparcament
de vehicles per a persones amb discapacitat i
mobilitat reduïda (només quan ho és la persona que
condueix o quan se l’acompanya, en qualsevol altra
circumstància és susceptible de multes a partir de
301€). Gràcies a totes les persones que ja faciliteu
els nostres desplaçaments.
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CF JESÚS CATALÒNIA
Hem deixat l’any 2020 amb la sensació d’impotència
de no poder portar el futbol al nostre poble tal i com
tots voldríem.
Tenim la situació sanitària molt present i només
podem fer que posar de la nostra part perquè aquesta
millori o, com a mínim, no empitjori.
Així que hem seguit les indicacions que ens han
donat tant les autoritats sanitàries com la Federació
Catalana de Futbol.
No hem tingut partits a la Santa Creu i no ens hem
pogut retrobar com fèiem fins ara, però estem segurs

que entre tots ens en sortirem i podrem tornar a
animar al nostre equip com hem fet sempre.
Els nostres xiquets han pogut anar entrenant, en
situacions excepcionals a les que ens hem hagut
d’anar adaptant entre tots. Gràcies a tothom per ser
comprensius.
El primer equip liderava la classificació quan les
competicions van ser suspeses amb dos partits
guanyats de dos jugats mentre que el filial i el futbol
base no van poder arribar ni tan sols a començar la
temporada.

Tampoc hem pogut gaudir dels tornejos típics
d’aquestes festes nadalenques, com el Torneig Terra
Rubra, que aquest any hagués complert 11 anys.
Tot i la situació vam tenir la visita online del Pare
Noel que va adaptar-se també a les circumstàncies i
ens va enviar un vídeo des de Lapònia per als nostres
jugadors més petits.

I com bé sabeu podeu seguir l’actualitat del Club
mitjançant l’Ebando i també a través de les xarxes

Desitgem que aquest 2021 ens porti moltes alegries,
ens permeti tornar a veure rodolar la pilota per la nova
gespa del nostre camp i, sobretot, molta i molta salut.

socials:

www.facebook.com/jesus.catalonia

;

Instagram @cfjesuscatalonia
La Junta del CF Jesús Catalònia
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SANTA UNCIÓ
L’oli, com totes les coses, té un doble valor: el
material, que tots apreciem i el simbòlic o espiritual.
Jesús, quan va instituir els sagraments, va voler
utilitzar en cada sagrament una matèria que d’alguna
manera expressés el sentit d’aquell sagrament. La
més freqüent és l’oli. Nosaltres en aquesta fira de
l’oli, a més a més del valor material, volem ressaltar
la vesant espiritual, administrant la santa Unció a
les persones que sofreixen una malaltia d’una certa
gravetat, les que s’hagin d’operar o els majors
aproximadament de 70 anys.

NOTA DE CONDOL
Els familiars de Fina Cid Giné us agraïm
sincerament les nombroses mostres
de condol, suport i estima rebudes.
Tota pèrdua és difícil però esdevinguda
en aquest període de pandèmia que
estem vivint encara ho és més.
Gràcies a tots els familiars, amics i
veïns per estar al nostre costat.

Aquesta celebració es farà en dos dies: dissabte
27 a les 19’30 i diumenge 28, a les 12. Així podren
guardar l’aforament que ens marca la llei. Amb els
sagraments, per voluntat de Jesucrist, celebrem la
presència del Senyor en la nostra vida, fent realitat
lo que Ell digué: “Jo estaré en mig vostre fins a la fi
del món”. En aquesta ocasió ho és quan les forces
comencen a decaure. És com tenir un company de
camí en qui ens podem recolzar.

NOTA DE CONDOL
El passat mes de Desembre ens va deixar Teresa
Romeu Solé “la cacaua”, la família volem donar les
gràcies a familiars, amics, veïns i ex alumnes per les
mostres d’afecte i condol rebudes.
També volem agrair a tot el personal de L’Hospital
de la Santa Creu de Jesús, el tracte i les mostres
d’afecte que van tenir amb la mare en aquests
moments difícils i complicats per a tots. Moltes
gràcies per tot.

El jesusenc Joan Batalla Bejerano, Doctor en
economía, ha estat nomenat President de “la
Asociación Española del Gas, SEDIGAS”.
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TAULER EMD

HORARI EDIFICIS MUNICIPALS

CREMA DE RESTES VEGETALS

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

Fins el 14 de març per poder realitzar la crema de
restes vegetals, es necessari fer la comunicació a les
oficines municipals de l’EMD de Jesús.
Cal portar:
- Polígon i parcel·la.
- DNI del sol·licitant.
- Número de telèfon mòbil.

MERCAT MUNICIPAL
Peixateria:
Dimarts, dijous i divendres, de 19:15h a 21:00h.
CEMENTERI MUNICIPAL
Horari d’hivern.
Dies laborables: de 8h a 18h.
Dissabtes i festius: de 10h a 18h.

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

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:
Febrer: 10 i 24
Març: 10 i 24
Abril: 7 i 21
Maig: 5 i 10
Juny: 9 i 23

Degut a la elevada demanda del servei de recollida
d’andròmines i per a garantir un bon servei:
• Truqueu per a sol·licitar el servei: de 09:00 h a
14:00 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 16:00h a 19:30h.
• 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 no té la capacitat de 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 retriar 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.

FESTA LABORAL OFICIAL LOCAL A JESÚS,
PER A L’ANY 2021
24 de maig de 2021, dilluns de Pasqua de Pentecosta
o Granada.
4 d’octubre de 2021, festivitat de Sant Francesc d’Assís,
Patró de Jesús.

PROGRAMA ‘NO ESTEU SOLS’

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI
PARROQUIAL PRIMERA
COMUNIÓ- CONFIRMACIÓ

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.

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

Sancions fins a 750€
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TAULER EMD

CONCEPTE
IBI RÚSTICA
IBI URBANA

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021 - AJUNTAMENT DE TORTOSA
TERMINI DE COBRAMENT
Del 30/06/2021 al 31/08/2021
1ª. Fracció: Del 28/05/2021 al 30/07/2021
2ª Fracció: Del 30/07/2021 al 30/09/2021

IAE

Del 30/07/2021 al 30/09/2021

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

Del 31/03/2021 al 31/05/2021

TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Del 30/04/2021 al 30/06/2021

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021 - EMD DE JESÚS
CONCEPTE
TERMINI DE COBRAMENT
Taxa guals
Del 01/03/2021 al 30/04/2021
Taxa per ocupació de domini públic
Del 31/05/2021 al 30/07/2021
Taxa per serveis al mercat. 1r. Trimestre
De l’1 al 31 de març de 2021
Taxa per serveis al mercat. 2n. Trimestre
De l’1 al 30 de juny de 2021
Taxa per serveis al mercat. 3r. Trimestre
De l’1 al 30 de setembre de 2021
Taxa per serveis al mercat. 4t. Trimestre
De l’1 al 31 de desembre de 2021
Taxa de manteniment i conservació de cementiris
Del 20/09/2021 al 19/11/2021
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:
OFICINA MUNICIPAL
AGENT SOCIAL
ESCOLA DE MÚSICA
M. MARTINES I SOLÀ
LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
PISCINA I PÀDEL
PUNT@JOVE
AJUNTAMENT DE TORTOSA

977 500 735
670 333 833
977 500 446
977 077 376
616 484 843
977 502 530
977 585 800

AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES

061

AMBULATORI CAP BAIX EBRE

977 500 333

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

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

CAP BAIX EBRE – telèfon assistència
mèdica
CAP BAIX EBRE – telèfon assistència
mèdica - atenció domiciliaria
Atenció primària Terres de l’EbreContacta per WhatsApp amb el teu CAP
Consultori mèdic Jesús
Cat Salut Respon

977 502 638
977 500 478
634 279 280
977 503 211
061

FARMÀCIA GODOFREDO

977 500 764

HOSPITAL SANTA CREU

977 500 533

HOSPITAL VERGE DE LA CINTA

977 519 100

INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ

977 502 316

PARROQUIA SANT FRANCESC

977 500 995

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

977 248 270

TANATORI MUNICIPAL HOSPITAL SANTA
CREU

977 580 209

ATENCIÓ A LES DONES
EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA

900 900 120

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC

977 502 763

TAXI – Tdtaxi (24 hores)

902 242 400

CORREUS - QUEIXES
CORREUS - JESÚS

902 197 197
977 504 595

TAXIS TORTOSA (24 hores)

977 443 011

Tel. de guardia

646 646 047

COSSOS DE SEGURETAT:
BOMBERS
GUÀRDIA CIVIL
MOSSOS D’ESQUADRA
POLICIA LOCAL
POLICIA NACIONAL

112
977 500 108
977 923 120
977 448 622
092
977 449 731
091

TRÀNSIT
URGÈNCIES MÈDIQUES (21.00h a 8.00h)
ABS TEMPLE
URGÈNCIES
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088
977 510 751
112

PLENS EMD
CONVOCATÒRIA
Per la present, sou convocat a la sessió ordinària de la
JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el proper DIA
16 DE JULIOL DE 2020, DIJOUS, a les 20:30 HORES, a
la Sala “Jordi Brull”, sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de la proposició de les dues festes locals
per a l’any 2021.
4t.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb
l’Associació Set Cervells per a la realització de l’activitat
“Casal d’estiu 7C.
5è.- Moció de Junts per Jesús de suport a la Societat de
Caçadors Sant Bernabé.
6è.- Moció de Movem Jesús sobre la futura deixalleria
municipal.
7è.- Moció de PSC Jesús sobre el consultori mèdic local.
8è.- Moció de Junts per Jesús, Movem Jesús i PSC Jesús
de suport a la Unitat de Radioteràpia de la Santa Creu.
9è.- Precs i preguntes.
Jesús, 13 de juliol de 2020
EL PRESIDENT

7è.- Moció de Junts per Jesús, Movem Jesús i ERC Jesús
per la suficiència financera dels ens locals.
8è.- Precs i preguntes
Jesús, 14 de setembre
EL PRESIDENT
CONVOCATÒRIA
Ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent de la
JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el
DIA 24 de SETEMBRE DE 2020, DIJOUS, a les 20:30
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
2n.- Aprovació del Pla econòmic financer relatiu als
exercicis 2020 i 2021.
3r.- Moció d’adhesió al manifest institucional de les
Terres de l’Ebre front al transvasament de Santander.
Jesús, 22 de setembre de 2020
EL PRESIDENT
CONVOCATÒRIA
Ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent de la
JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el
DIA 30 de SETEMBRE DE 2020, DIJOUS, a les 20:30
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
2n.- Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem
d’inhabilitació del President de la Generalitat de
Catalunya
Jesús, 29 de setembre de 2020
EL PRESIDENT

CONVOCATÒRIA
Per la present, sou convocat a la sessió extraordinària i
urgent de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el
proper DIA 23 DE JULIOL DE 2020, DIJOUS, a les 20:30
HORES, a la Sala “Jordi Brull”, sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
2n.- Adjudicació del contracte de l’obra “Renovació de
la gespa artificial del Camp de Futbol de la Santa Creu”.
Jesús, 22 de juliol de 2020
EL PRESIDENT
CONVOCATÒRIA
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 17 de
SETEMBRE DE 2020, DIJOUS, a les 20:30 HORES, a la
Sala “Jordi Brull”, sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes corresponents a les sessions
ordinària i extraordinària anteriors.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació provisional de la modificació d’ordenances
fiscals per a 2021.
4t.- Aprovació del compte general de l’EMD corresponent
a l’exercici pressupostari de 2019.
5è.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 de l’obra
“Renovació de la gespa artificial de Camp de Futbol de
la Santa Creu”
6è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada
a l’Associació de Veïns Jesús Catalònia.

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
Ordre del dia de la sessió extraordinària de la JUNTA
VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 22
D’OCTUBRE DE 2020, DIJOUS, a les 20:30 HORES, a
través de mitjans telemàtics degut a la situació actual
provocada per la COVID-19, sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació inicial d’expedient núm. 3/2020 de
modificació del Pressupost d’aquesta EMD per a
l’exercici de 2020.
2n.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 de l’obra
“Renovació de la gespa artificial del Camp de Futbol de
la Santa Creu”.
3r.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb
l’Associació de Veïns “Jesús Catalònia” per a l’exercici
2020.
4t.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Casal
de Jubilats Sant Francesc.
Jesús, 19 d’octubre de 2020
EL PRESIDENT

i
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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.

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

