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A poc a poc anem veient com els casos de 
COVID a les Terres de l’Ebre estan baixant i es 
mantenen estables i també com les mesures 
de prevenció es van flexibilitzant i ens permeten 
recuperar part de la nostra normalitat. De la 
mateixa manera que recuperem les nostres 
rutines el nostre Poble també les va recuperant 
i optimistes però prudents hem d’anar tornant 
al nostre dia a dia. És per això que com podreu 
veure en aquest Informatiu, una mica diferent 
als altres, del 9 al 18 de juliol, i gràcies al treball 
de tota la Secció de Festes, intentarem oferir a 
tota la població un seguit d’actes per celebrar 
la nostra “Festa Major”. Malgrat el nom puga 
ser el mateix de sempre, evidentment i fruit 
de la situació que vivim, els actes estaran 
adaptats a les mesures actuals. No seran unes 
festes com l’any 2019, però tindrem activitat 
al carrer, de dia i de nit, prioritzant la seguretat 
i la protecció de la gent, i amb la intenció que 
pugueu viure uns dies amb il·lusió i esperança, 
igual que ho farem tota la gent que des de fa 
mesos estem treballant per oferir el programa 
que trobareu més endavant. Actes per a grans 
i menuts, actes lúdics, musicals, solidaris, 
protocol·laris...

Per a les actuacions musicals caldrà adquirir 
un tiquet  a un preu de 15€ per als dos caps 
de setmana i que es podrà comprar de forma 
anticipada. El recinte per a aquesta ocasió serà 
l’avinguda de Jesús a Roquetes. Així, d’aquesta 
forma, amb l’anticipació de la venda i el nou 
recinte serà més fàcil preveure i respectar 
els aforaments establerts per a aquest 
tipus d’actuacions. Com podeu imaginar, la 
planificació per part de la Secció de Festes 
va començar uns mesos enrere, i per tant 
tots els actes programats es podien realitzar 
sense problemes en el moment de fer les 
contractacions. Els canvis que hi puga haver 
en les normatives existents poden modificar el 
format d’alguns dels actes previstos, bé amb 
més permissivitat o amb més restriccions.

Tot i que ens apropem a l’estiu, les obres i 
millores no s’aturen. Malgrat l’any passat es 

van haver de parar la majoria de projectes, 
enguany s’estan executant tots els previstos 
i planificant els que han de venir. Recentment 
vam inaugurar la gespa del camp de futbol, 
hem arranjat dos trams importants de camins 
municipals i en els propers mesos s’aniran 
executant diferents obres i millores en 
diferents àmbits. També en aquest moment 
estem immersos en el procés de  presentació 
i valoració de  propostes per als pressupostos 
participatius amb una participació rècord. Ja hi 
haurà temps de poder explicar-vos tot el que 
estem fent i farem en propers informatius.

Un poble és això: activitat, cultura, festa, obres, 
millores i, sobretot, la seua gent. Des del passat 
Informatiu hi ha hagut diferents fets relacionats 
amb gent del nostre Poble i que crec necessari 
destacar-los.

El primer, malauradament un fet luctuós, no es 
va produir al nostre Poble però ens va entristir 
a molts de nosaltres. El passat mes de febrer 
ens vam assabentar de la mort de Mn Vicent, 
rector de la nostra Parròquia durant 12 anys. El 
nostre més sincer condol a la família i a totes 
aquelles persones que, per la seua forma de 
ser i de fer eren moltes, van poder compartir 
infinitat d’activitats amb ell.

També durant aquest mesos hi ha hagut canvis 
en la composició de la Junta Veïnal d’aquesta 
EMD. En primer lloc la renúncia del càrrec de 
vocal d’Àngel Piñol a qui, tal com vam poder 
manifestar totes les regidores i regidors en 
el Ple de comiat, vull agrair el seu compromís 
amb el nostre Poble i la seua gent. Persona 
col·laboradora i amb fortes conviccions, i que 
va demostrar que els valors personals i les 
persones poden estar per sobre dels interessos 
d’ideologies i partits. En nom de tota la Junta 
veïnal, moltes gracies Àngel!!

En el següent Ple va prendre possessió el seu 
substitut, Pau Alegria, a qui malgrat haver-
ho fet en el seu moment també vull felicitar 
públicament pel seu nomenament i per la 
voluntat de treballar pel Poble. Estic convençut 
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que estarà a l’altura del seu predecessor i del 
càrrec que ostenta.

El passat mes de febrer es van celebrar les 
eleccions al Parlament de Catalunya i en 
aquesta nova legislatura ja encetada hi ha 
dues diputades jesusenques. L’enhorabona a 
M. Jesús Vinya (ERC) que va prendre possessió 
per primera vegada com a diputada, i també 
a la companya regidora Mònica Sales (JUNTS) 
que una legislatura més serà diputada i que, 
recentment, ha estat escollida portaveu del 
seu grup parlamentari. Molta sort i encerts!

I per últim vull fer un reconeixement a la gran 
tasca del nostre pilot Jeremy Alcoba al mundial 
de Moto 3. Crec que som molts els que ens 
estem acostumant a viure amb patiment, 
emoció, intensitat... les curses els diumenges 
al matí. Molta sort Jeremy i recorda que al 

darrere de la teua moto hi ha tot un poble que 
empeny perquè pugues arribar ben lluny.

Encarem aquest dies que venen amb optimisme 
i amb il·lusió, amb prudència i precaució sortim 
al carrer i gaudim d’uns dies d’activitats 
i “normalitat”. Crec sincerament que ens 
mereixem poder recuperar aquelles coses que 
tant hem trobat a faltar. Amb distància, mans 
i mascareta quan calgui, compartim amb les 
amistat i famílies uns dies de “Festa Major”.

Jesusenques i jesusencs, amb prudència, a 
xalar!

I per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment... 
#mosparlem

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
El Dia Internacional de les Dones se celebra 
el 8 de març de cada any i està reconegut per 
l’Organització de les Nacions Unides. És  un dia 
aprofitat tradicionalment per reivindicar el feminisme 
denunciant el sexisme. Aquest dia commemora 
la lluita de les dones per  la seva participació 
juntament amb els homes en l’àmbit laboral.
Aquest any l’Institut Català de les Dones va fer difusió 
de la campanya “Dones i homes, corresponsables! 
#Som8deMarç #SomCorresponsables” amb 

l’objectiu de conscienciar i denunciar la realitat 
viscuda per moltes d’elles durant el temps de la 
pandèmia.
“Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas 
enrere en cap dels avanços socials que els darrers 
anys hem assolit. Hem d’ avançar en una cultura de 
pacte per a una corresponsabilitat efectiva”.
Un any més, el poble de Jesús  va 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 va dissenyar un acte virtual per donar veu a 
dones que van viure en primera persona els efectes 
de la Covid-19, bé per qüestions professionals, bé 
per qüestions personals.
Sota el títol “Dones i COVID: testimonis en primera 
persona” deu dones que viuen o treballen al poble 
ens van explicar a través de les seues emocions 
i percepcions, les vivències generades per la 
pandèmia: com van van viure situacions complicades 
i com la Covid-19 les ha fet canviar a poc a poc. 
Amb la sanitat com a eix principal, bé directe o 
indirecte, Anna Altadill (treballadora social), Raquel 

Caceres (coordinadora servei de neteja i bugaderia), 
Vanesa Colomé (auxiliar  d’infermeria), Maria  
Daras (infermera), Emma Favà (metgessa), Esther 
Font (psicogeriatra), Jèssica Garcia (professora de 
música i companya d’un sanitari), Anna Panisello 
(metgessa) i Ruth Perez i Eva Cardona (equip tècnic 
Icària) van donar a conèixer un dia a dia complex, un 
testimoni en primera persona.

L’acte va cloure amb la lectura del manifest de l’ICD 
“Dones i homes, corresponsables!” a càrrec de la 
presidenta de l’Associació de Dones Cinta Caubet i 
de la regidora Susanna Gómez.

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

5



#mosparlem

#mosparlem

amb...
VICENT

PELLICER OLLÉS
“

“
Fer d’ “Observador de Natura” és una circumstància 
o una passió?
Crec que ja hi vaig nàixer, amb la passió ben 
barrejada amb la sang!

Si haguesses de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
Des dels meus primers records, cap als 4-5 anys.

Qui o què et desperta aquest neguit?
Tot comença al Falandrallo, el mas on vivíem ma 
mare, mon pare (feia de pastor!) i jo, en companyia 
de Faroles, Revuelta, Estrella i Marquesa, els gossos 
que ajudaven el pare a caçar i a conduir el ramat, al 
bell mig de camps de blat i de planúries d’ametlers 
i d’oliveres. Quan tenia vuit anys, vam vindre a viure 
a Jesús, i, anys més tard, em vaig enamorar de la 
bellesa i la diversitat dels paisatges de les Terres 
de l’Ebre, especialment de l’encís del Port.

I actualment què et motiva?
D’aleshores ençà, ja han passat un bon grapat 
d’anys i les descobertes que he fet han sigut 
infinites, meravelloses, i m’han conduït per camins, 
senders i projectes que mai no m’hauria pogut 
imaginar. Ara, el que més m’ompli potser és una 
bona passejada i compartir amb amics i amigues 
tot l’immens bagul de regals que m’ha fet la natura, 
generosa de mena.

Què t’aporta com a persona?
En gran mesura soc qui soc gràcies a ella. Li ho 

dec quasi tot!: la meua forma de respirar i de sentir, 
d’observar la vida...: amb els meus encerts i també 
errors.

Quina és la part negativa?
Fa molts anys, hi vaig viure una època d’addicció a 
la natura excessiva que no sabia controlar, la qual 
cosa em destarotava molt.

Li has descobert alguna vessant inesperada?
I tant! Com que mai no n’he esperat res, tot ha 
sigut un reguitzell de sorpreses. La més important 
és, amb tota seguretat,  les moltíssimes persones 
que he conegut: elles i ells m’han aportat saviesa, 
gratitud, humilitat, amistat...!

Quins han estat els teus objectius?
Han anat sorgint sobre la marxa. Ara, que puc veure 
amb tranquil·litat tot el llarg camí que he recorregut, 
m’atreviria a manifestar que he contribuït a donar a 
conèixer la formosor i la majestuositat del patrimoni 
natural i paisatgístic de les Terres de l’Ebre, a 
atansar-nos-hi amb una mirada més tendra, més 
conscient..., perquè reconeixem el gran valor dels 
tresors de casa nostra.

Com veus el Jesús  d’aquí a 10 anys?
Jesús és un poble amb tarannà ferm, amb tradicions 
pròpies, amb ciments culturals ben arrelats i amb un 
teixit associatiu envejable; la qual cosa el definirà 
com a societat capdavantera.

Nascut   a Valdealgorfa (Terol), al  
juliol de 1956, Vicent Pellicer Ollés, 
professor de català per a adults, és 

un artista sense filtres. La seua obra és una 
guia per als sentits, una simbiosi perpètua 
amb el dolç cantar dels moixons. El caçador 
de llums i d’ombres ens connecta amb el 
fotògraf que revela el negatiu de les paraules 
per treure’n el millor contrast. Mestre a la 
natura. Defensor de la llengua. I sempre 
un poeta quan juga amb les imatges de la 
nostra estimada terra.
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#mosparlem

Un adjectiu que et defineixi?
Amb sinceritat, soc un embolic d’emocions i de 
sentiments, que, de vegades, van per lliure. No 
obstant això, sempre m’ha fascinat la solitud (en 
companyia dels boscos i els éssers que hi habiten!), 
la qual ha forjat el meu caràcter, el meu esperit...
Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Crec que sí. Tot i el meu caràcter aparentment 
‘esquerp’, sempre he estat a disposició del poble. I 
fa més de vint anys que soc membre de l’Associació 
Cultural i Ecologista Sant Josep, i en conduïxo el 
grup excursionista amb el qual hem compartit 
nombroses  i exquisides experiències (ens faltaria 
paper per descriure-les totes!). Elles i ells em 
coneixen, saben del cert que hem passat moments 
fantàstics, indestructibles, i hem fet amics per 
sempre.

Així ser jesusenc/a per a tu significa...?
El sentiment de pertinença naix de la il·lusió, de 
la generositat, de la bona fe, de l’amable voluntat, 
de la imminent necessitat de contribuir-hi, que el 
nostre poble, el teu poble!, tinga una miqueta de tu: 
dels teus projectes, de les teues inquietuds, dels 
teus somriures...

Com creus que has projectat el nom de Jesús amb 
la teua activitat?
Crec que amb estes paraules, que vaig escriure ja 
fa temps, queda molt clar!
Escric el teu nom, Jesús, en el rostre gentil de la nit, 
en les tendres gotes de la pluja; en les fulles dels 

tarongers i sota les pedres dels corriols del bosc. 
Parlo de tu, Jesús, a les oliveres, als moixons que 
ens visiten cada primavera, als peixos dels nostre 
riu amic i als baladres dels barrancs veïns; la mar 
també sap el teu nom! He parlat de tu a les xiquetes 
i els xiquets de les escoles, a tots els vaixells que 
solquen els oceans; als barrancs i les valls de 
l’univers; i les àgils orenetes, en el blanc nivi del 
pit, s’enduen gravat el teu nom a terres llunyanes.

Què destacaries del poble de Jesús?
Pel que fa al nucli urbà, la situació tan privilegiada, 
envoltada de natura: l’horta ufana, la proximitat 
de la Via Verda, del canal i de l’Ebre; i quant a les 
persones, les nombroses associacions que tenim, 
gràcies a les quals Jesús és un brogit constant.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Hi veig carrers amb poca alegria, hi falta el somriure 
de les flors. Ma mare, la Nicolasa, deia: “Jesús tiene 
las calles muy tristes”.)! També hi trobo a faltar 
empatia i complicitat, especialment en alguns actes 
de caire cultural, en què hi ha poca assistència. 
Actes que són de bellesa extraordinària!

Què els demanes als seus representants?
Que siguen amables, generosos, honestos i 
resolutius.

Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble que 
vius més intensament (festes, fires, actes...)?
Reconec que mai no he sigut gaire fester; la Fira 
de l’Oli i la Garrofa té un sabor intens; i els actes a 
l’Espai Immart em fascinen!
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El dia 17 d’abril vam acollir una nova edició de la Fira 
Literària Joan Cid i Mulet, que enguany ha arribat ja 
a la quinzena edició. Tot i que l’any anterior es va 
celebrar només de manera simbòlica a través de 
les xarxes socials mitjançant la lectura de textos 
del jesusenc il·lustre Cid i Mulet, enguany es va 
programar una jornada de vespre cultural per poder-
ne reprendre l’activitat, malgrat les restriccions 
COVID. Una fira literària novament atípica, sense 
llibres i sense presentacions, però amb la voluntat 
i l’esperit de sempre: recordar l’escriptor Joan Cid i 
Mulet i projectar la cultura i la literatura arreu.
Així, a les 20 hores hi va haver la presentació del 
disc Poesia Amiga, de la jesusenca Pili Cugat i el 
guitarrista Carlos Lupprian, amb Nàiade Martinez 
al violoncel. L’espectacle literari i musical es va 
dur a terme a l’Espai ImmArt, censat als Espais de 
Cultura Responsable, i comptà amb alguns autors 
dels poemes musicats. L’acte es va poder seguir en 
directe i ara es pot recuperar a través del Canal de 
Youtube ‘Ànims i Avant’. 
Des de la regidoria de cultura de Jesús vam voler 
posar en valor la poesia musicada en el marc 
d’una fira literària que persevera malgrat tots els 
obstacles. Durant el transcurs de l’acte es va 
lliurar el VI Premi Fem Lletra, de reconeixement a 
la tasca de promoció i suport a la literatura i al 
món editorial a les Terres de l’Ebre. El guardó el va 
recollir l’escriptor jesusencs Vicent Pellicer, en un 
moment molt motiu i especial per destacar la seua 
gran tasca literària, cultural i artística. En edicions 
anteriors han recollit aquest premi la Llibreria La 
2 de Viladrich, Emigdi Subirats i Dolors Queralt, 
la Llibreria La Mallén, Antoni Sabaté de manera 

pòstuma i la Comunitat Educativa de l’Institut-
Escola Daniel Mangrané.
Per tal de donar continuïtat al Concurs de Treballs 
de Recerca en Llengua, Literatura o Exili Català, 
suspès l’any 2020, el divendres 16 d’abril es va fer 
la tramesa de les bases als centres de secundària 
de totes les Terres de l’Ebre. Aquest certamen, 
adreçat als estudiants de 2n de Batxillerat, vol 
premiar la recerca en l’àmbit de la llengua i la 
literatura o en l’àmbit de l’exili català i per primera 
vegada s’obre a alumnes de les quatre comarques: 
Baix Ebre, Terra Alta, Montsià i Ribera d’Ebre. El 
premi és la publicació del treball en forma de llibre, 
que es presentarà en la propera edició de la fira, 
amb la voluntat d’encoratjar els jóvens dels centres 
per l’oportunitat que tenen de posar en valor la 
faena feta des del rigor científic que es duu a terme 
des dels centres de secundària. L’obra guanyadora 
d’aquesta edició ha estat: “La mirada femenina 
en Música de cámara, de Rosa Regàs”, de Maria 
Castellà Fàbregues de l’Institut de Roquete.
Quinze anys mereixen una retrospectiva de tot el 
que s’ha viscut, i per això es preveu que l’edició de 
l’any vinent siga especial si la situació acompanya i 
puga comptar, d’una manera o altra perquè alguns 
malauradament ja no són entre nosaltres, amb 
les veus que han inaugurat la fira aquests anys: 
Artur Bladé Font, Joan Pinyol, Manolo Pérez Bonfill, 
Gerard Vergés, Muriel Casals, Joan Beltran, Coia 
Valls i Xulio Ricardo Trigo, Manel Ollé, Laura Borràs, 
Margarida Aritzeta, Cinta Arasa, Col·lectiu Versos 
contra la violència i Francesca Aliern. 

Mònica Sales de la Cruz
Regidora de Cultura

XV FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET: UNA REPRESA MODESTA
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FIRA LITERÀRIA

VICENT PELLICER VI PREMI FEM LLETRA
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FIRA DE L’OLI I SORTEIG sOLIdari
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La XXVI Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i V Fira de 
la Garrofa ha estat la primera que el poble de Jesús 
ha organitzat de manera virtual. Una fórmula que 
ha acabat tenint un bon balanç per poder difondre 
l’esdeveniment de manera telemàtica. Unes 7.000 
persones han interactuat per l’espai web creat 
per a l’ocasió, amb una estratègia comunicativa 
totalment nova per a la Comissió Organitzadora que 
sempre hem tingut en la presencialitat un dels èxits 
del certamen, i que enguany per culpa de la Covid-19 
no s’ha pogut mantenir. La fira, un dels millors 
aparadors ebrencs per a donar visibilitat als olis 
d’oliva verge extra i la garrofa, ha pogut constatar 
en aquest nou format l’interès general per accedir 
a la informació que s’ha posat a la disposició dels 
internautes durant cinc dies: del dijous 25 de 
febrer al dilluns 1 de març. L’encarregat d’inaugurar 
aquesta edició va ser Mossèn Paco Vives.

El 60% de les visites del web s’ha decantat per 
anar directament a aspectes concrets del contingut 
de la pàgina, que era força variat i visual. Així 
dintre www.firesvirtuals.cat/firaoligarrofajesus els 
internautes podien fer una visita virtual per tots 
els olis presents a la fira, visitar els expositors i 
gaudir de la mostra gastronòmica amb els vídeos 
dels xefs ebrencs. Vam tenir 21 expositors, dels 
quals 10 eren productors i cooperatives d’oli i 1 
vinculat al món de la garrofa. A l’Àgora de l’Oli hi va 
haver exposades 43 botelles que representaven els 
millors olis del territori, i a la mostra gastronòmica 
vam tenir les receptes de 8 restaurants. 

Tot això sumat als vídeos de l’exposició dels 25 
anys de la Fira, dels Mestres del Morter ensenyant-
nos a fer allioli, de moments d’actuacions de les 
Gralles i Tabals de Jesús, una guia de com fer olives 
posades, la Banda de Música Manel Martines Solà, 
les obres guanyadores del Concurs de Pintura, 
el treball de recerca dels molins de Jesús i les 
entitats del poble Asside i Bonsais, va donar-nos 
com a resultat una plana web molt variada però a la 
vegada senzilla de consultar tant per al visitant com 
per als compradors. Un pas més cap a les noves 
tecnologies que de ben segur ja quedarà instaurat 
a moltes fires: compaginar la presencialitat i la 
virtualitat.

A nivell d’actes programats, el dijous 25 de febrer 
vam fer públics els esperats resultats del “XXXVII 
Concurs al Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre”. En 

XXVIrtual FIRA DE L’OLI DE LES 
TERRES DE L’EBRE I V FIRA DE 
LA GARROFA
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aquesta edició el president del concurs va ser el Sr. 
Jordi Curto, membre de la comissió organitzadora 
de la fira des dels seus inicis i referent en el 
món gastronòmic del territori. Com a les darreres 
edicions va ser el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges 
de Catalunya l’encarregat de decidir el guanyador 
entre les tres mostres finalistes de cadascuna de 
les respectives categories del concurs de tast. 
D’entre tots els guanyadors va sortir el millor 
oli del tast. Volem agrair des d’aquí la tasca de 
Josep Ma Audí, director del concurs, i al grup de 
tastadors del territori que ens ajuden a realitzar 
una primera selecció de les mostres presentades. 
L’Oli guanyador, per tercer any consecutiu, va 
ser MONTSAGRE – Varietat Picual de l’empresa 
Alanterres SLU d’Horta de Sant Joan. Entre els 
diferents premis que rep per part de l’organització 
hi ha la participació a dos concursos internacionals. 
Enguany s’ha enviat al Japó i Alemanya, rebent un 
premi/medalla d’or a tots dos certàmens, fet que 
l’acredita com a un dels millors olis del món.

El divendres 26 de febrer, i organitzada per la 
Cambra de Comerç de Tortosa, hi va haver la  Taula 
de l’Oli de la Llotja de Contractació de Tortosa, 
on es fixen els preus de referència de l’oli a tot 
l’estat. A continuació la xarrada “Internalització de 
l’Oli d’Oliva”, a càrrec del Sr. Josep Pont Amenós, 
president de Borges International Grup. 

Més tard tenia lloc el XXIII Cicle de Xarrades Daniel 
Mangrané. Jornada Tècnica. Formació en olivera 
i oli a les Terres de l’Ebre. A càrrec del Sr. Lluís 
Chavarria, director de l’Escola Agrària d’Amposta, 
el Sr. Antoni Cutrona, director de l’Escola Agrària de 
Gandesa i el Sr. Josep Lluís Solé Vilanova, propietari 
de Mas Beturià.

Enguany com a novetat vam realitzar un sorteig per 
recaptar fons per al Projecte Emma. Vam sortejar 
les 43 botelles presentades a l’edició d’enguany 
del concurs al tast dels olis. El número agraciat 
va ser el 606 i la persona afortunada va ser Tabel 
Miret Gamundi. En total vam recaptar 2.870’00€. 
Gràcies a tothom per col.laborar.

Durant el mateix acte també vam lliurar els premis 
al Sr. Barrobés, d’Alanterres SLU d’Horta de Sant 
Joan, com a productor del Montsagre-Varietat 
Picual, millor oli del XXXVII Concurs al Tast dels Olis.

Fins l’any vinent amb elmdesig de retrobar-nos pels 
carrers del poble, plens de gom a gom, i ambientats 
d’aquelles olors especials de dies de fira!

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Fires
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Fa més d’un any que vivim el nostre dia a dia 
condicionat per una pandèmia que va aturar la 
nostra rutina de poble, malgrat el treball dut a terme 
des de l’administració i des de l’equip de govern ha 
estat d’alt nivell per poder fer front a una situació 
desconeguda.
Amb unes bones xifres de vacunació al nostre poble 
i a la societat en general, ens preparem per viure 
un estiu amb una represa esperada, que ens ha de 
permetre recuperar, encara sense normalitat total, 
una activitat lúdica i festiva sempre intensa a Jesús.
Més enllà de l’activitat que duem a terme des de 
l’administració i que sol traslladar-se en obres, 
projectes, actes i activitats, etc. hem de poder 
celebrar que enguany tornarem a tenir Festa Major 
gràcies a la gran tasca feta per tota la Secció de 
Festes. Adaptats als protocols, gaudirem de dos 
caps de setmana que ens permetran retrobar-nos 
al carrer, per compartir actes lúdics de germanor i 
de compromís social. En nom de tots els membres 
de Junts per Jesús, us volem demanar que vetllem 
pel nostre benestar i que tinguem sempre cura de 
la situació que vivim per fer-la compatible amb dies 
de festa i gresca.
Aquests dos caps de setmana de juliol ens serviran 
per estrenar un nou espai al poble perquè tindrem 
ja enllestida parcialment la urbanització exterior del 
pavelló: una zona de joc amb grades que se suma 
a altres equipaments que ja tenim. Complir amb 
els compromisos adquirits és per a nosaltres una 
satisfacció com a equip de govern i, per tant, amb 
aquesta obra acabem les fases que comportaven 
la construcció del pavelló i l’arranjament del 
seu exterior. Com sabeu, l’aturada per la COVID 
va comportar també l’aturada d’algunes obres 
i activitats ja planificades, però des de fa uns 
mesos, i amb la prudència que ens caracteritza, 
hem tornat a abocar-nos als projectes que teníem 
en ment i que ens permeten seguir millorant Jesús: 
arranjament d’espais i de camins, planificació de 
noves intervencions, recuperació dels pressupostos 
participatius, nova programació cultural a l’Espai 
ImmArt, represa de l’acompanyament al teixit 

associatiu, etc.
Com us podeu imaginar, és un goig per a nosaltres, 
l’equip de govern i els col·laboradors, poder restablir 
aquelles propostes programàtiques per convertir-
les en realitats i poder restablir també el ritme 
del nostre poble, en tots els sentits. Seguim a la 
vostra disposició, ara que ha fet dos anys del segon 
mandat que vam iniciar, per contribuir a un millor dia 
a dia i per fer possible, entre tots, un poble ben viu.
Com que aquestes darreres setmanes la nostra 
Junta Veïnal ha tingut canvis a les files del PSC, 
des de Junts per Jesús volem donar les gràcies 
al company Àngel Pinyol pel seu treball fet com a 
regidor, i volem donar la benvinguda a Pau Alegria, 
que el relleva. Us desitgem a tots dos el millor i 
tingueu-nos sempre a disposició!
Abans d’acabar, si m’ho permeteu, voldria fer un 
apunt més personal per donar-vos les gràcies per 
haver-me permès continuar desenvolupant la meua 
tasca com a diputada en aquesta nova legislatura 
al Parlament de Catalunya. És un honor seguir 
treballant pel meu poble i pel meu país, amb una 
intensitat frenètica però apassionant a la vegada.
Des de Junts per Jesús, i seguint en clau de país, 
felicitem també la diputada Maria Jesús Vinya (ERC) 
i felicitem el seu partit pel resultat obtingut en 
les eleccions del passat 14 de febrer. Malgrat la 
situació, al nostre poble es va celebrar la jornada 
electoral amb prou normalitat gràcies al personal 
que hi va treballar i també a tots els membres de 
les meses. 
Que xalem de l’estiu i de la Festa Major, amb el 
compromís de respectar les mesures que marquen 
les autoritats sanitàries perquè aquesta represa 
es vaja convertint, a poc a poc, en una normalitat. 
Que la cultura i la cultura popular tornen a ser 
protagonistes al nostre poble i que a poc a poc 
recuperem l’activitat que com a poble ens agrada 
tindre. Bon estiu!

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu de Junts per Jesús

UNA REPRESA ESPERADA
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Salutacions de nou jesusenques i jesusencs. 
Ara farà un any, publicàvem un Informatiu ple de 
tristesa i nostàlgia, la pandèmia ens tocava de ple 
i les pèrdues de familiars i amics no tenien consol. 
El món que coneixíem havia canviat, les nostres 
interrelacions amb la família i amics també ho van fer, 
i ens vàrem adonar de la importància de les petites 
coses d’aquesta vida i de lo febles que podem arribar 
a ser. 
Tot i això, mai perdíem l’esperança en sortir d’aquesta 
crisi i a tal fi, hem seguit lluitant i sumant esforços. 
Ara després de molt de temps, veiem la llum al final 
del camí, la vacunació massiva de la població i el 
seguiment de les recomanacions, possibiliten que poc 
a poc intentem tornar a la normalitat, tot i que mai res 
tornarà a ser igual.
Aquesta lluita ha estat col·lectiva, i com sempre volem 
agrair la col·laboració de totes les veïnes i veïns, a 
totes les persones implicades en la gestió d’aquesta 
crisi a nivell intern en el nostre poble, a totes les 
treballadores i treballadors de la EMD, que des dels 
serveis de brigada, neteja, educació, serveis socials, 
administració, entitats i associacions, al Departament 
de Salut i Serveis Territorials de Salut a les Terres 
de l’Ebre, i un llarg etcètera, aquests resultats no 
serien possibles sense la inestimable col·laboració de 
tothom.
La situació de crisi viscuda, oferia la possibilitat 
d’analitzar aquells punts on calia millorar i requeria de 
noves inversions en infraestructures i serveis. Una de 
les més evidents era la millora en el nostre Consultori 
mèdic local, tant reclamada pel nostre grup municipal, 
que com ja es va apuntar el seu dia, és una necessitat 
de la ciutadania, ja que el que disposem en l’actualitat 
amb les mesures i restriccions a causa de la Covid-19, 
feien que molts pacients no poguessin ser atesos com 
es mereixen. En aquest sentit, valorem la implicació 
de tots els agents que han intervingut en aquesta 

millora pel nostre poble i agrair de nou la implicació 
de Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària Terres de 
l’Ebre, que el dia 30 d’abril de 2021 publicava una 
nota de premsa en la que es feia pública l’adjudicació 
del projecte de construcció del nou consultori local 
de Jesús, un equipament que s’ubicarà en un solar 
municipal cedit per l’Ajuntament, i que permetrà 
disposar d’espais assistencials més adequats per 
a l’atenció sanitària i millorar l’accessibilitat per 
a persones amb alguna discapacitat. La inversió 
prevista per a la construcció d’aquest nou consultori 
local al nostre poble, s’eleva fins als gairebé 1,5 
milions d’euros. D’aquests, 180.000€ corresponen 
al projecte executiu, 1,1 milions d’euros a la part 
d’infraestructures i 200.000€ aniran destinats a 
l’equipament mèdic. El nou consultori disposarà 
de més sales i equipament, pensant en el nombre 
creixent de població a Jesús.
En un altre apartat de notícies i enllaçant amb el 
que el títol d’aquest escrit volia apuntar, estem a les 
portes d’un estiu que preveu ser molt calorós, per això 
demanem precaució a tothom i seguir com fins ara, 
totes les recomanacions que ens arriben des de la 
nostra EMD i diferents Departaments. A diferència de 
l’any passat, enguany si que podrem celebrar alguns 
actes en el si de les nostres festes d’estiu. Però tot 
i les ganes de festa i participació que caracteritza 
el nostre poble, haurem de ser prudents, seguir les 
recomanacions i mesures de seguretat encara vigents 
i propiciar uns actes per gaudir amb la família i amics, 
pensant en la seguretat de tothom. 
Us desitgem que passeu una bona revetlla de Sant 
Joan, unes bones festes i un bon Estiu!!!

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.

INTENTANT TORNAR A LA NORMALITAT

JEREMY ALCOBA PUJA AL PODI SIGNATURA DEL CONVENI AMB L’AVVVACUNACIÓ DE GOSSOS
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Jesusenques i jesusencs,
Estem a les portes d’un nou estiu, i afortunadament 
ja tenim molt de passat amb el referent a la Covid-19 
però no hem d’abaixar la guàrdia. Ja sabem de que és 
capaç aquest virus i per tant cal seguir complint amb 
les mesures de seguretat tal i com hem fet fins ara.
Al tancament de l’últim informatiu no vam poder 
opinar envers les eleccions al Parlament de Catalunya 
perquè encara no s’havien celebrat. Però passades 
les eleccions podem desgranar allò que ha passat des 
del 4 de febrer, dia dels comicis. Després de tants 
mesos i quasi acabar el termini per formar govern i 
tornar a fer unes altres eleccions, ERC i JUNTS per 
Catalunya s’han posat d’acord per fer un pacte de 
govern. Els mateixos socis que hi havia anteriorment 
van governar, no amb poques dificultats per trobar-
se entre les seves diferències, han necessitat tres 
mesos per fer un pacte. Dos partits polítics que ja 
eren govern de Catalunya abans de les eleccions, però 
que mai s’han suportat bé un a l’altre, com s’acabarà? 
Una incògnita. Veurem si és un govern per tots els 
catalans i catalanes o hi haurà distincions també al 
territori, perquè aquí als ebrencs ens tenien oblidats, 
com ja fa molt temps. Cal dir que ara la Conselleria 
de Salut ha passat a ser de Junts per Catalunya. Què 
passarà amb el nou hospital o el “remendó” que 
es pretén fer a la Residència, on es realitzarà una 
ampliació a un edifici on les dificultats per aparcar ja 
són enormes i la mobilitat està molt limitada per les 
barreres físiques del terreny? I el dispensari mèdic de 
Jesús? Ara tornarem a haver d’esperar sis anys més? 
Esperem que les lluites partidistes no interfereixin en 
les inversions bàsiques i tan necessàries com son les 
inversions en sanitat pública.
Canviant de tema, a Jesús en aquestes últimes 
eleccions va guanyar ERC, ja els vam felicitar 
personalment però volíem felicitar-los públicament pel 

resultat obtingut. Fins ara no havíem tingut aquesta 
oportunitat. Enhorabona pel resultat.
En el referent a qüestions municipals, a causa de la 
pandèmia ha estat tot paralitzat, però estem satisfets 
dels dos primers anys de legislatura. Des de Movem 
Jesús, hem portat mocions que han estat aprovades 
pel Ple de la Junta Veïnal de l’E.M.D. de Jesús. Les 
mocions aprovades han estat:

• Moció per la millora en el servei de recollida 
d’escombraries.

• Moció per la construcció del nou dispensari mèdic.
• Moció per la millora de la seguretat dels vianants 

del tram de la carretera C-12 de Jesús fins als 4 
camins amb tanques de protecció a les voreres.

• Moció per la rehabilitació del sostre del nínxol de 
la part antiga del cementiri.

També vam presentar una moció per impulsar la 
construcció d’una deixalleria municipal a Jesús, però 
tot i que tota l’oposició va votar a favor, el Govern de 
Jesús, de Junts per Jesús, va votar en contra (4 a favor 
4 en contra). Amb tot això ens trobem en que no tenim 
deixalleria a Jesús, tenint en compte que vam comprar 
els terrenys ja fa uns quants anys. Va ser una llàstima, 
esperem que aviat el projecte es decideixi reprendre.
Creiem que aquests dos primers anys hem fet una 
bona oposició, buscant solucions constructives i no 
buscant el desgast, política que per desgràcia abunda 
molt en les altes esferes. Però nosaltres seguirem 
treballant pensant en el poble i com millorar-lo.
Com a bona notícia, us podem avançar que aviat 
tindrem una rotonda a l’entrada del poble, tot està 
parat per un requeriment de l’ACA i també que tindrem 
festes, no com voldríem, però alguna cosa tindrem.
Ja us anirem informant.
Bones festes i bon estiu. No abaixeu la guàrdia.
Fins aviat.

SIGNATURA DEL CONVENI AMB L’AVVVACUNACIÓ DE GOSSOS TROBADA COMARCAL DEL BAIX EBRE
DE MINI VOLEIBOL
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Benvolguts veïns i veïnes de Jesús
Em presento, sóc Pau Alegria Estrada i, des del 
passat 20 de maig, sóc el nou vocal del PSC a la 
Junta Veïnal de l’EMD. No els he d’enganyar, per a 
mi és tot un honor poder representar als jesusencs i 
jesusenques en l’òrgan de govern del nostre poble.
Les meves inquietuds al llarg de molt temps i la 
bona amistat amb gent propera al PSC van fer 
que, en sorgir aquesta oportunitat, no dubtés en 
acceptar la proposta que em van fer arribar.
En aquest primer escrit de presentació, us voldria 
transmetre les meves ganes, la meva força, i les 
meves inquietuds per treballar en aquesta nova 
etapa, treballar amb un sol camí: fer del poble de 
Jesús, el millor poble de tots.
Hi ha gent que diu que al poble no s’ha de fer 
política, jo discrepo, la política és el camí necessari 
per fer que, cadascun des de la seva posició, ja 
sigui al govern o a l’oposició, treballi per fer que 
els seus veïns i veïnes tinguin un present i un futur 
millor.
És clar que aquí no discutim de grans lleis, aquí no 
legislem, aquí actuem per resoldre el dia a dia de 
totes i tots, amb un sol objectiu comú, fer de Jesús 
el millor lloc per viure.
Des de la meua posició vull escoltar a totes i a tots, 
escoltar per millorar, aportant a l’equip de govern 
tot allò que impliqui una millora per al poble i per 
a la seua ciutadania, per descomptat amb tota 
l’atenció en fiscalitzar que la seva acció de govern 
sigui correcta, però sempre de manera proactiva i 
propositiva.
La meva implicació ha estat sempre la d’una 
persona activa, participant sempre en activitats 
socials, culturals i, per descomptat i com molts ja 
sabeu, esportives.

Abans d’acabar vull agrair al President de la Junta 
Veïnal, Victor Ferrando, i als membres de la junta la 
bona acollida que m’han donat i tot el suport que 
he rebut per poder fer-ne una ràpida adaptació a 
aquesta.
Faré tot el que estigui a les meves mans per ser un 
digne successor de Mariano Borràs, Ramon Pujol, 
Fernando Jaime i del nostre estimat i recordat 
Antoni Sabaté.
I per descomptat no puc tancar aquestes línies, 
sense agrair a Àngel Pinyol la seua feina en aquests 
dos anys intensos que ha viscut a l’EMD. Moltes 
gràcies Àngel.
I no m’acomiado, com us he dit al començament, 
em presento i em poso a la seva disposició, ens 
veiem pel poble.

Pau Alegria Estrada.
Vocal del PSC a la Junta Veïnal de l’EMD de Jesús.

Presentació del Programa
No esteu sols a 3r ESO

Teatre Euterpe a
l’Auditori Felip Pedrell
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PREMIS JOAN CID I MULET (DE LITERATURA)
I ENRIC BAYERRI (D’HISTÒRIA)

FOTOS

PAU ALEGRIA NOU VOCAL DE LA JUNTA VEÏNAL

ITV AGRÍCOLA

PLE DE COMIAT ANGEL PIÑOL

PRESENTACIÓ DE CONFI(N)ADA,
DE MÒNICA SALES
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JESÚS DOBLA LA PARTIDA PER ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
El passat 20 d’abril es va presentar, davant del Consell 
de Participació Ciutadana, la 5a edició de Pressupostos 
Participatius.
Després d’haver replantejat el passat cicle fruit de la 
situació de pandèmia actual, s’ha donat impuls a una 
edició més participativa: combinant la presencialitat 
amb la virtualitat i ampliant fins a 40.000€ la partida 
pressupostària destinada als mateixos.
Durant els mesos d’abril i maig han pogut presentar 
propostes, totes les persones vinculades directament 
amb el nostre poble. A més s’ha ampliat de 3 fins a 10 el 
número de propostes que poden passar a la fase final de 
votació popular, i s’ha possibilitat que aquesta puga fer-
se telemàticament des de qualsevol dispositiu mòbil de 
manera ràpida i eficaç, entre altres millores significatives.
El cicle sencer de Pressupostos Participatius consisteix 
principalment en aquesta primera fase de presentació de 
propostes, la fase actual de validació i priorització seguida 
de la propera fase de votació popular, per finalitzar amb 
l’execució de les propostes escollides per les jesusenques 
i els jesusencs.
Davant la incertesa d’aforaments i de possibilitat de 
reunions del moment actual, l’equip de govern s’ha decidit 
per ampliar la capacitat telemàtica del procés tant per 
presentar propostes en aquesta primera fase, com per 
poder votar les que resulten finalistes durant el període de 
Votació Popular que tindrà lloc en els mesos de setembre 
i octubre.
S’ha pogut presentar qualsevol proposta en matèria 
d’inversió; de manera individual, en grup (família o amics) 
o en representació d’alguna entitat. Les butllestes s’han 
pogut dipositar a les urnes ubicades a les oficines 
municipals de l’EMD, al Punt Jove - Biblioteca i als punts 
mòbils que van sortir  al carrer els dissabtes 15 i 29 de 
maig. O de manera telemàtica ja que s’ha dissenyat un 
nou web, dinàmic i intuïtiu, al qual es pot accedir a través 
de www.jesus.cat, que ha permès presentar les butlletes 
en línia. 
En aquest moment s’analitzen les propostes presentades 
i s’exposaran les validades, de les quasi seixanta rebudes, 
davant del Consell de Participació Ciutadana d’aquest 
mateix mes de juliol. Aquest serà el responsable de 
prioritzar quines seran les 10 que passaran a la fase final 
de Votació Popular.
A més hem comptat amb la col·laboració dels alumnes de 
l’assignatura d’emprenedoria de 4t d’ESO de l’IE Daniel 
Mangrané que, després d’una xarrada feta al mateix 
centre a l’inici del curs, han treballat per grups els seus 
propis projectes adaptant-se a les bases establertes. Des 
d’aquí els agraïm l’interès que han mostrat des del primer 
dia. Ells mateixos han presentat les propostes a la resta 
d’alumnes de l’Institut-Escola per tal de passar a la fase 
de votació interna al mateix centre. El compromís amb els 
alumnes és que l’opció escollida com a guanyadora del 
centre passarà directament a la fase de Votació Popular, 
dins de les 10 propostes candidates a ser executades. 
Amb aquesta iniciativa es pretén apropar l’administració al 
jovent, per tal de fer més fluida la comunicació entre  totes 

les parts i treballar per un model de participació fàcil, útil 
i obert a tothom.
El web de Pressupostos Participatius s’anirà actualitzant 
a mesura que el procés vaja avançant, per tal d’informar 
en tot moment de la fase en què es troba el procediment 
i quins seran els següents passos a seguir.
Les propostes guanyadores s’executaran durant el 
proper any,  per ordre d’elecció i fins exhaurir la partida 
pressupostària de 40.000€ destinada per aquesta edició.

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana
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Ja hem arribat a final de curs. Un 
curs que ha vingut marcat per la 
pandèmia de la Covid-19. Un curs 
on les normatives, les mesures 
d’higiene i els protocols d’actuació 
han estat a l’ordre del dia. Però 
també un curs en què hem 
pogut fer les primeres audicions 
presencials, després d’un any 
sense poder-les fer. Abans de 
res voldríem donar agraïments 
a molta gent per haver-ho fet 
possible. Primerament, al claustre 
de professors/es per la tasca que 
han dut a terme en aquest curs 
tot i les dificultats (classes Online, 
etc.). En segon lloc, a l’EMD de 
Jesús, perquè sempre ens ha 
estat fent costat en tot i donant-
nos solucions als problemes que 
hem pogut tenir. I en tercer lloc, i 
més important, a les famílies que 
sempre han confiat en nosaltres. 
Moltes gràcies a tothom!!
Els últims dies de juny hem pogut fer les audicions 
de final de curs. La primera, dissabte 12 de juny a les 
18:00 hores i a La Pèrgola, audició emmarcada dintre 
de l’acte del FESTIVAL SIMFÒNIC 2021, un concert-
trobada de totes les escoles de música de Catalunya i 
Les Illes Balears que es fa anualment en un lloc concret. 
Enguany s’havia de fer a Tortosa degut a la Capitalitat 
de la Cultura Catalana. Però també degut a la pandèmia 
no es podia fer la trobada en si, ja que es reuneixen 
unes 100 escoles amb uns 5000 alumnes. Es va optar 
per fer concerts simultanis, cadascun al la seva seu 
o poble. Des de l’EMMS de Jesús vam aprofitar per 
fer l’audició de final de curs, on van participar tot el 
nostre alumnat. A final de l’audició es va interpretar 
un cant comú per a totes les escoles. Cada any, quan 
es fa aquesta trobada, compta amb un grup o artista 
que apadrina l’acte i es fa una cançó d’aquest grup o 
artista. Enguany el grup escollit va ser els Stay Homas. I 

vam interpretar la seva cançó feta durant el confinament 
Gotta Be Patient. En aquesta cançó de final de festa 
van participar tot l’alumnat així com el professorat de 
l’EMMS.
Dimarts 15 de juny ens va fer la clausura de les 
audicions amb la de l’aula de piano. Tots i totes els i les 
alumnes van poder tocar les peces davant d’un públic 
on estaven els pares i mares. 
La banda també ha reprès la seva activitat d’assajos 
i serà durant les Festes Majors que podrem tornar-la 
escoltar en diferents actes que s’estan organitzant, 
dintre del permès. 
L’EMMS tanca les portes esperant que el proper curs 
sigui molt millor i recordant que la matrícula sempre 
està oberta per tothom, a partir dels 4 anys fins a 
adults. Us esperem!! Bon Estiu!!

#escolademúsicasegura
#laculturaéssegura #emmssegura #somdeJesús

ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
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ESCOLA BRESSOL L’ESPURNA
Acabem un curs diferent, ple d’incerteses, protocols i 
pors. La tornada dels infants a l’escola al setembre no va 
ser fàcil, tots ho sabem, hem hagut de vigilar per no posar 
en risc als infants, a les famílies i a nosaltres mateixos. 
Ha estat un curs on fer escola amb la Covid planejant ha 
suposat un esforç afegit, però estem contentes perquè 
hem estat al costat dels més petits en aquest retorn a 
l’escola tan atípic i diferent, hem fet possible que se sentin 
acollits, a gust i feliços a l’escola bressol, fent que el seu 
dia a dia el visquessin amb la màxima normalitat possible. 
Els més petits ens necessitaven i hem hagut de saber 
gestionar la por, els dubtes i els neguits per poder oferir 
als xiquets i xiquetes les experiències educatives que es 
mereixen.
Tots tenim la necessitat de recuperar la normalitat però 
treballar amb infants del 0-3 ens exigeix No renunciar al 
que se’ns deia que no havíem de fer durant aquests mesos 
de pandèmia: No renunciar a les ABRAÇADES, a ACOLLIR, 
a COMPARTIR, RESPECTAR, a l’AFECTE que tan necessiten 
els xiquets i xiquetes de 0-3. No renunciar a DESCOBRIR, 
EXPERIMENTAR i APRENDRE. No renunciar a realitzar un 
ACOLLIMENT RESPECTUÓS dels infants i famílies, a estar 

al costat de les famílies en els seus neguits com a mares 
i pares.  No renunciar a RESPECTAR ELS DRETS DELS 
INFANTS. No renunciar a L’ESCOLA.
Hem de donar les gràcies a les famílies per confiar en 
l’Espurna i per apostar per l’escola bressol, no com un 
lloc on es guarden els infants (allò que en diem molt sovint 
“guardería”), sino com un espai on a més de permetre 
la conciliació també ofereix als xiquets i xiquetes tot un 
seguit d’experiències, diferents i complementàries als que 
la família els pot oferir. Un espai on L’INFANT és el que 
dóna sentit a la nostra tasca. Un infant CAPAÇ d’explorar, 
manipular, descobrir, d’aprendre, d’establir relacions, de 
comunicar-se i expressar-se de compartir,…de créixer,.. 
CAPAÇ de molt més que de ser “guardat”. Respectem 
l’etapa del 0-3 i donem-li el valor que li pertoca.
Al setembre encararem un nou curs, com sempre, amb 
molta il·lusió i ganes d’oferir als xiquets i xiquetes noves 
propostes educatives, i esperant poder tornar a realitzar 
activitats amb les famílies, que tan ho trobem a faltar, 
esperant poder RETROBAR-NOS I COMPARTIR.
Que passeu un Bon Estiu!!
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En aquests moments, on ja hem tancat aquest atípic curs 
20-21, tota la comunitat educativa de l’Institut Escola 
hem d’agrair-nos l’actitud responsable i positiva que ens 
ha permès desenvolupar-lo amb un alt grau de normalitat, 
malgrat les circumstàncies i les restriccions establertes. 
És moment de dir-nos que #junt@smillor hem seguit 
avançant en la construcció d’un millor projecte educatiu 
per als nostres fills i filles, pel nostre alumnat. Ara, 
desitjem que puguin gaudir d’unes merescudes vacances 
i retornar a setembre amb il·lusió i ganes renovades.
Durant aquests darrers mesos, el nostre centre, amb 
l’alumnat com a protagonista, ha continuat avançant 
en els seus projectes i activitats. Compartim un recull 
d’algunes de les més destacades. Com sempre, 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:
•• Per tancar el curs, els diferents nivells han pogut 

gaudir de les seves sortides de fi de curs i d’etapa. 
PortAventura, snorkel, Beniemocions, centre 
d’interpretació apícola del Perelló, Sant Carles de la 
Ràpita, Ebreibosc, camp d’aviació de la Sènia...

•• Ester Espinosa, de 1r d’ESO, va guanyar amb el seu 
dibuix l’11è concurs de cartells del “Dia mundial 
sense tabac”. Una de les activitats que es realitzen 
dintre de la “Setmana Sense Fum”, amb l’objectiu de 
prevenir el consum de tabac entre els joves i promoure 
l’abandonament de l’hàbit entre les persones 
fumadores.

•• L’alumnat de 5è va participar en el “Congrés de Petit@s 
científiqu@s”, on van compartir els seus aprenentatges 
i investigacions amb altres centres sota la següent 
idea: “Si no cuidem la natura el planeta morirà, no 
tindrem un lloc per viure i no ho podrem arreglar”.

•• Laila Balada i Josep Curto, alumnes de 2n d’ESO, amb 
la seva presentació del seu projecte “El ventilador 
automàtic” van  guanyar el primer premi al concurs de 
la setmana extensa del codi (CodeWeek 2020).

•• Gràcies a l’aposta pels projectes eTwinning i Erasmus 
+, que podeu consultar a la web de forma ampliada, 
el centre ha rebut el distintiu europeu que el reconeix 
com a escola eTwinning.

•• Alumnat, claustre i famílies van poder visitar la “Fira 
de projectes”. Organitzada per primera vegada, els 
diferents nivells van compartir en les seves parades 
els aprenentatges que han sorgit a partir de les seves 
preguntes. I també els processos, treballs i dinàmiques 
que han realitzat per desenvolupar-los.

•• Vam celebrar una altra sessió del cicle Parlem-ne 
amb el títol: “Em deixeu el mòbil?”, a càrrec d’Ivan 
Roche Jodar, enginyer en informàtica i gestió, i pare del 
centre. Amb ell van reflexionar de com conviure amb 
les noves tecnologies i fomentar en els nostres fills/
es el seu ús saludable des d’edats ben primerenques.

•• Vam celebrar el “Dia Mundial de l’autisme” 
#ConnectatAlBlau amb una activitat compartida a la 
pista central. Cada grup va baixar amb un fragment 
del puzle que es va dissenyar per aquesta celebració. 

En cada fragment, es contenien totes les peces que va 
pintar de blau l’alumnat de cada grup estable i on van 
escriure una frase sobre la inclusió.

•• L’alumnat de 2n d’ESO ha participat en el 
projecte internacional Global Scholars, treballant 
cooperativament amb alumnes d’altres països. La 
temàtica d’aquest curs ha estat Resourceful Cities, 
on han analitzat diferents aspectes sobre hàbits de 
consum del nostre territori i han plantejat propostes 
de millora.

•• El centre ha iniciat la seva participació en el projecte 
de recerca BLENDI (Blended Learning for Inclusion), 
amb l’objectiu de millorar les habilitats digitals de 
professorat i alumnat tot promovent la inclusió. 
BLENDI és un projecte europeu coordinat per la 
Diaconia University of Applied Sciences de Finlàndia 
en el qual participen organitzacions d’Irlanda, Grècia, 
Xipre i Catalunya, mitjançant el grup de recerca TIDE 
de la Universitat Pompeu Fabra.

•• Dintre del projecte “Apropa’t”, proposta entre el museu 
de Tortosa i el nostre centre, que té com a objectiu 
adquirir un pensament propi, respectar els principis 
de la democràcia, valorar el patrimoni i conèixer fets 
històrics. L’alumnat de 3r d’ESO  va  coordinar una 
proposta participativa per comprovar si aprofundir en 
el coneixement sobre un fet pot influir en el procés de 
presa de decisions.

•• El passat 8 de març, es van realitzar diferents 
activitats per visibilitzar i conscienciar l’alumnat i tota 
la comunitat educativa sobre els drets de les dones i 
la necessitat d’una igualtat real de drets entre homes 
i dones a la nostra societat.

I finalment, gràcies a la millora de la situació, podrem 
recuperar la festa de graduació de la 7a promoció d’ESO 
de l’Institut Escola, que tindrà lloc aquest proper dilluns 
21 de juny.
Us convidem a seguir la web i el Twitter del centre, així 
com els missatges que anireu rebent pel Dinantia, per 
estar al cas de les notícies i informacions més importants 
pel proper curs.
Ara ve un temps de descans, de xalar i de compartir bons 
moments amb família i amics. Ens retrobem al setembre 
per seguir #MakingMangrané entre tots i totes.

GRÀCIES, BON ESTIU, I AL SETEMBRE, SEGUIM!
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L’acte commemoratiu va tenir lloc dijous 10 de juny i ha 
servit per celebrar mig segle de dedicació a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials i a les seves famílies
El Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Jordi de la 
Diputació a Jesús (Tortosa) ha complert 50 anys al servei 
de l’educació especial i ho va celebrar dijous 10 de juny 
amb un acte al mateix centre educatiu. La cita va comptar 
amb la participació de l’alumnat i els professionals del 
centre i va estar presidida per Noemí Llauradó, presidenta 
de la Diputació de Tarragona.
En el transcurs de l’acte, els participants van col·locar tot 
un seguit d’objectes, records i bons desitjos dins d’una 
“càpsula del temps” que van enterrar perquè aquest dia 
perduri en el temps. També van visitar una exposició de 
fotografies sobre la història del col·legi. La presidenta 
Noemí Llauradó va felicitar els professionals del Sant 
Jordi per “mig segle de dedicació i servei a una causa tan 
important com és l’educació especial” i es va referir al 
centre com “un referent educatiu a les Terres de l’Ebre” en 
matèria d’educació especial i atenció a la diversitat.
La celebració dels 50 anys del Sant Jordi també va 
comptar amb la participació de l’alcaldessa de Tortosa i 
vicepresidenta de la Diputació, Meritxell Roigé; del diputat 
delegat dels Centres d’Ensenyament, Jordi Cartanyà; del 
vicepresident de la Diputació Adam Tomàs i de la directora 
del CPEE Sant Jordi, Erica Fatsini. A l’acte també hi van 
prendre part representants dels tres Centres d’Educació 
Especial que gestiona la Diputació de Tarragona a la 
demarcació.
Mig segle d’educació especialitzada i respectuosa amb 
les necessitats de l’alumnat
El CPEE Sant Jordi va iniciar la seva activitat l’any 1971 
amb l’objectiu d’atendre infants i joves amb necessitats 

educatives especials de les quatre comarques de l’Ebre. 
Durant 5 dècades el centre ha crescut oferint una 
resposta de qualitat als alumnes, amb l’objectiu d’afavorir 
i facilitar la seva integració social i laboral. En aquests 50 
anys han passat per l’escola un total de 500 alumnes.
Actualment, el Sant Jordi presta servei a 50 alumnes 
en edats compreses entre 3 i 21 anys i ofereix atenció 
especialitzada en les diferents etapes educatives tenint 
sempre en compte les necessitats i capacitats de cada 
persona. A més de l’educació infantil, primària i secundària, 
el Sant Jordi ofereix el Programa de diversificació curricular 
encarat a la transició a la vida adulta i l’Educació post 
obligatòria PFI (Programes de Formació i Inserció). El 
primer té com a objectiu afavorir l’autonomia en els àmbits 
personal, social i laboral a través d’aprenentatges vivencials 
i experiències quotidianes. El segon pretén facilitar l’accés 
de l’alumnat al món laboral mitjançant l’especialització.
Els Programes de Formació i Inserció (PFI) s’adrecen a 
alumnes d’entre 16 i 21 anys sense acreditació de l’etapa 
secundaria obligatòria (ESO) i amb motivació per cursar 
estudis post obligatoris bàsics amb formació teòrico-pràctica 
adaptada. Actualment, s’ofereixen dos PFI: el d’auxiliar 
de cuina i el d’auxiliar de muntatges en instal·lacions 
electrotècniques en edificis. Aquests programes permeten 
obtenir una certificació de les competències professionals 
adquirides.
Trobareu més informació sobre el CPEE Sant Jordi i el seu 
projecte educatiu i formatiu al web:
https://www.dipta.cat/santjordi/

EL COL·LEGI PÚBLIC D’EDUCACIÓ ESPECIAL SANT JORDI CELEBRA 
EL SEU 50È ANIVERSARI
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CANVIS EN LA JUNTA 7C
Finalment, la certa relaxació de les mesures motivades 
pel Covid-19 va permetre celebrar l’Assemblea 
General de 2020 el passat divendres 11 de juny. 
Com cada any es va fer balanç de la temporada, que 
malgrat haver reduït moltíssim l’activitat encara es va 
poder difondre la cultura catalana i del foc.
El més destacable, però, van ser els canvis en la 
Junta, que complia la fi de la legislatura actual. Els 
membres sortints van ser Francesc de la Vega, Xavi 
Subirats i Pere Panisello, que deixa de ser President 
després de fer-se càrrec de l’entitat al 2008. A 
destacar l’entrada d’Iu Raïch, i a l’espera de que hi 
hagin noves incorporacions, segueixen a la Junta Lluis 
Bel, Cristina Bonavila, Gerard Borràs, Jordi Gallego, 
José Fernàndez, Guillem Pedrola i Xavi Pedrola. La 
Junta es reunirà en breu per reorganitzar les tasques, 
funcions i càrrecs de cadascun dels seus membres i 
agraeix la feina realitzada als membres sortint.
Pel que fa a les Festes Majors, enguany l’entitat 
comptarà amb 5 representants: 3 de 2020 (Tessa 
Beltran Arasa, Roc Raïch Panisello i Judit Mata 
Codorniu) i 2 representants de 2021 (Agustí Forcadell 
Papiol i Nerea Fímia Lleixà).
A destacar dins d’aquests dies festius, que els 7C 
tornarem a disparar el Castell de focs final de festa 
des de diferents terrats repartits pel poble, espectacle 
que l’estiu passat va tenir molt d’èxit. Esperem com 
a mínim repetir-lo. 
Pel que fa als més menuts, el Casal d’Estiu 7C torna 
a oferir els seus serveis per 22è estiu consecutiu!! 
Durant els mesos d’estiu les xiquetes i xiquets podran 
gaudir de jocs, activitats a l’aire lliure, piscina...
sempre seguin les recomanacions i exigències de la 
normativa vigent. 

Només queda desitjar a les jesusenques i jesusencs, 
unes bones festes majors i un bon estiu, on esperem 
recuperar poc a poc certa normalitat en tots els 
àmbits i sectors de la nostra vida, en el de la cultura 
popular també.

La Junta 7C
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Dissabte, 29 de maig, va tenir lloc la inauguració 
oficial de la nova gespa del Camp de la Santa 
Creu de Jesús: una actuació realitzada durant els 
mesos d’estiu del 2020 per poder començar així la 
temporada 2020/2021 ja sobre la nova gespa.  La 
inversió realitzada per l’EMD de Jesús ha estat de 
138.000’00€, als quals també s’hi ha de sumar 
la inversió realitzada en la substitució i millora del 
sistema de reg. L’empresa encarregada de l’obra 
ha estat Fieldturf Poligras, SA.
La inauguració va estar presidida per l’alcalde de 
Jesús, Sr. Víctor Ferrando, l’alcaldessa de Tortosa, 
Sra. Meritxell Roigé, el directiu de la Federació 
Catalana de Futbol, Sr. Miquel Piñol, i la presidenta 

del CF Jesús Catalònia, Sra. Cinta Querol. Hi van 
assistir altres autoritats, així com els expresidents 
del Club i els membres actuals de la primera 
plantilla. 
En la seva intervenció, l’alcalde Víctor Ferrando 
destacava “sabíem de la necessitat de la 
substitució de la gespa, que portava instal·lada des 
de l’any 2002, així com també som coneixedors de 
les necessitats del dia a dia d’un club que compta 
amb un futbol base de 150 jugadors i jugadores, i 
les actuacions que això comporta. Cal agrair tots 
els suports rebuts, també la col·laboració per part 
de la Federació Espanyola de Futbol, per poder tirar 
endavant obres d’aquesta magnitud”.

INAUGURACIÓ OFICIAL NOVA GESPA AL CAMP DE FUTBOL DE LA 
SANTA CREU

27



CF JESÚS CATALÒNIA
Arribem a l’estiu amb il·lusions renovades després 
d’haver pogut gaudir de futbol a l’estadi de la Santa Creu 
i amb totes les forces per iniciar la temporada vinent.
No ens ho pensàvem. No ho teníem clar. Qui podia saber 
què passaria?
Hem tingut la situació sanitària molt present però, 
finalment, ens hem pogut retrobar als entrenaments i als 
partits.
Els caps de setmana s’han tornat a veure els nostres 
jugadors defensant la samarreta, el club i el poble. I ens 
hem pogut retrobar amb la resta de pares, avis, familiars, 
amics i seguidors.
Des d’aquí, agrair-vos a tots la vostra paciència i 
comprensió.
Deixem la temporada pràcticament acabada, amb el 
primer equip als llocs capdavanters de tercera catalana 
i amb el subcampionat obtingut pel nostre filial a quarta.
Els nostres equips de futbol base han pogut competir 
també en aquesta temporada atípica i durant els 
dissabtes del mes de juny hem pogut fer torneigs en 
totes les categories de futbol 7.
Cada any el club disposa de més jugadors, de més equips, 

de més material tècnic pels entrenaments i, sobretot, de 
més capital humà. De més força per seguir endavant. 
Gràcies a tots els que formeu la família del Cata !
Aquest any, després de molts, hem tornat a tenir una 
jugadora, la pre-benjamina Nayla. Esperem que no sigui 
ni l’única ni l’última.
Ja concloent la temporada, a finals de maig, s’ha pogut 
inaugurar la gespa. Gespa de la que ja hem pogut fer 
ús durant aquesta temporada. Nova gespa i noves 
banquetes.
Ens emplacem a continuar millorant, a continuar creixent. 
Esperem que la temporada vinent es desenvolupi amb 
total normalitat, perquè voldrà dir que, dins les dificultats 
i la situació viscuda, la vida torna a ser, més o menys, 
com era abans.
Passeu el millor estiu possible i ens retrobem al 
setembre!!!
I com bé sabeu podeu seguir l’actualitat del Club 
mitjançant l’Ebando i també a través de les xarxes 
socials: www.facebook.com/jesus.catalonia;  Instagram 
@cfjesuscatalonia

La Junta del CF Jesús Catalònia
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Malgrat les restriccions que ens imposen les directrius 
del PROCICAT sobre la pandèmia, continuem treballant 
pel col·lectiu de les persones amb discapacitat 
física del Baix Ebre i Montsià amb les tres vessants: 
reivindicativa, sensibilitzadora i d’acompanyament.
- En la defensa dels nostres drets hem reivindicat:

 � Anar avançant en el llarg camí de l’accessibilitat 
universal tan desitjada. 
•- A Tortosa hem continuat treballant conjuntament 
amb l’ajuntament: 
a) Fent el seguiment  de l’adequació de les 
voreres del centre de Tortosa perquè les rampes 
acabin a cota zero (proposta guanyadora dels 
pressupostos participatius de l’any 2019). Ja 
finalitzades. 
b) Preselecció de 40 rampes més que s’estan 
implementant entre Ferreries i El Temple 
(pressupostos participatius del 2020). 
c) I han finalitzat les obres per adaptar els 
accessos des de Jesús al tanatori Remsa i a 
l’hipermercat Alcampo per la C12 en direcció 
a 4 Camins per la banda E de l’Eix de l’Ebre. 
Finalment ja podem anar de Jesús a Ferreries 
sense agafar cap transport. Ara s’està treballant 
amb el MOP per fer accessibles totes les voreres 
de la Pl. Corona d’Aragó.

•- A Jesús hem presentat proposta als Pressupostos 
Participatius 2021 a l’EMD per eliminar diverses 
barreres arquitectòniques del poble. Si surt 
validada pel Consell de Participació Ciutadana, 
confiem tenir una vegada més el recolzament dels 
nostres vilatans en les votacions per aconseguir 
que Jesús sigui més amable amb totes les 
persones. També hem mantingut una reunió amb 
l’alcalde i la regidora de Participació Ciutadana per 
avançar en l’accessibilitat de Jesús. 

 � Pel que fa als nostres drets com usuaris/es de la 
sanitat pública: 
•- Hem mantingut una reunió amb un equip 
multidisciplinar de professionals de l’Hospital 
Verge de la Cinta, com a col·lectiu que presentem 
unes necessitats específiques. Hem reivindicat 
una sèrie de requeriments, tant a nivell assistencial 
com d’equipaments i d’infraestructures a l’HTVC 
per assegurar una millor qualitat de l’atenció 
sanitària que rebem. Esperem veure canvis aviat.

 - En quant a la sensibilització:
 �Seguim realitzant el programa de ràdio mensual 
«Una Mirada Inclusiva» a Ràdio Tortosa. Ens podeu 
seguir l’últim dijous de cada mes a les 11h i a 
través dels podcast a «radiotortosa.cat» o al nostre 
facebook (Assideebre).
 � Estem col·laborant amb l’ajuntament d’Amposta 
en l’organització dels actes a realitzar el mes de 
setembre dedicat a la diversitat física i sensorial 
dins l’any de la Diversitat a Amposta.

- En l’acompanyament:
 � Estem donant suport entre iguals a vàries persones 
que han sobrevingut una gran discapacitat.
 �Hem contactat amb la direcció i una usuària de la 
Residència de discapacitats físics de L’Ametlla de 
Mar.
 � Assessorem als nostres socis/es respecte 
informacions d’interès sobre el nostre col·lectiu.

Confiem que les esperançadores dades actuals de 
salut continuïn millorant per anar oferint un servei de 
més qualitat i poder retrobar-nos de nou, en tenim 
moltes ganes. 
I recordeu que depèn de tots vatros aconseguir Jesús 
cívic també amb les persones amb mobilitat reduïda 
no estacionant en llocs que impedeixin la nostra lliure 
circulació.

ASSIDE

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

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei
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ASSOCIACIÓ DE DONES DE JESÚS
Degut a a situació per la Covid 19, aquest any no hem 
pogut fer cap activitat a l’Associació de Dones.
Totes les reunions es fan via telemàtica.
La directora del col.legi Daniel Mangrane ens van 
demanar de fer bosses solidàries per reciclar, en vam fer 
17 bosses i ens ho van agraïr molt.
A l’escola de música Martinez i Sola vam fer-los 4 coíxins 
amb motius musicals. Els vam entregar el dia 26 de maig 
a les 19 hores amb la presència de l’alcalde de Jesús, 

la nostra regidora i la directora de l’escola de música 
Jessica.
Aquest any també col.laborarem a festes amb la pubilla 
gran que és Laia Lapeira Canalda i també amb l’ofrena.

Esperem que tots estigueu bé i confiem en què al 
setembre puguessem reemprendre totes les activitats 
de l’Associació.
Us desitgem un bon estiu.

L’ASSOCIACIÓ JOSEP PUIG DECIDEIX EN ASSEMBLEA 
DE SOCIS CEDIR A L’EMD L’ORGANITZACIÓ DEL 
PREMI JESUSENC DE L’ANY 
L’Associació Josep Puig va decidir per unanimitat  durant 
l’assemblea ordinària de l’entitat cedir l’organització del 
Premi Jesusenc de l’Any a l’EMD de Jesús.  Des del 1997 
i fins al dia d’avui, només aturat per la pandèmia,  l’entitat 
ha vingut organitzant els premis en diversos formats,  i 
sempre escollint candidats i guanyadors de manera 
popular, a partir del treball previ dels components de la 
comissió directiva de l’associació. El lliurament s’ha anat 
fent al voltant de la Festa Major, durant molts anys en 
el decurs d’un participatiu sopar coincidint amb el dia 
del Pregó, i darrerament fent-ho a la Sala Jordi Brull de 
l’EMD.  Es creu que hi ha diferents circumstàncies que 
recomanen un canvi en la manera d’organitzar el Premi 
Jesusenc de l’Any,  perquè  continuï sent un dels actes 
emblemàtics de l’agenda anual del poble de Jesús. El 
canvi de periodicitat de l’Informatiu Jesusenc, de mensual 
a trimestral, impossibilita i condiciona continuar fent 
el mateix calendari de propostes prèvies de candidats 
i l’elecció per votació popular posterior. Seguint així es 
perd la força que dóna una elecció popular i es potencia 
unes majors oportunitats de col·lectius i entitats 
nominades per sobre de particulars en tenir més poder 
de convocatòria. 
L’Associació Josep Puig proposa cedir els drets 
organitzatius del Premi Jesusenc de l’Any a l’EMD de 
Jesús, i com es fa en altres ajuntaments del país, i que 
sigui l’ajuntament, en aquest cas l’EMD, l’encarregada 
de tot el procés des de l’inici fins al final amb l’acte 
institucional  de lliurament de guardons. Es proposa crear 
un Jurat format per l’alcalde, tots els regidors de l’EMD i 2 

representants de l’Associació Josep Puig. Ells serien els 
encarregats de decidir prèviament el nom dels candidats, 
així com el nom del guanyador final. Seria recomanable 
continuar rebent suggeriments dels jesusencs i 
jesusenques a través de l’Informatiu Jesusenc o de la 
mateixa pàgina web de l’EMD donant noms de persones 
o entitats que poden optar al guardó, amb un petit texte 
curricular de mèrits, i debatre-ho posteriorment en el si 
del mateix jurat que acabaria decidint si reuneixen o no  
les condicions de ser candidats. L’Associació Puig es 
reservaria el dret d’escollir el nom del guanyador del Premi 
a la Trajectòria. A la proposta que s’ha fet arribar a l’EMD 
es recorda que el candidat al Premi Jesusenc de l’Any 
pot ser qualsevol persona nascuda, resident o vinculada 
a Jesús, entitat, associació, que durant el darrer any hagi 
destacat per un fet puntual, o bé en reconeixement a 
una trajectòria destacada en qualsevol camp de la vida 
pública, social, esportiva, cultural. El format, data, dia i 
hora per fer el lliurament del premi ho decidiria l’EMD, 
que s’encarregaria de sufragar el cost dels trofeus als 
nominats i guanyador, així com tot el relatiu a la difusió 
i infraestructura, mentre que l’Associació Josep Puig 
assumirà el cost de la despesa del premi de la trajectòria.  
La idea seria que  durant el mateix acte es lliure el Premi 
Jesusenc de l’Any, el Premi a la Trajectòria i que tots els 
nominats tinguin el seu record commemoratiu. Per raons, 
de calendari la recomanació seria que l’edició d’enguany 
es fes en el marc de les Festes de Sant Francesc el 
pròxim mes d’octubre.

 
 
 
 
     ASSOCIACIÓ 
      Josep Puig 
 

                   Plaça Edifici Immaculada, 1 - 43590 EMD Jesús –  Adreça electrónica: associacio.joseppuig@gmail.com 

 
 

	  

L’Associació	   Josep	  Puig	  ha	  programat	  per	  al	  divendres,	  30	  de	   juny,	   l’acte	  per	  donar	  a	  conèixer	  
l’entitat/persona	  guanyadora	  del	  premis	  “Jesusenc	  de	  l’Any	  2016”	  i	  “Premi	  a	  la	  trajectòria”	  

	  

-‐	  PREMI	  “JESUSENC	  DE	  L’ANY	  2016”	  (20a	  edició)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  PREMI	  A	  LA	  TRAJECTÒRIA	  (6a	  edició)	  
	  

• DATA:	  Divendres,	  30	  de	  juny	  de	  2017	  
• HORA:	  20.00h	  
• LLOC:	  Sala	  Jordi	  Brull	  de	  l‘EMD	  de	  Jesús	  

	  
	  
	  

En	  la	  present	  edició	  els	  candidats	  nominats	  a	  “Jesusenc	  de	  l’Any”	  són:	  

	  
	  

Com	   és	   habitual	   a	   través	   de	   la	   butlleta	   que	   apareix	   a	   l’Informatiu	   Jesusenc,	   s’ha	   pogut	   anar	  
votant	  de	  manera	  popular	  per	  	  escollir	  l’entitat	  o	  persona	  guanyadora	  del	  premi.	  	  

	  
En	  el	  decurs	  de	  l’acte,	  l’Associació	  Josep	  Puig	  lliurarà	  el	  “Premi	  a	  la	  Trajectòria”,	  per	  reconèixer	  
així	  la	  trajectòria	  de	  persones	  i	  entitats	  al	  llarg	  dels	  anys.	  

	  
	  	   	  

CONVOCATÒRIA	  ASSEMBLEA	  GENERAL	  ORDINÀRIA	  
	  

Data:	  Dijous,	  29	  de	  juny	  de	  2017	  
Lloc:	  Sala	  Jordi	  Brull	  de	  l’	  EMD	  de	  Jesús	  
Hora:	  20,30	  hores	  (vuit	  de	  la	  tarda,	  en	  una	  única	  convocatòria)	  
	  

ORDRE	  DEL	  DIA	  
1-‐Lectura	  i	  aprovació	  de	  l’acta	  de	  la	  sessió	  anterior.	  
2-‐Informes	  presidència.	  
3-‐	  Balanç	  Econòmic	  2016.	  
4-‐	  Aprovació	  Pressupost	  2017.	  
5-‐	  Torn	  obert	  de	  paraules.	  
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CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS
Estimats socis, sòcies. Estem altre cop amb tots 
vosaltres.
En primer lloc desitgem esteu tots  bé de salut. I 
quant a comunicar-vos actes i activitats del nostre 
Casal, no podem donar-vos cap informació rellevant.
Seguim esperant que avanci la desescalada i hagin 
menys limitacións. Sí que sembla que en referència 
a la pandèmia i seguint les dades facilitades pels 
Organismes competents, es va superant poc a poc, 
i esperem que aviat ens poguessim treure alguna 
estona l’estimada! mascareta. En tenim ganes, oi?.  
També sembla que están obrint la porta als viatges de 
l’imserso, a veure si és veritat i sería punt de partida 
a que també nosaltres poguessim fer algun que altre 
viatge (en tenim moltes ganes).
Seguim l’evolució del dia a dia, esperant que ja sigui 
amb una celebració de Festa o bé de ball, ens faciliti 

trobar-nos i veure’ns, al final quasi no ens coneixerem, 
i si més no, poder compartir novetats, alegries, canvis 
etc. Ja portem així des de març del 2020, molts 
dies de retard, 14 mesos d’inactivitat del nostre 
estimat Casal i ens fa molta falta reemprendre tot el 
que nosaltres feiem, des de viatges, ball, xerrades, 
celebracions de totes les festes que podíem i com no, 
el que reiteradament venim repetint com un mantra, 
el caliu d’una bona conversa i compartir-ho amb tots 
vosaltres. La veritat és que us trobem molt a faltar 
a tots en general i en especial als que participàvem 
normalment  en tots els actes del nostre Casal.
Res més, us deixem, no sense donar-vos una forta 
abraçada a tots i totes. Cuideu-vos i fem el darrer 
esforç, creiem que ja ens en surtim.
Salutacións cordials de tota la Junta i fins la propera.  

El vint de febrer, ens vam assabentar del traspàs de 
Mossèn Vicent, que va ser rector de la Parròquia des 
de l’Octubre de 1982 l’Octubre del 94, en total dotze 
anys de servei al Poble.
Al conèixer la notícia em va vindre al cap un seguit de 
“moments” que voldria compartir amb vostès perquè 
diuen molt de la manera de ser de mossèn Vicent i 
crec que pot tenir un cert interès en la història recent 
del nostre Poble.
L’any 88 quan vaig ser nomenat Alcalde Pedani, 
conjuntament amb el Consell de Barri i la Secció de 
Festes, vam organitzar un seguit de Festes tradicionals 
durant tot l’any.
Un canvi important era la data de la Festa Major, el meu 
neguit era que ningú pensés que anàvem en contra del 
nostre Patró, Sant Francesc. A l’explicar-li els motius 
ho va comprendre perfectament i ho var acceptar, el 
meu compromís va ser que mentre fos Alcalde faríem 
les Festes Patronals a l’Octubre i mantindríem la festa 
local.
L’opinió de mossèn Vicent era important perquè no 
volíem que el canvi de dates portes cap divisió al 
Poble.
L’any 90 vam celebrar el Carnaval de la Vora del Canal. 
Per diferenciar-nos del de Rio, ho vam posposar a la 
setmana següent ja que les Orquestres eren més 
barates, per aquet motiu em va parlar el Mossèn i em 
va dir que no era lo més indicat ja que estàvem en 
Quaresma, a partir de llavors ho vam organitzar quan 
tocava.
Sempre estava obert a col·laborar, com en el programa 
“Dit i Fet” de TV3, i també es va avenir a celebrar 

conjuntament amb Roquetes la festa de Sant Antoni a 
partir de l’any 93.
Una fita important de Mossèn Vicent va ser 
l’organització del Pessebre Vivent des de l’any 86 i 
és un exemple i orgull per a Jesús, que ha continuat 
de manera exitosa amb el seu treball mossèn Paco.
El dos d’octubre del 94 vam acomiadar no només a un 
rector, sinó també a una persona que en el seu tracte 
diari es va guanyar l’estima del Poble. Aquest dia el 
Casal estava ple de gom a gom amb la participació 
de les Entitats i amb la sorpresa de l’actuació de la 
Dansa Guerrera de Todolella, el seu Poble natiu.
Un acte molt emotiu reflex de l’agraïment del que va 
ser el seu Poble adoptiu durant dotze anys com ho 
demostren les seves paraules “Només l’obediència 
en fa marxar”.
Mossèn Vicent mereix ser recordat.

Pere Panisello Chavarria
Ex Alcalde de Jesús

UN RECORD PER A MOSSÈN VICENT MESTRE
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A causa que al terme de Jesús hi ha nombroses cases 
de camp i habitatges unifamiliars situats entre finques i 
espais erms i amb una vegetació molt alta i molt seca, i 
tenint en compte que enguany les pluges hauran originat un 
increment de la massa vegetal i de la corresponent càrrega 
de foc i que l’estiu porta aparellat sequera, s’incrementa 
encara més el perill d’incendi habitual, tant al camp com 
al bosc.

Tot i que encara queda molt estiu per endavant, cal extremar 
la precaució pel perill d’incendi. Per raó de la crescuda i, 
alhora, seca i contínua vegetació que hi ha a l’estiu, el foc 
es pot estendre amb una gran facilitat i a gran velocitat, 
afectant no només la finca on s’origina sinó també altres 

finques termeneres i a les edificacions d’una i altres, amb 
el corresponent risc per a persones i coses.
És per tot això que, més enllà del compliment de les seves 
obligacions que com a tals la normativa els hi imposa, des de 
la Presidència de l’EMD es fa una crida a la responsabilitat 
dels propietaris de finques (sobretot les properes a cases 
habitades) perquè adoptin les mesures adients (neteja de 
la vegetació, roturació de la finca, etc.) per evitar que en les 
seves finques s’hi pugui originar foc (sobretot a la vora de 
camins) o que aquest s’estengui cap a altres indrets.

Jesús, 5 de maig de 2021
EL PRESIDENT

Víctor Ferrando Sabaté

B  A  N
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Després de temps complicats sempre arriben 
temps d’esperança, sembla ser que aquest 
any, SÍ, podrem celebrar les Festes Majors de 
Jesús, tot i que no seran, ni molt menys, amb 
el format que ens tenien acostumats, però sí 
que seran unes festes molt esperades i que 
ens permetran, per moments, posar a l’oblit 
aquests últims mesos viscuts a causa de la 
pandèmia.
Com no podia ser menys, l’Associació Jesús 
es Mou, vol formar part d’aquesta Festa Major. 
El passat divendres 4 de juny, vàrem presentar 
davant els membres de l’associació i els 
acompanyants presents, les pubilles i hereus 
que ens representaran aquest any.
Per la part infantil ens representaran Anna 
Montesó Chavarria i Jordi Delgado Jardí. Pel que 
fa a la representació de pubilla i hereu majors 
ho faran, Maria Yue Curto Belmonte i Pol Pujol 
Curto. Des de l’associació els volem donar les 
gràcies per voler representar-nos i acompanyar-
nos en aquesta Festa Major de Jesús 2021 
tant especial.
D’altra banda, com no podia ser menys, hem 
volgut formar part de manera activa d’aquesta 
Festa Major, i el proper 16 de juliol, tothom 
qui vulgui, podrà col·laborar i participar d’una 
caminada cultural solidària que hem organitzat.
Aquesta caminada es durà a terme per dins la 
població de Jesús i s’efectuarà en dos àmbits:
- Per una part els caire solidari, el qual ens 
caracteritza i pel que es va formar l’associació, 
pel que tots els beneficis extrets de la 
caminada enguany es destinaran a la lluita 
contra l’Alzheimer, fent entrega així d’aquests 
a l’Associació de Familiars d’Alzheimer de les 
Terres de l’Ebre.
- D’altra banda, en l’àmbit cultural, el recorregut 
transcorrerà per llocs idíl·lics del poble, passant 
així pel convent de les germanes Teresianes, 

pel convent de La Consolació i per últim per 
l’Església de Sant Francesc. A cadascun des 
llocs esmentats es durà a terme una breu 
explicació de caire històric del lloc.  Tanmateix 
la banda de música Manel Martines i Solà 
ens acompanyarà a la sortida de la caminada 
amenitzant l’acte.

Remarcar que la caminada és del tot solidària, 
i és farà agrupament de tots els participants 
a cadascun dels punts anteriorment citats. La 
sortida i arribada de la caminada tindrà lloc al 
nou pavelló el dia 16 de juliol a les 20:00h, la 
distància serà 3,5 quilòmetres aproximadament 
i apte per a totes les edats. El donatiu mínim 
serà de 5€.

Esperem que pugueu gaudir d’aquesta Festa 
Major i que en formeu part de forma activa.

Us esperem.

ASSOCIACIÓ JESÚS ES MOU
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El 14 de febrer es van dur a terme les eleccions al 
parlament de Catalunya, malgrat tots els entrebancs. Van 
donar una victòria clara i contundent a les candidatures 
independentistes, amb 74 escons i el 52% de vot popular 
directe. Hem superat la fita del 50% , la qual cosa ens 
torna a legitimar l’1 d’octubre.
L’ANC va convocar una concentració a la Plaça de 
Catalunya a Barcelona, el 28 de febrer, instant els partits 
a dur a terme un govern de concentració independentista, 
sobre una  base de confiança mútua  que permeti avançar 
cap a la Independència.
A principi de maig,  continuàvem sense la constitució del 
nou govern. Les entitats sobiranistes reclamàvem molt 
seriosament als partits independentistes que formessin 
govern: no podiem malbaratar la confiança que tanta gent 
els havia depositat. Elisenda Paluzié va arriba a dir que 
:”L’Assemblea Nacional Catalana es negaria a participar 
en cap cimera més amb els partits catalans, si finalment 
s’acabessin  repetint les eleccions i no hi hagués manera 
de concretar el 52% aconseguit el 14 de febrer.”
L’ANC ha impulsat un manifest internacional en suport al 
dret de Catalunya, a la seva llibertat com a poble. El signen 
més d’un centenar de personalitats i organitzacions 
internacionals; constata “la victòria irrefutable” de 
l’independentisme en les eleccions del 14 de febrer, i  
“ratifica la voluntat del poble català d’esdevenir un estat 
independent”. Reclamen que es resolgui el conflicte 
polític sobre la base del respecte als drets fonamentals, 
l’alliberament immediat dels presos i la fi de la repressió 
i dels processos judicials contra tots els activistes i 
representants polítics i socials.
L’ANC ha celebrat la IX Assemblea general Ordinària 
(AGO) del 20 al 26 de maig de manera virtual, aprovant 
el nostre  Full de Ruta. Identifica com a elements clau, 
entre altres:
La via unilateral, entesa com el desafiament constant a 
l’Estat espanyol, com a única via possible per assolir la 
plena llibertat.

L’acció planificada i concertada dels tres fronts d’acció 
(el popular, l’institucional i l’acció exterior).
Treballar per concretar una estratègia compartida i que 
sigui posada en pràctica.
Per altra part s’anuncia la concessió d’indults als nou 
presos polítics, aquesta mesura no soluciona el problema 
polític del Catalunya, ja que hi ha més de 3.300 persones 
encausades i els i les exiliades, els presos polítics no 
han de ser moneda de canvi de res.
També hi ha hagut critiques a la viabilitat i conveniència 
de la via unilateral i el sentit del referèndum de l’1 
d’Octubre. L’ANC manifesta que:
L’experiència ens demostra que les vies de la negociació 
amb l’Estat són vies abocades al fracàs, com es 
va evidenciar quan es va suspendre la declaració 
d’independència el 10 d’octubre de 2017, apel·lant al 
diàleg amb l’Estat, i aquest va activar l’article 155 i va 
empresonar els presidents de l’Assemblea i Òmnium. 
Renunciar a la unilateralitat per exercir el dret 
d’autodeterminació en el marc de l’Estat espanyol és 
renunciar a la independència.
L’Assemblea Nacional Catalana es reafirma en el mandat 
expressat per la ciutadania de Catalunya en el referèndum 
de l’1 d’Octubre, que ens obliga a fer una declaració 
d’independència efectiva al més aviat possible. El 
nostre full de ruta defensa que el moviment popular, les 
institucions i tota l’acció exterior s’han de conjurar per 
afrontar definitivament una ruptura democràtica, que 
sigui el producte resultant de molts fronts de confrontació 
oberts alhora.
Les setmanes i els mesos que venen seran claus per 
avançar d’una manera efectiva i evitar l’operació de 
l’estat que pretén acabar amb els nostres anhels.

ENDAVANT REPÚBLICA!
Jesús X Independència

VICTÒRIA DE L’INDEPENDENTISME EN LES ELECCIONS DEL 14 DE FEBRER

AJUTS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
Ajut Destinataris Objecte Termini de sol·licitud
Ajuts d’urgència 
social sobre pobresa 
energètica.

Les persones i/o famílies 
empadronades als municipis de 
la comarca que tenen un conveni 
per la prestació del servei social 
bàsic amb el Consell Comarcal 
i es troben en situació de risc 
d’exclusió social.

Ajuts destinats a fer front 
al pagament de deutes de 
subministraments bàsics de la llar.

Des de la data d’aprovació 
de les bases i d’acord amb 
el següent calendari:
- Primer semestre 

2021: Data màxima 
31/07/2021.

- Segon semestre 
2021: Data màxima: 
12/11/2021.

Ajuts per atendre 
situacions d’urgència 
puntuals i necessitats 
bàsiques de 
subsistència per a 
l’any 2021.

Les persones i/o famílies 
empadronades als municipis de 
la comarca que tenen un conveni 
per la prestació del servei social 
bàsic amb el Consell Comarcal 
i es troben en situació de 
vulnerabilitat econòmica puntual 
i/o pobresa o exclusió social.

Atenció de determinades 
situacions de necessitat puntuals, 
urgents i bàsiques de subsistència 
en què es troben les persones 
que no disposen de recursos 
econòmics suficients per afrontar-
les i no estan en condicions 
d’aconseguir-les o rebre’ls d’altres 
fons.

Finalitza el dia 30 de 
novembre de 2021
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021 - EMD DE JESÚS
CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
Taxa per ocupació de domini públic Del 31/05/2021 al 31/07/2021
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

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

2ª Fracció: Del 30/07/2021 al 30/09/2021
TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES Del 30/07/2020 al 30/09/2021

HORARI DEL CONSULTORI MÈDIC DE JESÚS
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Jesús
Matí de 8 a 15h

- Dr. Juan
- Cinta Estrada
- Dra. Márquez
- Imma Carrasco

- Dra. Favà
- Tere Valls
- Dra. Márquez
- Imma Carrasco

- Dra. Favà
- Tere Valls
- Dr. Juan
- Cinta Estrada

- Dra. Favà
- Tere Valls
- Dr. Juan
- Cinta Estrada
- Dra. Márquez
- Imma Carrasco
Teletreball
1 equip

- Dra. Favà
- Tere Valls
- Dr. Juan
- Cinta Estrada
- Dra. Márquez
- Imma 
Carrasco

Cap baix Ebre
Tarda de 14:30 a 20h

- Dra. Favà
- Tere Valls

- Dr. Juan
- Cinta Estrada

- Dra. Márquez
- Imma Carrasco

Roda 1 equip

ESPLAI SANT FRANCESC CAMPAMENTS VALLIBONA 2021
Dates: Del 29 de juliol al 6 d’agost de 2021
Edats: Dels 9 als 14 anys / Preu: 190 €

INSCRIPCIÓ:

En/Na (nom pare/mare)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adreça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telèfon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Correu electrònic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOL·LICITO inscriure al meu fill/lla (nom i cognoms del fill/lla):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de . . . . . . . . . . . . anys d’edat (nascut el ............/............/............)  als Campaments que organitza l’Esplai Sant Francesc 
de la Parròquia de Jesús.

Documentació: Original de la tarjeta sanitària de cada xiquet-ta i original del DNI de cada xiquet-ta (Quan pujarem a 
l’autocar)  

TAULER EMD
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PROGRAMA ‘NO ESTEU SOLS’
Creu Roja Tortosa i l’EMD de Jesús fan una crida de 
voluntarietat 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.

CALENDARI OFICIAL DE FESTES 
LABORALS PER AL 2021

1 de gener (Cap d’Any)
6 de gener (Reis)
2 d’abril (Divendres Sant)
5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de maig (Pasqua Granada)
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
4 d’octubre (Sant Francesc)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Per tal de facilitar la creació de noves empreses des 
de l’EMD de Jesús s’està fent un cens de tots els local 
comercials, magatzems, naus i altres que siguen aptes 
per l’activitat comercial o serveis.

Si teniu interès que el vostre local conste en aquest llistat 
com a local en venda o lloguer us podeu posar en contacte 
amb les oficines municipals.

36

HORARI EDIFICIS MUNICIPALS
OFICINA MUNICIPAL
Horari d’estiu
Del 12 de juliol fins el 10 de setembre
Matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h

MERCAT MUNICIPAL
Horari d’estiu 
De l’1 de juny fins al setembre.
Peixateria:
Dijous i divendres, de 18:45h a 20:45h.

CEMENTERI MUNICIPAL
Horari d’estiu 
Dies laborables: de 9h a 19h.
Dissabtes, Diumenges i festius: de 9h a 20h.

BIBLIOTECA – PUNT JOVE
De dilluns a divendres, de 16:30h a 19h.
Els dimecres de la segona i quarta setmana de cada 
mes, de 10h a 12:30h:
7 de juliol
4 d’agost
8 i 22 de setembre
Vacances:
Del 12 al 25 de juliol 
Del 9 al 22 d’agost

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES
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.

36

Pel fet d’assistir als actes programats per l’EMD de Jesús 
i entitats del poble, doneu el vostre consentiment perquè 
les imatges en les quals sortiu siguin publicades al web 
de l’EMD o altres mitjans gràfics que consideri l’EMD de 
Jesús. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per qualsevol suggeriment us podeu adreçar al telèfon de 
l’EMD de Jesús 97750035 o a l’email emd@jesus.cat.

Sancions fins a 750€

36
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OBRES I MILLORES

ARRANJAMENT TANCA PARC INFANTIL

SUBSTITUCIÓ GESPA PISTA PADEL

ASFALT CAMÍ DEL CALVARI

ASFALT CAMÍ BARRANC DE LES BRUIXES

INICI OBRES EXTERIOR PAVELLÓ

ARRANJAMENTS CAMÍ DEL CALVARI



Av. de la Ràpita, 99
AMPOSTA

Tel. 977 70 67 66

Rambla Catalunya, 16
TORTOSA

Tel. 977 50 20 75

Sagrat Cor, 100
ROQUETES

Tel. 977 50 40 01

Av. Catalunya s/n
Sant Carles de la Ràpita

Tel. 977 74 58 55

fundada en 1995
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Menú diari i tota la nostra carta també per emportar
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Bones
Festes
Majors
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Mòbil 620 889 667
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Us desitgen Bones Festes
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Catalònia Jesús
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C/ Sant Jordi, 20
Tel. 977 059 075
43591 Aldover
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Judit Mata Codorniu

Anna Montesó Chavarria

Oriol Gisbert Castellano Júlia Boix Hierro

Aina Alaixendri Mayor

Irune Vicente Blanch

Nil Ennaji Ibáñez

Noa Albiol Panisello

Paulina Zapata Urgiles

Pubilles i HEREUS Infantils
2020

As. cultural i juvenil 7C CF Jesús Catalònia

Jaume Carles Balaguer
AMPA Escola de Música

Societat CaçadorsJesús es Mou

Secció de Festes AVV Jesús CatalòniaAVV Jesús Catalònia

AMPA IE Daniel Mangrané

Àlex Tomás Casanova
CF Jesús Catalònia

AMPA Escola de Música

Jesús es Mou
Jordi Delgado Jardí



Pubilles i 
HEREUS 2020Laura Ferrando Doliu

Marta Poy Blasco

Tessa Beltran Arasa

Júlia Belilla Tiñena

Pau Chavarria Fabregat

Roc Raïch Panisello

Adrià Panisello Chillón

Laura Chavarria Solé

Ahinoa Rivas Salvadó

Laura Cabrera Valls

Eloi Melich Antolí

Joaquim Pérez Ferrando

Xavier Sales Garcia

Marc Zaragoza Panisello
As. Dones de JesúsCF Jesús Catalònia

AVV Jesús Catalònia

Pau Haro Pozo
CF Jesús Catalònia As. Dones de Jesús

As. cultural i juvenil 7C As. cultural i juvenil 7C AEJE AVV Jesús Catalònia

Jesús es Mou
Gemma Fermín Marro

Secció de FestesSecció de Festes
Clara Altadill Llasat

Jesús es Mou

AMPA Escola de Música AMPA Escola de Música Equitor Equitor
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DIUMENGE, 18 DE JULIOL

18.00h Recollida d’aliments de llarga durada 
pels domicilis  i Marxa d’agraïment pels 
carrers del poble, amb els vehicles de la 
Secció de Festes, de les entitats i de les 
penyes i colles que hi vulguen participar.

CAPTA SOLIDÀRIA I
MARXA D’AGRAÏMENT

Ànims i avant!
#somdeJesús

RECORREGUT

Carretera Jesús a Roquetes (alçada piscines), 
C/ Sèquia,/ C/ de l’Era, Av. Santa Teresa, C/ 
Terra Alta, C/ Garroferal, Av. Molins d’en Compte, 
C/ Flix, Plaça de Bous, C/ Flix, C/ Benissanet, 
Av. Molins d’en Comte, C/ Fortuna, Av. Rosa 
Maria Molas, Carretera de Xerta, C/ Pinell de 
Brai, Passeig Mossèn Valls, Plaça José Granell, 
C/ Major, C/ Vilanova, C/ de l’Era, C/ Garcia, 
Av. Molins d’en Comte, C/ Sebastià Ladrón, 
C/ Rosari, C/ Joan Cid i Mulet, Av. Molins d’en 
Comte, C/ Daniel Mangrané fins l’església.
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Membres Secció de Festes
VÍCTOR FERRANDO I SABATÉ
JOSEP PERE PUIG I ROSALES
SUSANNA GÓMEZ I AIXENDRI
MÒNICA SALES I DE LA CRUZ

EVA MARRO I COLOMÉ
AINHOA ALCÁZAR I GINER
JAUME ARASA I SEGARRA

RAFEL ARRUFAT I SÁNCHEZ
IVAN ARRUFAT I CID 

JOEL BENEITO I FAUS
JORDI BRULL I ROYO

SERGI BRUNET I TENA
MANOLO CALVO I PANISELLO

MANEL CANALDA I VIDAL
ANSELM COLOMÉ I ESPUNY

ISIDRO CORDOVILLA I RODRÍGUEZ
JAUME CORTÉS I GONZÁLEZ

JORDI CURTO I LLOMBART
DAVID DE LA VEGA I FÀBREGUES
PABLO DELGADO I RODRÍGUEZ

JOSEP ESCODA I DURAN
JOSÉ FERNÁNDEZ I GARCIA
ELVIRA FERRANDO I MALLÉN

DAVID GARCIA I VALLÉS
JOAN GISBERT I CID

JÈSSICA JUAN I BLANCH
RAMON MASIP I GARCIA
JOSEP MELERO CURTO

LLUÍS PANISELLO I CALLAU
SISCO PAREDES I MARÍN

FRANCESC XAVIER PEDROLA I CENTELLES
JOAN ANTONI QUERAL I BORT

JOSÉ SALES I ANDREU
DAVID SOLLA I REÑONES
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DIVENDRES, 16 DE JULIOL 
20.00h Caminada Cultural Solidària a favor de l’Associació Familiars d’Alzheimer Terres de l’Ebre. 
 El recorregut transcorrerà per llocs idíl·lics del poble. Passarem pel convent de les Germanes 

Teresianes, pel convent de les Germanes de la Consolació i per l’església Sant Francesc. A 
cadascun dels llocs esmentats hi haurà una breu explicació de caire històric del lloc.

 Amenitzarà l’acte la Banda de Música Manel Martines i Solà.
 Sortida i arribada: Pavelló de Jesús.
 Organitza: Associació Jesús es Mou.   

23.00h Nit de Pel·lícules.
 Veniu a gaudir de les millors bandes sonores de pel·lícules de tots els temps, interpretades 

en directe per la Banda de Música Manel Martines Solà. Espectacle de música, sons, llums i 
fragments de pel·lícules que de ben segur us sorprendrà.  (Gratuït)

 Lloc: Plaça del Pavelló.

DISSABTE, 17 DE JULIOL 
10.00h Concurs de tractors. Circuit on posarem a prova l’habilitat dels pilots. Premis per a tots els 

participants. Col·labora Soldebre.
 Lloc: Costat Piscines.

19.00h Homenatge a la Gent Gran. 
 Reconeixement a l’avi de més edat de la festa, al matrimoni més vell del poble i a les parelles 

que celebren les noces d’or els anys 2020 i 2021.
 Actuarà “Joseret i la seva rondalla”.
 Lloc: Pèrgola Pati Immaculada.

22.00h Caceria de la Guineu. 
 Inscripcions:10’00€ per vehicle - Concentració de vehicles a les 21.00h.
 Contacte: grup27montcaroradio@gmail.com
 Lloc: Plaça Pati Immaculada.
 Organitza: Club 27 Montcaro Ràdio.

23.00h Reckless. Acoustic experience. (Entrada 15€)
 Lloc: Plaça del Pavelló.

DIUMENGE, 18 DE JULIOL 
18.00h Capta solidària d’aliments i marxa d’agraïment.

20.15h Sant Cristòfol. Benedicció dels vehicles davant l’església.

23.00h	Focs	de	fi	de	festa	disparats	des	de	diferents	terrats	del	poble
 a càrrec del Grup de Diables 7 Cervells.

TIQUET FESTA ANTICIPAT: 15€
TIQUET FESTA A TAQUILLA: 20€

Venda TIQUETS FESTA: Dilluns a dijous de 10.00h a 12.00h
Dijous de 16.30h a 18.30h

Divendres de 12.00h a 14.00h

Pagament a partir dels nascuts l’any 2005, inclòs.
AFORAMENT LIMITAT I PROTOCOLS COVID A TOTS ELS ACTES.

Organitza: Secció de Festes de l’EMD i Jesús Activitats i Serveis SL



Programació
FESTA MAJOR
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DIVENDRES, 9 DE JULIOL 
22.30h Proclamació de Pubilles i Hereus.
 Pregó de la Festa Major a càrrec del Claustre de Professors de l’Institut Escola Daniel Mangrané.
 Actuarà la Banda Manel Martines i Solà, sota la direcció d’Agustí Roé.
 Lloc: Plaça del Pavelló.

DISSABTE, 10 DE JULIOL
10.30h Inflables.
 Parc refrescant per a totes les edats a l’Avinguda Molins d’en Comte.

20.00h Musical Infantil “La Rosa Encantada”. (Entrada 10€)
 Lloc: Plaça del Pavelló.

23.00h Espectacle “Cómo hemos cambiado”. (Entrada 15€)
 Lloc: Plaça del Pavelló.

DIUMENGE, 11 DE JULIOL
11.00h Missa Major a l’Església Parroquial en honor al nostre patró Sant Francesc.

12.00h Festa de benvinguda als nous Jesusencs. 
 Es lliurarà l’escut representatiu del Poble i una orla als nascuts i nascudes l’any 2020.
 Actuarà la Banda de Música Manel Martines i Solà.
 Lloc: Pèrgola Pati Immaculada.

DIMARTS, 13 DE JULIOL
20.00h Exhibició de Patinatge a càrrec dels components del Club Patí Jesús.
 Organitza: Club Patí Jesús
 Lloc: Pista IE Daniel Mangrané.

DIJOUS, 15 DE JULIOL
22.00h Sopar de “Jo Poso”. 
	 Cadascú	es	portarà	el	seu	sopar	i	la	seva	taula/cadira.	Es	podran	llogar	cadires	a	1€	fins	esgotar	

existències.
 Obertura del recinte a les 20.00h.
 Lloc: Plaça del Pavelló i Carretera de Jesús a Roquetes.
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PUBILLES I
HEREUS

INFANTILS
2021

 Irune Vicente Blanch

Anna Montesó Chavarria Júlia Boix Hierro

Societat Caçadors

AVV Jesús CatalòniaJesús es Mou

Marc Puig Echevarria Nil Ennaji Ibàñez
CF Jesús Catalònia AVV Jesús Catalònia

Jesús es Mou
Jordi Delgado Jardí



PUBILLES I 
HEREUS

2021
Laia Lapeira Canalda

Agustí Forcadell Papiol Ainhoa Puerto Curto
As. cultural i juvenil 7C Secció de Festes

Ass. Dones de Jesús

Ada Martínez Múria Ainhoa Oraa Aragonés
Secció de Festes AVV Jesús Catalònia

Christian Jiménez Altadill

Maria Eiximeno Tàrrega

Raül Vidiella Pallarés

Ilya Markov

Pau Andreu Vicient

Víctor Manuel Rojas Rodríguez

Secció de Festes

Casal Jubilats Sant Francesc

AMPA Escola de Música

Secció de Festes

Secció de Festes

AVV Jesús Catalònia

Aleix Montero Sabaté

Maria Curto Belmonte

Pol Pujol Curto

Eric Panisello Borràs 

Nerea Fímia Lleixà

Timofey Markov

Casal Jubilats Sant Francesc

Jesús es Mou

Jesús es Mou

Secció de Festes

As. cultural i juvenil 7C

Secció de Festes



Us desitgem
molt Bona Festa Major!

Et  desitgem  Bones  Festes  Majors
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Què vas pensar quan vas sentir 
que tu havies estat escollida 
Pubilleta Infantil?
Estava nerviosa i no m’ho creia, 
em va fer molta il·lusió.

Quants anys tens?
9

A què t’agrada més jugar?
A la comba.

Quin és el teu color preferit?
Blanc.

Practiques algun esport?
No, però m’agrada molt ballar i 
moure’m.

A quin lloc del món t’agradaria 
viatjar?
Nova York.

Què és el que més t’agrada fer 
a l’escola?
Fer treballs i jocs cooperatius.

T’agrada viure a Jesús? Per què?
Actualment visc a Bitem, però sempre que puc vaig a Jesús a les festes i a veure la 
família.

Quins són els actes de festes que més t’agraden?
El ball.

A quina entitat representes? Quina és la teua relació amb ella i quin significat té per 
a tu?
Represento la Societat de caçadors de Sant Bernabé. El meu tio n’és el president i 
em fa il·lusió poder formar part de l’entitat.

Què t’agradaria dir als xiquets i a les xiquetes de Jesús?
Que s’ho passin molt bé i que gaudeixin a tope!!!!

Entrevista
Pubilleta Infantil

IRUNE VICENTE BLANCH fe
st

a 
m

aj
or

 Je
sú

s



Què va ser el primer que vas pensar en el 
moment en què vas ser escollida Pubilla Major 
de la Festa 2021?
Vaig sentir una enorme il·lusió en ser escollida 
reina, ja que era un dels meus somnis des que 
vaig ser pubilleta amb 7 anys.

Quin és l’acte de festes que més t’agrada?
La nit de la presentació de pubilles, on les 
pubilles anteriors passen les bandes a les 
noves.

Què significa per a tu ser la Pubilla Major de les 
Festes de Jesús i, per tant, la representant del 
nostre poble?
És un gran honor poder ser la cap de la nostra 
institució i representar-la a Tortosa.

Com definiries el nostre poble?
És un poblet on tothom és conegut per tothom 
i tots ens estimem entre nosaltres, és una gran 
família per a mi.

Ara unes preguntes a nivell personal:

Quants anys tens? 
17

Quin és el teu color preferit? 
Rosa

I el número més especial? 
13

Quin menjar t’agrada més? 
La paella i la pasta.

I de música, quina prefereixes? 
M’agrada escoltar música de la dècada del 
2010, ja que em transporta al passat, quan era 
petita, però escolto tot tipus de música.

Un desig? 
Poder estudiar la carrera que vulgui i ser feliç 
treballant d’ella i gaudir d’una vida feliç i plena.

Un lloc per viatjar? Amb qui? 
Voldria viatjar a la ciutat de Nova York, amb la 
meva família.

I els amics? 
Són una part fonamental de la meva vida, i els 
dono les gràcies pels moments compartits i per 
ser una segona família per mi, que m’ha fet més 
forta.

Cap a on penses dirigir els teus estudis?
Vull dirigir-los a l’àmbit del disseny, ja sigui 
per especialitzar-me amb el disseny gràfic, 
d’interiors... Però els meus futurs estudis seran 
relacionats amb l’art. 

Què diries a la gent perquè visités el nostre 
poble durant la Festa Major?
Hi ha moltes activitats, per a totes les edats i 
gustos.

I als jóvens? 
Cada cop les festes estan més enfocades a la 
gent jove, i es fan més activitats per al seu oci.

A quina entitat representes? Quina és la teua 
relació amb ella i quin significat té per a tu?
Represento l’entitat de l’Associació de les 
Dones, de la qual la meva àvia és integrant. Per 
a mi significa l’oportunitat de ser una pubilla del 
2021 i és una connexió amb la meva iaia, a més 
sempre he estat molt relacionada amb aquesta 
entitat.
Si vols, pots dir-nos alguna cosa més...
Tot i les circumstàncies d’aquest any, espero 
ser una bona representant del poble i fer gaudir 
d’unes bones festes després de la complicada 
situació.

Entrevista
PubillaMajor
LAIA LAPEIRA CANALDA fe

st
a 

m
aj

or
 Je

sú
s
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BAR-RESTAURANT 
EQUITOR

us desitja
a tots els jesusencs i jesusenques

molt bones festes!!
A disfrutar!!!
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Avda. Ports Tortosa Beseit, 10
(Quatre camins) Tortosa 
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Pregoners
festa major Jesús

La comunitat educativa de l’Institut Escola hem 
rebut l’encàrrec de fer el pregó de les Festes Majors
2021 del poble de Jesús en reconeixement al 
treball realitzat, a l’esforç i implicació 
La paraula «comunitat» deriva del francès antic 
communité, que al seu temps deriva del llatí 
communitas: cum (amb o junts)+ munus (regal)).

I és així com ho vivim, com un regal del que en 
gaudim junts i juntes. El regal de compartir un 
objectiu comú: l’educació dels xiquets i xiquetes, 
dels nois i noies del nostre poble i més encara, dels 
pobles veïns que volen compartir el nostre projecte 
educatiu.
Potser caldria concretar a qui fa referència aquest 
concepte, el de comunitat educativa. Quan en fem 
ús, ens referim a l’alumnat, a les famílies, als i les 
docents i al personal d’administració i serveis. Però 
en el nostre centre, la comunitat va molt més enllà.

Tot i que com a conseqüència de la pandèmia 
aquesta realitat s’ha vist condicionada aquest curs, 
ens agrada dir que al Daniel Mangrané tenim les 
portes obertes cap a dins i cap a fora del centre. De 
manera habitual les entitats i les associacions, les 
persones expertes, les mares i pares, els iaios i les 
iaies i els serveis educatius, estan també convidats 
a participar de les activitats que realitzem dia a dia 
al nostre centre, i és per això que considerem que 
en certa manera, tot el poble esteu convidats a 
pregonar la festa.
En el pregó d’aquest curs voldrem visualitzar 
aquesta realitat i donarem veu a tots i totes, perquè 
pugui sentir-se una perspectiva coral. Tal com cada 
dia a dia ho vivim, com un regal que compartim 
junts i juntes, en comunitat, a l’Institut Escola 
Daniel Mangrané. 

Dolors Queralt Moreso
Directora

Agraïment
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Saluda
festa major Jesús

Després d’un any 2020 en blanc, sembla que per fi 
ja podem dir que ens trobem un altre cop a punt de 
començar una nova Festa Major d’estiu. 
Com recordareu l’any passat vam realitzar els caps 
de setmana “Ànims i Avant” coincidint amb els dies 
en què haguéssim celebrat la Festa Major a l’estiu i la 
Festa Patronal a l’octubre. Actes en format petit que 
van combinar presència i virtualitat, que pretenien 
la cohesió de poble, malgrat el distanciament físic, 
i que en aquell moment van voler donar resposta 
a una situació complexa que ningú no hauríem 
imaginat mai. 
La Secció de Festes ja fa mesos que ens trobem 
immersos en tots els preparatius i escenaris 
possibles. A data d’avui i mentre es redacta aquest 
escrit, no som sabedors encara al 100% del que 
podrem i no podrem fer. Aprofito des d’aquí per 
demanar-vos comprensió si hem de modificar el 
programa a última hora. Tenim clar que en la mesura 
de les possibilitats ens anirem adaptant per trobar 
sempre la millor fórmula. Malgrat aquesta adaptació, 
no vull que ningú pensi que tot anirà a l’ample. Sí, 
serà Festa Major, molt a prop de la normalitat, però  
haurem de complir, encara més si cal, els protocols 
sanitaris establerts. No ens podem relaxar!

Us volem oferir uns espectacles musicals de primer 
nivell, que combinats amb d’altres actes culturals, 
solidaris i esportius, ompliran la programació 
d’aquests dies. A més a més de les xarxes habituals 
per difondre i emetre continguts d’aquests dies, 
hem arribat a un acord amb el Canal Terres de l’Ebre 
perquè s’emetin per televisió actes de la nostra 
Festa Major per arribar així a tots els domicilis. 
Volem felicitar a totes les pubilles i hereus del 2020 
(que l’any passat no van poder tenir proclamació i 
la tindran enguany) i del 2021. Especialment a la 
Pubilla Major Laia Lapeira Canalda, representant 
de l’Associació de Dones de Jesús, i a la Pubilleta 
Infantil Irune Vicente Blanch, representant de la 
Societat de Caçadors Sant Bernabé. 
I per últim, i no menys importants, volem agrair la 
tasca de la Secció de Festes. Mesos d’intenses 
reunions virtuals, i ara al final presencials, per 
treballar un producte que per fi veu la llum. Gràcies!

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde

Josep Pere Puig Rosales
Regidor Festes

Festa Major
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