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L’estiu se’n va i a poc a poc arriba la tardor. 
Esperançats amb les dades actuals, amb 
les mesures que progressivament són més 
permissives, intentem recuperar gran part de 
la normalitat del nostre dia a dia. Aquest estiu 
però l’activitat a la nostra administració ha estat 
superior a la d’anys anteriors durant aquests 
mesos. Això ha estat motivat per l’aturada 
de tots els projectes previstos per al 2020  i 
la voluntat d’executar-los enguany. En aquest 
Informatiu trobareu informació de dos de les 
obres finalitzades durant aquest mesos.

La Urbanització exterior del Pavelló és una 
obra que es va pensar per completar el conjunt de 
les instal·lacions esportives municipals. Aturada 
per la pandèmia s’ha pogut executar durant els 
mesos d’estiu. Aquesta obra es va concebre per 
dotar el nostre Poble d’una zona de jocs a l’aire 
lliure. Els que ja tenim una edat ens vam fer grans 
jugant al carrer. Aquesta imatge cada cop es veu 
menys als nostres carrers, però entenem que és 
igual de necessària com ho va ser per a nosaltres. 
Aquí es podrà jugar al carrer, mentre els pares, 
iaios o amics comparteixen jocs o vigilen de des 
de la grada xarrant amb algú. Val a dir que l’obra 
es completarà amb unes pèrgoles per oferir ombra 
els mesos de més insolació perquè aquest espai 
també donarà cabuda a altres activitats culturals, 
lúdiques, esportives, socials... amb els més de 
2.000 m2 de nova creació per al nostre Poble.

La Millora de l’aïllament tèrmic i acústic de la 
sala polivalent de l’Escola de Música era una 
obra necessària fruit de l’estat dels tancaments 
metàl·lics. L’edifici de serveis amb més de 30 anys 
de funcionament començava a mostrar filtracions 
d’aigua que posaven en perill tant les parets 
de l’edifici com el material que hi havia al seu 
interior. Amb aquesta actuació, la sala polivalent 
podrà continuar oferint el seu servei amb unes 
condicions climàtiques i d’insonorització molt 
superiors a les existents. 

En els propers mesos us anirem informant 
d’altres obres que o bé s’estan executant en 
aquests moments o bé s’iniciaran ben aviat. 
Com sabeu des d’aquest equip de govern hem 
demanat i demanem col·laboració a les veïnes i 
veïns per a moltes coses perquè entenem que 
només treballant junts, societat i administració, 
pot avançar un Poble. Des del 20/09 fins al 

10/10 es podran votar les propostes realitzades 
als Pressupostos Participatius i us animem 
a participar-hi per a decidir plegats obres per un 
import de 40.000€

En relació a les activitats que s’han dut a terme, 
a més de les actuacions del Cicle ImmArt i cine 
a la fresca, cal destacar els actes de la Festa 
Major: pensats sobretot per garantir les mesures 
i per gaudir tots els públics. Evidentment no vam 
poder programar allò que volíem ni vam poder 
oferir tot el que ens hagués agradat, però estem 
satisfets d’haver pogut oferir activitats segures 
en unes dates emblemàtiques, no lamentar cap 
incident i esperar al proper any per si podem fer 
allò que ens agradaria a tots. Moltes gràcies a 
la Secció de Festes, una vegada més, pel seu 
treball i a la conducta cívica de tota la gent que 
va assistir als actes. 

En aquest Informatiu trobareu la programació 
d’actes en motiu de la festivitat de Sant Francesc. 
No cal dir que seguim en la mateixa línia que ho 
vam fer a l’estiu: prudència i precaució, cultura, 
solidaritat, i un cap de setmana per honorar el 
nostre Patró.

Un poble són obres i millores, activitat i sobretot 
la seua gent. Des del primer dia hem intentat 
donar a conèixer i posar en valor allò que fan 
les jesusenques i jesusencs, i especialment els 
jóvens. Així des de fa anys que la Conferència 
Institucional de la Diada Nacional de 
Catalunya és pronunciada per jóvens del nostre 
Poble. Enguany volem agrair la participació de 
Cora Codorniu Codorniu que va pronunciar “Com 
ens pot ajudar una logopeda?”. Interessant saber 
tot allò que fa la logopèdia per millorar la nostra 
vida, molt més enllà, tal com va dir Cora, d’ajudar 
a pronunciar la RR. 

També el passat 24 de juliol vam poder a assistir 
a la presentació de la innovadora motocicleta 
elèctrica Dayna per part de l’equip Elisava 
Racing Team d’on el jesusenc Francesc Blanquet 
Llobet n’és membre. Dues mostres, amb Cora i 
Francesc, de les moltes i interessants coses que 
fa la nostra gent. 

Ser alcalde, com tot, té moments bons i dolents, 
però estic convençut que un dels millors records 
que m’emportaré serà conèixer de primera mà les 
inquietuds, els maldecaps, els estudis i el treball 
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de molts dels nostres jóvens, que són present i 
alhora futur.

Ara que just fa uns dies que es va iniciar el 
curs escolar, i després d’un estiu intens amb la 
brigada per posar els centres a punt, voldria fer 
un reconeixement a tot el personal docent del 
nostre Poble: IE Daniel Mangrané, CPEE Sant 
Jordi, Escola Bressol l’Espurna i Escola de Música 
MMS. Sens dubte el curs passat no va ser fàcil i, 
malgrat tot, crec que al nostre poble es va poder 
desenvolupar la tasca docent amb normalitat, 
sense massa incidències ni repercussions, 
evidentment fruit d’un gran esforç i treball per 
part de tot el personal implicat. Moltes gràcies i 
a per un nou curs!

I per finalitzar una reflexió. Igual que abans parlava 
de les experiències bones de ser Alcalde, ara en 
toca una de dolenta. Illes de contenidors plenes 
de brossa pels voltants, excrements d’animals 
de companyia pels carrers, excés de velocitat 
per carrers i camins. S’han pres mesures, s’han 
implementat noves accions, s’ha sancionat, 
instal·larem càmeres de vigilància, hem sol·licitat 
un radar mòbil per vigilar els nostres camins i 
carrers, però hi ha conductes incíviques que crec 

que no se solucionarien ni amb un contenidor 
de brossa a cada cantonada, ni amb un policia 
local a cada carrer. De veritat costa tant intentar 
fer les coses bé, tan atabalats estem que no 
podem tirar una bossa dins un contenidor o 
recollir un excrement del nostre estimat animal 
de companyia? No podem ajustar la velocitat dels 
nostres vehicles i evitar haver de lamentar un 
accident que ens turmentaria tota la vida? Suposo 
que molts dels que llegireu això no practiqueu 
aquestes conductes incíviques, però si aquesta 
reflexió serveix perquè almenys una sola persona 
canvie, i principalment per la velocitat, ja haurà 
valgut la pena. Amb la bona predisposició de tots 
i amb la incorporació dels agents de la Policia 
Local novament als nostres carrers des del 27 de 
setembre esperem que tot millore.

Jesusenques i jesusencs, bona Festa Patronal de 
Sant Francesc. 

I per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment... 
mos parlem! Cuidem-nos!

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde
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REPRENDRE!
Deixar enrere l’agost és sempre sinònim de represa: 
represa del curs, represa de la rutina, represa de les 
accions planificades... i com a equip de govern, tot 
i no aturar la nostra activitat durant l’estiu, estem 
ara mateix en aquesta fase. Una fase que s’enceta 
sempre amb la il·lusió i la força d’encarar uns nous 
mesos de servei al nostre poble i a les veïnes i 
els veïns. Planificar, de vegades replanificar i tirar 
endavant.

Sabeu, perquè ja us ho hem explicat en altres 
moments, que la COVID va ser un fre per a la nostra 
administració en tots els sentits i estem satisfets 
de recuperar a poc a poc el ritme frenètic de treball 
que ens manté al vostre servei dia rere dia i en 
qualsevol moment.

Més enllà de les obres i de les activitats previstes 
per a aquests mesos que depenen directament de 
la nostra administració, detallades per l’alcalde a 
l’editorial i també al llarg d’aquest Informatiu, el 
setembre és mes d’aixecar la vista i de programar 
els mesos que ara ens venen. Nous pressupostos, 
noves fites i nous reptes d’un equip de govern que 
treballem sempre amb els veïns al centre i amb el 
poble com a objectiu a curt, mitjà i llarg termini.

És per aquest motiu que en aquest moment de represa 
hem contactat també amb les administracions 
superiors que donen suport als nostres projectes. 
Així, en les properes setmanes ens reunirem amb 
els directors de serveis territorials a l’Ebre que 
tenen implicació directa amb qüestions pendents 
sobre la taula: amb Salut, amb el senyor Joan Nin, 
per tots els temes relacionats amb la salut i la 
construcció del nou dispensari; amb Drets Socials, 
amb el senyor Felip Monclús, per abordar la voluntat 

que tenim de crear un nou equipament de centre 
de dia al nostre poble, o amb Polítiques Digitals 
i Territori, amb la senyora Lídia Pino, per enllestir 
l’obra de la rotonda d’entrada al nostre poble, el 
vial de servei adjunt i el sifó previst per millorar la 
zona inundable de la carretera de Xerta i l’Hort d’en 
Nolla. És inevitable parlar precisament d’aquesta 
darrera millora, que considerem necessària, i per 
complementar-la hem parlat també amb l’Empresa 
d’Aigües per mirar de fer actuacions al clavegueram 
que puguen absorbir la gran quantitat d’aigua que 
hi ha en parts baixes del poble quan hi ha aiguats 
puntuals.

Sempre és bo mantenir un contacte permanent amb 
les administracions superiors (i en el cas de les 
EMD ho són totes perquè som les més menudes) i 
tenir-hi una relació fluïda, amb la intenció de poder 
treballar colze a colze per les millores que el nostre 
poble mereix i pels recursos que ens calen. Aquesta 
tasca no és només fruit de la bona voluntat política, 
sinó que cal també una planificació i un treball 
constant que duem a terme com a equip de govern 
en totes les ocasions possibles.

Reprendre setembre i octubre i novembre... i així 
successivament. Amb les vostres propostes, amb les 
vostres demandes i amb les vostres crítiques (que 
entenem majoritàriament constructives). Perquè 
tots som necessaris per millorar el nostre poble i 
sabeu que sempre estem oberts a escoltar-vos, a 
rebre-us i a fer possibles els vostres suggeriments.

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu de Junts per Jesús
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Deixem enrere un estiu marcat per la millora de les 
dades epidemiològiques, gràcies a l’augment de la 
població amb la pauta completa de la vacuna; fet 
que és essencial per poder, poc a poc, tornar a la 
tan esperada “normalitat”.

D’aquests darrers mesos podem destacar la 
celebració de la Festa Major. Malgrat les restriccions 
a complir, les mesures de prevenció a respectar, i la 
incertesa que a tots ens envaïa, hem gaudit d’uns 
dies amb ambient festiu, amb actes emblemàtics 
que ens representen, i amb la prudència que ens 
caracteritza, vam donar per finalitzada la primera 
festa major convivint amb la pandèmia que ens 
acompanya des de fa ja, un any i mig. També la 
celebració de la nostra Diada, on milers de persones 
en diferents punts del nostre país van reivindicar un 
cop més una anhelada independència i llibertat, una 
Diada on un cop més vàrem demostrar a tot el món 
de forma cívica i exemplar, que som i ens sentim 
partícips d’un ideal de país, per sobre de totes les 
repressions i humiliacions, i que amb el permís 
de la pandèmia i respectant totes les mesures 
de seguretat, es va poder celebrar una festivitat 
catalana tant singular i especial per nosaltres.

Malauradament, no solament ha estat la pandèmia 
qui ha passat a formar part de la nostra vida, sinó 
que a causa del canvi climàtic, més sovint del que 
voldríem, les fortes tempestes ens visiten, deixant-
nos consternats de la força que té la natura. Les 
colpidores imatges que ens arribaven de zones a tant 
pocs quilòmetres de casa nostra, ens deixen sense 
paraules. Desgraciadament vivim en un territori en 
què escasseja la pluja, i quan venen tempestes 
per sorpresa no donem l’abast a controlar el camí 
de pas de l’aigua. El nostre agraïment a tots els 
cossos de seguretat, per la magnifica feina feta en el 
salvament i ajuda de les persones afectades, i com 
no, als voluntaris que s’han deixat la pell amb les 
tasques de neteja als municipis on l’aigua va fer-ne 
senyal. És per l’arribada de la tardor, època en què 
les pluges venen a ser més abundants, demanem, 
com tantes altres vegades ha fet el nostre grup 
municipal, la posada a punt dels embornals dels 
nostres carrers, a neteja dels barrancs, i totes les 
actuacions que siguin necessàries per prevenir 
una desgràcia en el cas de l’arribada d’episodis de 
pluges torrencials. 

L’actualitat que vivim no ens deixa viure sense la 
incertesa que ens provoca l’increment del preu de 

la llum amb aquestes xifres desorbitades, assolint 
màxims històrics, fent que la ciutadania sigui molt 
més vulnerable davant la pobresa energètica, amb 
la impossibilitat d’assolir els costos de les factures. 
Milions de famílies es veuen afectades per aquest 
gran problema, que també repercuteix, evidentment, 
al nostre teixit empresarial, assumint uns costos 
tant elevats que limiten la seva competitivitat. 
L’energia hauria de ser un dret essencial i no un 
negoci, hauria de deixar d’estar manipulada per un 
oligopoli, i passar a un model més diversificat fent 
partícip a la ciutadania i oferint preus justos. 

Un tema preocupant també per a molts veïns i 
veïnes del nostre poble és l’augment de l’incivisme, 
causant inseguretat i malestar. Són diverses les 
accions incíviques que vivim dia rere dia. Després de 
moltes peticions, i a causa del malestar transmès 
pels nostres ciutadans, veient com tot va tornant 
al seu lloc amb permís de la pandèmia, creiem 
convenient i necessari que una patrulla de la Policia 
Local de Tortosa estigui destinada al nostre poble, 
per la seva singularitat i volum de població, per 
garantir la seguretat de les nostres veïnes i veïns.

Donem per tancat l’estiu amb l’inici del nou curs 
escolar, encara en context de pandèmia, però 
celebrant que, a diferència del curs passat, 
disposem de la possibilitat de vacunació de 
l’alumnat, havent fet ja una crida important de 
vacunació dels adolescents, per poder fer així, una 
tornada a l’escola molt més segura. 

Acabem aquest escrit desitjant una molt bona 
festivitat del nostre patró Sant Francesc, combinem 
la prudència amb la cultura popular i la festa per 
seguir gaudint de les nostres tradicions que tant 
ens representen. 

Com sempre, ens acomiadem oberts a què ens 
pugueu transmetre les vostres inquietuds i possibles 
millores per al nostre poble, a la vostra disposició.

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.

ADEU-SIAU ESTIU 2021
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Jesusenques i jesusencs,

Arrenquem un nou curs escolar. L’estiu s’acaba i 
toca tornar a la rutina habitual. Nosaltres també hem 
començat a treballar per millorar Jesús. Seguirem 
presentant mocions per al poble i proposant 
solucions per millorar-lo.

Venim d’unes festes majors que no han sigut com 
molts han volgut. La Covid-19 ha limitat molt el 
desenvolupament de les festes majors, que degut 
a les restriccions del Procicat, han hagut de limitar-
se quant a actes i aforament. Tot i així, celebrem 
que hi hagin hagut actes de festa major a Jesús 
per a la ciutadania després de tant de temps sense 
festa major. Esperem que aviat es pugui reprendre 
l’activitat normal i que finalment tant joves com 
adults puguin gaudir de les festes majors tal i com 
les recordem abans de la pandèmia.

La pandèmia ha estat, i seguirà estant present, 
amb la qual cosa toca continuar alerta, doncs tot i 
que moltes persones han rebut la vacuna, això no 
impedeix poder-se contagiar i transmetre el virus.

Pel que fa a l’activitat municipal, la qual es comença 
a reprendre, en el ple de setembre proposem la 
construcció d’una rampa al carrer de les Coves del 
Sant per tal de poder superar la rampa que hi ha 
de pujada en aquest carrer. Pensem que aquesta 
mesura farà més accessible el poble a persones 

d’avançada edat o a persones que es desplacen 
carregades. Aquesta rampa anirà fins on acaba el 
carrer i comença el carrer Llarg de Sant Antoni. 
D’aquesta manera creiem que es millorarà l’accés 
tant al centre escolar com es millorarà la mobilitat 
de les persones que viuen al Carrer Llarg de Sant 
Antoni i al carrer de les Coves del Sant.

D’altra banda, més endavant tenim pensat 
presentar una moció per tal de millorar el drenatge 
de clavegueram. És evident el problema generat per 
les fortes pluges, fruit d’un canvi climàtic cada cop 
més evident. El clavegueram, pensat per absorbir 
pluges d’intensitat mitjana, no està preparat per 
poder absorbir les fortes pluges que cauen en uns 
pocs minuts, provocant importants desperfectes 
materials a les cases d’alguns veïns. Per això 
mateix, proposarem la millora del sistema de 
drenatge del clavegueram, per evitar que es formin 
basses d’aigua al carrer d’entrada al poble i que 
l’aigua de la claveguera entri a l’interior de les cases. 
Desgraciadament, veient que el canvi climàtic no 
cedeix, és a nosaltres que ens toca adaptar per tal 
de poder seguir vivint de manera habitual.

Així doncs, seguirem millorant Jesús. Busquem un 
poble que sigui accessible, integrador i més amable 
amb els veïns i veïnes i seguirem treballant perquè 
així sigui.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
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Acabat l’estiu i arribat setembre, com si d’un col·legial 
estiguéssim parlant, l’activitat política torna a 
començar.
Hem viscut un estiu atípic, no tant com el de 2020 
però atípic al cap i a la fi. Tant estrany que en un  any 
senar hem tingut Jocs Olímpics i Eurocopa, amb això 
els que ens agrada l’esport, tot sigui dit, hem estat 
entretinguts.
I encara que marcades per la pandèmia hem pogut fer 
festes, més curtes, diferents, especials si ho voleu, 
però festes. 
La gent del PSC, en la mesura que ho han permès les 
circumstàncies aquest estiu hem volgut estar prop de 
la gent, seguint amb la campanya “Escolta per millorar” 
a banda de visitar empreses, entitats, Associacions, 
també es segueix visitant les EMD, pedanies i barris.
Per aquesta raó el passat 17 de Juliol, els company 
Enric Roig i les companyes Dolors Bel i Estefania 
Valdes, regidor i regidores del PSC al govern de 

Tortosa, van voler escoltar les necessitats i inquietuds 
dels Jesusencs i Jesusenques, i acompanyats per un 
servidor i pel company Ximo Barbera, vam estar tot el 
matí de dissabte, visitant el poble i escoltant allò que 
la gent ens va voler transmetre.
Cert és que va ser un matí molt productiu, per veure en 
tot allò que podem fer des del PSC per millorar Jesús.
Ara toca treballar, i posar negre sobre blanc, aquelles 
peticions que hem rebut i mirar que aquest nou curs 
polític sigui ja un curs normal i, per sobre de tot, 
productiu.
Un cop més vull donar les gràcies a totes i tots aquells 
que han estat en primera línia de foc, amb la pandèmia, 
i enviar un record a les famílies dels nostres veïns i 
veïnes, que ens han deixat en els darrers mesos.
Veïns i veïnes de Jesús, tots em coneixeu, sóc Pau, 
estic a la vostra disposició, per allò que sigui necessari, 
tant sols cal que em vingueu a buscar.   

UN NOU CURS COMENÇA
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PRESENTACIÓ DAYNA EVO PER FRANCESC BLANQUET
Dayna EVO, la moto elèctrica de rescat de l’Elisava 
Racing Team que va ser presentada el 24 de juliol en 
el nostre poble.
Es tracta d’un projecte que, per tercer any consecutiu, 
vuit alumnes de 4t curs del Grau en Enginyeria de 
Disseny Industrial i del Grau en Disseny han unit 
forces per formar l’equip multidisciplinari de l’Elisava 
Racing Team, on han treballat amb l’objectiu de seguir 
desenvolupant Dayna (la moto de l’edició anterior) i 
portar-la un pas més enllà.
Amb la presentació portada a terme el dia 24, es vol 
fer visible la col·laboració que s’ha establert per part 
de l’equip i l’EMD de Jesús, tenint com a nexe de 
connexió el Jesusenc Francesc Blanquet, membre de 
l’actual equip.
I és què des de l’EMD, ens sentim satisfets per poder 
acompanyar i col·laborar, amb la mesura del possible, 
a la gent del nostre poble. És sempre un orgull i 
satisfacció veure i saber que és allò que la gent del 
nostre territori està realitzant per fora i encara més 

ho és que se’ns plantegi l’oportunitat de conèixer el 
projecte i poder ser-hi partícips.
Fent incís en el projecte, val a dir que l’equip ha 
funcionat com un laboratori de recerca i investigació, 
on seguir aprenent, creixent i desenvolupant nous 
conceptes, tot treballant amb empreses líders en el 
seu sector i repetint la fórmula que tants èxits ha donat 
a l’equip anteriorment. És per això que els alumnes 
han potenciat les capacitats smart i la funcionalitat 
de rescat del vehicle, a més de dissenyar i repensar 
components per aprofitar al màxim els nous mètodes 
de fabricació.
La finalitat és que Dayna sigui un vehicle referent en 
tecnologia, innovació i creativitat.
Pel que fa a l’acte de presentació, els encarregats de 
prendre el torn de paraula van ser el Ferran, líder de 
l’equip; la Marta, tutora; i el Jesusenc Francesc, que 
va concloure l’esdeveniment amb unes paraules més 
personals on s’agraïa de tot cor l’esforç realitzat per 
l’EMD i on es feia incís sobre la importància de no 
oblidar el territori i fer-lo visible.

9



#mosparlem

#mosparlem
amb...“

“

CORA CODORNIU 
CODORNIU

Nascuda a Tortosa el juny del 
1996 és logopeda de professió 
i màster en neurologopèdia. 

Exerceix a MONtea centre a Amposta 
i a l’Hospital de la Santa Creu de 
Jesús, on ajuda a pacients adults 
que han patit un dany cerebral 
o persones d’edat avançada que 
presenten dificultats de parla, 
llenguatge i/o deglució. El seu hobbie: 
l’excursionisme, la música i l’hort.

Fer de logopeda d’adults és una circumstància o 
una passió?
Jo penso que és més aviat una passió. És molt 
gratificant ajudar a totes aquelles persones que 
després d’haver patit un dany cerebral presenten 
dificultats per parlar. Crec que ha de ser molt dur 
voler expressar una emoció o fer una demanda i no 
tenir la capacitat per fer-ho.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
El 2014, quan vaig començar el grau de Logopèdia 
a la Universitat Autònoma de Barcelona, on hi vaig 
estar molt a gust.

Qui o què et desperta aquest neguit?
A Batxillerat tenia clar que volia dedicar-me a 
alguna professió dins de les Ciències de la Salut. 
Primer, pensava en Psicologia, Nutrició i Dietètica, 
etc., fins que un dia, un familiar em va esmentar 
alguns detalls sobre els estudis i la professió de 
Logopèdia. En un primer moment no sabia de que 
m’estava parlant, però em vaig encuriosir molt, vaig 
començar a buscar el pla d’estudis i en poc temps 
ja estava iniciant els estudis de Logopèdia.

I actualment què et motiva?
Viure a les Terres de l’Ebre podent estudiar un 
màster semi-presencial, treballar al meu poble, 
estar amb la família i amics i no parar de recórrer 
llocs que tenim al territori. M’encanta poder estar 

un matí de dissabte fent una excursió als Ports i a 
la tarda marxar cap al Delta a passejar i a veure la 
posta de sol. 

Què t’aporta com a persona?
Satisfacció i orgull quan veig que puc ajudar a les 
persones, a banda d’unes grans amistats que 
formen part del meu dia a dia. 

Quina és la part negativa?
Veure que hi ha casos que saps que no podràs 
ajudar, encara que posis totes les eines possibles 
per fer-ho.

Li has descobert alguna vessant inesperada? 
Al començar Logopèdia coneixia alguns dels àmbits 
amb els que podíem treballar però a l’acabar em 
fascina pensar en totes les especialitzacions que 
hi ha i en com podem contribuir al benestar de les 
persones.

Quins han estat els teus objectius?
Tan aviat com pogués, tornar cap a les Terres de 
l’Ebre, treballar de logopeda i seguir estudiant per 
seguir formant-me. 

Com veus el Jesús d’aquí a 10 anys?
Espero que igual o millor que ara, amb una 
conservació dels serveis bàsics (l’escola, l’hospital, 
el CAP, la farmàcia, les botigues...) i del patrimoni 
cultural i natural. Voldria veure els carrers i les 
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places sense cotxes i plenes de xiquets/es jugant i 
iaios/es amb les cadires prenent la fresca i xerrant.

Una #etiqueta que et defineixi?
Senzilla.

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
El poble no està mai parat, com jo que sóc molt 
inquieta i sempre estic disposada a fer qualsevol 
cosa.

Així ser jesusenc/a per tu significa...?
Haver viscut a Jesús amb tots els sentits: anar a 
l’escola, fer la colla d’amics, tenir-hi tota la família, 
participar en actes del poble, ser membre de la 
banda de l’escola de música i ara, fins i tot, treballar-
hi.

Com creus que has projectat el nom de Jesús amb 
la teua activitat?
Sempre allà on vaig explico i nombro el poble, la 
qual cosa ha portat a que les meves companyes 
de carrera i de professió, quan tenen temps lliure 
sovint baixen i s’hi estan uns dies. Per a elles és 
com estar al paradís i desconnecten totalment de 
les ciutats on viuen.

Què destacaries del poble de Jesús?

La quantitat de gent jove que hi ha agrupada amb 
diferents penyes i les ganes de passar-ho bé. 

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Les botigues que hi havia que estan desapareixent. 
No obstant, penso que tots en som culpables ja 
que hem escollit comprar a grans superfícies o 
directament per internet.

Què els demanes als seus representants?
Que segueixin treballant pel poble i per la gent que 
hi viu. 

Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble que 
vius més intensament (festes, fires, actes...)?
La Fira de l’Oli i la Garrofa, ja que a la nit sempre ve 
algun grup de música que a mi m’agrada. A  banda 
d’això, sempre m’han agradat les nits de festa que 
està tot el poble unit i amb gent de totes les edats, 
com ara la paella i la nit de penyes. 
Quan era més petita, m’ho passava molt bé la nit 
de carnaval, ja que veies a totes les penyes amb 
unes disfresses molt treballades i, sense deixar de 
banda, la tarda de les carrosses. També m’agradava 
molt participar al Pessebre Vivent, perquè sortíem 
molts dels amics i amigues de la colla i família i 
passàvem estones molt divertides.
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ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
Ja s’està acabant l’estiu, un estiu que la nostra 
banda ha estat parada per motius de pandèmia. A 
Festes Majors havíem de fer un concert de bandes 
sonores de pel·lícules però 3 dies abans es va haver 
de suspendre. El volíem fer durant el mes d’agost, 
però degut a la cinquena onada vàrem decidir 
posposar-los per a les festes de Sant Francesc. 
Vàrem poder tornar als assajos divendres 10 de 
setembre amb motiu de la Diada de Catalunya i 
vàrem clausurar els actes que l’EMD organitza, com 
tots els anys, amb motiu de La Diada, al claustre de 
la Immaculada interpretant l’Himne de Catalunya: 
Els Segadors.

Durant aquest estiu han fet obres a l’escola de 
música. Concretament han adequat i reparat la 
façana i finestres de la Sala Polivalent, quedant 
una sala una mica més insonoritzada i adequada. 
Moltes gràcies a l’EMD per fer aquest canvi a la 
sala.

I per acabar, dir que dilluns dia 13 de setembre 
van començar les classes d’aquest nou curs 2021- 
2022. Un curs que, tot i estar encara en pandèmia, 
l’encarem amb molta il·lusió i amb ganes de poder 
fer actuacions. I sobretot que el nostre alumnat 

creixi cada dia com a persones i com a músics. Els 
recordem que la matrícula està oberta i que poden 
demanar informació tots els dies a l’escola de 
música a partir de les 17:00 hores, al nostre correu 
bmanelmartinessola@gmail.com, o seguint-nos a 
les nostres xarxes socials:

Facebook: Escola i Banda Manel Martines i Solà
Instagram: @emmsdejesus

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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Aquests dies hem començat un nou curs. L’Espurna 
i el seu equip educatiu farà tot el que estigui a 
les seves mans per donar una bona acollida tant 
als xiquets i xiquetes com a les seves famílies. 
Els primers dies a l’escola bressol són moments 
d’acollida i respecte al ritme de cada infant, són 
moments de coneixença i retrobaments. Un temps 
que hem de tenir una cura especial per anar donant 
a cada infant allò que necessita.

Una acollida respectuosa, tenint en compte 
les seves necessitats per tal que a poc a poc 
estableixin una seguretat afectiva a través de la 
relació amb el seu educador/a i puguin gaudir de 
l’activitat lliure i autònoma per poder construir els 
seus aprenentatges.

És important viure la incorporació dels xiquets i 
xiquetes a l’escola bressol amb la major normalitat 
i optimisme possibles. I, a mesura que van passant 
els dies, els infants troben en l’escola bressol uns 
espais enriquidors per viure moments de joc i de 
noves experiències d’aprenentatge amb la protecció, 
l’afecte i la seguretat que necessiten.

Tal com ens diu la Carmen Díez Navarro “Vull una 
escola que doni pas a l’escolta, a la relació, al plaer 

i als aprenentatges que porta amb si la vida de 
cada dia”.

Des de l’Espurna volem una escola bressol on els 
xiquets i xiquetes gaudeixin de tots els moments i 
detalls que ens regala cada dia la vida quotidiana 
de l’escola.

A L’Espurna aquest curs 2021/2022 estem 
d’estrena, us presentem el nou logotip que 
identificarà la nostra Escola Bressol durant els 
propers cursos. 

INICI D’UN NOU CURS A L’ESCOLA BRESSOL L’ESPURNA
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INICI DE CURS A L’IE DANIEL MANGRANÉ
La proposta organitzativa d’aquest curs ja està 
accessible a la web del centre i s’ha compartit 
amb famílies i alumnat pels canals de comunicació 
habituals. A partir de l’experiència del curs anterior, 
s’ha buscat dissenyar un projecte que sigui 
d’utilitat per a la nostra comunitat educativa, que 
sigui articulada des de diferents eixos bàsics en 
l’organització del centre posant èmfasi en el treball 
en xarxa.

La proposta tracta d’optimitzar al màxim els 
recursos personals, funcionals i estructurals dels 
quals disposem. Igual que el curs passat, i aprofitem 
per tornar a agrair-vos la proactivitat i la confiança, 
sabem que comptarem amb la complicitat i amb 
la implicació de la nostra comunitat, les nostres 
famílies, la inspecció educativa, el PAS, el nostre 
alumnat, l’AMPA, l’EMD i les nostres docents. Amb 
aquesta certesa, i amb la perspectiva que #dinsteu 
tenim totes la força que necessitem per sumar 
al projecte, continuarem construint el centre que 
volem, el nostre #MakingMangrané.

Les mesures establides en el Pla d’obertura podran 
variar al llarg del curs en funció de l’evolució de 
la pandèmia i sempre seguint les instruccions 
de les autoritats sanitàries, però, en qualsevol 
cas, en aquest pla es preveuen les mesures 
aplicables davant dels possibles escenaris durant 
el curs, assegurant la continuïtat formativa i 
l’acompanyament de l’alumnat i famílies.

Grups estables, fluxos de circulació, horaris, espais, 
protocol d’actuació, proposta educativa en diferents 
escenaris, pla d’actuació davant possibles casos, 
així com el pla de neteja i funcionament d’acollida 
i menjador, es poden trobar explicitats en aquest 
document.

També a la web del centre, s’han compartit 
infografies per nivells, on es fa un resum de les 
principals mesures establertes. Aquestes també 
s’han fet arribar mitjançant la plataforma Dinantia, 
implementada el curs passat i que ha millorat i 
facilitat la comunicació entre el centre i les famílies.

Aquest curs 2021-22, de nou l’articularem al voltant 
de l’imaginari del Petit Príncep, fent especial atenció 
a la idea que #LEssencialÉsInvisibleAlsUlls, coincidint 
amb la celebració del 2022 com a Any Internacional 
del vidre. En la proposta hem volgut destacar la 
simbologia d’aquests dos elements: d’una banda el 
vidre, element transparent que deixa veure a través 
d’ell, i de l’altra allò amb el que cobrim el nostre 
alumnat quan el mirem, allò invisible als ulls però 
essencial. Elements com l’aprenentatge, l’empatia, 
l’equitat, la innovació, la col·laboració, la confiança, 
el propòsit i la personalització de l’aprenentatge, 
que tot i que no es poden veure, estan presents 
en el nostre imaginari, en el nostre dia a dia com a 
docents. Volem seguir somiant #junt@smillor amb 
el nostre projecte compartit.
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Després d’un any 2020 quasi en blanc, amb actes 
festius en format petit i coincidint amb els dies 
que hagués estat la Festa Major a l’estiu i la Festa 
Patronal a l’octubre, per fi aquest estiu vam poder 
celebrar una nova Festa Major. D’aquesta, adaptada 
en tot moment als protocols per la COVID19, voldria 
destacar l’espai on vam realitzar la presentació 
d’hereus i pubilles, i la resta d’espectacles. Un 
nou espai obert lúdic-esportiu, al cor de la zona 
esportiva, concebut per al dia a dia com a punt 
de trobada de menuts, jóvens i grans, però també 
pensat en unes característiques idònies per poder 
albergar en un futur actes de tota mena. 
Voldríem agrair-vos la confiança dipositada en 
nosaltres adquirint el tiquet festa. També per la 
comprensió en el moment de suspendre actes i 
modificar horaris del programa en funció del dia 
a dia i les noves situacions i directrius marcades. 
Vam haver de suspendre el “Sopar de jo poso” 
de dijous la nit, la “Caminada Cultural Solidària” 
organitzada per l’Associació Jesús es Mou i la “Nit 
de pel·lícules” previstes totes dues per divendres, 
i dissabte el “Concurs de Tractors” i la “Caceria 
de la Guineu”, organitzada per Club 27 Montcaro 
Ràdio. Esperem properament poder-los realitzar. 
També un agraïment molt especial als comerços 
per la col·laboració amb els anuncis al programa 
de festes. 
Aquí us deixem un breu resum d’aquests dies.

DIVENDRES, 9 DE JULIOL 
La nit del divendres va tenir lloc un dels actes més 
esperats. La proclamació de les nostres pubilles i 
hereus. Les pubilles i hereus del 2019 donaven pas 
als representants de les entitats dels anys 2020 i 
2021. Un total de 51 nois i noies que van poder 
ser presentats en societat i tindre l’acte que es 
mereixen. El pregó va anar a càrrec de la Comunitat 
Educativa de l’Institut Escola Daniel Mangrané, i la 
part musical a càrrec de la Banda de Música Manel 
Martines Solà.

DISSABTE, 10 DE JULIOL 
Matinal de parc refrescant. Al mig del poble menuts 
i grans vam poder gaudir d’inflables de tota mena 
amb l’aigua com a protagonista. Ja a la tarda 
l’espectacle infantil “La rosa encantada” i després 
de sopar l’espectacle “Cómo hemos cambiado”.

DIUMENGE, 11 DE JULIOL 
Missa Major a l’església parroquial en honor al 
nostre patró Sant Francesc. Tot seguit l’acte de 
“Festa de Benvinguda als nous Jesusencs”, on es 
lliurà l’escut representatiu del Poble i una orla als 

FESTA MAJOR JESÚS 2021
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nascuts i nascudes l’any 2020. La part musical de 
l’acte va anar a càrrec de la Banda de Música Manel 
Martines i Solà.

DIMARTS, 13 DE JULIOL 
Al pavelló tarda de patinatge a càrrec dels 
components del Club Patí Jesús. Un pavelló ple 
de gom a gom va poder gaudir de les acrobàcies, 
coreografies i piruetes dels nois i noies del Club.

DISSABTE, 17 DE JULIOL 
La tarda de dissabte va tenir lloc l’acte d’homenatge 
a la gent gran del poble. Allí es va fer un reconeixement 
a l’home i la dona més gran presents a l’acte, al 
matrimoni més vell del poble i a les parelles que 
celebren les noces d’or els anys 2020 i 2021.

Home més gran: 
 Sr. Francisco Lleixà Barberà.

Dona més gran: 
 Sra. Cinta Aguiló Lapuerta.

Matrimoni més vell del poble: 
 Sr. Francisco Lleixà Barberà i Sra. Josefa Marcoval 

Adell.

Matrimonis que celebren noces d’or:
 Sr. Antonio Fernández Botella i Sra. Àngels Garcia 

Fernández.
 Sr. Francisco Vidal Escoda i Sra. Demetria Sans 

Antolí.
 Sr. Antoni Perulles Rull i Sra. Josefa Cugat 

Sanahuja.
 Sr. Jaume Arasa Albesa i Sra. Maria Cinta Segarra 

Barceló.

Per tancar l’acte va actuar “Joseret i la seua 
rondalla” que va dedicar cançons als presents.
Ja a la nit concert a càrrec de “Reckless. Acoustic 
experience.” Format íntim de primer nivell a càrrec 
de músics amb majúscules interpretant temes 
coneguts per tothom.

DIUMENGE, 18 DE JULIOL 
A primera hora de la tarda la Secció de Festes era 
l’encarregada de passar pels domicilis dels carrers 
i places del poble per recollir els aliments per als 
col·lectius més necessitats. Més tard, i amb els 
aliments recollits, marxa d’agraïment conjunta amb 
les entitats per diferents carrers del poble fins a 
l’església. Allí eren descarregats els productes 
recollits per part dels membres de la Secció de 
Festes i l’equip de Càritas Jesús. Al mateix temps, 
i aprofitant els molts vehicles de la marxa i d’altres 
que s’hi van sumar, celebració de Sant Cristòfol. 
Volem agrair des d’aquí la solidaritat de tot el veïnat 

i les entitats participants per tots els aliments 
recollits.
Ja per posar punt i final a aquests dies, el Grup 
de Diables 7 Cervells disparaven els espectaculars 
focs de fi de festa des de diferents terrats del poble.
Molta salut per a tothom i esperem poder retrobar-
nos en propers actes festius al voltant del nostre 
patró Sant Francesc.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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NADALRECOLLIDA ALIMENTS i CASTELL DE FOCS
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BENVINGUDA NOUS JESUSENCS
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Els propers dies 1, 2, 3 i 4 d’octubre esperem 
retrobar-nos de nou en el marc dels actes 
previstos en honor al nostre patró “Sant 
Francesc”. En la mateixa línia que a la Festa 
Major d’Estiu, i adaptats en tot moment als 
protocols COVID, la Secció de Festes ha 
preparat per a tots vostès un ventall d’activitats 
que esperem us agradin.

Hem programat dur a terme un parell d’actes 
pendents de les festes d’estiu i que van haver 
de suspendre’s. Són l’espectacle “Nit de 
Pel·lícules” a càrrec de la Banda de Música 
Manel Martines i Solà, i la “Caminada Cultural 
Solidària” a favor de l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer Terres de l’Ebre a càrrec de 
l’Associació Jesús es Mou.

Agrair des d’aquí la col·laboració d’entitats 
i persones anònimes que participen de 
l’organització d’actes aquests dies i la seva 
predisposició a l’hora de quadrar dates i trobar 
l’encaix perfecte d’aquests dintre el programa. 
Tots els actes seran gratuïts. Aquests estaran 
adaptats als protocols COVID i tindran aforament 
limitat. Es podrà accedir als espectacles una 
hora abans del seu inici. 
Us animem a participar i gaudir dels actes. 
Visca Sant Francesc!

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde

Josep Pere Puig Rosales
Regidor Festes

DIES DE FESTA EN HONOR AL NOSTRE PATRÓ “SANT FRANCESC”
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ProgramacióFESTES PATRONALS
DIVENDRES, 1 D’OCTUBRE
De 10.00h a 13.00h
 Taulell de difusió del programa “Sempre Acompanyats” de Creu Roja.
 En el marc dels actes del “Dia Internacional de la Gent Gran” us convidem a participar i 

conèixer amb detall aquest programa adreçat a la gent gran amb possible situació de soledat 
no desitjada o aïllament social.

 Lloc: Pèrgola. 
 Organitza: Creu Roja Tortosa.

19.00h Presentació del nou llibre del Sr. Daniel Arasa Favà.
	 “Gent	de	Jesús.	Lo	poble	dels	set	cervells”.	Lloc:	Edifici	de	la	Immaculada.

22.30h Teatre
 Títol de l’obra: El meu veí és un barrut.
 A càrrec del grup Tempo Teatre de Sant Jaume d’Enveja.
	 Sinopsis:	Obra	còmica	en	dos	actes	on	es	reflexa	que	la	relació	entre	veïns	no	sempre	és	bona...	
 O si?... Qui sap... 
 Lloc: Pèrgola.

DISSABTE, 2 D’OCTUBRE
10.00h Concurs de Guinyot.
 Lloc: Pèrgola.
 Data límit d’inscripció: 29 de setembre de 2021.
	 Per	inscriure’s	caldrà	trucar	a	l’EMD	en	horari	d’oficina	al	977.500.735.

De 10.00h a 13.00h
	 Inflables.	Matinal	d’inflables	amb	tota	mena	de	castells	i	figures.
 Lloc: Pèrgola.

17.00h Futbol. Partit del Grup 1 de Tercera Catalana.
 CF JESÚS CATALÒNIA – CD ROQUETENC
 Lloc: Camp de Futbol de la Santa Creu.

18.30h Espectacle musical.
 Cinc actors interpretaran en directe els millors temes de pel·lícules d’animació infantil.
 A càrrec de del grup CLAP. Lloc: Pèrgola.

19.00h Futbol. Partit del Grup 20 de Quarta Catalana.
 CF JESÚS CATALÒNIA – XERTA CF
 Lloc: Camp de Futbol de la Santa Creu.

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, so, llums i fragments 
de pel·lícules que de ben segur us sorprendrà.    

 Lloc: Plaça del Pavelló.



DIUMENGE, 3 D’OCTUBRE
11.00h 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.

 A les 10.00h obertura d’inscripcions.
 Sortida: Pavelló de Jesús. Arribada: Pèrgola.
 Organitza: Associació Jesús es Mou.   

12.30h Premi Jesusenc de l’Any i Premi a la Trajectòria.
 Llurament del guardó del Jesusenc de l’Any corresponent als anys 2019 i 2020.
 En el transcurs de l’acte l’Associació Josep Puig donarà a conèixer la persona guanyadora del 

Premi a la Trajectòria.
 Organitza: EMD Jesús i Associació Josep Puig. Lloc: Pèrgola.

20.30h Versots i Espectacle Pirotècnic.
	 Carretillada	infantil	a	càrrec	dels	diablons	i	tabalerets	dels	7	Cervells.
 Versots. En ells es repassarà l’actualitat des d’un punt de vista irònic i satíric.

	 Els	7	Cervells	fem	saber,
 gent de Jesús i voltants
 que amb l’ajuda d’algun graller
 el diumenge es diran coses interessants.
 La realitat intentarem descriure
 amb criteri i educació,
 tot i que treure algun somriure
 serà la nostra satisfacció.
 Encara que la situació no acompanye
 grans, xicotets i xicotetes
 que ningú vos enganye
 passarem unes bones festes!!

	 Gran	encesa	en	moviment	del	Ball	de	diables	7	Cervells	de	Jesús	acompanyats	de	les	Gralles	i	
Tabals de Jesús.

 Lloc: Enfront Pèrgola.

DILLUNS, 4 D’OCTUBRE
12.00h Missa Major en honor al nostre Patró Sant Francesc.
 Lloc: Església Parroquial Sant Francesc.

18.00h Cinema amb la projecció de la pel·lícula “Jesús en el temps. Any 1997” que ens farà recordar 
i conèixer activitats, actes i persones del poble en temps passats. A càrrec del Sr. Sisco Paredes, 
Sr. Paco Fuentes i Mossèn Paco Vives.

 Lloc: Església Parroquial Sant Francesc.

AFORAMENT LIMITAT I PROTOCOLS COVID A TOTS ELS ACTES.
Tots els actes són gratuïts.

Obertura dels espais una hora abans del seu inici.

Divendres	nit	al	teatre	(de	22.00h	a	22.30h),	matí	de	dissabte	a	la	pèrgola	(de	11.00h	a	13.00h)	i	dissabte	nit	a	
l’espectacle	de	la	Banda	de	Música	(de	22.30h	a	23.00h)	,	l’Associació	Jesús	es	Mou	habilitarà	un	punt	on	poder	
realitzar la inscripció a la caminada solidària i adquirir la samarreta.

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



Sinopsis: Obra còmica en dos actes on es reflexa
que la relació entre veïns no sempre és bona... O si?... Qui sap...

DIVENDRES, 1 D’OCTUBRE
22.30h Teatre - Lloc: Pèrgola

Títol de l’obra:

EL MEU VEÍ ÉS UN
BARRUT

A càrrec del grup Tempo Teatre de Sant Jaume d’Enveja.
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El passat dimarts 6 juliol el Consell de Participació 
Ciutadana de Jesús va escollir les 10 propostes 
finalistes que passen a la fase de Votació Popular 
dels pressupostos participatius.

Durant els mesos d’abril i maig qualsevol persona 
vinculada amb Jesús ha pogut presentar el seu 
projecte de millora. S’han rebut un total de 57 
propostes, tant per vies telemàtiques com de 
manera presencial, presentades tant per particulars 
com per les diferents entitats del poble.  D’aquest 
total, 14 propostes han estat descartes per no 
complir algun dels criteris establerts a les bases 
reguladores (no ser inversió, superar els 40.000€, 
no ser competència de l’EMD de Jesús…) i les 43 
restants s’han reduït a 34 per raons de similituds 
i agrupació dels diferents plantejaments en una 
mateixa opció de millora.

Així doncs, les 34 propostes validades s’han agrupat 
en sis eixos:

1. Propostes sobre mobilitat i accessibilitat 

2. Propostes sobre parcs, places, zones verdes 
i llocs de trobada social 

3. Propostes sobre enllumenat, voreres, carrers 
i camins 

4. Propostes sobre equipaments públics 

5. Propostes sobre serveis 

6. Propostes de caràcter socioeconòmic 

En el marc del Consell de Participació Ciutadana, les 
mateixes entitats que en formen part han estat les 
que han prioritzat, mitjançant un sistema de votació, 
les 10 finalistes. Les propostes són les següents:

1. Eliminació de barreres arquitectòniques

2. Passeig Puig: passeig verd

3. Arranjament voreres carretera de Roquetes

4. Enllumenat entrada a Jesús per carretera de 
Xerta

5. Escenari per a festes

6. Insonorització del pavelló

7. Condicionament acústic de la sala d’assaig 
de l’Escola de Música

8. Naturalització dels patis a l’IE Daniel 
Mangrané

9. Nova instal·lació de fontaneria, aigua freda i 
calenta, als vestidors del camp de futbol

10. Nou punt de connexió wifi

El procés de pressupostos participatius és una eina 
útil de governabilitat, que a part de donar veu als 
veïns i les veïnes, ens permet als representants de 
l’administració tenir una fotografia a temps real de 
les mancances i necessitats que preocupen tota 
aquella ciutadania compromesa amb la millora 
del nostre poble. No només són importants les 
propostes finalistes sinó totes les presentades, 
també les descartades, ja que són el reflex del 
malestar que les jesusenques i els jesusencs viuen 
en xafar el carrer. Totes les propostes són igual 
d’essencials i mereixen ser analitzades cas a cas, 
per tal d’oferir en el futur una solució a les mateixes, 
tant per part de l’EMD de Jesús com, si és el cas, 
amb l’ajut d’altres administracions competents.

La propera fase dels pressupostos participatius serà 
la de Votació Popular que es durà a terme del 20 
de setembre fins al 10 d’octubre. La votació podrà 
fer-se per mitjans electrònics i també de manera 
presencial. Els majors de 16 anys, empadronats 
a Jesús, podran escollir quines són les seues 3 
candidates a ser executades.

Les propostes guanyadores s’executaran durant 
el proper any,  per ordre d’elecció i fins exhaurir la 
partida pressupostària de 40.000€ destinada per a 
aquesta edició.

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana

JESÚS ESCULL LES 10 PROPOSTES FINALISTES DEL PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS D’ENTRE UN TOTAL DE 57 PRESENTADES
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JESÚS ESTRENA UN NOU EQUIPAMENT A L’AIRE LLIURE
La zona esportiva de Jesús es completa amb la 
darrera actuació que quedava pendent.

Amb aquesta obra es completen les instal·lacions 
esportives municipals dotant-les d’un nou espai 
pensat perquè grans i menuts puguen jugar al 
carrer. A més, tal com es va veure en la darrera 
Festa Major, l’espai també ofereix possibilitats de 
realitzar actes lúdics, culturals i festius.

El joc, i sobretot a l’aire lliure, és una activitat 
necessària per als més menuts de casa nostra. 
Estem convençuts que amb aquesta nova àrea 

podem oferir aquesta possibilitat i una nova zona 
per a realitzar qualsevol tipus d’activitat.

Aquesta obra, pensada i planificada conjuntament 
amb el pavelló, es va veure aturada per l’inici de 
la pandèmia. Ara estem satisfets d’haver-la pogut 
executar i oferir-la a tot el Poble.

Amb la voluntat que siga una zona per passar una 
estona agradable, des de l’EMD de Jesús apel·lem 
a l’ús responsable i cívic de tot l’equipament ja 
finalitzat.

NOU AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC ESCOLA DE MÚSICA

A l’Escola de Música Manel Martines i solà el curs 
ha començat en canvis. Els mesos d’estiu han 
servit per a poder fer una intervenció i substituir 
els antics tancaments metàl·lics  per uns de nous i 
més eficients energèticament. En els darrers mesos 
s’havien detectat unes filtracions en les finestres 

que van obligar a canviar els elements existents per 
tal de protegir les parets i el material de l’interior. 
L’obra ha servit també per millorar acústicament 
la sala que amb la propera instal·lació de panells 
acústics oferirà un millor servei a l’escola i la Banda 
de Música MMS.

MILLORA AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC SALA POLIVALENT ESCOLA 
DE MÚSICA
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 OBRES I MILLORES

NOU AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC ESCOLA DE MÚSICA
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NADALOBRES I MILLORES

SORRAL IEDM

CANALITZACIÓ PLUVIALS

CIMENTACIÓ VORALS CAMI DEL CALVARI

“L’AUBE” UN ANY DESPRÉS

PORTER AUTOMÀTIC CEMENTERI

SENYALITZACIÓ ACCÉS CAMÍ CASELLA

CIMENTACIÓ PARCIAL CAMÍ
BARRANC DE LES BRUIXES



“L’AUBE” UN ANY DESPRÉS

PORTER AUTOMÀTIC CEMENTERI

SENYALITZACIÓ ACCÉS CAMÍ CASELLA

CIMENTACIÓ PARCIAL CAMÍ
BARRANC DE LES BRUIXES

Victor Ferrando, alcalde de Jesús, i Pere Panisello, 
president de l’Associació Josep Puig, van signar el 
conveni de cessió de l’organització del Premi Jesusenc 
de l’Any. Després de més de vint edicions, primer 
a través de la Fundació Josep Puig i més tard com 
associació, els jesusencs i jesusenques han pogut 
escollir a les persones o entitats que més havien 
destacat al llarg de l’any, premiant-los amb un guardó 
que ha acabat adquirint un gran prestigi al poble de 
Jesús. Els diferents canvis soferts els darrers anys 
vinculats a la sortida de l’Informatiu Jesusenc, on 
anaven  les butlletes per escollir primer als candidats 
i després el guanyador final, així com la voluntat de 
donar-li al premi un nou impuls, ha fet buscar una 
fórmula que ajudi a rellançar-lo. Amb l’acord de cessió 
l’EMD de Jesús es compromet a mantenir al màxim 
l’essència del premi i tindrà la potestat d’escollir 
el format, data, dia i hora per fer el seu lliurament. 
L’EMD anomenarà els membres del jurat, garantint 
que formaran part del mateix també dos membres 
de l’Associació Josep Puig. El jurat serà l’encarregat 

d’escollir el sistema més adequat de recerca de 
candidats, de valorar els mèrits dels proposats i 
posteriorment decidir el nom del guanyador/a. Per la 
seva part l’Associació Josep Puig seguirà escollint el 
Premi a la Trajectòria.

L’ASSOCIACIÓ JOSEP PUIG SIGNA AMB L’EMD EL CONVENI DE 
CESSIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DEL PREMI JESUSENC DE L’ANY

PRESENTACIÓ DE PUBILLES 
FESTES DE LA CINTA

A LA PICA D’ESTATS, AMB
PAU, IU, JORDI I PAU

PUBILLES I HEREUS 2021
SECCIÓ DE FESTES

SERGI I JUANRA AL CIM DEL POSETS 
(3369M)31

 
 
 
 
     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.	  

	    
 



EL PAPER DE LA LOGOPÈDIA EN LA COMMEMORACIÓ DE 
L’11S A JESÚS
Un any més hem celebrat la Diada Nacional de 
Catalunya amb una conferència institucional, 
enguany a càrrec de la jesusenca Cora Codorniu. 
Per tal de compartir amb nosaltres els seus reptes 
professionals, Codorniu va escollir el títol “Com ens 
pot ajudar una logopeda?” per exposar el paper 
de la logopèdia i com pot contribuir en el benestar 
de les persones, independentment de l’edat. 
Normalment, es comenta que la logopeda ajuda els 
xiquets a parlar bé o a estimular el llenguatge, però 
això només n’és una petita part. És per això que 
en aquesta xerrada es va explicar de què tracta la 
logopèdia, a quines persones pot ajudar i amb quin 
col·lectiu de gent treballen aquests professionals. 
A més, la conferenciant va posar èmfasi en la 
seua especialitat, exemplificant-ho amb algun cas 
real. Cora Codorniu va destacar en tot moment la 
importància de la Logopèdia, perquè en el transcurs 

de la vida tots haurem coincidit o, de no ser així, és 
molt probable que coincidim amb alguna persona 
propera que haja estat atesa per aquest professional 
de l’àmbit sanitari. Cora Codorniu Codorniu, de 
vint-i-cinc anys, és graduada en Logopèdia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2018 
i especialitzada en Neurologopèdia per l’Escola de 
Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona, treballa de logopeda 
a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús i a MonTEA, 
a Amposta. Properament, retornarà com alumna a 
l’Escola de Patologia del Llenguatge per cursar el 
Màster de Disfàgia, que compaginarà amb la seua 
vida laboral. L’acte va ser presidit per l’alcalde 
Víctor Ferrando i va comptar amb la tradicional 
interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya per 
part de la Banda de Música Manel Matines i Solà. 

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA

ENVERS LES DONES

L’acte tindrà lloc el 25 de novembre, a les 20 hores,
a la sala del segon pis del’Edifici de la Immaculada.

Lloc: 2a planta Immaculada
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XARRADA INSTITUCIONAL DIADA DE CATALUNYA

FLAMA DEL CANIGÓ
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IMMART

ACÚSTIKS

MIQUEL RULLO
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CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS 
Benvolguts tots, socis, sòcies i lectors. Novament 
ens dirigim a tots vosaltres desitjant salut i ànims 
per seguir endavant, ens fa falta, la pandèmia ens 
ha apartat de les nostres activitats que duiem a 
terme i segueix condicionant la nostra vida diària. 
Sembla que costarà que tot torni a ser com abans, 
encara que els nostres desitjos serien que tot 
tornés a la normalitat. 

Seguim l’evolució com tots ja sabeu amb incertesa, 
unes vegades les dades són un poc dolentes, d’altres 
sembla que ens en sortim i així anem passant els 
dies i més aviat els mesos, amb l’esperança si més 
no de poder disfrutar i deixar de pensar amb la 
Covid-19. Simplificant, seguim inactius i sols estem 
oberts dimarts i dijous, i esperem que molt aviat 
podrem fer l’Assemblea General i renovar l’actual 
Junta . 

Pero bé, alguna cosa ja hem fet, a les festes del 
Poble vam participar diumenge 18 Juliol a l’acte de 
l’Ofrena, marxa pels carrers del poble i modestament 
aportant aliments.

També i amb molta precaució, vam fer la presentació 
només amb la presència de la Junta i els Pares de 
la Pubilla i Hereu que ens van representar a les 
Festes i que molt gustosament havien acceptat 
el nombrament, essent la Pubilla Maria Eiximeno 
Tàrrega i l’Hereu, Aleix Montero Sabaté. Acte que 
vam celebrar al Pati-Claustre de l’EMD, dilluns 5 de 
Juliol. Passàrem molt bona estona. 

També vam ser presents com no, a l’acte 
d’homenatge a la Gent Gran. Un acte molt emotiu. I 
ara com a notícia bona ens avancen que divendres 
10 setembre, s’aixecarà la prohibició de reunir-nos 
més de 10 persones, ja és una petita senyal de què 
anem millorant i no tot és dolent, així com també 
més aforament als actes religiosos i esportius, 
un passet més. I com tenim moltes esperances 
futures, també estem ja desitjant començar les 
nostres activitats i que sigui molt aviat.

Res més, a cuidar-se, que vinguen dies millors i fins 
aviat.

Salutacions de tota la Junta.

35



Malgrat la situació de la pandèmia, malgrat 
l’incompliment del govern de la Generalitat de 
Catalunya del mandat democràtic de l’1 d’octubre 
i del resultat del 52% a les darreres eleccions, a 
pesar de la repressió de l’Estat espanyol contra 
el moviment independentista, amb més de 3.000 
persones represaliades, la manifestació sota el 
lema “Lluitem i guanyem la independència” ha 
superat els millors pronòstics: 400.000 persones 
per les avingudes de Barcelona, essent una de les 
de manifestacions més nombroses d’Europa en la 
situació actual. Alguns jesusencs i jesusenques, 
i altres persones de les Terres de l’Ebre, hi vam 
participar juntament amb altres manifestants 
vinguts d’altres territoris de Catalunya i de la resta 
dels Països Catalans.

Lluitar per la independència és estimar el nostre 
territori, la nostra cultura i la nostra llengua, i per 
tant, defensar-los de totes les agressions. Lluitar 
per la independència d’un poble és estimar els seus 
habitants i vetllar per a que tots puguin gaudir dels 
mateixos drets, sense discriminacions. Lluitar per 
la independència, també, és consumir amb  criteris 
de proximitat i de consciència nacional, defensar 
les infraestructures necessàries i avançar cap a 

un major progrés econòmic, respectant el medi 
ambient i la justícia social. I és per aquests motius, 
i per molts altres, que hem de seguir persistint 
fins aconseguir-la, perquè la sobirania és la millor 
eina per garantir tots aquests drets que mereixem 
com a persones que som. Amb la manifestació de 
l’11S la ciutadania ha tornat a denunciar la manca 
d’oportunitats que suposa la dependència per a un 
territori i reclama als nostres representants que 
culminin el procés d’alliberament nacional.

El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, en el discurs 
de la Diada, va fer una crida a  “pressionar” els 
polítics “d’aquí i d’allà” perquè es posin d’acord 
“d’una vegada” i  ha va reivindicar la seva declaració 
final al Suprem, durant el judici: “Ho tornarem a 
fer, perquè ho podem fer, perquè sempre hi som i 
perquè no ens aturarem fins que siguem lliures”. 
Per la seva banda, la presidenta de l’ANC, Elisenda 
Paluzié, havà demanar que no hi hagi més “retrets 
ni desconfiances” entre els partits i va recordar 
les paraules de l’exlíder de l’entitat Carme Forcadell, 
demanat al president de la Generalitat que “posés 
les urnes” per al 9N: “Avui li diem: ‘President, faci 
la independència’”.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
MANIFESTACIÓ LLUITEM I GUANYEM LA INDEPENDÈNCIA
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PROPERES CONVOCATÒRIES
MOBILITZACIONS DE L’1 D’OCTUBRE
DIVENDRES 1 D’OCTUBRE
El divendres 1 d’octubre a la tarda, l’Assemblea 
convocarà un acte polític a la Catalunya Nord per 
reivindicar i reconèixer el paper dels catalans del 
nord en l’organització del referèndum. 

Un cop finalitzat l’acte, una columna de vehicles 
acompanyarà l’entrada de les urnes a Catalunya. 
Aquesta marxa acabarà a Figueres on es farà un 
concert. Part d’aquestes urnes seran repartides 
arreu del país, i el mateix divendres al vespre 
s’organitzaran actes a llocs on hi va haver atacs 
rellevants o on es van poder prevenir els atacs de 
l’Estat espanyol.

ACTE A ROQUETES
LLOC: DAVANT DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
HORA: 20.00H
Amb la intervenció de persones represaliades 
pel referèndum de l’1 d’octubre.

DISSABTE 2 D’OCTUBRE
El dissabte 2 d’octubre es duran a terme tres 
marxes simultànies (d’uns 20 km aproximadament) 
per reivindicar l’1 d’Octubre i la independència, i 
que començaran en diversos territoris dels Països 
Catalans. Cada una conclourà amb un acte polític: 
Sant Julià de Ramis – Aiguaviva; Vinaròs – La 
Ràpita; municipi de la Franja – municipi de Ponent. 
Aquestes marxes comptaran amb la col·laboració 
organitzativa d’entitats dels Països Catalans.

MARXA DELS PAÏSOS CATALANS
DE VINARÒS A LA RÀPITA
HORA DE SORTIDA: 14.00H
HORA D’ARRIBADA: 20.00H
LLOC DE SORTIDA: PLAÇA PARROQUIAL-
AJUNTAMENT DE VINARÒS
LLOC D’ARRIBADA: PLAÇA 1 D’OCTUBRE DE LA 
RÀPITA
RECORREGUT: 21Km.
Al llarg del recorregut hi haurà punts 
d’avituallament, servei de busos llançadora 
de la Ràpita a Vinaròs i servei de seguretat i 
d’atenció sanitària. 
L’arribada culminarà amb un gran acte amb 
parlaments i música.

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE 
Diumenge 3 d’octubre tindrà lloc a Barcelona un 
acte polític amb l’objectiu que es retrobin totes les 
organitzacions que van fer possible el 3 d’octubre 
en el marc de la Plataforma 3 d’Octubre.

Amb aquestes mobilitzacions l’Assemblea pretén 
reivindicar el referèndum del Primer d’Octubre com 
una victòria col·lectiva, reconèixer el paper de la 
Catalunya Nord en l’adquisició i el repartiment de 
les urnes, homenatjar els represaliats per l’1-O i 
reconèixer tots els indrets del país que van aguantar 
els atacs de la policia espanyola i la guàrdia civil.

Podeu trobar més informació a la pàgina web de la 
Diada d’enguany (diada.assemblea.cat), on també 
hi ha un espai reservat per a les mobilitzacions dels 
dies 1, 2 i 3 d’octubre.

Jesús x Independència

JOSÉ BORT EXPOSA AL PARADOR DE TORTOSA
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ASSOCIACIÓ DE DONES
El dia 8 de setembre ens vam reunir l’Associació de 
Dones, vistes les normatives del Covid hem decidit 
retornar a les activitats.

Es faran labors, depèn de les sòcies que s’apunten 
faríem dos torns: un dimarts i l’altre dimecres, de les 
16 fins les 19h. Començaríem el 5 d’octubre.

El dia 7 d’octubre, dijous a les 17.30h, es farà una 
xerrada a càrrec de Míriam la integradora Social del 
SIAD a la sala gran de la segona planta de l’EMD. 

Xerrada: “Informació i atenció a la dona”

També ens han informat que la Sra. Carme Valls 
presidenta de l’Institut Català de les Dones ha cessat 

el seu càrrec i al seu lloc ha entrat la Sra. Mar Lleixà.

Confiem poder celebrar Santa Àgueda i els 25 anys de 
l’Associació el proper any.

Donem les gràcies a Laia Lapeira reina de festes i 
representant de l’Associació de Dones .

Si algú té alguna suggerència o vol entrar a la junta 
passeu un correu electrònic: assossiaciodonesjesus@
hotmail.com

Desitgem trobar-nos aviat.

La Junta

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa i l’Institut Català de les Dones
tornem a posar en marxa al nostre poble i durant els mesos de setembre a desembre

el Servei d’Informació i Atenció a les Dones.

Per demanar cita prèvia podeu trucar al telèfon 977 445 897.

DIA HORARI 15:00 a 19:00 PROFESSIONAL

15-09-2021 EMD Jesús Psicòloga

20-09-2021 EMD Jesús Advocada

29-09-2021 EMD Jesús Psicòloga

13-10-2021 EMD Jesús Psicòloga

25-10-2021 EMD Jesús Advocada

27-10-2021 EMD Jesús Psicòloga

10-11-2021 EMD Jesús Psicòloga

15-11-2021 EMD Jesús Advocada

24-11-2021 EMD Jesús Psicòloga

29-11-2021 EMD Jesús Advocada

15-12-2021 EMD Jesús Psicòloga

20-12-2021 EMD Jesús Advocada

29-12-2021 EMD Jesús Psicòloga

NOU SERVEI D’ATENCIÓ A LA DONA

Ampliació horari del SIAD finançat amb càrrec als crèdits 
rebuts del Ministeri d’Igualtat, Secretaria de l’Estat d’Igualtat 
i envers la Violència de Gènere.

HORARIS ITINERÀNCIA SIAD EMD JESÚS
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ESTIU ESTRANY PERÒ BONA ARRANCADA DE CURS
Es fa estrany un altre estiu sense correfocs, sense que 
els 7C vagin per diferents pobles i ciutats encenent i 
apropant la nostra cultura popular. Per sort hi ha hagut 
aspectes positius, el Casal d’Estiu 7C va tornar a oferir 
els seus serveis per 22è estiu consecutiu!!! Durant dos 
mesos, cada setmana, una vintena de xiquetes i xiquets 
han xalat duent a terme les diferents activitats ofertes, 
tot i la situació d’excepció. Gràcies tant als nostres 
monitors per la feina feta, com a les famílies que heu 
dipositat la confiança en el casal.
Durant les FESTES MAJORS 2021, l’entitat va comptar 
amb 5 pubilles i hereus: Tessa, Roc, Judit, Agustí i Nerea. 
Moltes gràcies per l’esforç i per representar l’entitat. 
El segon diumenge de festes l’associació va contribuir 
en la capta solidària, no només aportant aliments tan 
necessaris per a moltes famílies amb pocs recursos, sinó 
també mostrant Hydracus al poble com fem cada any a 
l’Ofrena. A més per segon any consecutiu vam ser els 
encarregats de tancar les Festes Majors de Jesús amb el 
castell de focs des dels terrats (enguany augmentant el 
nombre de terrats des d’on disparaven). L’efecte visual 
va ser espectacular, esperem que totes les jesusenques 
i jesusencs gaudíssiu de l’espectacle. I volem agrair molt 
sincerament als propietaris dels punts des dels quals 
vam poder disparar els castells, sabem que no és fàcil 

acceptar deixar disparar “coets” des de la casa pròpia.
Per Festes de la Cinta els 7C vam participar en el XVIII 
Ebrecorrefoc, que aquest any per les circumstàncies 
conegudes per tothom tenia un format especial. En 
lloc d’un correfoc les colles locals: 7 Cervells, Lucifers, 
Llampec Nois i Lo Golafre vam participar en un concurs 
d’enceses. En el transcurs del concurs el públic assistent 
podia votar aquelles actuacions que els hi havien agradat 
més. Tot i no poder aconseguir el premi, vam fer un paper 
immillorable amb 3 enceses espectaculars. A més, la 
colla infantil va formar part de la carretillada que es va 
fer abans del concurs on els menuts de casa van tenir 
una actitud impecable.
Finalment, dissabte 18 de setembre ens han convidat a 
col·laborar en la 33a Ciutat Gegantera, emmarcada en 
Festes de la Cinta 2021, on exhibirem la nostra bèstia de 
foc Hydracus al recinte exterior de l’auditori Felip Pedrell.
I de cara a un futur pròxim, ja que hem tret la pols de 
les casaques i per commemorar el nostre patró, els 7C 
pretenem ser partícips de les Festes Majors de Sant 
Francesc. Vigileu de no ensopegar amb cap diable!

Junta dels 7C-
Fotos de @oddcaptures, Pepita Bonfill,

Jordi Gallego i Gerard Borràs.
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CONTINUEM
Acabem de passar el segon estiu amb pandèmia, 
la qual cosa ens ha continuat limitant la presencia 
de les reunions i ens ha impedit realitzar les 
sortides lúdiques que tant desitgem i necessitem. 
Natros som un dels col·lectius que hem estat 
molt confinats i amb pocs contactes pel que ara 
ens cal retrobar-nos el més aviat possible. Aviat 
organitzarem una trobada, estem esperant que 
l’evolució de la pandèmia i les mesures del Procicat 
ens ho permetin.

Mentre, hem ampliat el nombre de socis i sòcies, 
tant al Baix Ebre com al Montsià, són gent que 
s’han unit al nostre equip perquè volen treballar per 
la millora de la qualitat de vida de les persones amb 
diversitat funcional.

ASSIDE hem col·laborat amb l’ajuntament d’Amposta 
en el projecte Amposta Ciutat Diversa que ha 
dedicat el mes de setembre a les persones amb 
discapacitat física i sensorial. Així hem participat en 
una passejada inclusiva per la ciutat amb personal 
tècnic i càrrecs electes de l’Ajuntament ampostí 
on vam poder posar-los de manifest les diferents 
barreres arquitectòniques que es troben a la via 
pública. També vam participar en l’organització 
d’una gimcana pels carrers del municipi on els 
representats de l’administració vam poder viure 
en primera mà els obstacles que ens impedeixen 
una plena inclusió a la societat, esperem que hagi 

servit perquè prioritzin fer efectiva una accessibilitat 
universal. Són només algunes de les activitats 
que hem contribuït en l’organització del programa 
de treball sobre les diversitats, amb la finalitat de 
traslladar el missatge que totes i tots som diferents 
i que hem de ser iguals en drets i oportunitats i aquí 
l’administració hi té un paper cabdal.

Estem col·laborant també amb el museu de Tortosa 
participant amb la digitalització en 3D del patrimoni 
cultural dins el marc de les Jornades Europees de 
Patrimoni 2021 i coincidint amb la Capital de la 
Cultura Catalana de la ciutat de Tortosina.

Vam assistir al Consell de Participació Ciutadana 
de Jesús on es van seleccionar les 10 propostes 
finalistes dels pressupostos participatius 2021-
2022 entre un total de 57 presentades. Entre 
aquestes 10, va ser escollida la d’Eliminació de 
barreres arquitectòniques. Esperem tenir el vostre 
suport quan s’obri la fase de Votació Popular. 
Gràcies per endavant. 

Un repte que tenim properament és l’organització del 
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 
el 3 de desembre. Ja us anirem informant.

I no ens cansarem de repetir que depèn de tots i 
totes vatros aconseguir que Jesús esdevingui un 
poble cívic, també amb les persones amb mobilitat 
reduïda no estacionant en llocs que impedeixin la 
nostra lliure circulació pel poble.
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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

TROBADA CULTURAL SOLIDÀRIA – CAMINEM PER L’ALZHEIMER
Després d’haver ajornat la trobada que havíem 
planificat per a les Festes Majors, podem anunciar 
i ens alegra dir que, podem dur a terme l’acte a les 
festes de Sant Francesc. 

L’acte es durà a terme el dia 3 d’octubre, diumenge, 
a les 11:00h, i consistirà en una trobada cultural 
solidària que ens passejarà per alguns dels llocs 
històrics del nostre estimat poble.

Aquesta caminada es durà a terme per dins la 
població de Jesús, i s’efectuarà en dos àmbits:

- Per una part el 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 pel claustre de l’Edifici 
Immaculada. A cadascun des llocs esmentats es 

durà a terme una breu explicació de caire històric 
del lloc.

Remarcar que la caminada és del tot solidària, 
i es farà agrupament de tots els participants 
a cadascun dels punts anteriorment citats. La 
sortida de la caminada tindrà lloc al nou pavelló el 
dia 3 d’octubre a les 11:00h i l’arribada serà 
a la pèrgola, la distància serà de 2 quilòmetres 
aproximadament i apte per a totes les edats. El 
donatiu mínim serà de 5€.

Les inscripcions es podran fer el mateix dia de la 
trobada, a la plaça del pavelló de les 10:00h fins les 
10:45h. També us podreu inscriure els dies previs 
a la trobada durant les festes de Sant Francesc, 
divendres 1 d’octubre de les 22:00h a les 22:30h 
a la pèrgola, i també dissabte 2 d’octubre de les 
11:00h fins les 13:00h a la pèrgola i de les 22:30h 
a les 23:00h a la plaça del pavelló.

Esperem que pugueu gaudir d’aquestes Festes de 
Sant Francesc i que en formeu part de forma activa.

Us esperem

INSCRIPCIONS TROBADA CULTURAL SOLIDÀRIA
Podeu adquirir la samarreta i fer el vostre donatiu:

Divendres 1 d’octubre, de les 22:00h fins les 22:30h, a la pèrgola

Dissabte 2 d’octubre, de les 11:00h fins les 13:00h, a la pèrgola

Dissabte 2 d’octubre, de les 22:30h fins les 23:00h, a la plaça del pavelló

Diumenge 3 d’octubre, de les 10:00h fins les 10:45h,  a la plaça del pavelló

(Donatiu mínim: 5€)
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CF JESÚS CATALÒNIA

L’estiu se’ns va i tornem a la rutina diària i això 
significa que han tornat els entrenaments i els partits 
a la Santa Creu.

Amb forces i il·lusions renovades, iniciem aquesta 
nova temporada amb l’esperança que puguem gaudir 
del futbol amb la màxima normalitat i que res impedeixi 
que ens retrobem al nostre camp com ja hem pogut fer 
durant l’agost i setembre.

Tots necessitem tornar a veure els nostres jugadors 
defensant la samarreta, el club i el poble i segur que 
volem poder-nos trobar amb la resta de pares, 
avis, familiars, amics i seguidors.

Durant el mes de setembre deixem 
la pretemporada pràcticament 
acabada, amb el primer equip 
havent fet uns excel·lents partits 
contra equips de superior 
categoria i amb la resta d’equips 
agafant forma i posant-se al lloc 
per iniciar les competicions al 
llarg del mes d’octubre.

El dia 29 d’agost vam poder 
inaugurar la temporada al nostre camp 
amb la commemoració del IV Memorial 

Juan Tomàs Ballano en companyia de la seva família i 
de tots els que ens vau poder acompanyar.

El nostre club continua viu, unit, amb més seguidors, 
més jugadors i jugadores i, per això mateix, ens 
emplacem a continuar millorant i continuar creixent. 

A vosaltres, socis, seguidors i col·laboradors, us 
emplacem a continuar donant suport als equips del 
club i a què vingueu al camp a animar als nostres 
jugadors.

Esperem que aquesta temporada que ara iniciem 
es desenvolupi amb total normalitat, que 

res ens impedeixi gaudir del futbol i que 
tothom tingui molta i bona salut.

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

jesuscatalonia@gmail.com
esponsorscata@gmail.com

DESPRÉS DE LA PANDÈMIA, FORCES I IL·LUSIONS RENOVADES
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021 - EMD JESÚS
CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
Taxa de manteniment i conservació de cementiris Del 20/09/2021 al 19/11/2021
Taxa llar d’infants – mensualment Del 01 al 14 de cada mes

Taxa escola de música - mensualment Del 15 al 31 de cada mes

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 2021/22

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.

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

MERCAT MUNICIPAL
Peixateria:
Dimarts, dijous i divendres, de 18:45h a 20:45h.

CEMENTERI MUNICIPAL
Horari d’hivern. 
Dies laborables: de 8h a 18h.
Dissabtes i festius: de 10h a 18h.

BIBILIOTECA – PUNT JOVE
De dilluns a divendres, de 16:30h a 19h.
Els dimecres de la segona i quarta setmana de cada 
mes, de 10h a 12:30h:
Setembre: 20
Octubre: 10 i 24
Novembre: 7 i 21
Desembre: 5 i 10

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. 

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 particpa@jesus.cat

- 4 d’octubre de 2021, festivitat de Sant Francesc d’Assís, 
Patró de Jesús.
Proposar siguin considerats festa laboral oficial local a 
Jesús, per a l’any 2022, els dies: 
- 6 de juny de 2022, dilluns de Pasqua de Pentecosta o 
Granada.
- 4 d’octubre de 2022, festivitat de Sant Francesc d’Assís, 
Patró de Jesús.

CREMA DE RESTES VEGETALS
Des del 16 de setembre fins al 15 d’octubre és necessari 
sol·licitar autorització a les oficines municipals de l’EMD 
de Jesús per poder realitzar la crema de restes vegetals.

Cal portar:
 Polígon i parcel·la; DNI del sol·licitant; Número de telèfon 
mòbil
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EMD DE JESÚS:
OFICINA MUNICIPAL
AGENT SOCIAL
ESCOLA DE MÚSICA
M. MARTINES I SOLÀ
LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
PISCINA I PÀDEL
PUNT@JOVE

977 500 735
670 333 833

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

AJUNTAMENT DE TORTOSA 977 585 800

AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES 061

AMBULATORI CAP BAIX EBRE 977 500 333

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

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

ATENCIÓ A LES DONES
EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA

900 900 120

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC 977 502 763

CORREUS - QUEIXES
CORREUS - JESÚS

902 197 197
977 504 595

COSSOS DE SEGURETAT:
BOMBERS                                                                   112
GUÀRDIA CIVIL                                              977 500 108

MOSSOS D’ESQUADRA                                  977 923 120
POLICIA LOCAL                                              977 448 622
                                                                                  092
POLICIA NACIONAL                                         977 449 731
                                                                                  091

CAP BAIX EBRE – telèfon assistència 
mèdica 

977 502 638

CAP BAIX EBRE – telèfon assistència 
mèdica - atenció domiciliaria 

977 500 478

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

634 279 280

Consultori mèdic Jesús 977 503 211

Cat Salut Respon 061

FARMÀCIA GODOFREDO 977 500 764

HOSPITAL SANTA CREU 977 500 533

HOSPITAL VERGE DE LA CINTA 977 519 100

INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ 977 502 316

PARROQUIA SANT FRANCESC 977 500 995

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 977 248 270

TANATORI MUNICIPAL HOSPITAL SANTA 
CREU

977 580 209

TAXI – Tdtaxi (24 hores) 902 242 400

TAXIS TORTOSA (24 hores) 977 443 011

Tel. de guardia 646 646 047

TRÀNSIT 088

URGÈNCIES MÈDIQUES (21.00h a 8.00h) 
ABS TEMPLE

977 510 751

URGÈNCIES 112

TELÈFONS D’INTERÈS

De dilluns a divendres de 8h a 21h
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 14:30h a 

20h

-Dra. Favà
-Tere Valls

-Dr. Juan
-Cinta Estrada

-Dra. Márquez
-Imma Carrasco

Roda 1 equip
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C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 19 DE 
NOVEMBRE DE 2020, DIJOUS, a les 20:30 HORES, 
sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes corresponents a les sessions 
ordinària i extraordinàries anteriors.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació inicial del Pressupost General de l’EMD de 
Jesús per a l’exercici 2021.
4t.- Aprovació del Conveni de col•laboració amb 
l’esportista Jeremy Alcoba Ferrer.
5è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa a 
la subvenció del Conveni de col•laboració subscrit amb 
el Casal de Jubilats Sant Francesc.
6è.- Moció de suport a l’exregidor Jordi Pesarrodona i a 
tots els represaliats.
7è.- Precs i preguntes

Jesús, 16 de novembre de 2020
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 17 DE 
DESEMBRE DE 2020, DIJOUS, a les 20:30 HORES, 
sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària 
anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a la 
Confraria del Sagrat Cor de Jesús
4t.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a la 
Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
5è.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a la 
Parròquia Sant Francesc d’Assís.
6è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada 
a l’Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre.
7è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada 
a la Parròquia Sant Francesc d’Assís.
8è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa a 
la subvenció del Conveni de col•laboració subscrit amb 
l’Associació Cultural 7 Cervells.
9è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa a 
la subvenció del Conveni de col•laboració subscrit amb 
l’esportista Jeremy Alcoba Ferré.
10è.- Aprovació de la justificació de la despesa 
corresponent a la subvenció del Conveni de col•laboració 
2020, subscrit amb l’Associació de Veïns Jesús Catalònia.
11è.- Moció de suport a la petició dels Consells Esportius 
de Catalunya per declarar l’activitat física “bé essencial”.
12è.- Precs i preguntes

Jesús, 14 de desembre de 2020
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent de la 
JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 
29 DE DESEMBRE DE 2020, DIMARTS, a les 20:30 
HORES, sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
2n.- Aprovació del II Conveni regulador de les relacions 
entre l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Jesús.

Jesús, 24 de desembre de 2020
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 21 DE GENER 
DE 2021, DIJOUS, a les 20:30 HORES, sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària i 
extraordinària anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.
4t.- Aprovació inicial adjudicació directa concessió 
demanial de 32m2, situat a la Plaça Pati de la Immaculada, 
a Endesa X Servicios, SL.
5è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada 
a l’Associació Confraria Sagrat Cor de Jesús.
6è.- Precs i preguntes.

Jesús, 18 de gener de 2021
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 18 DE FEBRER 
DE 2021, DIJOUS, a les 20:30 HORES, sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.
4t.- Atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació 
de Veïns Jesús Catalònia
5è.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent 
a la subvenció del Conveni de col•laboració subscrit amb 
el Club de Futbol “Jesús-Catalònia, anualitat 2020.
6è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada 
a la Societat Cultural i Ecologista Sant Josep.
7è.- Precs i preguntes

Jesús, 15 de febrer de 2021
EL PRESIDENT
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PLENS EMD



Per poder consultar l’acta íntegra podeu fer-ho:

- A la pàgina: www.emdjesus.cat i clicar 
damunt de PLENS o directament al link: 
www.emdjesus.cat/niv2.php?id=27.

PLENS EMD
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- També es troben penjades al tauler d’anuncis 
de l’EMD de Jesús.

- I si algú té interès en disposar d’una còpia 
pot passar per les oficines de l’EMD i se li’n 
facilitarà una còpia. 

i
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C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 18 DE MARÇ 
DE 2021, DIJOUS, a les 20:30 HORES, sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.
4t.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 1, reguladora de la Taxa per la prestació dels 
serveis de la llar d’infants i d’escola de música.
5è.- Aprovació del protocol de pressupostos participatius 
de l’EMD de Jesús.
6è.- Aprovació del Conveni de col•laboració amb el Club 
de Futbol Jesús-Catalònia per a l’exercici 2021.
7è.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb 
l’Associació de Veïns Jesús-Catalònia per a l’exercici 
2021. 
8è.- Moció de Junts per Jesús, ERC Jesús i PSC Jesús de 
suport a l’amnistia.
9è.- Precs i preguntes.

Jesús, 15 de març de 2021
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent de la 
JUNTA VEÏNAL d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 
9 D’ABRIL DE 2021, DIVENDRES, a les 20:30 HORES, 
sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
2n.- Renúncia al càrrec del Vocal d’aquesta Junta Veïnal, 
senyor Angel Pinyol Melich.

Jesús, 07 d’abril de 2021
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 15 D’ABRIL 
DE 2021, DIJOUS, a les 20:30 HORES, sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes corresponents a les sessions 
anteriors.

2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.
4t.- Aprovació definitiva de l’adjudicació directa de la 
concessió demanial de 32 m2, situat a la Plaça Pati de 
la Immaculada, a ENDESA X SERVICIOS, SL.
5è.- Aprovació de la tercera pròrroga durant l’any 2021 
del Pla de polítiques de dones de Jesús 2016-2018.
6è.- Precs i preguntes.

Jesús, 12 d’abril de 2021
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 15 D’ABRIL 
DE 2021, DIJOUS, a les 20:30 HORES, sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior.
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Informe resum del control intern exercici 2020.
4t.- Informe compliment morositat exercici 2020.
5è.- Precs i preguntes.

Jesús, 12 d’abril de 2021
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 20 DE MAIG 
DE 2021, DIJOUS, a les 20:30 HORES, sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Presa de possessió del càrrec de Vocal del senyor 
Pau Alegria Estrada.
2n.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior.
3r.- Informes de la Presidència.
4t.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal 
núm. 9, reguladora de la Taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic.
5è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada 
a la Parròquia Sant Francesc d’Assís.
6è.- Precs i preguntes.

Jesús, 17 de maig de 2021
EL PRESIDENT



MOLTES SON LES INCIDÈNCIES QUE REBEM I SUPERVISEM

Les deixalles, a la deixalleria! També a la mòbil!

La brossa, als contenidors (i reciclada)!

Les mascaretes i els guants d’un sol ús, a la fracció resta!

Els objectes de gran volum, servei GRATUÏT de recollida a la porta del domicili: 607 235 607!

Estacioneu correctament i respecteu les senyalitzacions de prohibició.

Respecteu els aparcaments i els accessos per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.

Compliu les indicacions de les senyalitzacions de velocitat al nucli urbà i als canalets.

Recolliu SEMPRE els excrements dels animals.

Feu un ús responsable de les zones d’esbarjo caní.

L’incompliment de la normativa se sanciona amb multes de fins a 750€.

JESÚS CÍVIC

#somdeJesús



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
JESÚS 2021

Voteu del 20 de setembre al 10 d’octubre de 2021

#somdeJesús

https://www.jesus.cat/pparticipa21/index.php

ELIMINACIÓ BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES

PASSEIG PUIG: PASSEIG VERD

ARREGLAR VORERES

ENLLUMENAT ENTRADA A JESÚS

40.000€

40.000€

20.000€

40.000€

1. C12 semàfor: suavitzar la 
rampa, eixamplar-la i posar 
una barana 
2. C/ Sta. M. Rosa Moles (al 
costat	del	tanatori):	fer	més	
ampla la vorera
3.	 C/	 Primitiu	 Sabaté	 amb	
el C/ Sebastián Ladrón: fer 
una rampa a banda i banda.

Dissenyar una actuació 
de jardineria per convertir 
el Passeig Puig en un 
passeig verd, d’arbres 
i espais amb bancs i 
gronxadors per fer una 
zona amable a l’exterior 
dels centres educatius i la 
Masia.

Arreglar totes les voreres 
que estan aixecades 
pels arbres a l’Avinguda 
de Jesús a Roquetes 
per evitar caigudes dels 
vianants.

Instal·lar una primera 
fase d’enllumenat a 
l’antiga	Ctra.	de	Xerta	fins	
a la rotonda de la Casella.

ESCENARI PER A FESTES

30.000€

Adquisició d’un 
escenari nou pels 
diferents actes que 
es realitzen al nostre 
poble. Escenari 
desmuntable, per fer-
ne ús durant tot l’any 
a qualsevol lloc del 
poble.

INSONORITZACIÓ PAVELLÓ

35.000€

Millora acústica del 
pavelló amb  plaques 
d’atenuació o similar.

ACONDICIONAMENT ACÚSTIC DE LA 
SALA D’ASSAIG DE L’ESCOLA DE MÚSICA

NATURALITZACIÓ DELS PATIS

NOVA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA, 
AIGUA FREDA I CALENTA ALS VESTIDORS 
DEL CAMP

NOU PUNT CONNEXIÓ WIFI

10.000€

7.000€

35.000€

2.000€

Col·locació de panells 
d’atenuació acústica 
o altres elements 
per tal de millorar el 
comportament acústic i 
la reverberació acústica 
de la sala polivalent i 
d’assaig de l’Escola de 
Música.

Transformar els patis de 
l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, Som-hi i Pas 
a Pas, en espais de vida, 
més verds, més vitals, 
més humans i sobretot, 
més pedagògics i 
divertits.

Instal·lació sistema 
generació d’aigua 
calenta per millorar 
la temperatura i 
substitució aixetes 
dutxes,	lavabos	i	fluxors	
wc als vestidors local, 
visitant, àrbitres i 
lavabos homes/dones.

Zona	 wifi	 al	 parc	 del	
costat de l’Institut 
Escola Daniel 
Mangrané. Elements 
que intervenen en 
aquest projecte: 4 
Repetidors i 1 antena.


