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Acabem el 2021, personalment, suposo que 
igual que molts de vosaltres, amb una barreja de 
sensacions: per un costat amb la sensació que 
ja hem passat el pitjor de la pandèmia, que a poc 
a poc tot s’anirà normalitzant; i per un altre la 
incertesa de les noves dades i de com estarem 
després de les vacances de Nadal. Quan ets 
l’alcalde del teu poble, almenys en el meu cas, ets 
incapaç de deslligar aquells neguits o incerteses 
personals dels neguits i incerteses del teu Poble 
i de la teua Gent. L’equip de Govern encarem el 
2022 amb esperança, amb aquell TOT ANIRÀ 
BÉ dels primers mesos de crisi sanitària, amb 
il·lusió. Aquest any hem pogut recuperar part de 
les obres previstes tant per al 2020 com per al 
2021 i a poc a poc hem anat recuperant activitats 
socials. A més, creiem que el proper any podrem 
seguir avançant, sempre amb prudència, perquè 
és important avançar, però molt més consolidar 
cada passa que fem per no tornar enrere. 

A més de les obres que hem anat informant en els 
darrers mesos, avui ja són una realitat les millores 
acústiques del pavelló, de la sala polivalent de 
l’Escola de Música i de la sala de conferències 
del segon pis de la Immaculada. La millora ha 
estat considerable en tots els equipaments, ja 
que s’ha reduït la reverberació en tots els casos 
amb més d’un 50% d’efectivitat. També volem 
anunciar que ja disposem al nostre Poble d’un 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics, amb 
dos places, una d’elles de recàrrega ràpida. 

Continuant amb les actuacions de millora de la 
seguretat vial als nostres camins municipals, 
aquest mes de desembre estaran en funcionament 
unes noves faroles solars en els principals 
encreuaments dels nostres camins, i esperem 
en els propers anys poder incrementar el nombre 
d’aquestes en els punts més necessaris. També 
hem pogut estrenar el camp de birles i una nova 
zona enjardinada al seu voltant. 

El passat dia 9 de desembre es van iniciar les 
obres de l’Hotel d’Entitats a la segona planta 
de l’Edifici de la Immaculada, que en els propers 
mesos podrem posar a disposició de totes 
aquelles entitats que vulguen. Una altra obra 
important encara que poc visible que s’iniciarà 
els propers dies és la protecció del mur de 
contenció de l’Avinguda Molins d’en Compte 
amb la fatxada que llinda amb el barranc de la 
Vall Cervera, obra necessària per evitar l’erosió 

que pateix i que podria acabar tenint greus 
conseqüències per a l’estabilitat de la vorera. 

Com veieu hem pogut recuperar el ritme d’obres 
i inversions al nostre poble. Totes aquestes 
actuacions ja són realitat o ho seran en pocs dies, 
com també en breu, concretament l’11 de gener, 
podreu veure l’inici de les obres de la Rotonda 
d’accés al nostre Poble i la construcció d’un 
vial de servei paral·lel a la C-12 per donar 
accés al primer tram del camí Masets de Pinyol. 
Com tots sabeu el mes passat es va presentar 
el projecte del nou consultori mèdic al nostre 
Poble, una obra que també serà una realitat. 
La previsió de finalització de l’obra està en el 
tercer trimestre del 2023 i degut a això i per tal 
de millorar les condicions d’atenció al consultori 
actual, dins del primer trimestre del 2022 
entraran en funcionament 3 noves consultes 
dins de l’espai de l’actual mercat municipal, que 
amb unes remodelacions veurà reduït el seu 
espai provisionalment fins a la finalització de les 
obres del nou consultori. També hem encarregat 
un estudi per buscar una solució i minimitzar 
els efectes de les cada vegada més freqüents 
pluges torrencials, i el projecte per a la supressió 
de barreres arquitectòniques de l’Avinguda 
Molins d’en Comte des de l’Avinguda de Jesús 
a Roquetes fins al carrer  Daniel Mangrané, i la 
remodelació de la Plaça de la Creu. I també, i 
gràcies a l’aprovació del Pressupost General de 
l’EMD per al 2022, hem començat a treballar amb 
els projectes per a millorar els nostres carrers 
i camins municipals amb una inversió total 
d’aproximadament 500.000€.
Les obres són importants per poder mantenir, 
conservar i millorar el nostre Poble, però també 
ho són les activitats que s’hi duen a terme. 
Aquestes ajuden a cohesionar la gent, a oferir 
moments de lleure i desconnexió de les rutines 
i maldecaps diaris i, a poc a poc i sempre amb 
prudència, hem anat recuperant part de la 
nostra activitat. Vam poder honorar el nostre 
Patró amb diferents activitats, una de les quals 
ens va permetre lliurar el Premi Jesusenc de 
l’Any al col·lectiu de l’àmbit sanitari del nostre 
poble -de totes les professions del sector- que 
va treballar a primera línia al llarg dels pics de la 
COVID-19, i ara en aquest Informatiu us oferim la 
programació de les diferents activitats previstes 
per a les festes nadalenques i cap d’any. 
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Voldria destacar una nova activitat pensada per 
als més menuts de la casa que esperem que us 
agrade i la puguem compartir tots junts. Es tracta 
de l’activitat “Troba el teu tronc”, organitzada 
per la Secció de Festes i amb la col·laboració 
de les germanes Teresianes que ens cedeixen 
els seus jardins per buscar els troncs de Nadal 
tots junts. També us volem informar que enguany 
recuperarem la festivitat de Sant Antoni, i que 
des de la comissió de la Fira de l’Oli estem 
treballant per celebrar una nova edició, en aquest 
cas presencial .

Com podeu comprovar, a poc a poc Jesús tornem 
a ser un poble actiu, amb inversions i obres, 
i aquí voldria fer un agraïment al personal de 
l’EMD i a les companyes i companys de l’equip 
de govern per aquest “extra” de faena després 
d’uns mesos on ens vam veure obligats a baixar 
el ritme. I també actiu per les activitats que es 
van programant, i on també vull fer un agraïment 

a la Secció de Festes i a les entitats que van 
recuperant els ritmes d’abans de la pandèmia.

I abans d’acomiadar-me, voldria tindre un record 
per al senyor Ramon de “Maniguets”. Aquests 
dies han estat molts els comentaris fet cap a la 
seua persona i em quedo amb un de tots: “ell 
era el Poble resumit en una persona”. El nostre 
condol a la família i amics, que eren molts.

Gaudim junts amb familiars i amistats d’uns dies 
de celebració, això sí, amb prudència. Aprofitem i 
fem balanç del passat, amb el sempre necessari 
propòsit de millora per al proper any. 

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

Bon Nadal i Feliç 2022!

Víctor Ferrando Sabaté

Alcalde
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Un any més, en el marc del ple ordinari del novembre, 
vam tornar a presentar els pressupostos de l’EMD de 
Jesús per sotmetre’ls a votació del plenari. Després 
d’un 2020 i d’un 2021 complexos, atípics, difícils i 
estranys hem fet una nova faena amb els comptes, 
amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de 
Jesús. 
Per a nosaltres, com a equip de govern, és una 
responsabilitat fer la distribució pressupostària i 
decidir com i de quina manera invertim els recursos 
de què disposem. L’experiència d’aquests anys de 
govern ens han permès consolidar-nos com a equip 
de treball i com a projecte, un projecte que vol 
arribar a tots els sectors de la població, a totes les 
jesusenques i els jesusencs: des dels més menuts 
fins als més grans. 
L’actual situació econòmica ens manté prudents i 
novament hem aprovat uns pressupostos equilibrats, 
realistes i amb una forta contenció de la despesa. 
La prudència  forma part del nostre ADN com a 
gestors i, per tant, ha estat i és el nostre principi: un 
principi que no ens ha impedit avançar, tal com ho 
evidencien obres i millores fetes per aquest equip 
de govern, amb una gran part de recursos propis 
fruit de l’estalvi generat, sense que això impliqués 
desatendre el dia a dia, molt intens des de l’esclat 
de la pandèmia de la COVID-19.
L’EMD de Jesús, amb els cinc vots a favor de 
Junts per Jesús (i les abstencions d’ERC, Movem 
i PSC) compta amb 1.736.000€, tant pel que 
fa als ingressos com pel que fa a les despeses. 
Amb l’apunt que si hi incloem el pressupost de 
Jesús Activitats i Serveis S.L. el que hem aprovat 
és un pressupost total consolidat de 1.824.500€ 
d’ingressos i de 1.820.000 de despeses.
Com saben, perquè ho hem compartit en diverses 
ocasions, el fet d’haver viscut una situació com la 
de la COVID-19, va alterar una planificació d’obres 
pensada per realitzar en 4 anys. Després de més d’un 
any amb les inversions aturades, i un cop represes 
al 2021, en aquest proper exercici executarem 

projectes com la finalització de la segona fase de la 
2a planta de l’Edifici Immaculada, millores en carrers 
i camins, recuperació del camí del riu, primera fase 
de l’obra de supressió de barreres arquitectòniques 
i millora dels carrers Daniel Mangrané  i Av. Molins 
d’en Compte, a tall d’exemple.
En una nova ocasió, el pressupost que hem tirat 
endavant aposta novament pels Pressupostos 
Participatius, una eina de participació ciutadana 
que cada vegada compta amb més seguiment i que 
enguany ha batut tots els nostres rècords fruit d’una 
nova metodologia i d’un sistema digital que ens ha 
permès arribar de manera còmoda a més veïnes 
i veïns. Aquests 40.000€ serveixen per poder dur 
a terme les actuacions votades al 2021 i que es 
desenvoluparan al llarg del 2022.
Decidir fer poble entre tots és la nostra prioritat 
des del primer dia, mitjançant eines i mecanismes 
de treball diversos, també contemplats als nostres 
pressupostos. Perquè implicar la ciutadania, 
des dels més menuts fins als més grans, és una 
satisfacció i un estímul per continuar treballant dia 
a dia per Jesús i la seua gent.
Des de la responsabilitat que ens caracteritza, 
reivindiquem la nostra faena com a gestors 
amb el nostre sincer agraïment a la secretària-
interventora Cinta Subirats, que ha fet front a uns 
nous pressupostos, i a tot l’equip. I també el nostre 
agraïment al personal de la casa, que amb el seu 
bon fer contribueix a aconseguir la contenció de la 
despesa.
Aprovar els nous comptes és sinònim d’arribar a 
final d’any i amb aquests nous recursos que ens 
permetran avançar com a poble, en nom de l’equip 
de Junts per Jesús, encapçalat per l’alcalde Víctor 
Ferrando, els desitjo un Bon Nadal i un millor 
2022 i els convido a participar de les activitats 
programades al nostre poble.

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu de Junts per Jesús

UNS NOUS PRESSUPOSTOS PER SEGUIR AVANÇANT COM A POBLE
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Qui dia passa any empeny...

A les acaballes d’un nou any, un altre cop marcat 
per els dades epidemiològiques i la incertesa 
de noves variants del virus Covid-19, ens costa 
tornar a la tan esperada “normalitat” de la 
qual parlàvem en edicions anteriors. Pendents 
de possibles restriccions per aquestes festes 
nadalenques, fem ara una crida a la prudència i 
a seguir mantenint les mesures de protecció per 
evitar nous brots i poder minimitzar els efectes 
d’aquesta pandèmia, a la que poc a poc anem 
guanyant la partida gràcies a l’ajuda de tothom.

Sembla que les paraules d’aquest article siguin 
una copia del que apuntàvem en l’últim número 
de l’Informatiu, però malauradament, el canvi 
climàtic cada cop és més evident i, més sovint del 
que voldríem, fortes tempestes deixen empremta 
en el nostre municipi, causant desperfectes i 
imatges que teníem en el record. És per aquest 
motiu que el nostre grup municipal, proposa tan 
sovint la posada a punt dels embornals dels 
nostres carrers, neteja dels barrancs i totes 
aquelles actuacions que siguin necessàries per 
prevenir i minimitzar l’arribada d’episodis de 
pluges torrencials, que tot i arribar a portar-se 
a terme, en alguns cops no són suficients per 
poder evitar els danys causats per les tempestes. 
Això ens portarà inevitablement a fer estudis i 
elaborar estratègies per al futur, donat que les 
dades apunten que seran una constant al nostre 
territori.

El 21 d’octubre es va portar al Ple una moció 
del nostre grup municipal on es demanava 
reestructurar l’actual model energètic definint 
nous mecanisme de control públic, lliure 
d’oligopolis i amb un sistema de preus just, 
equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment 
i transparent. L’elevat preu de l’electricitat ha 
esdevingut un problema estructural que arrossega 
l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta 
a milions de famílies i també al teixit empresarial 
del país que ha d’assumir uns costos superiors a 
la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua 
de competitivitat. La nostra moció demanava un 
fet tant essencial com que 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. Vam rebre amb satisfacció 
com el dia del Ple, els grups municipals allí 
representats, tret del grup socialista, van donar 
suport a aquesta moció, per d’alguna forma posar 
el crit al cel i el nostre rebuig a les polítiques 
elèctriques que s’estan portant a terme. 

També en l’últim Ple del 18 de novembre, es va 
portar a votació el Pressupost per al pròxim 2022. 
Com sempre fem, en un punt tant transcendental 
que condiciona el dia a dia de la nostra petita 
administració, es va fer una valoració ponderada 
del mateix, per concloure que no són els 
pressupostos que voldríem. D’una part venen 
condicionats per la pròrroga de la pandèmia que 
ens arrossega de forma inevitable, entre d’altres 
entrebancs. Essent conscients de la realitat i 
peculiaritat de la nostra EMD i de la prudència 
amb què s’han de tramitar els pressupostos, com 
cada any, demanem que les diferents partides 
que es puguin anar distribuint quan hi hagi prou 
romanent, es destinen a arranjar carrers, suprimir 
barreres arquitectòniques, ajudar als més 
desfavorits, sanejar el nostre casc antic, ajudar a 
les nostres entitats i moltes altres reivindicacions 
que aniran sorgint al llarg del 2022, per això i 
com ja es va fer en el pressupost anterior, la 
nostra premissa sempre és la de recolzar i ajudar, 
entenent que hi ha partides que voldríem millorar 
i d’altres reduir, el nostre vot va ser l’abstenció 
amb vista a una millora de la situació. 

Com sempre, ens acomiadem oberts a què 
ens pugueu transmetre les vostres inquietuds i 
possibles millores per al nostre poble, i també, 
desitjant-vos que passeu unes bones festes 
nadalenques i un pròsper any nou. 

Atentament, 

Judit Domènech,

regidora del grup municipal d’ERC a l’EMD de 
Jesús i 

Albert Queral,

portaveu del grup municipal d’ERC a l’EMD de 
Jesús.        
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Jesusenques i Jesusencs,
Després d’haver passat les festes de Sant 
Francesc, el nostre Patró, adaptades en tot 
moment als protocols Covid, arribem al mes 
de novembre, mes el qual s’han d’aprovar els 
pressupostos per part de la Junta Veïnal de 
l’E.M.D. de Jesús per al proper 2022.
L’aportació per a l’ajuntament de Tortosa al 
pressupost ordinari és de 890.000€, cosa que 
significa un increment respecte el pressupost 
de l’any anterior de 15.000€, i que podria 
veure’s incrementat, tal i com diu el conveni, 
en un 20% més, el que serien uns 176.000€ 
addicionals. Tot això serà possible si s’aproven 
els pressupostos a Tortosa aquest any.
L’Ajuntament de Tortosa porta els pressupostos 
prorrogats des del 2019, degut a que l’equip 
de govern es troba en minoria i no ha sabut 
crear aliances per tal de treure endavant els 
pressupostos. Això es deu a que l’Alcaldesa es 
pensa que encara té la majoria i no sap governar 
en minoria. Així doncs, les tres E.M.D. que 
existeixen al municipi de Tortosa podrien perdre 
el 20% de l’augment del pressupost ordinari 
si no s’aprova el pressupost. Tot i això, si les 
tres E.M.D.’s demanen al Ple de l’Ajuntament 
de Tortosa una modificació pressupostària, tal 
i com s’ha fet quan han volgut o ha interessat 
a alguna d’aquestes, de segur que tots els 
regidors del Ple votarien a favor i les E.M.D.’s 
no perdrien res.
D’altra banda hi ha altres aportacions, de la 
Diputació de Tarragona, de la Generalitat, que 
no sumen grans quanties, però benvingudes 
siguin, a banda de la partida d’inversions de 
l’Ajuntament de Tortosa, que aportarà la quantia 
mínima: 75.000€. Val a dir que la partida de 
personal és de 834.100€.
D’altra banda, a l’anterior Ple ens han presentat 
les inversions a realitzar durant el proper 
2022, que sumen un total de 419.640€, sent 
la més important la urbanització de l’Avinguda 
Molins d’En Comte (205.000€) i la resta es 
destinarà a senyalització viària, mobiliari urbà 
i arranjament de vies públiques. També es té 
previst l’arranjament del Carrer del Riu, del qual 

es disposa ja del projecte tècnic, així com la 
millora de l’equipament informàtic i d’altres.

Com tots els anys no hem tingut notícies de les 
inversions a realitzar fins un dia abans del ple, ni 
s’ha preguntat si es volia fer alguna aportació. 
Únicament s’ha notificat què es pensava fer, 
sense ànim a consultar més propostes a la resta 
de forces polítiques. Aquest fet ha justificat la 
direcció del nostre vot cap a l’abstenció dels 
pressupostos, així com la resta de l’oposició. 
Els resultats de la votació van ser 5 vots a 
favor de Junts per Jesús i 4 abstencions d’ERC, 
Movem Jesús i PSC. La interpretació d’aquesta 
votació pot tenir dos vessants: o bé l’oposició 
està satisfeta amb la gestió del govern, o bé es 
pretén donar un toc d’atenció al govern, doncs 
l’oposició està prop de perdre la confiança en 
el govern.

Abans d’acabar voldríem informar que els 
mesos de setembre i octubre vam portar dues 
mocions. La primera sobre la instal·lació d’una 
rampa mecànica al carrer Coves del Sant, 
cosa que hauria suposat una novetat per al 
municipi i una forma de superar les barreres 
físiques que dificulten la mobilitat. Així doncs, 
haguéssim pogut fer Jesús una mica més 
accessible, sobretot per a aquelles persones 
de la part alta de Jesús que porten els nets 
al col·legi. Aquesta moció no va ser aprovada, 
Junts per Jesús va votar en contra, ERC i Movem 
la va aprovar i el PSC es va abstenir. No vam 
entendre l’abstenció del PSC, doncs entenem 
que aquesta inversió és positiva per als veïns 
del poble.

D’altra banda, vam presentar una moció per 
millorar el drenatge de clavegueram per evitar 
que l’aigua de les fortes pluges no inundi la 
part baixa de Jesús, i aquesta si que va ser 
aprovada per unanimitat.

Finalment, volem felicitar a l’equip de l’E.M.D. 
que ha elaborat el pressupost i us desitgem a 
totes i tots que passeu un bon Nadal i un bon 
cap d’any.
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TREBALLEM PER JESÚS, LA NOSTRA PRIORITAT
Des del PSC estem treballant per l’EMD de 
Jesús amb ganes i il·lusió i mirant de millorar 
dia a dia el poble i la vida dels jesusencs i 
jesusenques.

En aquest sentit, estem satisfets de temes 
com l’aprovació per part del ple de la Junta 
veïnal de la moció en la qual, des del PSC, es 
demanava la il·luminació de la pèrgola ubicada  
on antigament hi havia el pati del Col·legi de la 
Immaculada.

La pèrgola és un element de l’espai públic que 
ha esdevingut un element identificador i que 
ha determinat la imatge del poble, sent un 
dels espais més freqüentats i punt de trobada, 
d’aquí la nostra proposta per dignificar aquest 
element per la nit dotant-lo d’una il·luminació 
amb tecnologia LED tipus ornamental i que pugui 
variar de colors per celebrar dies destacats al 
llarg de l’any amb els respectius colors que els 
representen com veiem en molts altres llocs, 
com per exemple a Tortosa des de fa temps 
amb el Pont de l’Estat i molt més recentment 
amb la nova plaça de l’Ajuntament i la font del 

parc Teodor González.
Pel que fa al pressupost de l’EMD per a 2022, 
donat que actualment no estem al govern, 
ens vam abstenir en la seva votació entenent 
que és necessari que el poble compti amb un 
pressupost per poder tirar endavant els temes 
del dia a dia i les possibles inversions.
Tanquem aquest any 2021 que ha estat especial 
per a mi perquè vaig entrar a formar part de la 
Junta Veïnal al mes de maig amb moltes ganes, 
força i inquietuds i hi estic treballant en aquesta 
nova etapa amb l’objectiu de fer del poble de 
Jesús el millor poble de tots. 
Desitjar-vos unes bones festes nadalenques 
i un millor any 2022 en què, des del PSC, 
continuarem fent política per al poble, perquè 
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.

Pau Alegria
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#mosparlem

#mosparlem
amb...

ELS REIS D’ORIENT: 
MELCIOR, GASPAR I 

BALTASAR

“ “Des de fa una pila d’anys, cada 
nit de Reis, reparteixen il·lusió 
i s’emporten els sacs ben 

carregats dels somriures dels iaios, 
pares, xiquets i xiquetes que esperen 
amb impaciència la seua màgica 
arribada.

Fer de Reis d’Orient és una circumstància o 
una passió?
El primer cop, sempre és per una circumstància, 
però un cop ho ets....ja es torna una passió.

Si haguessin de posar-li una data d’inici, 
aquesta seria...?
Fa molts i molts anys, no ho recordem, som 
molt grans i màgics alhora.

Qui o què els desperta aquest neguit?
La gent més jove de les famílies.

I actualment què els motiva?
Que un cop entrem a les cases, es queda aquella 
alegria, innocència dels menuts, satisfacció i 
il·lusió dels pares, germans, iaios...

Què els aporta com a persona?
No es pot explicar amb paraules, la imatge de 
veure al xiquet/xiqueta obrint la porta de casa 
seua i dir: “mamaaaa, papaaaa estan los reis de 
veritat a casa nostra i venen en molts regals”. 
La seua cara de satisfacció no es pot explicar, 
s’ha de veure i això és una de les coses que 
ens aporta a nosaltres.

Quina és la part negativa?
Que no podem anar personalment a totes les 
cases del poble.

Li han descobert alguna vessant inesperada? 
Cada casa, família és un món. Sempre hi ha 
vivències i reaccions inesperades, però això 
sempre es queda a cada casa...he!he!he!

Quins han estat els seus objectius?
Portar la il·lusió i la màgia una nit a l’any a totes 
les cases i famílies del poble i entregar el regal 
a la casa que li pertoque sense perdre’n  cap.

Com veuen el Jesús  d’aquí a 10 anys?
Esperem un poble rejovenit, ja que té una part 
molt important de cases velles i abandonades. 
Seria bo que les autoritats posessin mesures/
ajudes per a que el poble canviï de dinàmica.

Una #etiqueta que els defineixi?
#Nitd’il·lusions

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
La gent de Jesús, que viu el seu dia a dia i 
sobretot les festes populars amb molta il·lusió 
i ganes.

Així ser jesusenc/a per vostès significa...?
Gaudir de l’ambient que es respira al poble.

Com creuen que han projectat el nom de Jesús 
amb la seua activitat?
 Jesús som referent a les Terres de l’Ebre com 
a un dels pocs pobles on els Reis Mags entren 
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#mosparlem

a les cases dels jesusencs i jesusenques i 

reparteixen els regals. Això per a la gent que ho 

ha viscut no té preu.

Què destacarien del poble de Jesús?

La implicació de la gent alhora de fer diverses 

activitats que s’organitzen

I què li manca (al poble, a la gent...)?

Un dispensari mèdic com cal. La gent gran del 

poble ens ho demana a la carta dels reis tots 

els anys. Ens consta que hi ha molta població de 

gent d’edat avançada i ha d’estar ben cuidada. 

Cal tenir unes instal·lacions dignes, i més si 

parlem de salut.

Què els demanen als seus representants?
Que facin les coses per al bé del poble i que no 
prometin coses que no poden realitzar.

Per acabar...quina és la màgia de la nit de Reis 
a Jesús?
Anar casa per casa del poble i entregar els 
regals en mà als xiquets i xiquetes de Jesús.
Ens agradaria fer un agraïment a tota aquella 
gent que ens ajuda a poder realitzar una 
Cavalcada digna...des de les autoritats locals, 
comerços, gent anònima que col·labora amb el 
muntatge i organització del repartiment, ja que 
per poder-lo realitzar fa falta molta gent. I com 
no, a totes les famílies del poble que any rere 
any, confien amb nosaltres per poder passar 
una estona a casa d’ells.

L’ENTREVISTA
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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

DE L’ESTRATOSFERA A DINAMARCA... I SEGUIM!
De la mà del nostre company de 3r d’ESO Josep 
Curto, coneixem als nostres “Parlem-ne” la seva 
missió sub-espacial, el projecte «Servet Fluids». 
Ens va explicar com el seu globus ha analitzat com 
reaccionen cinc líquids col·locats en cinc provetes a 
35 quilòmetres d’alçada. 

Des de l’estratosfera, i seguint aspectes científics, 
de nou hem celebrat al centre la “Setmana de 
la ciència”, on l’alumnat ha gaudit d’un viatge 
organitzat pels seus companys i companyes per 
reflexionar sobre la situació que estem vivint pel 
que fa al consum de recursos naturals. Experiments 
i jocs que els han fet adonar-se de l’escassetat de 
combustibles fòssils i de minerals, que les energies 
solar i eòlica tampoc seran la solució perquè ens 
faltaran elements de la taula periòdica, fins a 
compartir la conclusió de què caldrà buscar altres 
alternatives que necessàriament hauran d’anar 
acompanyades d’un decreixement. 

I seguint amb aquesta línia de treball envers la 
sostenibilitat, dintre del projecte Erasmus + “Look 
alive! For our world”, onze companys i companyes 
del centre han viatjat a Odense, Dinamarca, per 
treballar amb la resta d’alumnat dels centres de 
Turquia, Polònia i Dinamarca, aquests valors de cura 
del medi ambient que defineixen el projecte.

Com és habitual, el dia a dia del centre ha estat 
molt actiu. Us convidem a visitar el nostre web i 

el compte de Twitter (@IEDMangrane) per poder 
ampliar aquestes informacions i les que destaquem 
a continuació:
�� El “Festival de la Castanyada” es va poder celebrar 
de forma presencial, per torns i amb totes les 
mesures de seguretat. A més, vam gaudir de la 
tradicional visita de la Castanyera, ja que l’any 
passat ens va enviar un vídeo des dels Ports 
atenent a les mesures sanitàries.
�� Hem tornat a gaudir de “Donem la nota”, festivitat 
de Santa Cecília on l’alumnat que és estudiant de 
música, o que practica amb algun instrument, va 
compartir audicions amb tots els seus companys 
i companyes.
�� Vam celebrar els Erasmus Days per fer conèixer 
a tota Europa el nostre projecte de sostenibilitat 
relacionat amb el programa Erasmus + “Look alive 
for our world!”.
�� En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 
2021 i coincidint amb la celebració de la Capital 
Cultural de Tortosa, l’alumnat de 3r d’ESO va 
participar en l’activitat “Tortosa, desperta el 
patrimoni” una activitat didàctica de fotogrametria 
i creació de models 3D.
�� La proposta “Naturalització dels patis” de l’institut 
Escola Daniel Mangrané proposada per l’AMPA, 
ha estat l’opció més votada en els pressupostos 
participatius de l’EMD de Jesús.
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ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
Després d’un principi de curs amb més alumnes 
i sobretot amb moltes ganes de música, arriben 
les primeres actuacions de la banda de música 
després de quasi un any sense poder fer concerts!! 
El primer concert post-pandèmia va ser dissabte 
2 d’octubre dintre dels actes de les festes de 
Sant Francesc. Aquest concert s’havia de fer a 
les Festes Majors, però es va haver d’aplaçar 
per culpa de la pandèmia. Aquesta vegada sí 
vam poder escoltar a la banda de música amb 
el concert de Bandes Sonores de pel·lícules 
de superherois. Un gran muntatge de música, 
imatge i llums on vam poder escoltar els temes 
de Batman, Spiderman, El Zorro, Els Vengadors, 
El Capità Amèrica i Els Increïbles. El concert es 
va fer a la recent inaugurada plaça del pavelló de 
Jesús. I les imatges, llums, focs i altres elements 
sorpresa els va posar Electro Julio i Sisco Paredes, 
als quals els donem les gràcies per fer-ho més 
espectacular.
El cap de setmana del 20 i 21 de novembre vam 
poder celebrar Santa Cecília, la nostra patrona. 
Enguany sí que vam poder fer quasi tots els 
actes. Dissabte vam fer el tradicional concert a 
l’Església de St Francesc on vam poder gaudir 
de la veu de la nostra professora i directora de 
l’escola de música Jèssica Garcia, així com dels 
nostres alumnes que també van cantar. Després 
vam fer el tradicional sopar de germanor, enguany 
al pavelló de Jesús. I diumenge pel matí va tenir 

lloc el passacarrers de la banda i la tradicional 
missa en honor a la patrona dels músics, Santa 
Cecília.
I res més, des d’aquí només informar-los que 
s’acosta Nadal i les activitats nadalenques de 
l’escola i banda Manel Martines i Solà:

 � Divendres 17 de desembre audició de l’alumnat 
de l’escola de música. 

 � Dimarts 22 de desembre a les 19:30 a 
l’aula polivalent de l’escola podrem escolar a 
l’alumnat de piano de l’escola de música.

 � Divendres 24 de desembre a partir de les 
10:00 i pels carrers i places del poble podran 
escoltar les tradicionals nadales cantades pels 
nostres alumnes.

#escolademúsicasegura #laculturaéssegura 
#emmssegura #somdeJesús
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A les acaballes del primer trimestre, reflexionant 
sobre les primeres acollides i trobades amb els 
infants i famílies, el respecte a les seves necessitats 
i als seus temps per sentir-se a gust a l’escola ha 
estat una de les nostres prioritats.  Poc a poc la 
curiositat i les ganes de conèixer s’enriqueixen amb 
la presència d’altres infants, convertint-se l’escola 
bressol en una oportunitat meravellosa de creixement 
i desenvolupament personal, social, afectiu i cognitiu. 
Com diu la Penny Ristcher “en el dia a dia, res és 
banal”. Valorem cada instant dels més petits, el que 
aporta cada moment. Obrim els ulls als moments 
quotidians i veurem la màgia de la infància, els 
aprenentatges constants en la seva vida diària.
La tardor va entrar a l’escola deixant descobrir als més 
petits les seves característiques a través d’activitats 
motivadores que afavoreixen la seva autonomia i 
potencien la seva creativitat, deixant-los expressar-se 
lliurement sense limitar la seva imaginació. Mitjançant 

l’experimentació, l’exploració i la descoberta entren 
en contacte amb la natura i amb la tardor, permeten a 
l’infant conèixer allò que l’envolta. 
Us desitgem que passeu un BON NADAL ple de 
salut, pau i felicitat, al costat de les persones que 
més estimeu. 

Equip educatiu 

PRIMER TRIMESTRE A L’ESPURNA

El passat 27 d’octubre de 2021 va tenir lloc la  VIII 
Jornada d’adolescència amb el tema “La salut 
mental dels joves i adolescents de les Terres de 
l’Ebre” amb diverses conferències i taules rodones 
a càrrec d’experts en la matèria. Aquesta jornada va 
ser una cita imprescindible per als professionals que 
treballen amb adolescents, especialment del sector 
de la salut, l’ensenyament i professionals de joventut.

L’alumnat del PFI Auxiliar de Cuina del CEE Sant Jordi 
van ser els encarregats d’elaborar i servir l’esmorzar 
solidari de la Jornada. Amb previsió van elaborar 
vora 300 bastonets de brioix dolços i salats, uns de 
xocolata i uns altres de formatge.

Des del centre i des de l’aula es valora de manera 
molt positiva l’oportunitat que van donar a l’alumnat 

per tal de posar en pràctica tot el que estan aprenent 
a fer durant el seu dia a dia al taller del PFI.

PARTICIPACIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ 
INICIAL D’AUXILIAR DE CUINA DEL CEE SANT 
JORDI A LA VIII JORNADA D’ADOLESCÈNCIA
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Dimarts 19 d’octubre es van presentar al 
Consell de Participació Ciutadana les propostes 
finalistes de la fase de Votació Popular dels 
pressupostos participatius.
La darrera fase dels pressupostos participatius 
ha estat la de Votació Popular que es va dur 
a terme del 20 de setembre al 10 d’octubre. 
La votació es va poder realitzar per mitjans 
electrònics i també de manera presencial. 
Van poder votar les seues 3 candidates a 
ser executades tots els majors de 16 anys 
empadronats a Jesús.
El fet d’haver impulsat el procés de manera 
virtual, tant per la presentació de propostes, 
com a l’hora de poder-les votar, ha permès 
un bon increment de la participació. S’han 
presentat un total de 389 butlletes de votació, 
majoritàriament en format electrònic, de les 
quals només 14 vots han estat presencials 
amb papereta a l’urna. Destacar que la franja 

d’edat d’edat que més ha votat, amb un 29% 
de la participació, ha estat la de 40 a 49 anys. 
En aquesta ocasió s’ha passat del 7,20% de 
participació de la darrera votació popular a un 
11.65% de l’edició actual. 

Les propostes guanyadores  són les següents:

 • Amb un 18.6% dels vots: Naturalització dels 
patis a l’IE Daniel Mangrané (7.000€)
 • Amb un 14.5% dels vots: Arranjament voreres 
carretera de Roquetes (20.000€)
 • Amb un 14% dels vots: Eliminació de barreres 
arquitectòniques (13.000€)

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

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana

RESULTATS DE LA VOTACIÓ POPULAR DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

PRESENTACIÓ PÚBLICA DELS RESULTATS URNA MÒBIL DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA

CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA



A CEL OBERT
Del 8 al 12 d’octubre, el Claustre de la Immaculada Espai 
Immart de Jesús va acollir un instal·lació d’art efímer 
emmarcada dins d’una nova edició del festival A Cel 
Obert. 
Enguany el tema vehicular era la curiositat i els 
arquitectes Estel Jou i Ramon Heras, convidats pel 
projecte Transefímers de la Xarxa Transversal, van 
realitzar una obra per representar un dels comportaments 
més característics i primitius dels humans durant les 

diferents etapes de la seva vida, allò que els motiva i els 
fa avançar: les ganes de conèixer i anar més lluny.
La intervenció començava ja a l’entrada de l’edifici, 
amb una cinta de color que convidava a ser seguida, a 
descobrir l’espai i trobar respostes en ell. En arribar al 
pati s’observava un teló, on la cinta de color discorria per 
sobre, entrellaçant-s’hi, mesclant-s’hi i mostrant un camí 
sense sortida.

L’EMD de Jesús recorda que hi ha disponible el dispositiu 
d’Inserció sociolaboral del Baix Ebre al nostre municipi. 
Un servei que es desenvolupa amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Baix Ebre per afavorir la incorporació 
laboral de persones en situació de desocupació i les 
empreses del municipi des del 2017.
Si esteu interessades o interessats en trobar feina o 
informar-vos sobre cursos, els divendres alterns  de 
cada mes està la persona responsable a l’Ajuntament.
Per contactar-hi i demanar cita prèvia podeu enviar un 
correu electrònic a victor.olive@baixebre.cat o també 
trucant a les oficines de l’EMD de Jesús al 977 500 735, 
o al correu emd.jesus@altanet.org 
Un servei que es presta al nostre municipi per a persones 
i empreses, per millorar l’ocupabilitat i la inserció 
sociolaboral de persones en situació de desocupació 
amb l’objectiu de fomentar i desenvolupar el talent al 
territori.

DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
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IMMART
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FESTES DE SANT FRANCESC
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DIES DE FESTA A JESÚS EN HONOR AL PATRÓ “SANT FRANCESC”
Els dies 1, 2, 3 i 4 d’octubre vam viure uns dies de festa 
en el marc dels actes previstos en honor al patró del 
poble, “Sant Francesc”. Espectacles teatrals per petits 
i grans, concursos, solidaritat, reconeixements, música, 
cinema, esport, cultura, focs... van ser els ingredients 
principals d’aquests quatre dies replets d’actes. 
Un parell d’actes pendents de les festes d’estiu i que 
van haver de suspendre’s, s’han programat per aquests 
dies. Són l’espectacle “Nit de Pel·lícules” a càrrec de la 
Banda de Música Manel Martines i Solà, i la “Trobada 
Cultural Solidària” a favor de l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer Terres de l’Ebre a càrrec de l’Associació 
Jesús es Mou. 
Com a novetat el diumenge, 3 d’octubre, l’EMD de Jesús 
lliurà el “Premi Jesusenc de l’Any 2019 i 2020” a totes 
aquelles persones empadronades a Jesús que formen 
part del món sanitari, de qualsevol sector professional i 
centre, pel seu treball durant la pandèmia de la COVID-19. 
En el transcurs de l’acte l’Associació Josep Puig lliurà 
també el “Premi a la Trajectòria”.
Aquí us deixem un resum d’aquests dies.
El matí de divendres, 1 d’octubre, voluntaris de Creu 
Roja sortien al carrer per explicar i difondre el programa 
“Sempre Acompanyats”. Ja per la tarda l’escriptor Daniel 
Arasa presentava el seu nou llibre “Gent de Jesús. Lo 
poble dels set cervells”, on davant del nombrós públic 
assistent ens va parlar del llibre i dels fets i gent que 
l’havien empès a escriure’l.  A la nit era el torn del teatre. 
El Grup Tempo Teatre de Sant Jaume d’Enveja ens van 
representar l’obra “El meu veí és un barrut”. Una obra 
còmica sobre la relació entre veïns.
Dissabte, 2 d’octubre, matinal amb inflables i concurs 
de guinyot a la pèrgola. Ja per la tarda espectacle 
musical a càrrec del grup CLAP, que va fer gaudir dels 
millors temes de pel.lícules d’animació infantil a petits i 
grans. També la mateixa tarda, al Camp de la Santa Creu, 
partit de futbol entre el CF Jesús Catalònia i el CF Xerta. 
A la nit era el moment de gaudir de la Nit de Pel.lícules. 
Al nou espai al costat del pavelló, la Banda de Música 
Manel Martines Solà va interpretar bandes sonores de 
pel.lícules, que combinades amb imatges, llums i focs 
artificials va fer gaudir al públic assistent d’una nit molt 
especial amb un espectacle de molt nivell. Des d’aquí 
també felicitar a l’equip tècnic d’Electrojulio (Sisco, Julio 
i Manolo).
La matinal del diumenge, 3 d’octubre, l’Associació 
Jesús es Mou organitzava la Caminada Cultural Solidària 
a favor de l’Associació de Familiars d’Alzheimer a les 
Terres de l’Ebre. Una visita guiada pels convents de les 
Germanes Teresianes i de la Consolació i fins l’església 
Sant Francesc, va fer que una riuada de jesusencs i 
jesusenques de totes les edats mostressin un cop més 
la seva vessant més solidària.
Al migdia era el torn del “Premi Jesusenc de l’Any” i el 
“Premi a la Trajectòria”. Van ser jesusencs i jesusenques 
de l’any 2019 i 2020, totes aquelles persones 
empadronades a Jesús que formen part del món sanitari, 
de qualsevol sector professional i centre. 
El “Premi a la Trajectòria”, organitzat per l’Associació 

Josep Puig, va ser per al Sr. Vicent Beguer Oliveres. 
Al tard eren el Ball de Diables 7 Cervells i les Gralles i 
Tabals de Jesús els encarregats d’oferir l’espectacle de 
Versots i Focs. Es van poder realitzar els versots, però 
malgrat les ganes de fer les enceses, i per seguretat de 
tothom, aquestes es van haver de suspendre a causa de 
la pluja.
Dilluns, 4 d’octubre, dia del nostre patró. Al matí 
la Missa Major i per la tarda, a la mateixa església, 
projecció de la pel.lícula “Jesús en el temps. Any 1997”. 
La moltíssima gent allí present vam poder gaudir d’un 
altre episodi de molts jesusencs i jesusenques gràcies 
al Sr. Paco Fuentes.
Agrair com sempre la tasca de l’equip de la Secció de 
Festes.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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En el marc de les festes patronals el passat 
diumenge, 3 d’octubre, es va lliurar el Premi 
Jesusenc de l’Any dels anys 2019 i 2020 a tots els 
jesusencs i jesusenques que formen part del món 
sanitari, de qualsevol sector professional i centre.

Des del 1997 i fins al dia d›avui, només aturat per 
la pandèmia, 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.

Aprovat en assemblea de l’Associació Josep Puig, 
aquesta va decidir a partir d’enguany i per donar-li 
un nou impuls al premi, cedir els drets organitzatius 

del Premi  Jesusenc  de l’Any a l’EMD  de Jesús, i 
com es fa en altres ajuntaments del país, que sigui 
aquesta l›encarregada de tot el procés des de l›inici 
fins al final, amb  l›acte institucional  de lliurament 
de guardons com un dels actes més emblemàtics 
de l›agenda anual del poble de Jesús.

Un jurat format per l’alcalde, tots els regidors de 
l’EMD de Jesús  i 2 representants de l’Associació 
Josep Puig van decidir per unanimitat atorgar el 
premi Jesusenc de l’Any a totes aquelles persones 
empadronades a Jesús que formen part del món 
sanitari, de qualsevol sector professional i centre.

Relació de guanyadors i guanyadores del “Premi 
Jesusenc de l’Any 2019 i 2020”:

ELS JESUSENCS I LES JESUSENQUES DEL COL·LECTIU SANITARI 
QUE HAN TREBALLAT  DURANT LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 
REBEN EL PREMI JESUSENC DE L’ANY 2019 I 2020

- ALBESA RIBES, EDGAR - HIERRO GISBERT, CRISTINA
- ALBUIXECH FABREGAT, JOSEP - JORGE JARQUE, NEUS
- ALEGRIA BALLESTEROS, MANEL - LAPEIRA FIGUERES, CARMEN
- ALEGRIA ESTRADA, ALEIX - MONTAÑÉS RAMIRO, MA IMMACULADA
- BLANCH LLASAT, NÚRIA - MORENO VALLS, CARMEN
- BORRÀS MARTÍNEZ, GERARD - OLIVAS ARASA, ORIOL
- BRULL ROYO, MONTSERRAT - PANISELLO TAFALLA, ANNA
- CHIRCU, MARCELA - PANISELLO VICO, GUADALUPE
- CODORNIU CODORNIU, CORA - PÉREZ SOLÉ, GEMMA
- COLOMÉ ESPUNY, ANSELM - QUERALT QUERALT, MARIA
- COLOMÉ ESPUNY, VANESSA - ROIG CASANOVA, MARIA JOSÉ 
- CURTO ROMEU, CLÀUDIA - ROIG ZUMAQUERO, LAIA
- FARMA BENALI, EL YAMANI - TAFALLA ROIG, CINTA
- FERNÁNDEZ ESPINOSA, ESTER - TELLO MENGUAL, JOSEFA
- FORCADELL PAPIOL, AGUSTÍ - VALMAÑA MONTAÑÉS, MÒNICA
- GARCIA CARBÓ, IMMACULADA - VENTURA ALTADILL, GABRIEL
- GISBERT LLEIXÀ, IMMA

En nom de tots els premiats va ser Montse Brull 
l’encarregada de dirigir unes paraules al nombrós 
públic assistent i va agrair als organitzadors l’haver-
los fet guanyadors de tan distingit reconeixement. 

Per la seva part l’alcalde Jesús, Víctor Ferrando, en 
el seu parlament va destacar la difícil tasca d’aquest 
col·lectiu en temps de pandèmia i va voler destacar 
la importància del premi que avui se’ls lliurava, 
deixant clar que pel fet de ser en aquesta edició 
molts els premiats, no deixa de ser tan important 

com en anteriors edicions, i que cadascú dels que 
avui rebeu aquest guardó sou mereixedors de ser 
jesusencs i jesusenques de l’any. 

l’Any 2022 volem recuperar ja el format habitual, 
sent els jesusencs i jesusenques qui ens feu arribar 
les propostes de candidats a “Jesusenc de l’any 
2021”. Aviat publicarem tota la informació.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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FESTES DE SANT FRANCESC
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NADALFESTES DE SANT FRANCESC
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El Premi a la Trajectòria que l’Associació Josep Puig 
va instaurar fa deu anys i que es lliura en el marc de 
la festa del Jesusenc de l’Any el va rebre enguany 
Vicent Beguer Oliveres. Com el seu nom indica es 
tracta d’una distinció que vol guardonar el treball 
d’una persona o entitat al llarg dels anys, i en el 
cas de Vicent Beguer Oliveres, soci fundador de la 
Fundació Josep Puig, respon a la seva contribució 
durant molt temps en l’àmbit públic i privat al poble 
de Jesús. 

En el marc de les festes patronals el passat diumenge 
3 d’octubre, rebia el “Premi a la Trajectòria”. Aquest 
va ser lliurat en el transcurs de l’acte del Premi 
Jesusenc de l’Any, que per primera vegada després 
de més de vint anys organitzava l’EMD pel conveni 
d’acord de cessió arribat amb l’Associació Josep 
Puig.

En la seva intervenció, Pere Panisello, president 
de l’Associació Josep Puig, després de repasar 
l’extens currículum de Vicent Beguer va recordar 
que des de l’any 1962 va ser el farmacèutic del 
poble fins l’any 2003, “però també va ser membre 
fundador de l’Associació de Veïns Jesús Catalònia i 
de l’Associació Josep Puig. Va ser el primer alcalde 
democràtic de Tortosa i la persona que en el seu 
dia em va proposar com alcalde pedani de Jesús. Va 
prometre una sèrie de mesures de descentralització 
que sempre va complir. L’any 1994 ens vam 
constituir en EMD i ell com alcalde de Tortosa va 
ser una peça clau per aconseguir-ho”. Panisello va 
voler posar en valor altres facetes personals de 

Beguer, “perquè és una persona dialogant, discreta 
i propera. Sempre ha ajudat en tot el que ha pogut al 
poble de Jesús, i això ha acabat sent bidireccional, 
d’ell cap als jesusencs, i dels jesusencs cap a ell. I 
res millor per poder entendre la seva vàlua”.

Per la seva part Vicent Beguer va fer un emotiu 
parlament, començant recordant que ell havia 
nascut al número 94 de la carretera de Xerta, 
en una casa propietat de Pere Valldepérez, i que 
durant més de 40 anys a la farmàcia de Jesús 
havia treballat al costat de Víctor Ferrando Pujol, 
pare de l’actual alcalde. En el repàs de la seva 
vida política va dir sentir-se satisfet del procés de 
descentralització de la ciutat de Tortosa i que va 
començar amb la creació de l’EMD de Jesús. Sobre  
el premi va agrair a l’Associació Josep Puig la seva 
elecció, “per la indulgència per haver-lo escollit per 
una trajectòria que segurament no supera la d’altres 
moltes persones desconegudes, i que en tot cas 
han intentat distingir-se per l’esforç, l’empatia i 
l’honestedat”.

Per cloure l’acte, Víctor Ferrando, alcalde de Jesús, 
va començar dient que el seu discurs estaria 
influenciat  pels seus records d’infantesa, “perquè 
jo vaig créixer darrera el taulell d’aquella farmàcia  
de Vicent Beguer al costat del meu pare. Però 
naturalment he de reconèixer que el premi és del 
tot merescut”.

Jesús, 1 de desembre de 2021

VICENT BEGUER OLIVERES REP EL “PREMI A LA TRAJECTÒRIA” 
DURANT LA FESTA DEL JESUSENC DE L’ANY
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     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 passat 29 de novembre vam commemorar al 
nostre poble el Dia Internacional per l’Eliminació de 
la Violència vers les Dones. Un acte organitzat per 
l’equip de govern i l’Associació de Dones.

Se celebra aquest dia en record dels fets ocorreguts 
un 25 de novembre de 1960 a les germanes Mirambel, 
tres opositores al règim del dictador dominicà Rafael 
Trujillo que van ser brutalment assassinades.

El 17 de desembre de 1999 l’Assemblea General 
de les Nacions Unides va declarar oficialment el 25 
de novembre Dia Internacional per l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones.

El confinament per causa de la pandèmia va ser molt 
dur per a les dones que pateixen violència en l’àmbit 
de la parella ja que van veure reduït el seu espai social 
i van quedar tancades amb el seu maltractador patint 
tota mena d’abusos.

En el desconfinament hi ha hagut un repunt 
d’assassinats quan els maltratadors han percebut una 
disminució del seu control sobre la parella. A Catalunya 
en el que portem d’any han estat assassinades 13 
dones.

Aquest any 2021 hem sabut també de la comissió 
de casos de violència vicària. Agressions contra filles 
i fills amb l’únic objectiu d’infligir dolor a les seves 
mares. També coneixedors de les violències cada cop 

més freqüents entre els joves ocasionades per les 
seves parelles.

Són realitats que no podem obviar i necessitem un 
canvi en l’educació que ens porte a no permetre ni 
admetre de cap manera la violència vers les Dones.

Igual que en edicions anteriors en l’acte que vam 
celebrar vam voler lligar la cultura i la commemoració 
del 25 N.

Per part de l’equip del SIAD (Elisa Casanova 
coordinadora) i Cristina Baldé (advocada) es va fer

la presentació d’aquest servei que des de fa uns 
mesos tenim al nostre poble.

El SIAD és un servei públic, gratuït i confidencial que 
vol donar resposta a la diversitat de necessitats i 
demandes de les dones proporcionant-los atenció 
sociocomunitària, psicològica i jurídica i també 
contribuir a la sensibilització i detecció precoç de les 
situacions de discriminació i violència masclista.

Pel que fa a la part cultural vam poder comptar amb una 
mostra de l’exposició “Víctimes del maltractament” de 
l’artista jesusenca Ester Besolí.

L’acte va finalitzar amb la lectura del manifest per 
part de la presidenta de l’Associació de Dones Cinta 
Caubet i de la Regidora Susanna Gómez.

Per una vida lliure de violències masclistes!

DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

Benvolgudes socies.
Aquest any hem pogut començar les labors al mes 
d’octubre al local de l’Associació de Dones.
El dia 29 es va fer la presentació del servei SIAD. A 
càrrec de Elisa Casanova i Cristina Baldé. tractava 
sobre les víctimes maltractades.
Confiem que poguéssim celebrar la festa de Santa 

Àgueda al mes de febrer, hi hauria missa, dinar i ball.
Més endavant enviarem la circular a les sócies 
anunciant més novetats.
Desitjar-vos que passeu bones festes.

La Junta
30 de novembre de 2021

ASSOCIACIÓ DE DONES DE JESÚS
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ACTIVITATS NADALENQUES 
NADAL PER A TOTHOM 2021-2022

DISSABTE, 11 DE DESEMBRE 
D’11.00h a
13.00h Porteu el vostre tronc a les 

Teresianes. 

 Hi posarem el nom per amagar-lo a 
l’endemà.

DIUMENGE, 12 DE DESEMBRE

A partir de les 10.30h, Xalem del Nadal al 
nostre poble!

Veniu a trobar el vostre Tronc de Nadal als 
jardins de les Teresianes.

10.30h Inici de la recerca.

11.45h Cercavila animada cap al Pavelló 
Municipal.

12.00h Espectacle de màgia al Pavelló 
Municipal.

DIMARTS, 14 DE DESEMBRE

18.30h Visita del Pare Noel al Camp de la 
Santa Creu.

18.30h Penal solidari per a la Marató de 
TV3.

 A continuació xocolatada.
 Lloc: Camp de la Santa Creu.

DISSABTE, 18 DE DESEMBRE

18.00h Festival de Nadal TWIST CBE 
Jesús.

 Lloc: Gimnàs IE Daniel Mangrané.

19.00h Exhibició de Patinatge.

 Lloc: Pavelló Municipal.

DIUMENGE, 19 DE DESEMBRE

12.00h Parenoelada.
 Pels carrers del poble per finalitzar a 

la Pèrgola.
 Organitza: Moto Club Terres de 

l’Ebre.

12.00h Rifa solidària i reconeixement als 
pilots que han competit.

 Organitza: Moto Club Tortosa.
 Lloc: La Pèrgola.

19.00h Actuació de Muniatto Xou.

19.30h Recollida de cartes pels Patges 
Reials.

 Lliurament de premis de les 
postals de Nadal de l’IE Daniel 
Mangrané i del CPEE Sant Jordi.

 A càrrec de l’AVV Jesús Catalònia.

 Lloc: Casal Jesusenc.

DILLUNS, 20 DE DESEMBRE

 Bústia de Ses Majestats.

 Del Dilluns 20 de desembre a les 
20.00h fins el 27 de desembre 
fins les 20.00h estarà ubicada a la 
Plaça de la Creu.

DIJOUS, 23 DE DESEMBRE

De 19.00h a
21.00h Recollida de paquets.

 Lloc: Pavelló Municipal.

DIVENDRES, 24 DE DESEMBRE

10.00h Cantada de Nadales pels carrers 
del poble.

 A càrrec dels alumnes de l’Escola 
de Música Manel Martines i Solà.

18.00h Festa del Caga Tió, amb lliurament 
de llaminadures.

19.00h Arribada del Pare Noel.

 Col·labora: Gascó Joguines.

 Lloc: Pavelló Municipal.

20.00h Missa del Gall.

 Parròquia Sant Francesc de Jesús.

2626



DISSABTE, 25 DE DESEMBRE
12.00h Missa de Nadal.
 Parròquia Sant Francesc de Jesús.

 Pessebre Vivent.
 18.00h, 18.30h, 19.00h, 19.30h
 Lloc: Residència Teresianes.

DIUMENGE, 26 DE DESEMBRE
10.00h Missa Sant Esteve.
 Parròquia Sant Francesc de Jesús.

 Pessebre Vivent.
 18.00h, 18.30h, 19.00h, 19.30h.
 Lloc: Residència Teresianes.

DIVENDRES, 31 DE DESEMBRE
A L’1 DE GENER
01.00h Cap d’any a Jesús.
 Lloc: Casal Jesusenc.
 Preu: 10€ amb consumició.
 Aforament limitat i protocols COVID

DIUMENGE, 2 DE GENER
 XI Torneig Terra Rubra. Categoria 

Benjamí i Prebenjamí.
 Lloc: Camp de Futbol de la Santa 

Creu. 

 Pessebre Vivent.
 18.00h, 18.30h, 19.00h, 19.30h.
 Lloc: Residència Teresianes.

DIMARTS, 4 DE GENER
 Recollida de paquets.
 Entre les 17.30h i les 20.30h.
 Lloc: Casal Jesusenc.

DIMECRES, 5 DE GENER 
18.30h Visita dels reis Mags al noviciats 

de Jesús.

19.00h Cercavila a càrrec de la Banda 
Manel Martines i Solà.

19.45h Cavalcada dels Reis Mags.
 Des del Convent de les Teresianes 

fins la Parròquia Sant Francesc.
 Organitza: Comissió Cavalcada de 

Reis.

DISSABTE, 8 DE GENER
19.00h Lliurament de premis als 

guanyadors del XXIV Premi Ramon 
Ferrando Adell de Contes Curts i 
Poesia.

 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.
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BASES
Participants
*Pot participar-hi qualsevol persona, aficionada o 
professional. La inscripció és gratuïta.

Tema
*“L’oli, la garrofa i la pedra seca”.  Les imatges (almàsseres, 
paisatges i activitats rurals, costums i tradicions, retrats, 
cuina…) cal que representem, principalment, algun dels 
tres elements: oli, garrofa pedra seca.

Tècniques
*En color i en B/N

Admissió de les fotografies
*No s’admetran fotografies que hagen sigut premiades en 
altres concursos.
*El format de les imatges ha de fer mínim 20x30 cm, i cal 
presentar-les sobre un suport rígid de 40x50 cm.  
*Cada concursant pot presentar-hi un màxim de 3 
fotografies, i només pot obtenir un premi.
*Darrere de cada suport, hi ha de constar el títol de la 
imatge, el lloc on l’ha feta i el pseudònim de l’autor. I en un 
sobre tancat, a banda, i amb el mateix títol i pseudònim, cal 
introduir-hi les dades personals (nom i cognoms, adreça, 
població, correu electrònic i telèfon).
*No s’admetran imatges pintades ni manipulades, 
collages, muntatges, viratges fotogràfics ni fotografies HDR. 
Només s’acceptaran els ajustos propis del revelat digitals 
(balanç de blancs, exposició, nivells, contrast, saturació, 
enfocament…). La neteja de partícules i retalls moderats.

Enviament
*Les fotografies es poden dur personalment, o es poden 
trametre a EMD de Jesús, plaça Pati de la Immaculada, 1, 
43590 Jesús, fins el 31 de gener de 2022, amb la indicació 
“2n Concurs de fotografia de l’Oli, de la Garrofa i de la Pedra 
Seca de Jesús”.

Premis
*Primer premi: 300 euros i lot de productes de la terra.
*Segon premi: 150 euros i lot de productes de la terra.
*Dos Mencions d’Honor i botella d’oli de la terra. 

Selecció de les obres 
*L’organització avisarà els guanyadors abans de l’entrega 
dels premis, que tindrà lloc el 26 de febrer de 2022, a les 
19h, a la seu de l’EMD de Jesús.
*Els guanyadors es comprometen a enviar a l’EMD de 
Jesús el format digital de l’obra premiada, en JPG i en alta 
resolució. Les imatges premiades, en format digital i en 
paper, quedaran en propietat de l’EMD.
*Les imatges guanyadores i les 30 finalistes s’exposaran 
a la Fira. Durant tot el mes d’abril, es podran recollir les 
obres a les oficines de l’EMD de Jesús. Este es compromet 
a retornar-les per correu, sempre que el participant haja 
enviat un sobre (adient per a la protecció de les imatges) i 
amb franqueig pagat.

Drets de propietat
*Els drets d’ús, distribució, divulgació, reproducció i 
exhibició de les obres premiades sempre pertanyeran als 
seus autors; no obstant això, estos els cedeixen a l’EMD 
de Jesús, per publicacions relacionades amb el Concurs i la 
promoció de la Fira de l’Oli i de la Garrofa.

Jurat
*Està constituït per Policarpo Hernández, fotògraf; per Pilar 
Madorrán, fotògrafa; per Carme Boix, artista gravadora; i 
presidit per Vicent Pellicer, fotògraf. Pot declarar qualsevol 
premi desert i la seua decisió serà inapel·lable. També té 
capacitat per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb la 
interpretació de les bases del Concurs.

ORGANITZA: EMD de Jesús

2N CONCURS
DE FOTOGRAFIA DE L’OLI, DE LA GARROFA I DE LA PEDRA SECA

DE JESÚS (2022)
L’EMD de Jesús, amb motiu de la celebració de la XXVII Fira de l’Oli i VI de la Garrofa us dona la benvinguda i us convida a 
participar en el 2n Concurs de Fotografia de l’Oli, de la Garrofa i de la Pedra Seca de Jesús.

9:30 h Concentració de Cavalls i a continuació, 
DESFILADA pels carrers de Jesús i 
Roquetes.

11.00h Missa i benedicció d’animals a càrrec 
dels Srs. Rectors de Jesús i Roquetes.

11.30h Ballada de Jotes a la Plaça del Pavelló.

12.15h Exhibició a càrrec dels membres del 
Club Ebre Agility.

FESTA DE SANT ANTONI
1993-2022

Diumenge, 23 de gener de 2022 A LA CARRETERA DE ROQUETES A JESÚS

Organitza:

Notes: 
Obligatori l’ús de mascareta i  de tots els protocols 
COVID.
Tots els gossos han de portar boç.
L’Organització no es fa responsable del mal que puguin 
ocasionar els animals.
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El passat diumenge, 21 de novembre, es va estrenar 
el nou camp de birles, situat a la zona del complex 
esportiu on també està el pavelló, la piscina, el 
gimnàs,  les pistes de pàdel i el recent estrenat 
espai de jocs. 

Es tracta d’una nova instal·lació, finançada i 
executada en la seva totalitat per l’EMD de Jesús, 
que compta amb 18 carrers de llançament i que 
reuneix totes les condicions per albergar qualsevol 
tipus de competició oficial de birles. 

L’estrena coincidí amb  la 4a jornada de la Lliga de 
Birles de les Terres de l’Ebre, on van ser presents 
nou clubs: Godall, Amposta, La Cava, Freginals, El 
Perelló, l’Aldea, Vinaròs, La Sènia i el Club Bitlles 
Catalònia de Jesús. En total van ser 14 equips i 
un equip infantil que van participar de la jornada, 
reunint a més d’un centenar d’esportistes.

A la mitja part de la tirada es va realitzar per part 

de l’EMD de Jesús i el Club Bitlles Catalònia de 
Jesús l’acte oficial d’inauguració del nou camp. 
Després d’uns breus parlaments es va lliurar un 
detall commemoratiu a tots els clubs participants. 
També van rebre aquest detall per la implicació i 
ajut al Club Bitlles Catalònia de Jesús i al món de 
les birles de les Terres de l’Ebre en general, els 
àrbitres Carmen i Joan, Jordi Torrente, president de 
la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles, i Gemma 
Millán, ex delegada de la Federació Catalana de 
Bitlles. 

Molt bon ambient i molt bones tirades en aquesta 
matinal esportiva. Des d’aquí desitjar molts d’èxits 
i encerts al Club Bitlles Catalònia de Jesús.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports

JESÚS ESTRENA EL NOU CAMP DE BIRLES AMB LA JORNADA DE 
LA LLIGA DE LES TERRES DE L’EBRE

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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CAMP DE BIRLES

31



NADALOBRES I MILLORES
AJARDINAMENT I MOBILIARI URBÀ

CAMP DE BIRLES
ARRANJAMENT DEL TALÚS I DELIMITACIÓ

MILORA ACÚSTICA SALA DE CONFERÈNCIES

MILLORA ACÚSTICA PAVELLÓ

MILLORA ACÚSTICA ESCOLA DE MÚSICA

NOU PIANO A L’ESCOLA DE MÚSICA



XXVII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE VI FIRA DE LA GARROFA
Arribades aquestes dates la Comissió Organitzadora 
de la Fira ja hem començat a reunir-nos per començar 
a treballar la propera edició. Aquesta serà ja la XXVII 
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i la VI Fira de la 
Garrofa. La data serà el darrer cap de setmana de 
febrer, els dies 25, 26 i 27.
Com recordareu, la passada edició va haver de fer-
se virtual a causa de la pandèmia. l’Organització 
teníem clar que no es podia deixar de costat al sector 
i per mig de la web firesvirtuals.cat vam crear una 
plataforma on els mateixos dies que hagués estat 
la Fira, podíem oferir als visitants una recreació dels 
actes que fem, i al mateix temps un espai on poder 
conèixer i comprar els productes dels diferents 
expositors que any rere any confien en nosaltres. 
L’Edició del 2022, de ben segur encara amb alguna 
mesura COVID, esperem poder realitzar-la ja de 
forma presencial. L’Organització estem valorant 
donada la bona experiència de l’edició passada i 
les bones dades de visitants de territoris d’arreu del 
món, combinar presencialitat i una part de virtualitat. 
Continuarem amb les activitats típiques d’aquests 
dies com les recreacions de les tasques pròpies de 
la recol•lecció de l’oliva, degustar i admirar a l’Àgora 
de l’Oli les botelles dels olis gourmet de qualitat 
extra verge, tallers, demostracions de gastronomia, 
exposicions, xarrades, concursos, teatre, visites a 
molins, música, cuina en directe, degustacions... Al 
costat d’EIG (Empreses Innovadores de la Garrofa) 
lliurarem en el marc de la Fira els premis d’un 
concurs de fotografia a nivell estatal que busca 
escollir lo millor garrofer de tota Espanya. 

També el prestigiós XXXVIII CONCURS AL TAST DELS 
OLIS d’on escollirem els millors olis de la fira. Les 
categories són: 
- PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DOP 

de les Terres de l’Ebre. Olis amb Denominació 
d’Origen Protegida (DOP) del Baix Ebre-Montsià i 
la Terra Alta.

- Premi in Memoriam al Sr. Joan Rodríguez Andreu.
- PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA de 

les Terres de l’Ebre sense DOP.
- PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA 

ECOLÒGIC.
- PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA.
- PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE. Productors 

particulars i de collita pròpia.
Podreu consultar totes les bases a la web www.
jesus.cat

Aprofitem des d’aquí a animar-vos a participar 
d’aquests dies al màxim. Volem que tothom 
s’impliqui al màxim de la Fira i per això us convidem 
a vestir-vos de pagesos i pageses de l’època, i que 
els carrers i places de Jesús siguin un veritable 
viatge al passat.  A més de participar també us 
demanem que no dubteu en fer-nos arribar propostes 
i suggeriments que penseu puguem incloure a la 
programació d’aquests dies.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de la Fira

XXVII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE 
L’EBRE VI FIRA DE LA GARROFA

La comissió organitzadora, 
us convidem a viure-les 

vestits de pagès i pagesa.

#somdeJesús

MILLORA ACÚSTICA PAVELLÓ

MILLORA ACÚSTICA ESCOLA DE MÚSICA
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21è CONCURS DE PINTURA DE JESÚS – ANY 2022
BASES

L’EMD de Jesús convoca el 21è Concurs de Pintura de 
Jesús obert a totes les pintores i pintors que hi vulguen 
participar.
S’hi convoquen tres categories amb una temàtica única: 
el món del camp, de l’oli i de la garrofa.

Categoria Infantil
Reservada exclusivament per als alumnes de P5 fins a 
2n de Primària.
La tècnica i les dimensions de les obres presentades 
són lliures.

PREMIS:
- 1r premi: Obsequi i diploma.
- 2n premi: Obsequi.
- 3r premi: Obsequi.
- Premi especial Fira de l’Oli: Obra de temàtica 

relacionada amb qualsevol aspecte de la Fira. 
Obsequi patrocinat per Muniatto Xou.

Totes les obres presentades, incloses les premiades, 
seran retornades.

Categoria Júnior
Reservada exclusivament per als alumnes de 3r fins a 
6è de Primària en la modalitat de pintura.
La tècnica i les dimensions de les obres presentades 
són lliures.

PREMIS:
- 1r Premi: Obsequi i diploma.
- 2n Premi: Obsequi.
- 3r Premi: Obsequi.

Totes les obres presentades, incloses les premiades, 
seran retornades.
Els premis de les categories Infantil i Júnior seran 
patrocinats per: Electrodomèstics Altadill, Gascó 
Joguines, GIS, Godofredo Capella, Nati dolços & festa, 
Offi Complet, Primitivo Conesa, Muniatto Xou i Sports 
Fevi.

Categoria General
Reservada per als participants majors de 16 anys (que 
ja els hagen complit en el moment del lliurament dels 
premis), tant de Jesús com d’altres poblacions.

PREMI:
1r Premi – Concurs de pintura de Jesús 2020.
Diploma i 500€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
2n Premi – Concurs de pintura de Jesús 2020.
Diploma i 150€ patrocinats per l’EMD de Jesús.

PREMI ARTISTA LOCAL:
1r Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2020.
Diploma i 300€ patrocinats per Royes i Materials Gisbert.

Les dues obres guanyadores del primer premi passaran 
a formar part del fons d’art de l’EMD.

Condicions Generals de participació:

 � S’admetran dues obres per artista com a màxim, que 
estaran muntades sobre suport sòlid i emmarcades 
amb motllura senzilla o llistó de fusta. 

 � Atenció! Tots els quadres han de portar les femelles 
–ja clavades– per poder-los penjar.

 � El tema ha de tractar específicament el món del 
camp, de l’oli i de la garrofa. La tècnica és lliure.

 � Les obres es presentaran signades, i s’hi adherirà 
la butlleta “C” que hi ha al  tríptic de les bases, 
amb totes les dades que s’hi demanen. A més, serà 
necessari presentar còpia del DNI.

 � Serà condició indispensable que les obres 
presentades no hagen estat premiades en cap altre 
concurs.

 � S’acompanyarà una fotografia de cada obra 
presentada, així com un breu currículum de l’autor/a.

 � Un cop realitzada la valoració de la Categoria 
General, amb tots els artistes locals que s’hagen 
presentat i que així ho hagen fet constar a la butlleta 
de participació, es realitzarà una segona valoració 
per tal d’establir el Premi Artista Local.

 � Els premis no seran divisibles.
 � El termini d’admissió de les obres serà fins a les 

13.00h del divendres 4 de febrer de 2022. Caldrà 
lliurar-les a nom de l’EMD de Jesús i a l’adreça Plaça 
Pati de la Immaculada, 1 - 43590, Jesús.

 � Amb el conjunt de les obres rebudes es farà una 
exposició durant la celebració de la Fira de l’Oli i de 
la Garrofa.

 � El lliurament del premis s’efectuarà el dissabte 
26 de febrer, dintre dels actes de celebració de la 
XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i VI 
Fira de la Garrofa.

 � El jurat estarà format per artistes de vàlua 
reconeguda i la seua decisió serà inapel·lable. 
N’actuarà com a secretària Mònica Sales de la Cruz, 
regidora de cultura de l’EMD de Jesús.

 � L’EMD de Jesús tindrà cura de la conservació 
i vigilància de les obres rebudes, però no es 
farà responsable de les possibles pèrdues o 
desperfectes que es puguen produir durant el 
transport. Per tal d’evitar problemes, si el quadre 
ha d’arribar mitjançant missatgeria demanem que 
autoritzeu l’empresa a obrir el paquet al moment de 
lliurar-lo a l’oficina de l’EMD de Jesús.

 � Les obres no premiades es podran recollir en 
finalitzar l’exposició, que durarà fins a l’11 de març 
de 2022. A partir dels 3 mesos de la cloenda, si les 
obres no s’han passat a recollir formaran part del 
patrimoni de l’EMD de Jesús.

 � El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes 
bases, la conformitat amb la decisió del jurat i la 
renúncia a qualsevol reclamació legal.

 � Per a més informació, podeu dirigir-vos a l’EMD de 
Jesús (977 500 735 / emd.jesus@altanet.org).

Jesús, novembre de 2021

34



DESPERFECTES AIGUATS



NADALFOTOS

36



13 de novembre, com sempre ens trobem a les 10 a 
la pèrgola i marxem a la Sénia, a les 11 hem quedat 
a l’oficina  de Turisme en Jordi, el guia,   que ens 
donarà a conèixer el Camp d’aviació de la Sénia. 
A pocs quilòmetres del centre urbà se situa el 
Camp d’aviació de la Sénia, allí visitem la casa de 
comandament, el refugi i la situació on estaven les 
tres pistes d’aterratge.
Mica en mica ens explica la seva història, el perquè  
de la seva construcció al municipi de la Sénia, i 
per què sent una construcció de l’ exèrcit republicà 
també va ser seu de la Legió Còndor. Observem 
amb gran   curiositat   tots els objectes exposats: 
uniformes, munició, condecoracions, objectes de la 
vida quotidiana i moltes fotografies dels militars; 
no ens cansem d’ escoltar les explicacions i les 
anècdotes. Tot això ens porta a una reflexió molt 

important, és necessari conèixer la historia i els 
enormes danys que comporten les guerres per a 
que no es repeteixin.
Després visitem el centre d’ aviació històrica, on 
un grup de voluntaris amants de l’ aeronàutica 
restauren avions originals o rèpliques dels models 
que van tenir vinculació amb el camp d’ aviació i 
també podem observar-hi una gran quantitat de 
fotografies i objectes militars. 
Estem fascinats per conèixer una mica més de la 
nostra historia i, a la vegada, també entristits per la 
situació que van passar molts dels nostres pares i 
iaios.
Ens acomiadem fins a la propera, al mes de 
desembre.

Isa Alcoverro 

SANT JOSEP CULTURAL

Desprès d’un llarg temps sense poder retrobar-nos 
pel maleït COVID, avui per fi hem pogut reemprendre 
les nostres estimades sortides a la natura en grup. 
Així és com amb moltes ganes i il·lusió ens hem 
reunit al lloc de costum. Tots volíem xerrar per posar-
nos al dia de tot el que ens havia succeït durant 
aquest temps de pandèmia.
El dia es presenta força agradable, el sol ens 
acompanya i la temperatura és molt bona.
Ens agrupem amb els cotxes i marxem cap a la font 
del Mascar.
Primer que tot, esmorzem per tenir forces. Respirem, 
omplim els pulmons d’aire fresc i esperançador. 
Fem uns pocs exercicis d’escalfament... (estem 
“rovellats” per la falta d’exercici) i ja estem preparats 
per a l’aventura que ens espera.
Xerra que xerraràs, seguim la sendera que ens 
portarà fins a la mola de Catí. Enguany, el temps 
d’aquest mes ha sigut generós en pluges i tenim el 
pressentiment que trobarem algun que altre rovelló. 
Costa amunt no deixem d’anar mirant per si en 
trobem.
Arribem a la cova Fosca, que amb el seu portal de 
pedra ens acull cerimoniosament. És bastant gran 
però, no obstant, és acollidora. Sentim les aromes 
de les plantes, que amb la humitat que queda de la 
nit s’intensifiquen. Embriagats per la natura arribem 
dalt de la mola de Catí.
Espectacular! La claredat del dia ens permet gaudir 
d’unes vistes panoràmiques diàfanes i meravelloses. 
Som com gegants admirant el seu gran territori, que 
per la llunyania es manifesta impregnat de petites 

poblacions.
Estem gaudint d’allò més, el bosc ens acull i ens 
envolta. Les sensacions s’intensifiquen, harmonia, 
benestar, pau, serenor...; ens mimetitzem amb la 
natura. Seguint la drecera arribem a un lloc màgic, 
és la font de Bunyols. Un moixonet ens dona la 
benvinguda amb el seu cant harmoniós. Descansem 
una estona i seguim la nostra ruta. Anem pel camí 
dels Mamelots absorbint la bellesa de l’entorn i 
busquem un lloc adient per dinar. La petita tertúlia 
de després sempre és un moment molt agradable 
de relax i germanor. Amunt! És hora de seguir 
caminant. Arribem a les puntes de Polit. Fabuloses 
vistes, on s’abraça molt de terreny i el precipici és 
imponent. Admirem el paisatge tan fantàstic que 
tenim al davant. Continuant pel camí de la Galiasa 
hi trobem arbres monumentals, especialment són 
pins, tant en les seves varietats de pi negral com de 
pi rogenc (agafarà el nom depenent de la seva fusta 
i característiques de les fulles). N’hi han alguns de 
molt alts i rames amb formes capritxoses. Un pi 
rogenc ens acull amb els seus braços invitant-nos a 
entrar dintre del seu món. Una autèntica meravella 
de la natura. Ara el camí ja és més lleuger perquè 
preferentment és costa avall. Fins que arribem al 
pla d’Avària. I ja per la pista anem fins al Mascar 
on tenim els cotxes. Avui ha sigut un dia intens, 
ple d’emocions i hem gaudit d’un veritable bany 
de bosc. Ens reagrupem tots i fem uns exercicis 
d’estirament. Contents i feliços per les experiències 
que hem viscut, ens acomiadem  fins a la propera.

Amparo Monllau

SORTIDA MOLA DE CATÍ – 25/09/2021
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Aquest any el Casal Jesusenc serà després de molts anys 
el lloc on els patges reials faran la recollida de cartes 
que els nostres amics de l’entitat de Cavalcada de Reis 
ens ajudaran. Serà el proper 19 de Desembre.
Voldríem també donar la benvinguda a un nou membre de 
junta que amb molta força i creativitat ens ajudarà a fer 
de l’entintat ja fundada 15 de juliol de 1976. 
És una de les entitats més antigues del territori. Donem 
gràcies per voler apuntar-se a esta aventura de solidaritat 
a Ivan Cubells. GRÀCIES!!!
Aquest any també farem el concurs de nadales en què 
les xiquetes i xiquets del nostres centres educatius del 
poble hi participen IES Daniel Mangraner i CEIP Sant 
Jordi.
Donant gràcies a la comunitat educativa dels respectius 
centres per estar colze amb colze amb l’entitat (sempre 
estarem amb l’educació).
També que des de l’entitat aquest any que començarem, 
treballarem per cohesionar totes les entitats d’una 
manera que ens faci més homogenis, invitant a 
interaccionar entre totes sense un punt central sinó 
creant una autèntica xarxa de veïns.

Els fins de l’associació són:

 • Defensar els interessos de Jesús a fi d’aconseguir la 
millora constant de la qualitat de vida de totes les 
persones que hi viuen. Amb aquestes finalitats podrà 
organitzar les activitats que consideri convenients.

 • Vetllar pel benestar social de tots els veïns, així com 
la realització d’activitats recreatives i de bon veïnatge 
que redundin en benefici de les condicions materials 
de Jesús.

 • Dirigir-se als poders públics per aconseguir la 
instal·lació o millora dels serveis públics.

 • Canalitzar les aspiracions dels seus associats i 
associades per a la promoció i defensa dels interessos 
comuns.

 • Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i 
desenvolupar activitats culturals, estudis, actes, 
espectacles, festes tradicionals, activitats lúdiques i, en 
general, aquelles iniciatives que es considerin d’interès 
general i conforme a la seva actuació per a millora i 
desenvolupament de la comunitat ciutadana.

 • Promoure la formació complementària de la joventut 
de Jesús, mitjançant activitats culturals i recreatives, 
col·laborant en aquest fi amb d’altres organitzacions 
amb interessos comuns o finalitats similars.

 • Defensar i protegir el patrimoni històric i artístic de 
Jesús.

 • Col·laborar en el disseny d’un marc de convivència 
entre els veïns, lluitar per la seva qualitat de vida i 
recuperar el seu esperit cívic.

 • Organitzar aquelles activitats d’educació ambiental que 
capacitin als veïns per a l’acció davant els problemes 
socioambientals i que fomentin un canvi d’actituds cap 
a un desenvolupament sostenible.

 • En general, qualsevol acció en millora de la qualitat de 
vida de Jesús.

Aquest any en la no quant menys esperada cavalcada 
de Reis, l’Associació estarà pressent per tercer any a la 
plaça de la Creu amb la xocolatada popular i fer que amb 
xocolata i un cremat, la tarda freda de gener ens passi 
més comfortable.
Anotar que aquest últim trimestre l’activitat de l’entitat ha 
estat molt profitosa envers a transmetre les inquietuds i 
queixes dels veïns per la situació del nostre poble.
Indicar que totes aquestes accions es fan des de la 
vessant constructiva en la qual tots som partícips.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
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Informarem properament als socis de la data per la 
junta general, a veure si les condicions sanitàries ens 
permeten retrobar-nos.
Comentar que ja s’està treballant per la 38ª Convocatòria 
dels premis literaris Jesús Catalònia.
Desitjar-vos unes bones festes a totes i tos, que la bondat 
s’estengui en estes dates i ferla extensible la resta de 
l’any, a este univers no només estem natros hi ha gent 
que pateix i la compassió ha d’esser lo pal de paller.
El mon globalitzat ens aïlla com a persones i només la 

comunitat es fa gran si l’impuls de l’individu es sincer i 
l’impuls desapareix sense la comprensió de la comunitat.
Correu electrònic: aavvjesuscat@gmail.com
Bloc: https://aavvjesuscat.wordpress.com/
Facebook i Instagram

«Tenim una addicció als nostres propis pensaments i, si 
no els modifiquem, no podrem transformar res»

La Junta Directiva de l’A.VV. 
JESUS CATALONIA casal jesusenc
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Des de la seva creació, fa prop d’una dècada, 
l’Assemblea Nacional Catalana ha treballat i continua 
treballant incansablement per assolir la independència 
de Catalunya.
Durant aquets periode, l’actitud antidemocràtica, repres-
siva i violenta de l’Estat espanyol, ens ha demostrat que, 
pel la via unilateral, o via dels fets, és també la via realista 
i l’única possible per assolir la independència. Aquesta 
via ha estat, al llarg de la història, la més utilitzada pels 
estats de nova creació per assolir la inde pendència.
En aquestes línies us volem informar, del Congrés 
que va organitzar l’ANC per estudiar i analitzar els pro-
cessos d’independència de les repúbliques bàltiques i 
d’Eslovènia, des de diferents eixos, com l’econòmic, 
la defensa i la seguretat, les relacions interna cionals,  
els processos constituents o les es tratègies de 
desobediència civil.

EIX ECONÒMIC:
És imprescindible abordar un procés d’independència 
des d’una visió d’estat, incloent una estratègia sòlida en 
política d’economia. Comptar amb una política econòmica 
pròpia és imprescindible per a un reconeixement 
internacional, així com per a la integració immediata com 
a nou actor en l’economia mundial. En aquests moments 
Catalunya no està preparada per a l’autofinançament i 
la presa de decisions autònomes. Les campanyes per 
aconseguir la sobirania fiscal són essencials per a una 
transició ràpida cap a una economia independent, però 
cal abordar qüestions com la creació d’un Banc Central 
Català

EIX INTERNACIONAL:
És fonamental identificar quins són els interessos 
potencials d’aquells estats que poden donar suport 
o reconèixer la independència, i no concentrar tots els 
esforços paradi plomàtics en un sol país, encara que 
sigui molt poderós.

SEGURETAT I DEFENSA:
Enfrontats a un estat opressor com l’espanyol, s’ha 
de preveure i donar resposta a la repressió i l’ús de la 
violència que es desplegarà per defensar la seva unitat 
territorial. En aquests moments Catalunya no està 
preparada per defensar-se militarment, sent necessària 
la lluita no-violenta, la desobediència civil i la defensa 
civil.

PROCESSOS CONSTITUENTS: 
Els processos constituents no poden allargar-se ad 
eternum en el temps, sino que han d’aprofitar les 

finestres d’oportunitats històriques que es presenten. El 
procés constituent per anticipació hauria de basar-se en 
el principi Gramscià de crear institucions paral·leles a 
l’estat, que posin en dubte i debilitin la seva legitimitat 
i utilitat. Exposar a nivell internacional que una nació 
té experiència prèvia en l’exercici de la seva sobirania, 
reforça la legitimitat de les seves reclamacions. La 
comunitat internacional prioritza la continuïtat i la 
seguretat jurídiques i castiga els buits de poder, vinguin 
d’on vinguin. La promulgació i implementació de legislació 
alternativa és una de les millors formes pacífiques per 
accelerar la crisi d’un estat que vol mantenir la seva 
integritat territorial. La comunitat internacional valora 
els processos independentistes inclusius, democràtics 
i que protegeixen els drets humans i les seves pròpies 
minories.

DESOBEDENCIA CÍVIL I ESTRATÈGIES DE CONTROL DEL 
TERRITORI:
A manca d’unes forces de defensa pròpies, l’acció 
determinada de la població civil és un element clau. La 
desobediència civil ha de girar entorn de la no-cooperació 
(política i social) i la no-violència i el seu objectiu és fer 
ingovernable un territori per a les forces d’ocupació i 
incrementar dramàticament el cost de mantenir la unitat 
territorial. Cal cercar alternatives que incrementin la 
sobirania econòmica del territori que es vol independitzar. 
La dualitat en el poder és un element fonamental, amb 
la creació d’institucions políti ques i civils fora del control 
de l’estat que representin el moviment independentista 
i reforcin la seva legitimitat a nivell intern i internacional, 
erosionant progressivament la legitimitat de les autoritats 
ocupants.
Per qui vulgui tenir més informació sobre el Congrés, 
s’ha editat  Llibre blanc del Congrés d’Independències 
Unilaterals – La via dels fets, el podeu trobar al web de 
l’ANC.
Com estem veient continuament els atacs que tenim a la 
nostra nació pels poders de l’estat espanyol, ens agradi 
o no, la via Unilateral potser siga l’única sortida que 
tinguessem per ser realment Independents.
Un altre fet a assenyalar, és que l’ANC, està entre les 
entitats impulsores del Consell per la República. El passat 
14 de novembre es va constituir a Canet de Rosselló, a la 
Catalunya Nord, l’assemblea de representants del consell 
per la República. En les eleccions van sortir escollits els 
ebrencs, per la part ciutadana, Rai Lopez i Jordi Romeva, 
que des d’aquí felicitem.

Continuem treballant per la INDEPENDÈNCIA
Jesús x Independència

CONTINUEM TREBALLANT PER LA INDEPENDÈNCIA: LA VIA UNILATERAL
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Estimats socis/sòcies. Desitgem que estes tots bé i 
amb ànims renovats de recuperar les nostres activitats 
després de tant de temps de restriccions. Semblava que 
anàvem a millor en lo referent a la pandémia, però ara 
tornem a empitjorar en quant a xifres i contagis, aixó vol 
dir que no hem de baixar la guàrdia i seguir amb totes les 
mesures preventives.
Per ara estem oberts en horari habitual, de dilluns a 
divendres de 10 a 12.
El 24 d’octubre per fi vam poder celebrar l’assemblea 
general en la qual es van aprovar els comptes dels anys 
2019 i 2020.
Un dels punts  del dia era la caducitat des del març del 
mandat de l’actual junta, que ara estava en funcions. El 
President va posar el càrrec a disposició de l’assemblea, 
preguntant als socis presents si algú volia ocupar el seu 
lloc. Ningú es va oferir per al càrrec i per poder continuar 
amb el funcionament del Casal, el President i la resta 
de la junta ens vam oferir a continuar fins la propera 
assemblea, en la qual es tornarà a demanar si hi ha algú 
interessat en ocupar el càrrec.
També vam comunicar que la Sra Carmen Cugat, vocal de 
la junta deixava el càrrec per motius familiars.

Tots el punts de l’assemblea van ser acceptas per 
unanimitat pels socis/es presents.
I ara continuant amb les nostres activitats, ja hem iniciat 
les sessions de ball dels diumenges, aixó sí, amb les 
mesures adients (ús mascareta, presentació certificat 
COVID, ventilació de la sala de ball).
Vam començar amb menys gent de l’habitual però 
esperem que l’assistència vagi augmentant i animem als 
socis a gaudir de les tardes dels diumenges amb bona 
música i millor companya.
També us recordem, que ja tenim en marxa el viatge de 
PRENADAL a la Vall de Núria i ens queden molt poques 
places, a veure si algú s’anima i s’apunta. Com tota 
activitat el viatge queda subjecte a canvis deguts a la 
situació sanitària que estem vivint.
Res més, i com ja són properes les Festes Nadalenques, 
us desitgem un bon Nadals i Any nou. Aquest any, pels 
motius aliens a nosaltres la junta va acordar, davant la 
situació d’incertesa, no organitzar el sopar com altres 
anys.

Una forta abraçada i salutacions.
LA JUNTA

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS

EXPOSICIÓ COLORS MEDITERRANIS, DE LA JESUSENCA
MERCEDES SOLÉ MALLÉN A L’ESPAI IMMART

JOSÉ BORT EXPOSA A SANTA BÀRBARA NOVES PLACES D’APARCAMENT
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Els 7C acabem l’any d’una manera positiva, després 
d’aquest estiu estrany sense correfocs, sembla que 
tot va tornant a agafar inèrcia.
Diumenge 3 d’octubre vam celebrar l’últim acte de 
les Festes Majors de Sant Francesc. La colla infantil 
va poder fer diverses enceses, de segur que ho van 
gaudir de valent, i va quedar palès que el 7C té una 
pedrera que apunta maneres! Tot seguit es va seguir 
amb la lectura dels esperats versots, que tot i la pluja 
es van recitar del primer a l’últim, deixant molts de 
somriures entre el públic assistent. Els Grallers de 
Jesús van participar tocant peces del seu repertori 
i acompanyant-nos durant tot l’acte. Per desgràcia, 
les enceses finals per part dels diables, diablesses i 
Hydracus no es van poder dur a terme a causa de la 
intensa pluja.
Passat més o menys un mes, vam ser els encarregats 
de tancar les festes de Sant Martí de Xerta amb un 
castell de foc des dels terrats. Vam disparar des de 5 
terrats situats a diferents punts de la població, creant 
un efecte visual preciós. Els xertolins i xertolines ens 
han fet arribar la seua satisfacció amb l’espectacle. 
Esperem tornar-hi l’any que ve.
Dissabte 20 de novembre, per tal d’aportar el 
nostre granet d’arena al Cucaferafolk, vam posar 
una paradeta, com moltes altres entitats de l’àmbit 
cultural, popular i tradicional. Allí les xiquetes i xiquets 
van poder dur a terme diferents activitats i es va fer 
divulgació de l’acció de la nostra entitat. A més, entre 
tots els participants es va sortejar una cistella amb 
elements pirotècnics i equipatge dels 7C. Ja a la 
tarda, Hydracus va assistir a la plantada de bèsties 
davant de la catedral. Cap al vespre totes les bèsties 
van desfilar cap al museu de Tortosa on van passar 
tota la setmana descansant i allí van ser visitades per 
molts col·legis.
El següent cap de setmana, acompanyats dels Grallers 
de Jesús, Hydracus va participar en la cercavila fins a 
la plaça de l’Ajuntament. Ja cap a la tarda, es va dur 
a terme el concurs d’exhibició d’enceses, on les 10 
bèsties que havien assistit a la cercavila competien 
ferotgement. El concurs constava de tres enceses. La 
primera era una batalla de foc, ens va tocar contra 
el temible drac Badalot dels diables de l’Arboç. Però 
Hydracus no es va deixar atemorir, demostrant la temible 
bèstia de foc que és. Després es van desenvolupar 
una encesa individual de cada bèstia i una final de 
col·lectiva. En totes dues Hydracus va estar excels. 
Tant és així que els 7C vam aconseguir el tercer premi, 
sortint victoriosos de les terres Tortosines.
La Junta aprofita aquestes línies per desitjar un Bon 
Nadal i un Feliç Any Nou a totes les jesusenques i 
jesusencs.

Associació Cultural i Juvenil 7C
-Junta dels 7C-

Salut i Foc!!

FI DE TEMPORADA 2021

Fotos de Cristina Bonavila, Lluís Casetes,
Roman Borrull i Pere Panisello
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Que puc de dir del senyor Ramon?? Ens unia una 
amistat personal, el seu tarannà el compartiem 
plenament, ja que al llarg dels vint-i-sis anys de la 
nostra Fira de l’Oli, ell desdel primer dia va estar 
present com a membre de la Comissió Organitzadora.
Amb els seus suggeriments i comentaris per millorar, 
els membres de la Comissió hem pogut captar les 
seves idees, la seva aportació a que la Fira de l’Oli de 
les Terres de L’Ebre, tingue un protagonisme al nostre 
poble i com no a les Terres de l’Ebre. 
Ell, sempre disposat a ajudar a treballar per la Fira; 
però els anys ens pesen a tothom, la seva voluntat 
d’estar present a totes les reunions per preparar una 
nova edició, allí estava el senyor Ramón, al peu del 
canó. 
Si per dificultats de mobilitat física, de mal temps, tant 
de pluja com de fred, un company de l’organització 
l’anava a buscar i posteriorment el retornava a la seva 
casa al final de la reunió.
Mai va dir que NO. La seva presència era un referent 
per tots els components de la comissió organitzadora. 
Com les reunions prèvies i preparatius de la Fira es fan 
a partir de les 20 hores de la tarda entre els mesos de 
novembre fins al febrer, li diem: Per què ha vingut amb 
aquest mal temps? Abrigues que es pot refredar! però 
ell, amb una simple rialla, compreniem que volia estar.
L’any 2001, a la VI Edició de la Fira, se’l va proposar 
per ser cofrare d’honor de la Confraria de la Mare 
de Déu de l’Olivera, que aquest any va fer la seva 
presentació oficial a la Fira i a les Terres de l’Ebre.
El Senyor Ramon va acceptar amb humilitat ser 
cofrade juntament amb altres membres. En el ritual de 
les normes estatutàries de la Cofradia en el moment 
d’acceptació, va ser ungit amb l’oli d’oliva, la imposició 
de la Medalla i la bata de confrare.  
L’any 2008, va acceptar la Inauguració de la Jornada 
Tècnica i Pràctica d’Esporga l’Olivera- Aspectes 
Generals d’una novedosa poda”. En principi, el senyor 
Ramon va dir que no, que ell no era l’encarregat de 
presentar la jornada, no li corresponia. Tot seguit 
fem una petita i animada xerrada i accepta fer l’acte 
inaugural de la jornada.
Aquell any se’n va parlar molt d’aquesta nova tècnica 
de poda, amb comentaris de tota mena tant a favor 
com en contra. 
I podríem continuar… (26 anys de Fira), però el 
màxim reconeixement i gran encert, per part de tota 
la COMISSIÓ ORGANITZADORA, per unanimitat l’any 
2018 el XXXIV Concurs al Tast dels Olis de les Terres 
de L’EBRE fou que la Presidència d’Honor del Comitè 
Organitzador, havia de recaure en el senyor Ramon, 
pagès amb tota una vida dedicada a la terra i sobre 
tot allò que envolta l’oli d’oliva, a més de ser impulsor 
i membre de la seva comissió organitzadora des dels 
inicis de la Fira. Sempre la vostra resposta era un SI, 
això ho tenim molt present.

EN MEMÒRIA DE RAMON FÀBREGUES VALLDEPÉREZ

Tota la família del senyor RAMON FABREGUES 
VALLDEPEREZ volem agrair enormement 
totes les mostres de condol rebudes. Sentim 
moltíssim la seva pèrdua, però a la vegada 
ens sentim d’allò més satisfets per l’estima i 
apreci envers la seva persona.
De tot cor, moltes gràcies.
Descansa en pau.

El vostre buit físic el trobarem a faltar a les reunions, 
però el senyor Ramon des de la casa del Pare ens 
seguirà guiant i orientant, perquè la propera edició de 
la Fira de Oli de l’any 2022, tingui l’esplendor que es 
mereix. 
Per a les vostres estimades MONTSE, esposa i filla, 
així com la resta de familiars, guardeu en el vostre 
record l’orgull d’haver pogut comptar amb un home 
enamorat i defensor del nostre poble.
Senyor Ramon, Descansi en Pau.

José Ramon Valles i Canalda 
President de la Fira de l’Oli
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La família Andreu Solà vol 
agrair totes les mostres de 
suport i condol rebudes per 
tothom. Ens hem sentit molt 
acompanyats. Moltes gràcies.

MANEL
ANDREU CASES

CARTA D’UN FILLOL AL SEU PADRÍ:
Padrí, t’escric estes quatre lletres per intentar 
expressar tot allò que sento. Te’n vas anar tan ràpid, 
que no mon vàrem donar compte, sense temps a 
traslladar estos sentiments en unes paraules que, 
n’estic segur, l’emoció no m’hauria permès acabar de 
dir el dia del teu comiat.
Des de molt petit esperava les vacances d’estiu per 
gaudir a casa vostra de la teva companyia, de la 
padrina i, com no, de ma cosina Montse, que ha sigut 
la germana que no tenia a casa, on tots érem xicots. 
Padrí, saps que heu sigut els meus segons pares.
Quan es van emportar els meus pares, de seguida em 
vau acollir com un fill més de la casa, fins que em vaig 
casar i, llavors, vau rebre a la Pepi com una nora més 
de la família.
Després, amb el pas dels anys, van anar venint els 
teus néts: David, Albert i Francesc.
Quan jo venia amb tu i la padrina, la gent vos dia 
“quins tres netets més guapos teniu” i tu sempre 
contestaves “encara en falta un altre”, referint-te al 
nostre fill Ivan.
De casa me va tocar un tros de terra a Santa Bàrbara 
i, en ser de la família, vaig assumir l’obligació de tirar-
la endavant. Jo no parava de fer-te preguntes sobre la 

terra, i tu me n’explicaves milers de coses, fins que 
vas ajudar-me amb classes pràctiques.
Quins records! Encara ploro quan hi penso. Amb el 
teu suport, vas transformar aquella obligació, que jo 
m’havia creat, en la il·lusió i la passió que ara sento 
per la terra, sense la que no podria estar. Vaig pensar: 
“si la terra és tan important per a mon padrí, vol dir 
que deu ser una cosa molt bona”.
Padrí, ara que estàs allí dalt, dona records al tio 
Sisquet, a la tia Rosa, com no a mons pares, i també 
al meu sogre Pepe. D’una cosa sí que n’estic segur: 
totes les oliveres, tarongers i jardins, estaran ben 
cuidats. No fa molts dies, mentre arruixava les oliveres 
-ja saps a Santa Bàrbara, a partir de les 11 del matí, 
quasi sempre es gira l’aire- vaig demanar-te: “Ja que 
estàs aquí dalt, tanca la porta perquè no passi l’aire”. 
I així va ser.
La teva família, amistats, i el poble de Jesús sencer, 
sempre et trobaran a faltar, però ni t’imagines com t’hi 
trobaré jo. Ja no podré preguntar-te res més referent 
a la terra, ni parlar del grau de les olives, ni del 
rendiment... Sols me queda donar-te les gràcies per 
caminar al teu costat tots aquests anys, i transmetre’m 
uns valors humans tan valiosos per a mi.
Una forta abraçada del teu fillol, que mai t’oblidarà.

Ramón Arrufat Turón  

TERESA CLUA VILANOVA
El passat 3 d’octubre, ens va deixar Teresa 
Clua Vilanova “la matalapera”.
La seva família us agraeix les mostres de 
condol, suport i estima rebudes en aquests 
moments difícils.
Així mateix, també volem donar les gràcies 

al personal de l’Hospital de la Santa Creu, 
especialment a tot el personal de la segona 
planta de Subaguts, els quals han mostrat 
la seva professionalitat i humanitat.
Gràcies per tot.
Família Suñer Clua

Jesús, octubre 2021
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ASSIDE
ASSIDE (Associació per la Integració de les persones 
amb Discapacitat de l’Ebre) continuem treballant per fer-
nos visibles a la societat i reivindicar els nostres drets. 
Així hem participat en la Festa d’Entitats Socials que es 
va celebrar el passat mes de novembre al Parc Teodor 
González amb gran afluència de gent. Vam oferir una 
petita activitat, parar una taula amb cadira de rodes, 
inclosa en la gimcana general de la Festa, on els molts 
participants van comprovar la dificultat que tenim per 
realitzar qualsevol activitat quotidiana.  

També som solidaris, així varis membres d’ASSIDE vam 
participar en la trobada cultural solidària per l’Alzheimer 
que va organitzar Jesús es Mou el mes d’octubre. 

Hem reprès la nova temporada del programa de ràdio 
Una Mirada Inclusiva a ràdio Tortosa. El de l’octubre 
dedicat a les activitats realitzades a la capital del 
Montsià dins el marc ’’Amposta, ciutat diversa’’ durant el 
mes de setembre dedicat a les persones amb diversitat 
funcional física i sensorial. I el programa de novembre 
destinat a Ricardo Ten, esportista valencià que va perdre 
els dos braços i una cama en un accident elèctric que 
ha aconseguit molts títols en campionats d’Espanya, 
d’Europa i a nivell mundial, i també als Jocs Paralímpics, 
com a nedador i ciclista. Podeu recuperar-los als podcasts 
de ràdio Tortosa o al nostre Facebook (assideebre).

ASSIDE estem molt satisfets perquè, tant la ciutadania 
de Jesús com la de Tortosa, ens heu seleccionat les 
nostres propostes dins dels pressupostos participatius 
respectius. Així, a Jesús es podrà suavitzar la rampa, 
eixamplar-la i posar barana a la vorera de l’entrada per la 
C12 al costat del semàfor; i a Tortosa es podrà corregir 
l’accessibilitat de 50 passos de vianants al barri de St. 
Llàtzer. Gràcies! Recordem que d’aquestes millores se’n 
beneficiarà també la població en general. 

El 3D és el Dia Internacional de les persones amb 
Discapacitat, i enguany ho hem pogut commemorar al 
carrer, després que l’any passat només vam poder divulgar 
per les xarxes uns micro-vídeos durant la setmana. Però 
aquest dissabte 4 de desembre a la plaça de l’ajuntament 
de Tortosa hem realitzat una performance, «Dinamitant 

obstacles», realitzada i creada per membres d’ASSIDE i 
dirigida per l’actriu i creadora jesusenca Gemma Ginovart: 
hem imaginat un món ideal però la realitat ens fa 
reivindicar de forma molt sentida canvis en els aspectes 
que ens marginen. L’acte es va concloure amb la lectura 
del Manifest i amb totes les persones assistents amb 
discapacitat juntes a «l’escenari». Vam gaudir molt i els 
nervis es van veure compensats per la gran afluència 
de gent i per les impressions que ens van traslladar, a 
banda de despertar algunes consciències. Agrair molt 
especialment a l’equip de govern de l’EMD la seua 
col·laboració i assistència a l’acte, i a l’ajuntament de 
Tortosa el suport logístic i assistència en ple. Esmentar 
també que a Amposta cada dia, i durant la setmana, hem 
emès per Amposta Ràdio unes càpsules de sensibilització 
referents al nostre col·lectiu, conjuntament amb APASA i 
IFE (Itineraris Formatius Específics) de l’INS Montsià.  

 

Us desitgem que passeu unes Bones Festes Nadalenques!
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Deixàvem l’últim informatiu a les acaballes d’una 
excel·lent pretemporada i ens retrobem als vols del 
Nadal amb el Primer Equip del nostre Club liderant 
la classificació del grup 1er de la 3a Catalana i amb 
una trajectòria impecable, bon joc i molts gols.
L’Equip Filial en evolució ascendent, ocupa les 
posicions capdavanteres de la classificació de 4a 
Catalana.
I el nostre Futbol Base continua amb els seus 
entrenaments i partits, defensant la samarreta, el 
club i el poble, omplint de color verd els camps de 
les Terres de l’Ebre.
De moment (toquem fusta), la pandèmia no ens està 
impedint que pares, mares, avis, familiars, amics i 
seguidors ens puguem trobar a la Santa Creu.
Durant el mes d’octubre vam poder fer les 
presentacions dels dos equips amateurs i de tot el 
futbol base on vam aprofitar per reconèixer la tasca 
realitzada durant tants anys a Cinta, Mele i Àlex.
Moltes gràcies a ells i moltes gràcies també als 
que vau voler-nos acompanyar. Gràcies a mares i 
pares, familiars, socis i amics. També gràcies a les 

autoritats i a tots els espònsors i col·laboradors.
El nostre club continua endavant, amb més 
seguidors, patrocinadors, més jugadors i jugadores 
i és per això que us emplacem a tots i totes a seguir 
donant suport als nostres equips com heu fet fins 
ara.
Aquest mes de desembre ens pot visitar el Pare 
Noel, que l’any passat va haver de comunicar-se 
amb la nostra canalla de forma telemàtica i podrem 
gaudir d’una xocolatada.
Us emplacem a trobar-nos el dia 2 de gener de 
2022 en què serà l’XI Torneig Terra Rubra el qual 
podem recuperar després de dues temporades on 
la Covid19 ens ho havia impedit.
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

CATALÒNIA
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El passat 3 d’octubre de 2021, dins del marc de les 
festes de Sant Francesc, l’Associació Jesús es mou 
vàrem dur a terme la caminada cultural solidària, 
aquest cop en benefici de la lluita contra l’Alzheimer 
contribuint amb l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre.
La caminada transcorria per llocs idíl·lics del poble, 
passant així pel convent de les germanes Teresianes, 
pel convent de La Consolació i per l’església de 
Sant Francesc de Jesús. A cadascun des llocs 
esmentats es va dur a terme una breu explicació 
de caire històric del lloc. Per últim, el recorregut va 
finalitzar a la pèrgola, on es va tancar l’acte i es 
va fer entrega dels beneficis de la caminada a la 
presidenta de l’Associació de Familiars d’Alzheimer 
de les Terres de l’Ebre, la senyora Anna Algueró.

Pel que fa la participació podem estar-ne satisfets, 
van formar part de la caminada 250 persones. La 
recaptació feta durant el mateix dia i durant els 
dies previs, en el transcurs de les festes patronals, 
va ser de 1.370,92€, xifra que ens deixa més que 
satisfets i ens encoratja per emprendre actes futurs.
Des de l’Associació Jesús es mou només ens 
queda agrair a tots els participants, tant en la 
pròpia caminada com col·laborant en els dies 
previs, tanmateix agrair a tots els col·laboradors, 
que han contribuït tant de forma econòmica com en 
ajuda física el dia de la cursa, sense la seva ajuda 
incansable no seria possible dur a terme aquests 
actes, i per últim, a l’EMD de Jesús, la qual ens 
ha donat totes les facilitats organitzatives i la seva 
ajuda en tot moment.

ASSOCIACIÓ JESÚS ES MOU
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CALENDARI OFICIAL DE FESTES 
LABORALS PER AL 2022

- 1 de gener (Cap d’Any)
- 6 de gener (Reis)
- 15 d’abril (Divendres Sant)
- 18 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
- 6 de juny (Pasqua Granada)
- 24 de juny (Sant Joan)
- 15 d’agost ( l’Assumpció)
- 5 de setembre (dilluns de la Cinta)
- 4 d’octubre (Sant Francesc)
- 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
- 1 de novembre (Tots Sants)
- 6 de desembre (Dia de la Constitució)
- 8 de desembre (La Immaculada)
- 26 de desembre (Sant Esteve)
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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:
Desembre: 22
Gener: 19
Febrer: 9 i 23

CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 
LOCALS

Proposar siguin considerats festa laboral oficial local a 
Jesús, per a l’any 2022, els dies:

- 5 de setembre 2022, dilluns de la Cinta.

- 4 d’octubre de 2022, festivitat de Sant Francesc d’Assis, 
Patró de Jesús.

“TALLER DE MANUALITATS”
De 16.30h fins les 18.30

a la biblioteca de Jesús - Punt Jove
És obligatori l’ús de mascareta. Us hi esperem!

 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

BIBLIOTECA DE JESÚS – PUNT JOVE
Del 24 al 31 de desembre i el 5 de gener romandrà tancada.

Disculpeu les molèsties.

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

SANT ANTONI 2022
Diumenge, 23 de gener

CARNAVAL A LA VORA DEL CANAL
Dissabte, 5 de març

HORARI DE NADAL DE LES OFICINES DE L’EMD 
DE JESÚS

Del 20 de desembre al 7 de gener l’horari d’atenció al 
públic de les oficines de l’EMD de Jesús serà de dilluns a 
divendres de 9.00h a 14.00h.

EXEMPCIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES
El període per a poder sol·licitar l’exempció de la taxa 
d’escombraries és de l’1 de desembre de 2021 fins el 31 
de gener de 2022.
Documentació que cal portar:
- Certificat dels ingressos
- DNI de totes les persones majors de 16 anys 
empadronades al domicili.
- Rebut de la contribució (IBI) o rebut de lloguer.

48

TAULER EMD



Sancions fins a 750€

De dilluns a divendres de 8h a 21h
HORARI DEL CONSULTORI MÈDIC DE JESÚS

Horari 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 Estrad
Dra. Márquez
Imma Carrasco

Teletreball
1 equip

Dra. Favà
Tere Valls
Dr. Juan
Cinta Estrad
Dra. Márquez
Imma Carrasco

Teletreball
1 equip

Roquetes
Tarda de 14:30 a 20h

Dra. Favà
T. Valls

Dr. Juan
Cinta Estrada

Dra. Márquez
Imma Carrasco

Roda 1 equip

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 locals comercials, 
magatzems, naus i altres que siguen aptes per l’activitat 
comercial o de 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.

PROGRAMA ‘NO ESTEU SOLS’
Creu Roja Tortosa i l’EMD de Jesús fan una crida de 
voluntariat per fer acompanyaments i visites a domicili 
a persones majors de 65 anys de Jesús, en el marc 
del projecte “No esteu sols”: un programa per detectar 
necessitats i millorar la qualitat de vida de les persones 
grans en el seu procés d’envelliment.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per a qualsevol suggeriment us podeu adreçar al 
telèfon de l’EMD de Jesús 977 500 735 o a l’email 
participa@jesus.cat

XXVII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE I VI 
FIRA DE LA GARROFA

25, 26 i 27 de febrer de 2022

PARADA BUS – JESÚS
La parada d’autobús estarà ubicada a les illetes de l’Eix de 
l’Ebre:

Dimecres 5 de gener, a partir de les 18.30h, amb motiu de la 
cavalcada dels Reis Mags.
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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

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 17 DE JUNY DE 2021, 
DIJOUS, a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull 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, 14 de juny de 2021
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 19 DE JULIOL DE 2021, 
DILLUNS, a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 
2/2021.
2n.- Aprovació del Compte General de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús corresponent a l’exercici pressupostari 
2020
3r.- Aprovació de la proposició de les dues festes locals per a l’any 
2022.
4t.- Aprovació del Conveni de col•laboració amb l’Associació Set 
Cervells per a la realització de l’activitat “Casal d’estiu 7C”.

Jesús, 14 de juliol de 2021
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD que es va celebrar el DIA 25 DE AGOST DE 2021, 
DIMECRES, a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota el 
següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació Cultural Bonsai 
Terres de l’Ebre. 
2n.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent al 
primer semestre de 2021 relativa a la subvenció del Conveni de 
col•laboració subscrit amb el Club de Futbol “Jesús-Catalònia”. 
3er.- Aprovació inicial de les Normes d’organització i funcionament 
de centre de l’escola de música “Manel Martines i Solà”. 

Jesús, 20 d’agost 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 30 DE AGOST DE 2021, 
DILLUNS, a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria 
2n.- Aprovació inicial del projecte tècnic de l’obra “Rehabilitació de 
la segona planta de l’edifici de la Immaculada, Hotel d’Entitats”.

Jesús, 27 d’agost 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 16 DE SETEMBRE DE 2021, DIJOUS, 
a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota el següent,

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes corresponents a les sessions anteriors. 
2n.- Informes de la presidència.
3r.- Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per 
a 2022.
4t.- Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Rehabilitació 
de la segona planta de l’Edifici Immaculada, Hotel d’Entitats”.
5è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació A Cel Obert.
6è.- Moció de Movem Jesús per instal•lar una rampa mecànica al 
Carrer Coves del Sant.
7è.- Moció de Junts per Jesús, ERC Jesús i Movem Jesús per 
garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs a la xarxa de 
serveis públics de salut de Catalunya
8è.- Precs i preguntes

Jesús, 13 de setembre 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 21 D’OCTUBRE DE 2021, DIJOUS, a 
les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota el següent, 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2n.- Informes de la presidència.
3r.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 
04/2021.
4è.- Aprovació del Conveni de col•laboració amb el Casal de Jubilats 
Sant Francesc.
5è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada a 
l’Associació de Veïns Jesús-Catalònia
6è.- Aprovació de la justificació de la despesa relativa a la subvenció 
del Conveni de col•laboració subscrit amb l’Associació Cultural Set 
Cervells.
7è.- Moció d’ERC Jesús contra l’increment de preus de l’electricitat 
i crida a la mobilització pacífica.
8è.- Moció de Movem Jesús per construir un sistema de clavegueram 
que permeti l’absorció i drenatge de pluges intenses.
9è.- Moció del PSC Jesús per demanar la instal•lació d’il•luminació 
ornamental a la Pèrgola.
10è.- Precs i preguntes

Jesús, 18 d’octubre 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 a celebrar el DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2021, DIJOUS, 
a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. 
2n.- Adjudicació del contracte de l’obra “Rehabilitació de la segona 
planta de l’Edifici de la Immaculada, Hotel d’Entitats”.

Jesús, 2 de novembre de 2021
EL PRESIDENT



PRIMER EQUIP CF JESÚS CATALÒNIA

EQUIP FILIAL CF JESÚS CATALÒNIA



Pessebre Vivent

DIES DE REPRESENTACIÓ:
25 i 26 de desembre 2021 i 2 de gener de 2022

4 Passis:  18, 18:30, 19 i 19:30 hores
Duració aproximada: 1 hora

RESIDÈNCIA TERESIANES - AV. SANTA TERESA, 17

Jesús


