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En els darrers mesos hem anat veient com hem anat 
recuperant la normalitat del nostre dia a dia. Una 
normalitat necessària que coincideix amb l’arribada 
de la primavera i fa que anem recuperant l’activitat, 
el carrer, els retrobaments, les amistats... i que a 
nivell d’administració i Poble aquest ritme es va 
accelerant dia a dia. Vida social, activitats, obres... 
tot allò que sempre ha fet Poble: un Poble viu i ple 
de vida social, i que a continuació us vull detallar.
A poc a poc les nostres entitats tornen a organitzar 
els esdeveniments que es feien habitualment: els 
premis literaris de l’Associació Cultural Sant 
Josep, la Tamborada organitzada per la Confraria 
del Sagrat Cor de Jesús, la Setmana de l’Activitat 
Física i la Salut, enguany amb la celebració del dia 
mundial de les malalties del TEA –amb un agraïment 
al grup de mares, a Cora Codorniu i al CEE Sant 
Jordi per ajudar-nos a visibilitzar l’autisme i a fer 
el nostre Poble més inclusiu. A més dels actes ja 
realitzats, durant aquest període de temps també 
hem dut a terme les reunions per planificar tots els 
esdeveniments que tindran lloc durant els propers 
mesos.
En el context de l’activitat social, evidentment hi 
ha molts moments a destacar. En primer lloc una 
nova edició de la Fira Literària Joan Cid i Mulet 
que tindrà lloc els dies 6 i 7 de maig (en aquest 
Informatiu hi trobareu tota la programació); la Fira 
de l’oli i la Garrofa que recupera la presencialitat 
i que, per tal de fer-la més atractiva als expositors 
i poder donar-li un nou impuls, enguany com a 
prova, es desplaçarà fins el pavelló poliesportiu i 
zones annexes. Els estands, l’Àgora de l’Oli, els 
concursos i tradicions hi seran presents, així com 
una zona lúdica infantil als carrers del nostre Poble 
perquè aquells visitants que vulguen s’hi queden 
per a gaudir de la nostra gastronomia i restauració, 
un cop visitada la fira.
Permeteu-me que puga fer un punt i a part per parlar 
de la nostra Festa Major. Abans de la pandèmia, 
la gent de la Secció de Festes estàvem treballant 
en un nou model de festa, concentrant l’activitat, 
sobretot la nocturna, dins dels caps de setmana, 
amb actuacions musicals de nivell, i mantenint 
aquells actes emblemàtics com la nit de la paella. 
Amb aquesta idea estem reballant des de fa mesos, 
i us podem avançar que enguany tindrem una 
prefesta el dia 18 de juny, una tarda-nit pensada 
per començar amb els més menuts de casa, 
passant per diferents franges d’edat i acabant a la 
matinada amb el públic més jove. El 2 de juliol es 
farà la presentació de les nostres Pubilles i Hereus 
i els dos caps de setmana següents, dies atapeïts 
d’actes per a tots els públics, on hi seran com 
sempre el cosso-iris, la paella, l’estofat... Els canvis 
no només són de programa perquè després de dos 

anys complicats per a la vida social entenem que 
la Festa Major és una necessitat i, per a facilitar 
l’accés a tothom, reduirem els abonaments a un 
de sol per a tots els públics que costarà 25€. Els 
propers dies anireu coneixent mes detalls de tota 
l’activitat que s’està preparant, amb el desig que 
us agrade el nou model i que el visquem plegats 
aquells dies.
Des de sempre en els pobles com el nostre, un 
punt de trobada i de vida social han estat els bars 
i restaurants. El passat mes de gener tancava 
portes després de 35 anys el bar Olimpic. Sens 
dubte un local de referència a Jesús, i com la resta 
d’establiments, més que un negoci, un servei 
public.
El nostre agraïment a Lluïsa i José per aquest anys 
al servei de les jesusenques i jesusencs, anys de 
plena dedicació, de professionalitat i de saber fer. 
Moltes gràcies i ara a gaudir del merescut descans.
Per finalitzar l’apartat de societat voldria deixar 
constància en aquest editorial d’un fet cultural molt 
significatiu al nostre Poble. El ceramista jesusenc, 
Joan Panisello, reconegut mundialment pel seu 
llarg treball va estar guardonat amb la Creu de 
Sant Jordi, un lliurament sens dubte merescut 
que ens omple d’orgull a tot el Poble i que, com a 
alcalde, vaig poder viure al seu costat. Joan i Joana, 
enhorabona!
Si l’activitat social està agafant ja velocitat de creuer, 
les obres i millores al nostre Poble segueixen el 
ritme a poca distància. S’està finalitzant l’obra de 
la segona planta de l’edifici de la Immaculada que 
acollirà l’Hotel d’Entitats. Hem arranjat els 25km 
de camins municipals i continuarem fent actuacions 
de millora del ferm i la instal·lació de més faroles 
solars en diferents encreuaments. Properament 
l’IDECE licitarà el projecte d’arranjament del camí 
del riu, una obra que volíem realitzar aquest estiu 
i que, fruit de converses amb l’IDECE –que està 
realitzant una actuació més ambiciosa amb la 
recuperació de part del camí de sirga– assumirà 
dins el seu projecte global.
Com podeu veure la nova rotonda d’entrada a 
Jesús prompte serà una realitat, així com el vial de 
servei d’accés al camí Masets de Pinyol des de la 
C-12. També seran realitat unes noves consultes 
provisionals dins el mercat, per poder atendre els 
usuaris del CAP en millors condicions fins que el 
nou consultori estiga operatiu. I en les properes 
setmanes s’aniran arranjant diferents carrers del 
nostre poble, prioritzant aquells que tenen el ferm 
més degradat.
A més a partir de setembre s’iniciaran les obres a 
l’avinguda Molins d’en Comte per tal de substituir 
les voreres i fer-les més accessibles. Aquesta 
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actuació es la primera fase d’un projecte que, un cop 
acabat amb la reformulació de la plaça de la Creu 
(obra que començarà al gener 2023), suposaran un 
avenç en la peatonalització de l’avinguda.
Per tal d’ordenar les entrades i sortides tant de 
l’institut-escola com de la llar d’infants, s’ha procedit 
a la ubicació d’una nova zona de petó i adéu al 
passeig Josep Puig. Som conscients de les molèsties 
que aquest canvi va ocasionar, i més coincidint amb 
les pluges que van deixar impracticable la zona 
d’aparcament del costat de les piscines. Demanem 
disculpes als usuaris i recordem que la finca on 
es troba situat l’aparcament provisional no és de 
propietat municipal, fet que impossibilita poder 
realitzar un manteniment adequat. 
Un any més tornem a presentar una nova edició 
dels pressupostos participatius. Hem consolidat 
la xifra de 40.000€ que serviran per poder realitzar 
aquelles millores que vosaltres proposeu i decidiu. 
Perquè fer junts un Poble millor ha estar sempre el 
nostre objectiu i hi seguim contribuint.
Per a finalitzar, i com suposo que molts ja sabeu, 
hem tingut canvis dins la nostra administració, 
concretament en la composició de la Junta Veïnal. 
El passat 13 de gener celebràvem el Ple de comiat 
de la companya Mònica Sales de la Cruz, regidora 
de cultura, ensenyament, turisme, xarxes socials, 
comunicació... i tot allò que els que treballem per 
a una administració menuda com la nostra fem 

amb il·lusió i dedicació. Han estat quasi set anys 
de treball colze a colze: moltes gràcies per tota la 
faena feta, i per la molta que encara faràs pel nostre 
Poble des de les teua responsabilitat al Parlament 
de Catalunya, però sobretot gràcies per com l’has 
feta. D’una banda la genètica i de l’altra la formació 
han fet que el rigor, la tenacitat, la perseverança, la 
passió pel treball i pel Poble hagen estat les teues 
eines per assolir una faena ben feta. 
Uns dies més tard, el 3 de febrer, era Pere 
Panisello Tafalla qui prenia possessió com a vocal 
de la Junta Veïnal en substitució de Mònica. El meu 
agraïment també Pere per voler assumir aquesta 
nova responsabilitat, recollint el fruit del treball fet 
i convençut que amb la teua forma de fer, també 
una part per genètica i una per la teua dilatada 
experiència en el mon associatiu, aconseguiràs 
assolir aquells reptes que el nostre Poble necessita 
i a la vegada gaudiràs treballant per al teu Poble 
des d’una vessant diferent de com ho havies fet 
fins ara.
Jesusenques i jesusencs, ens retrobem als carrers! 
Vivim la represa!
I per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment... 
#mosparlem

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde
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Durant els darrers mesos hi ha hagut canvis i relleus en 
l’equip de govern de l’EMD.  
Un 13 de juny de 2015 en el ple de constitució de la 
nova Junta Veïnal, Mònica Sales prenia possessió com 
a regidora de l’EMD. El treball i entrega cap al poble de 
Jesús ha estat impecable.  
Els anys compartits han estat enriquidors per a tot 
l’equip i una altra vegada volem agrair tot el que ha fet i 
seguirà fent pel nostre poble. Et desitgem sort i encerts 
en la teva tasca com a diputada i portaveu al Parlament.  
En la sessió extraordinària de la Junta Veïnal celebrada 
el dia 13 de gener, la companya Mònica Sales renunciava 
al seu càrrec.  
En sessió extraordinària convocada per al dia 3 de febrer, 
Pere Panisello Tafalla prenia el seu relleu.  
Parlar de Pere Panisello Tafalla és parlar d’una persona 
d’autèntic esperit jesusenc amb una àmplia activitat 
social i incansable treballador. Una persona que ha tingut 
a casa un referent i un testimoni de treball en el món 
municipal. El seu pare, Pere Panisello Chavarria, 27 anys 
de servei i estima al poble com a alcalde.  
Pere Panisello entra a formar part de la Junta Veïnal amb 
l’objectiu que ens uneix a tots i que no és altre que el de 
treballar pel nostre poble.  
Des de la renúncia de Mònica Sales vaig prendre el seu 
relleu com a portaveu de Junts per  Jesús.  
Vull agrair als companys de l’equip de govern Víctor 
Ferrando, Eva Marro, Josep Pere Puig i Pere Panisello 
la confiança dipositada en mi per desenvolupar aquest 
càrrec que de manera tan professional va realitzar la 
portaveu Mònica Sales.  
També agrair a la resta de membres de la Junta Veïnal 
Albert Queral, Judit Domènech, Ramon  Pujol i Pau Alegria 
el suport rebut.  
Durant els 4 mesos que portem d’any, hem celebrat 
sis plens (4 ordinaris i 2 extraordinaris). En la sessió 
ordinària de la Junta Veïnal celebrada el passat 17 de 
març es va presentar una moció conjunta amb ERC Jesús 
i Movem Jesús per donar suport a les mesures contra 
l’exclusió financera i una segona moció amb tota la resta 
de grups de condemna i rebuig a la guerra d’Ucraïna.  
A ningú se’ns escapa que el temps viscut, marcat per una 
pandèmia global, és una de les etapes  més complicades 

que com a societat ens ha tocat viure. I recordem 
moments viscuts amb una  barreja de preocupació i 
tristesa per les veïnes i veïns que ens han deixat per 
culpa d’aquest virus, per les famílies que han perdut la 
feina, per la nostra gent gran, per les xiquetes i xiquets  
i pels col·lectius més vulnerables que ho han passat 
realment malament.  
I de vegades un sentiment de satisfacció i d’esperança 
perquè la pandèmia va fer sorgir i visibilitzar la tasca de 
moltes persones que ho van donar tot per les nostres 
veïnes i veïns (el personal sanitari, els establiments 
d’alimentació, ...). 
Un llarg període que ens ha deixat sense interacció 
social, sense vida pública al carrer, sense  celebracions, 
activitats, fires i festes majors com estàvem acostumats.  
Però hem de deixar enrere aquest episodi i en tot cas fer de 
la pandèmia que hem viscut una oportunitat per ressorgir 
com a poble encara més forts, més compromesos i més 
solidaris.  
És el moment de tornar a la “nova normalitat”. És el 
moment de reprendre les activitats i de  tornar al carrer 
i participar dels actes tal i com ho fèiem al nostre poble.  
Vam poder celebrar el Carnaval, la 24ª edició dels Premis 
Ramon Ferrando i Adell, el dia  Internacional de les Dones, 
la VII Setmana de l’Activitat Física i la Salut, l’entrega 
de premis de  l’esport Jesusenc, presentació dels llibres 
de Daniel Arasa i Albert Delgado, els actes de Setmana 
Santa, els premis literaris organitzats per l’AAVV Jesús 
Catalònia, les activitats  organitzades per l’Associació de 
Dones que no van poder celebrar en el seu moment, el 
concert  de la Banda Manel Martines i Solà juntament 
amb la Societat Musical Espiga d’Or de Deltebre ...  
I ja ens sentim amb forces i ganes de continuar amb tota 
l’activitat a què estem acostumats al  nostre poble.  
La XVI FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET. 40 ANYS DE 
LA MORT DE JOAN CID I MULET, la XXVII  FIRA DE L’OLI 
DE LES TERRES DE L’EBRE I VI FIRA DE LA GARROFA, les 
FESTES MAJORS tot un  seguit d’activitats que faran que 
els carrers i les places s’omplin de gent.  
Avancem cap a una “nova normalitat”.  
Ànims i avant!  

Susanna Gómez Aixendri  
Portaveu de Junts per Jesús 

CAP A UNA “NOVA NORMALITAT”  
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Benvolgudes veïnes i veïns, 
soc Pere Panisello Tafalla, nou regidor de Cultura, 
educació, formació, turisme, mitjans de comunicació 
i xarxes socials de l’EMD de Jesús. 
M’afegeixo al consistori jesusenc per la renúncia 
de la companya, diputada i portaveu al Parlament 
Mònica Sales. Només puc tenir  felicitacions i 
paraules d’agraïment per a ella, tant per la quantitat 
com per la qualitat de la feina realitzada. És un repte 
ser el seu relleu, però no podia desaprofitar l’ocasió 
i la confiança depositada en mi.
És cert que m’hagués agradat entrar com a membre 
de la Junta veïnal d›una altra manera: després 
del recompte de vots de les eleccions de 2019 i 
amb el suport del Poble. Però no va ser així. No 
vos enganyaré, vaig tindre desil·lusió, però eren 
les regles del joc. Les vaig acceptar sense allargar 
massa aquest estat anímic i gaudint d’una nova 
experiència, sense massa responsabilitats ni 
obligacions formals: fora però dins, a l›ombra però 
present en tot moment.... però ara sona la música i 
toca sortir a ballar...o a treballar. 
Per als que no em coneixeu, us contaré que sempre 
he estat relacionat en activitats que s’han fet al 
Poble: RadioPèrgola, al CF Jesús Catalònia, membre 
de SagrantanaClub, President dels 7 Cervells durant 
quasi 13 anys...moltes persones ja m’heu comentat 
“Ho portes a la sang”, en clara referència a la tasca 
realitzada per mon pare, Alcalde durant 28 anys, 
com si només fos qüestió de temps que arribés 
a l’”Ajuntament”. Sempre hi ha el dubte de si el 
caràcter d’una persona ve fixat per la genètica o per 
l’ambient, sigui quin sigui el motiu, segurament que 
en el meu cas està influenciat pels 2 factors. 

Ara ens trobem que després de molts mesos de 
restriccions i dificultats organitzatives, la situació 
actual de pandèmia  millora i s’està reactivant de 
nou la vida social i lúdica, que tant caracteritza al 
nostre poble. Ara és moment de continuar o arrancar 
projectes que degut a la pandèmia estaven aturats. 
Hi ha feina per a fer. La farem! I la farem al costat 
d’un equip humà i professional excepcional: Víctor, 
Susana, Jose Pere i Eva. Una sort i un privilegi 
estar al costat d’ells. També m’agradaria agrair la 
benvinguda de la resta de membres de la Junta 
veïnal, ara ja companys de viatge: Judit, Albert, 
Ramon i Pau. Disposat a col·laborar amb el què faci 
falta. 
I no voldria acabar sense tenir un petit homenatge, 
però necessari, a aquelles persones que van 
transformar la història de Jesús. Algunes d’aquelles 
persones (entre moltes d’altres, evidentment) 
van ser: José Sales, Pepe Puig, Jordi Brull i Pere 
Panisello Chavarria. No només van instaurar o crear 
una institució des de pràcticament el no-res, sinó 
que van fer alguna cosa molt més difícil, que la 
gent del poble se l’estime i se senti orgullós de ser 
jesusenques i jesusencs. Natros avui som qui som 
gràcies a ells. Hem de continuar fent que la gent se 
sente orgullosa de ser jesusenca.
I evidentment, no cal ni dir-ho, em poso a disposició 
de les jesusenques i jesusencs per al que us pugue 
ajudar. Un honor i un orgull treballar per un Jesús 
millor.
Visca Catalunya, Visca Jesús i Ànims i Avant!

Pere Panisello Tafalla
Membre de la Junta Veïnal EMD Jesús

PERE PANISELLO TAFALLA NOU REGIDOR DE L’EMD JESÚS
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Hola de nou jesusenques i jesusencs.

Deixem enrere un hivern marcat per la millora 
de les dades epidemiològiques i la tornada a la 
“normalitat”, i això al nostre poble es sinònim de 
festivitats.

No fa gaire, s’havia de suspendre la festivitat de 
sant Antoni del 23 de gener per l’augment de casos 
positius de Covid-19, així com la celebració de la 
Fira de l’Oli. Ara la situació ha canviat i esperem que 
continuï així aquesta dinàmica. Sembla que tots els 
esforços han donat fruits i ens encaminem a deixar 
endarrere una etapa molt traumàtica per tothom. 
No ens cansarem d’agrair a tothom que ho ha fet 
possible durant aquests últims dos anys, amb els 
seus esforços i solidaritat. 

De cop ens vam tornar a sentir vius amb el Carnaval, 
amb la setmana de l’esport, amb les entregues de 
premis de la 24ª edició de Premis Ramon Ferrando i 
Adell, amb els reconeixements atorgats en el si dels 
Premis de l’esport Jesusenc, presentació de llibres  
de Daniel Arasa i Albert Delgado, celebració de la 
Setmana Santa i a les portes de la XVI Fira Literària 
Joan Cid i Mulet... Poc a poc està tornant la nostra 
singularitat i idiosincràsia que ens caracteritza. 
Aprofitem aquestes línies per agrair a tots els 
premiats en els respectius certàmens i activitats 
que s’han anat desenvolupant els últims mesos, 
com a aquelles persones i entitats, que sempre ho 
fan possible amb la seva dedicació desinteressada.

Poc a poc es van portant a terme actuacions en 
via pública tant necessàries com una correcta 
senyalització de la zona de l’Institut escola Daniel 
Mangrané, l’inici de les obres de la rotonda 
d’entrada al nostre poble, senyalització de carrers 
i arranjament de camins, inversió en enllumenat 

sostenible i d’altres reivindicacions del nostre partit, 
per millorar la vida de les nostres veïnes i veïns. 

A destacar també l’aprovació de forma unitària 
de tots els partits, de la moció que vàrem entrar 
de forma conjunta el mes de març, Movem, Junts 
per Jesús i ERC en suport a les mesures contra 
l’exclusió financera, que en la mateixa línia que la 
moció que vàrem presentar en contra de la pujada 
del preu de la llum. El que es pretén, és donar suport 
a totes aquelles persones més vulnerables i com a 
garants dels drets individuals i col·lectius, alçar la 
veu allí on ho podem fer, per tal que les nostres 
reivindicacions arribin on faci falta. 

Per finalitzar, com que la humanitat sembla ser 
que mai pot estar tranquil·la, no podem deixar de 
condemnar els atacs perpetrats contra territori 
d’Ucraïna, solidaritzar-nos amb el poble ucraïnès 
i agrair totes les mostres de suport i ajudes 
enviades des del nostre poble i d’altres llocs del 
territori, tot esperant que aquests actes injustificats 
i desproporcionats contra la població civil i crims de 
lesa humanitat, acabin aviat i amb ells, el sofriment 
de la població. 

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

Atentament, 

Judit Domènech,
regidora del grup municipal d’ERC a

l’EMD de Jesús i

Albert Queral,
portaveu del grup municipal d’ERC a

l’EMD de Jesús. 

TIRADA DE BIRLES BENEDICCIÓ PER SANT ANTONI

ARA QUE VE LO BON TEMPS...
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En un lapsus de quasi quatre mesos des de l’últim 
Informatiu Jesusenc, ara tornem a posar-nos en 
contacte. Esperem que tothom hagi tingut una bona 
entrada d’any aquest 2022. De moment, i segons 
les dades, la pandèmia del Covid-19 ha anat baixant 
durant els últims mesos, la mascareta pel carrer ja 
no és obligatòria i aviat ho deixarà de ser a interiors 
excepte hospitals, dispensaris mèdics, residències 
i transports públics, cosa que signifiquen bones 
notícies, doncs poc a poc, la vida tal i com la 
coneixíem abans de la pandèmia, va tornant.

El temps entre cada Informatiu és molt ampli, cosa 
que dona a pensar que des del Govern de l’E.M.D. 
li vulguin treure rellevància i deixar-lo com a un 
element obsolet, sent una eina informativa molt 
important i directa. Temps enrere sortia cada mes, 
i la gent del poble coneixia cada mes les novetats 
que succeïen al nostre poble de manera mensual, 
tant pel que fa a les millores, com a tot allò que es 
parlava al Ple Ordinari de cada mes.

Des de Movem Jesús creiem que és important 
fomentar aquestes eines de comunicació directa, 
sobretot per a una part important de la població, 
sobretot la gent gran, que no té accés a les xarxes 
socials, i que per tant, queda totalment aïllada 
de les novetats municipals. A més, tampoc a les 
xarxes socials s’acostuma a parlar del parlat als 
Plens Ordinaris, amb la qual cosa hi ha una part 
molt important d’informació que no arriba a la 
ciutadania. L’Informatiu, per la seva banda, arriba a 
tots els domicilis i és a l’abast de tothom, i a més, 
és te la sort de poder disposar de l’informació en 
escrit i paper, per consultar-ho sempre que algú ho 
desitgi.

D’aquesta manera, creiem que cal apostar per un 
format de butlletí municipal on es tractin els temes 
municipals tals com obres, plens, subvencions i 
exclusius per als grups polítics que formen la Junta 
Veïnal, i que per a la informació de les entitats es faci 
un segon butlletí exclusiu per a les entitats, on de 
forma periòdica, apareguin les noticies relacionades 
amb les diferents activitats que realitzen les entitats 
del nostre poble.

Aquest tema, juntament amb el fet de disposar d’un 
Informatiu cada mes, és una cosa que s’hauria de 
parlar.

Un altre tema molt important que tenim a les Terres 
de l’Ebre és la construcció d’un nou hospital de 
referència a les nostres terres. La moció presentada 
al Parlament de Catalunya per part de Jordi Jordan, 
Diputat al Parlament, en la qual demanava la 
construcció d’un nou hospital a les nostres terres, 
degut a la falta d’accessibilitat de l’actual i la seua 
mala ubicació, va ser aprovada per tots els partits 
excepte ERC. Aquesta proposta ha provocat la 
reacció de la ciutadania i la gent s’ha començat a 
mobilitzar: cada vegada som més els qui defensem 
que el nou hospital és l’única solució per poder 
donar un bon servei i ser tractats com a catalans de 
primera. A més Jordi Jordan també ha presentat una 
moció a l’Ajuntament de Tortosa perquè el govern 
de l’Ajuntament cedeixi els terrenys necessaris a la 
Generalitat. En aquest cas la moció va ser aprovada 
per tots els grups del consistori menys per la Sra 
Roigé i el Sr Faura que es van abstenir. Com valorem 
aquestes dues abstencions? Sembla si més no 
curiós, que els dos s’abstinguin en una proposta 
que milloraria de manera clara l’accessibilitat a la 
sanitat pública no només de Tortosa sinó de tot el 
territori, ja que gent de totes les Terres de l’Ebre han 
de venir a Tortosa per segons quines intervencions 
i proves.

Des de Movem Jesús, pensem en positiu, i d’acord 
amb els companys de Movem Tortosa vam fer pública 
una proposta de terrenys per a la ubicació del nou 
hospital perquè l’Ajuntament de Tortosa ho tingués 
present. Els terrenys que proposem són els situats 
entre Ferreries i Jesús, uns terrenys ben situats i 
comunicats al costat de la C-12 i que beneficiarien 
molt al nostre poble ja que seria un pol de més 
desenvolupament.

En conclusió, Movem Jesús estem totalment a favor 
de la construcció d’un nou hospital, però la resta 
de grups encara no s’ha pronunciat. Esperem que 
prompte puguem conèixer l’opinió de tots ja que 
és una inversió a llarg termini en una millora d’un 
servei públic essencial que pot significar un abans 
i després per a la nostra comarca i per a la nostra 
gent.

Esprem que hagueu tingut unes molt bones Festes 
de Setmana Santa. Fins aviat.

UN NOU HOSPITAL PER A LES TERRES DE L’EBRE I JESÚS I 
FERRERIES COM A PROPOSTA D’UBICACIÓ
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JESÚS TORNA
Mai havíem marxat però, després dels condicionants 
ocasionats per la pandèmia, sembla que per fi 
podem dir que tot torna a la normalitat.
Aquest mandat sense cap mena de dubte ha estat 
un dels més complicats de la història de l’EMD de 
Jesús, ja que als pocs mesos de començar tot es 
va veure aturat amb l’arribada de la Covid-19 havent 
de dur a terme polítiques bàsicament destinades a 
lluitar contra la pandèmia. 
Ara, quan estem a 1 any de tornar a preguntar als 
nostres veïns i veïnes com volen que sigui el nostre 
futur, podem dir que comença el mandat.
En el cas del nostre grup, el PSC, no comencem de 
zero,  la meva arribada fa poc més d’un any, l’hem 
aprofitat per fer un curs accelerat de com funciona i 
com es treballa dins de la Junta Veïnal i com s’ha de 
treballar per arribar a la gent amb una clara voluntat 
de servei cap als meus veïns i veïnes.

Arranquem de nou amb ganes i amb voluntat de fer. 
Volem que els jesusencs i les jesusenques vegin 
en el nostre grup aquell aire nou, aquella força dels 
que poden i volen treballar per fer un Jesús millor.
Durant tot aquest temps, hem escoltat a la gent 
de Jesús, ens han transmès les seues inquietuds 
i natros prenem nota per millorar un poc més cada 
dia.
Ens venen ara uns mesos en què l’esperit jesusenc 
sortirà a la llum un altre cop i, excepcionalment, 
ho farem aquest maig amb una nova edició de la 
fira de l’Oli, una edició diferent, especial, amb un 
canvi d’ubicació, però amb les mateixes ganes de 
sempre, i fins i tot jo diria que més, de dinamitzar 
el nostre poble, d’acollir a totes i tots el que ens 
vinguin a visitar un cop més.
Tornem, arranquem de nou, gaudiu, Jesús no ha 
parat ni pararà i natros estarem sempre al vostre 
costat per seguir avançant.

PRESENTACIÓ LLIBRE ALBERT DELGADO EXPOSICIÓ PINTURA FERNANDO FERRÉ

PRESENTACIÓ LLIBRE CINTA ARASA PRESENTACIÓ LLIBRE DANIEL ARASA
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#mosparlem

#mosparlem
amb...

LLUÏSA I JOSÉ
DE L’OLIMPIC

“ “Després de tota una vida fidels a l’Olímpic, Lluïsa 
i José han tancat portes en arribar la data d’una 
més que merescuda jubilació. Entre cafès i 

copes, esmorzars i sopars, ens han regalat humilitat 
i saber fer, entrega i professionalitat, consells i 
dedicació, en definitiva: vocació de servei al llarg de 
35 anys i estima infinita al poble, a les jesusenques i 
els jesusencs.

Obrir l’Olímpic va ser una circumstància o una 
passió?
Va ser una passió.

Si heu de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...?
Doncs ho hem mirat molt i no et sabríem dir la 
data exacta… l’any el sabem segur, 1987 i creiem 
que a finals de febrer.

Qui o què us desperta aquest neguit?
El neguit surt quan vam decidir muntar un negoci 
propi. Els negocis que des de ben petits vam 
aprendre a casa eren la joieria i l’hostaleria. Com 
la joieria va quedar descartada per la falta del 
membre principal de la família que ens podia fer 
de mestres, vam optar per l’hostaleria, ja que un 
de nosaltres dos tenia experiència des dels 13 
anys i era la seva passió. 

I actualment, ja tancats, què us motiva?
Disfrutar de la vida tot el que puguem. Ara ens 
posarem a dieta i a fer exercici. Aprofitarem per 
anar de viatge i veure una mica de món, ja que, 
no ho hem pogut fer perquè l’hostaleria és un 
ofici molt esclau  i ens hem passat moltes hores 
treballant els dies festius. Ara ja podrem dir que 
si als plans que ens vagin sortint perquè tindrem 
tot el temps del món.  

Què us ha aportat com a persones?
Doncs a mi, Lluïsa, m’ha aportat ser més oberta 
en la gent. De petita era tímida i ara no callo, soc 
molt més sociable que abans; a mi, José, m’ha 
aportat satisfacció personal. He pogut veure com 

s’ha complit un dels meus somnis i l’he pogut 
disfrutar en la meua dona al costat.

Quina ha estat la part negativa?
Com hem comentat abans, l’hostaleria ha sigut 
una de les nostres passions i vam decidir tirar 
endavant en totes les conseqüències que podria 
tenir. La part negativa, com hem comentat, és que 
és un ofici molt esclau.. Et perds molts moments 
en família que t’agradaria estar i que no pots 
estar perquè estàs treballant de cara al públic i 
depens de la gent, no els pots fer el feo de tancar 
i perdre clients.  

Li heu descobert alguna vessant inesperada?
Ens hem descobert a nosaltres mateixos. No ens 
esperàvem tenir tant èxit quan vam obrir, vam 
innovar molt com a bar. Jesús tenia els bars molt 
clàssics, nosaltres vam començar fent granissats 
que no es feien al poble, cucurutxos artesans, 
plats combinats, vam posar una terrassa… ens 
deien que érem “lo ribera en petit”.

Quins han estat els vostres objectius?
El principal objectiu era obrir un negoci propi, 
poder crear un futur junts i intentar no separar-
nos després de passar 24 hores junts els 365 
dies de l’any… ha, ha, ha  

Com veuen el Jesús d’aquí a 10 anys?
Actualment, amb la covid és una pena que 
l’ambient als bars ha disminuït i s’està perdent la 
tradició de trobar-nos al bar per explicar-nos com 
ha anat el dia i fer reunió amb amics. Esperem 
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#mosparlem

que els joves reactiven la vida als bars i sigui 
igual o millor que quan nosaltres vam obrir. 

Una #etiqueta que us defineixi?
Nosaltres diríem que qualitat, nets i careros ha, 
ha, ha, les tres per igual. És cert que se’ns ha 
dit en moltes ocasions que tenim la fama de ser 
careros, però sempre hem preferit invertir en la 
qualitat del que oferim i que els clients surtin 
satisfets i en ganes de repetir. Un dels nostres 
valors és donar als clients, el que ens agradaria 
rebre, i això s’ha acabat convertint en satisfacció 
i clients que acaben sent com una segona família. 

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Podem dir que tant el poble com el bar sempre 
estem disposats a tot. Estem de festa? El 
bar també. Els bars són l’ànima del poble… 
M’atreviria a dir que som el poble en més bars 
per població. Jesús és un dels pobles més actius 
de la comarca. El fet de tenir l’oportunitat de cada 
mes tindre una festa i un motiu per celebrar algo, 
fa tinguis ganes de trencar de la rutina del dia a 
dia.

Així ser jesusenc/a per vosaltres significa...?
Del que és de Jesús des de ben petit (José) tot un 
orgull, i de la que és del poble del costat, Roquetes 
(Lluïsa), significa acceptació i bona acollida per la 
gent sentint-se una més del poble.  

Com creieu que heu projectat el nom de Jesús 
amb la vostra activitat?
Que sempre ens hem adaptat a tot. Ens sentim 
orgullosos de dir que som i tenim un bar a Jesús. 
Acollim a tots els nostres clients esperant que se 
sentin a gust i tornin.  

Què destacaríeu del poble de Jesús?
L’actiu que és, sempre estem en festa i alegres. 

I què li manca (al poble, a la gent...)?
És una resposta molt personal, complicada de 
contestar però per a nosaltres li manca cases 
econòmiques per als joves. Hi ha moltes cases 
antigues que necessiten reformes i els joves 
marxen fora a viure (Roquetes, Tortosa, Ferreries, 
etc.)

Què els demaneu als seus representants? 
Que continuen fent la feina que estan fent. 
No hem tingut mai cap problema en els seus 
representants i ho estan fent molt bé. L’important 
és que es facin coses. Sempre hi haurà gent que 
no estarà contenta en les coses que és fan però 
si hi ha moviment i el fem actiu, hi ha vida al 
poble. Justament Jesús creiem que és un dels 
pocs pobles que es manté més actiu i és gràcies 
als representants que tenim.

Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble 
que heu viscut més intensament (festes, fires, 
ruta de tapes, actes...)?
Sens dubte, la nit de la paella a festes, sobretot 
quan estava la nostra filla treballant amb nosaltres. 
No sabia dir que no a rebre més reserves, sempre 
deia que si i de repent acudia a la cuina en la frase 
“Papa, he dit que si a 4 més” “Per mi vale, pero 
dis-li a ta mare que la tornaràs loca a la cuina” 
ha, ha, ha aquell dia era el més divertit, fent un 
Tetris en les taules per posar a tothom i disfrutar 
servint a tots en un equipàs de cambrers! 

L’ENTREVISTA
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ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
Amb aquestes línies volem explicar-vos tot el que hem 
fet des de l’escola i banda Manel Martines i Solà des 
de desembre fins ara. Totes les activitats que volíem 
fer per Nadal no les vam poder fer, a causa de la 
Covid-19, ja que les restriccions no ens van permetre 
fer l’audició de Nadal, la cantata de nadales pel poble, 
ni el concert de nadal. Bé, realment l’audició si que 
la vam poder fer, però a portes tancades i la vam 
retransmetre en directe pel nostre compte d’Instagram 
(@emmsdejesus). Tampoc vàrem poder col·laborar 
amb la cavalcada de reis mags, ja que teníem a la 
meitat de la banda confinada. Però les classes van 
continuar, i l’última setmana de febrer, vam poder fer 
la Setmana Cultural. Una setmana plena de tallers per 
als nostres alumnes i també d’audicions per aules. 

Dilluns 21 de febrer vam poder gaudir amb els tallers 
de ioga (aula de cant), construcció de canyes d’oboè, 
de manteniment de la trompeta i per als més petits, 
el taller de Batuquem. Després vam poder escoltar 
l’audició de cant, oboè i trompeta.

Dimarts 22 de febrer vam continuar amb el taller de 
música de cambra (aula de saxo) i coneguem el piano. 
Després vam gaudir de l’audició dels alumnes de 
saxo, piano i conjunt instrumental.

Dimecres 23 de febrer hi va haver el taller de tècnica 
de baquetes (aula percussió) i de manteniment del 

clarinet i la respectiva audició de clarinet, guitarra i 
percussió.

I dijous 24 de febrer vam descobrir noves apps 
al taller d’apps aplicades a la música i el taller de 
manteniment i accesoris de la flauta. L’audició va ser 
de flauta i metall greu.

Amb ganes de continuar amb el curs només recordar-
vos les activitats que farem:

• Dissabte 30 d’abril a les 22:00 hores, concert-
intercanvi de les bandes la Societat Musical Espiga 
d’Or de Deltebre i La Banda Manel Martines i Solà 
de Jesús. Amb la col·laboració de Sisco Paredes i la 
presentació de Jaume Borja.

• Dissabte 7 abril a les 18:00 hores, concert-
intercanvi de les bandes  Societat Musical Espiga d’Or 
de Deltebre i La Banda Manel Martines i Solà de Jesús 
a Deltebre.

• Dissabte 13 de maig, inauguració de la Fira de l’Oli 
a càrrec de la Banda Manel Martines i Solà.

• Dissabte 11 de juny, audició final de curs de l’EMMS 
emmarcada dintre del Festival Simfònic 2022.

#escolademúsicasegura

#emmsdeJesús #emmssegura #somdeJesús
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TORNEM A LA BIBLIOTECA!
Després de les restriccions i limitacions degudes a 
la pandèmia, s’han pogut reiniciar les activitats que 
tenien lloc a la Biblioteca de Jesús. La proposta inicial 
és que hi hagi almenys 2 activitats infantils mensuals: 
contacontes, taller de manualitats, lectura en veu alta, 
jocs...

Vam començar al març amb un taller de manualitat pel 
dia del Pare. Just abans de Setmana Santa van tornar 
els contacontes. En aquest cas va ser Alba Canalda 
Vidal qui ens va explicar les aventures d”Una llebre de 
Pasqua”, perquè, tot seguit, els més menuts poguessin 
fer una manualitat relacionada amb el conte. 

Pels voltants de Sant Jordi, Fani Arasa Chavarria ens 
va delectar amb el contacontes-teatret amb titelles 
“Els bons amics”, on es promovia el valor de l’amistat. 
I a continuació, un taller d’activitats.  I les activitats 
infantils segueixen al maig i juny. Mireu a l’agenda 
d’aquest Informatiu o seguiu les xarxes socials.

També els Clubs de Lectura es reactiven gràcies a la 

col·laboració de l’Associació de dones. El divendres 6 
de maig hi haurà la participació de Francesca Aliern 
amb el seu llibre “L’Espiera” i el divendres 10 juny, 
serà el torn d’Elena Solé amb el llibre “Acomiada’m 
d’ella”.

Des de l’EMD de Jesús creiem fermament en la 
importància que té la lectura, l’estimulació cultural i 
el treball manipulatiu en el desenvolupament cognitiu 
dels éssers humans, però sobretot dels infants, per 
això fomentem aquestes activitats per a menuts i 
grans. 

A més, us recordem que a les tardes la Biblioteca 
està oberta a tothom per tal de poder utilitzar els seus 
serveis, apte per a tots els públics: llibres, revistes, 
contes, jocs de taula, puzles, etc. Aprofiteu-los! Són 
vostres!

Pere Panisello Tafalla
Regidor de Cultura i Educació

DIES QUE LA BIBLIO OBRE 
AL MATÍ:

ABRIL: 6 i 20

MAIG: 4 i 18

JUNY: 8 I 22

JULIOL: DIA 6

AGOST: DIA 24

SETEMBRE: 7 i 21

OCTUBRE: 5 i 19

NOVEMBRE: 9 i 23

DESEMBRE: 7 i 21

ABRIL 2022
DIA 21: contacontes a càrrec de Fani 
Arasa Chavarria “Els bons amics” a les 
17:30h

MAIG 2022

DIA 4: Visita de la llar d’infants a la 
biblio i Contacontes a càrrec de Cinta 
Sabaté. A les 10:30 h

DIA 5: Taller de manualitas «PUNT DE 
LLIBRE» a les 17:30 h

DIA 7: Ens trobareu a la pèrgola a la XIV 
Fira Literària Joan Cid i Mulet

DIA 19: Clara Curto Codorniu “Tellin 
stories” a les 17:30 h

JUNY 2022
DIA 2: Taller de manualitats a les 
17:30 h

DIA 10: Club de lectura «Acomiada’m 
d’ella» amb la presència de l’autora 
Elena Solé

DIA 15: Contacontes a càrrec de Noelia 
Ramos Trilla “14è Aniversari Biblioteca 
Jesús” a les 17:30 h

US HI ESPEREM!!!!!

ACTIVITATS I TALLERS A LA BIBLIOTECA DE JESÚS PUNT@JOVE
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Comencem un tercer trimestre que ens portarà 
aquella normalitat tan anhelada a les Escoles 
Bressol. Un trimestre que ens permetrà reprendre 
les activitats amb les famílies tan necessàries en 
aquesta primera etapa educativa.

El proper 9 de maig s’inicia el període de 
preinscripció escolar en l’etapa 0-3. Un temps 
on les famílies es plantegen la necessitat o no de 
portar els seus fills/es a una Escola Bressol. La 
Llar d’Infants l’Espurna és aquella que acull els 
nens i nenes i les seves famílies com si fos una 
segona llar, on es fomenten les primeres relacions 
socials, després de la família, propiciant situacions 
d’interacció i col·laboració entre els infants. Una 
escola educativa ja que afavoreix l’adaptació social 
i cultural dels xiquets i xiquetes al seu entorn. A 
l’Escola bressol no fem aprenentatges instructius, 
no preparem el terreny per als aprenentatges 
escolars, la nostra funció és la d’acompanyar i 
observar de forma activa els progressos dels infants, 
estimulant el seu interès natural per conèixer 
com funciona el món i les persones, potenciar el 
ritme d’aprenentatges de cada nen/a oferint un 
entorn on poder experimentar i crear, potenciar la 

curiositat adaptant espais, materials i activitats, 
facilitant el seu desenvolupament i autonomia a 
través de l’adquisició d’hàbits i rutines en la seva 
vida quotidiana. L’Espurna és un espai de vida 
quotidiana dels més petits enriquidor i ple de noves 
experiències.

Us adjuntem les dates de la preinscripció:

FASES DE LA 
PREINSCRIPCIÓ

DATES

Presentació de sol.licituds Del 9 al 20 de maig

Publicació llista amb la 
puntuació provisional

L’1 de juny

Presentació de reclamacions Del 2 al 8 de juny

Sorteig per resoldre les 
sol·licituds de preinscripció 
empatades

Del 9 al 13 de juny

Publicació llista d’alumnat 
admès i llistes d’espera

El 15 de juny

Període de matriculació Del 16 al 22 de juny

Més informació a:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

ESCOLA BRESSOL L’ESPURNA
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AL CEE SANT JORDI EDUQUEM AMB EL COR
El CEE Sant Jordi va obrir les portes l’any 1971 amb 
la finalitat d’atendre infants i joves amb necessitats 
educatives especials de les quatre comarques de 
les Terres de l’Ebre. Durant l’any 2021, vam celebrar 
el 50è aniversari de la inauguració de l’escola amb 
diversos actes comptant amb la participació de tot 
l’alumnat i professionals del centre. 

Per finalitzar els actes de celebració d’aquesta 
efemèride, l’alumnat de l’escola, amb la col·laboració 

de l’il·lustrador Miki Pérez, va realitzar un mural en 
una de les parets del centre amb un dibuix que 
recull la frase «CEE Sant Jordi, eduquem amb el 
cor.» Aquest lema pretén reflectir l’essència de tots 
i totes les professionals del centre que treballem 
per oferir una resposta de qualitat a l’alumnat i les 
seves famílies amb la finalitat d’afavorir i facilitar la 
integració social i laboral d’infants i joves.  

L’alumnat de l’aula Pont del CEE Sant Jordi ha 
resultat premiat als Premis Especials Òmnium 
2022 d’Òmnium Cultural de les Terres de l’Ebre 
amb l’obra «La superhistòria de Sant Jordi». 
A l’acte d’entrega dels premis, que es va realitzar 
dissabte dia 2 d’abril a la Sala Noble del palau 
renaixentista Ca Don Joan a Vinebre, hi van assistir 
professionals i alumnat de l’aula. 

PREMIS ESPECIALS ÒMNIUM TERRES DE L’EBRE

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

PICTOGRAMES DURANT LA CAMINADA DEL DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓ DE L’AUTISME 
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El ‘Diari de Tarragona’ va celebrar el lliurament dels 
premis “Bona gent de Tarragona” en un emotiu acte 
en què van participar 140 persones. L’Institut Escola 
Daniel Mangrané va ser la segona entitat més votada 
pels lectors del diari. Un premi que reconeix tot el 
treball que la comunitat educativa del centre ha 
realitzat en els darrers cursos per consolidar el nostre 
projecte educatiu. Reconeixement que, des del centre, 
hem volgut dedicar a la companya Cinta Albacar, que 
ens va deixar durant aquest curs.
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:
•• Vam celebrar la “Fira de projectes”. Alumnat, claustre 

i famílies van poder visitar les diferents parades 
i veure els aprenentatges que han sorgit a partir 
de les seves preguntes i els processos, treballs i 
dinàmiques que han realitzat per desenvolupar-los. 

•• Hem tornat a celebrar la nostra setmana de l’esport. 
Una forma educativa de celebrar la setmana 
esportiva de l’EMD de Jesús i el dia mundial de 
l’activitat física. Durant tota una setmana es van 
coordinar jornades multiesportives dirigides a tota 
la comunitat educativa, des de P3 fins a 4t d’ESO. 
Un gran èxit de participació i difusió de l’esport.

•• Vam tenir una nova sessió del “Club de lectura amb 
famílies”. En aquesta ocasió amb l’autora Cinta 
Arasa. Va estar un plaer que ens pogués acompanyar 
i comentar amb ella el cúmul de factors que fan que 
tot sovint se’n vagi “Escales Avall”.

•• Els i les alumnes d’ESO han realitzat una sortida 
de tres dies per esquiar a l’estació de Port Ainé 
a Rialp (Lleida), activitat que es recupera al centre 
tras l’inici de la pandèmia.

•• Els companys i companyes de 5è i cicle Baula (6è, 
1r i 2n d’ESO) han visitat, dins de les activitats 
programades des de l’òrgan Matemàtic-Tecnològic, 
l’exposició itinerant del Museu de Matemàtiques de 
Catalunya (MMACA) a Tortosa. 

•• Es va celebrar Carnaval al centre amb el judici de 
la reina Carnestoltes, realitzat per l’alumnat de 
l’optativa d’interpretació i arts escèniques de l’ESO. 
A més, durant tota la setmana, la reina Carnestoltes 
va donar les consignes per xalar i per fer gresca i 
xerinola. 

PREMI BONA GENT
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SKAMOT VERD
Skamot Verd som un grup d’alumnes de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané de 6è de primària fins a 2n 
d’ESO. Ens trobem cada setmana en una matèria 
optativa on treballem per millorar el nostre centre 
des d’una perspectiva ambiental. Aquesta optativa 
està formada per: Noa, Jordi, Osama, Joaquín, Rayan, 
Fernando, Ricard, Chouayb, Cinta, Hicham, Paula, 
Jamal i  Laura. La professora que ens acompanya és 
Rosa i treballem conjuntament amb la comissió de 
sostenibilitat del centre.
Nosaltres hem triat aquesta optativa perquè ens 
preocupem pel medi ambient, el volem millorar per 
viure en un poble més sostenible. 
En el nostre procés d’aprenentatge sempre tenim 
presents els ODS (Objectius de Desenvolupament 
Sostenible) per millorar el nostre centre. Els ODS són 
objectius que van adoptar tots els estats membres 
de les Nacions Unides el 2015 per posar fi a la 
pobresa, protegir el planeta i garantir pau i 
prosperitat arreu pel 2030.

Ens hem centrat en el número 11, ciutats i 
comunitats sostenibles. 
Hem vist que al nostre centre cal millorar la 
gestió de residus i hem demanat a l’EMD la seva 
col·laboració.  
Skamot Verd volem un centre més sostenible i 
per això hem fet propostes a l’EMD en relació a la 
gestió de residus. Ens hem centrat en les 3 R: reduir, 
reutilitzar i reciclar i hem demanat a l’EMD:
 • Que ens posin contenidors de reciclatge al pavelló
 • Que es recicli correctament al centre
 • Poder fer difusió a nivell de poble en articles, 
entrevistes…
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Un any més vam commemorar el 8 de març Dia 
Internacional de les Dones.
Després d’un període marcat per la pandèmia vam 
podem tornar a celebrar aquest acte organitzat 
juntament amb l’Associació de Dones de manera 
presencial.
El dia 8 de març Dia Internacional de les Dones 
està reconegut per l’Organització de les Nacions 
Unides. És una jornada aprofitada tradicionalment 
per reivindicar el feminisme denunciant el sexisme.
Es commemora la lluita de les Dones per la seva 
participació juntament amb els homes en l’àmbit 
laboral.
Aquest passat 8M el Departament d’Igualtat i 
Feminismes del Govern de la generalitat v a presentar 
la campanya AVANCEM CAP A UNA NORMALITAT 
FEMINISTA .
El manifest que es va llegir posava èmfasi en la 
importància de millorar les condicions vitals de les 
Dones i d’incorporar la perspectiva de gènere en les 

polítiques municipals amb el compromís d’assolir la 
plena igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
L’acte va anar a càrrec de Lluïsa Puig en format 
d’una conversa que ens va donar l’oportunitat de 
poder-la conèixer una mica més i endinsar-nos en 
aquests 35 anys de treball i servei al poble.
L’acte va finalitzar amb una interpretació musical a 
càrrec de Cecília Panisello i la lectura del manifest.

Durant els mesos de setembre a desembre de 2021 
vam poder oferir al nostre poble el servei del SIAD.
En aquells mesos es van poder atendre un total de 
20 actuacions (12 atencions per part de la psicòloga 
i 8 atencions legals).
A partir del mes d’abril i fins al mes de juny podem 
tornar a oferir aquest servei.
El personal del SIAD, conformat per advocada i 
psicòloga, atén les dones que necessiten informar-
se o rebre suport. Les visites es duen a terme a les 
dependències de les oficines de l’EMD els dilluns 
(de 15 a 19h) i els dimecres (15,30 a 19,30 h). 
Per poder-s’hi acollir cal sol·licitar cita prèvia als 
telèfons del SIAD: 677 568 745 i el 977 445 897.

El SIAD ofereix suport tècnic, psicològic i jurídic a 
les dones que ho necessiten. Es tracta d’un servei 
públic, gratuït i confidencial que vol donar resposta 
a la diversitat de necessitats i demandes de les 
dones i contribuir a la sensibilització i detecció 
precoç de les situacions de discriminació i de 
violència masclista.
Oferim aquest servei amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Tortosa i el suport del ministeri 
d’Igualtat, a través de la Secretaria d’estat d’Igualtat 
i Envers la Violència de Gènere.

Susanna Gómez Aixendri
Regidora de dones

SIAD (SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES)
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ENTORN A LA CREU DE SANT JORDI
La VIDA m’ha portat per molts camins buscats i per 
bastants d’inesperats. El treball oficial de mestre 
em va omplir des del primer dia. Havia nascut amb 
un gran ensenyant al costat i sens dubte, el seu 
afecte i dedicació em van marcar (Milions de gràcies, 
germanet Josep). El meu esperit experimentador i 
innovador i la facilitat per treballar amb les mans, 
me van obrir també moltes portes des del primer 
dia, com ja va pronosticar el psicòleg Dr. Folch i 
Camarasa en els tests que ens va fer als 16 anys.
De fet, començar a treballar oficialment de mestre, 
seguir estudiant també els cinc anys de la carrera 
de la ceràmica i poder acabar els 8 darrers anys 
de la meua vida professional fent de mestre de 
ceràmica i expressió artística a l’Institut de Tortosa, 
crec que va ser del millor que em podia passar.
A nivell ceràmic, molt prompte em va arribar una 
gran invitació del concurs més ben dotat del món a 
nivell econòmic (un milió de pessetes de l’any 1986) 
a  Mino (Japó), per mostrar el treball innovador que 
jo practicava. Aviat van arribar-me alguns premis 
més de les principals capitals i nacions europees: 
Luxemburg, París, Àustria, Bèlgica, Italià, Croàcia... 
Prompte vaig haver de deixar l’ensenyament per 
practicar una immersió artística total i celestial que 
va durar cinc anys. Va ser una de les decisions més 
importants de la meua vida. Al poc de jubilar-me de 
l’Ensenyament, el Ministerio de Cultura d’Espanya 
em va promoure una exposició retrospectiva i 

itinerant de primeríssima divisió i a tots nivells, 
amb el suport incondicional de tots els Estaments 
oficials del Govern de Catalunya. La UNESCO em va 
permetre assistir dos anys seguits a ART CAMP’s 
internacionals. Des de llavors hi seguim col·laborant 
tot sovint. El Govern de Romania i el seu col·lectiu 
d’escriptors i poetes ens han invitat oficialment set 
anys seguits, ens han concedit dos premis i han 
publicat, de moment, 12 llibres il·lustrats amb obres 
nostres. Hem estat invitat a exposar i amb ofertes de 
treball a Abu Dhabi, invitat d’honor i també premiat 
a la 9ª Biennal CONDORHUASI, a Argentina, al 7è 
Festival ARTGILA a França, al Festival TERRÀNIA 
2019 a Montblanc, Catalunya, etc... Tortosa ens 
ha ofert els dos premis més populars: “Tortosí de 
l’Any 1991” i “Tortosí 99”, el meu poble de Jesús, 
el “Premi a la Trajectòria 2017” i un molt llarg 
etcètera fins arribar als 32 premis rebuts, entre ells 
el més important per a un ceramista, Ser  membre 
de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica. La Creu 
de Sant Jordi 2021, rebuda recentment des de 
Catalunya i de mans del President de la Generalitat, 
ha estat però, una altra sorpresa del tot inesperada, 
que hem pogut gaudir amb la família, les nostres 
autoritats més properes i els amics. GRÀCIES a 
tots!

Joan Panisello i Chavarria.
Creu de Sant Jordi 2021
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TROBA EL TEU TRONC

PARE NOEL

Els més petits del poble van tenir enguany la 
difícil tasca de trobar el seu tronc. La matinal 
del diumenge, 12 de desembre, era l’escollida per 
buscar i remenar pels jardins del convent de les 
Germanes Teresianes per  trobar  cadascú  el seu 
tronc. Gràcies a l’ajuda d’uns follets màgics la feina 
va ser més fàcil i tothom va poder trobar el seu tronc 
per dur-lo cap a casa. Amb els troncs ja trobats i la 
feina ben feta, els follets ens van portar en cercavila 

cap al pavelló. Allí ens esperava el show del màgic 
clown “Gran Gabini” que va fer les delícies de grans 
i petits. La matinal va ser organitzada per la Secció 
de Festes de l’EMD de Jesús.
Una nova activitat a Jesús que va tenir molt d’èxit 
amb més d’una cinquantena de famílies que ens van 
voler portar el seu tronc i participar així d’aquesta 
màgica matinal en família prèvia a Nadal. Segur que 
ho repetirem!

Com cada any, la tarda de divendres, 24 de desembre, 
va arribar al poble el Pare Noel. La Secció de Festes 
ja teníem preparada la logística per fer la recollida 
dels paquets, el caga tió i el lliurament de regals. 
Finalment i donada la incidència de casos aquells 
dies a les nostres terres a causa de la pandèmia, 
vam decidir modificar l’acte. L’estimat Pare Noel es 
va brindar a fer un recorregut en la seva carrossa 
per tots els carrers del poble, així tothom des de 
casa seva va poder saludar-lo.  En acabar  la volta 
pels carrers, va voler dirigir unes paraules als petits 

que el van esperar a la pèrgola. Agrair al Pare Noel 
la seva predisposició per poder adaptar l’acte, amb 
l’afegit del fred i que vam estar tota la tarda en una 
fina pluja. També a la Secció de Festes la seva ràpida 
reacció. Mil gràcies pare Noel i fins al pròxim any! 
Pel que fa a la Festa de Cap d’Any, els mateixos 
motius a causa de la pandèmia que ens van fer 
modificar els actes del Pare Noel, ens van fer 
prendre la decisió de suspendre la revetlla de Cap 
d’Any.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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NADAL
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NADALCARNAVAL
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CARNAVAL DE LA VORA DEL CANAL 2022
Dissabte, 26 de febrer, vam poder celebrar per fi 
el “Carnaval de la vora del canal 2022”. Després 
d’haver de suspendre’s l’any passat a causa de la 
COVID-19, la Secció de Festes de l’EMD de Jesús, 
organitzadora de l’acte, va realitzar tot els preparatius 
per tirar endavant l’esperada festa i poder grans 
i sobretot els petits de la casa, poder traure les 
seves disfresses al carrer. Encara per prudència 
l’acte va ser modificat respecte d’altres anys, fent-
se tot durant la tarda i sempre en espais exteriors. 
A les sis de la tarda concentració de disfresses 
al camp de futbol. Allí la junta i col·laboradors 
del CF Jesús Catalònia ens van obrir les seves 
instal·lacions mentre s’esperava l’arribada de 

Sa majestat Carnestoltes per iniciar la rua. Des 
d’aquí agrair-los poder fer allí el punt de partida. 
Tot seguit, animada rua pels carrers del poble fins a 
arribar a la Pèrgola per escoltar el sempre esperat 
discurs d’un Carnestoltes que no va parar quiet ni 
un segon. Allí la música i les ordres esbojarrades 
de l’esperat personatge ens van fer xalar de valent. 
Fins i tot alguna colla es va atrevir a demanar la seva 
cançó i pujar a l’escenari a fer la seva particular 
coreografia. Destacar el bon ambient i la moltíssima 
participació de colles i grups d’amics.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor Festes

El passat dijous 3 de febrer vam presentar un nou 
projecte de #mosparlem vinculat amb els i les jóvens 
de Jesús.

El projecte original de #mosparlem estava encarat 
a trobades disteses amb grups reduïts de persones 
per poder tractar temàtiques puntuals, i conèixer 
així el punt de vista dels diferents convidats. Amb 
l’arribada de la COVID i la reducció de la interacció 
social aquestes entrevistes es van veure aturades 
per preservar la salut de les persones.

#mosparlem va néixer com una idea de recollir 
informació. Parlar‐nos és imprescindible i és la 
nostra raó de ser tenir contacte amb totes les veïnes 
i veïns. Apropar l’administració als ciutadans, ja que 
es fonamental no perdre el contacte amb la gent.

Durant aquest temps també hem pogut gaudir d’un 
#mosparlem amb... publicat a cada Informatiu 
jesusenc des del febrer del 2018, i dels que s’ha 
publicat una retrospectiva per acabar coincidint amb 
el primer #mosparlemjóvens. Aquest és un format 
més individualitzat i personal que permetrà conèixer 
d’una manera més profunda allò que apassiona la 
gent jove de Jesús. Qui són, què fan, per on paren…

#mosparlemjóvens és una modalitat d’audiovisual 
per descobrir a les xarxes socials de l’EMD de Jesús 
i que es pot visualitzar pel del canal ÀNIMS I AVANT 
de Youtube.

Es tracta de reportatges curts, d’entre 3 i 6 minuts de 
durada, on per mitjà d’una entrevista individualitzada 
podem descobrir com són els i les jóvens de Jesús. 
Què fan, com ho viuen, per on paren… I permetre a 
les generacions encara més jóvens trobar un referent 
a casa nostra de les diferents vessants acadèmiques, 
professionals, lúdiques, culturals o esportives.

Aquest format vol descobrir un reportatge breu, 
dinàmic i accessible a tothom, donat que tots els 
continguts estan subtitulats per tal de facilitar‐ne la 
seua visualització.

Durant cada setmana de l’any 2022, es presentarà 
una nova entrevista amb jóvens del nostre poble. 
Cada dimecres a les 12h en descobrirem una nova 
edició.

Es tracta d’entrevistes individualitzades que es van 
succeint, encara que no de manera ordenada, per 
nominació entre els mateixos participants.

Les entrevistes tenen tres elements comuns: jóvens 
de Jesús entre 17 i 37 anys, una cadira i el logo del 
projecte que ens acompanya cada dia.

Aquesta cadira, la mateixa per tothom, va canviant 
d’ubicació en funció del lloc escollit per cadascun dels 
participants. D’aquesta manera, descobrim un racó 
de Jesús diferent cada dia, un indret amb identitat 
pròpia per cadascun dels #mosparlemjóvens.

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana

#MOSPARLEMJÓVENS
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INICI OBRES DE LA ROTONDA D’ACCÉS A JESÚS
El passat mes de març es van iniciar les obres de 
la rotonda d’accés a Jesús des de la carretera C-12. 
Una obra que com molts sabeu es va gestar al 2016 
quan des d’aquesta administració vam demanar 
poder segregar la rotonda de la resta de projecte de 
desdoblament de la C-12.
Avui podem dir que no només la rotonda serà una 
realitat, i es que fruit de les negociacions amb el 
Departament de Territori de la Generalitat, es va poder 
incloure dins el projecte una altra reivindicació com 
era la de millorar la seguretat en l’accés del camí 
Masets de Pinyol (primer tram) on des de fa temps hi 
havia hagut alguns incidents.
Aquesta obra, adjudicada a l’empresa MJ Gruas per 
un import aproximat de 1.200.000€ i amb un termini 
d’execució de 6 mesos permetrà millorar la seguretat 

per accedir al nostre Poble i regular el nombrós trànsit 
que circula per l’eix de l’ebre.

El dissabte 2 d’abril coincidint amb el “Dia mundial de 
la conscienciació sobre l’Autisme (TEA)” es va fer una 
caminada pels carrers de Jesús per tal de descobrir 
els pictogrames dels diferents equipaments i edificis 
públics, així com dels passos de vianants.
Aquests pictogrames són elements d’accessibilitat 
cognitiva que senyalitzen de manera senzilla quina és 
l’activitat que es realitza en aquell espai o instal·lació 
i es situen a l’entrada dels locals perquè puguin 
ser detectats de manera fàcil per les persones 
amb autisme. A més, els pictogrames també s’han 
dissenyat per a que siguin fàcilment interpretats per 
les persones amb deficiència visual.
En una primera fase s’han contemplat instal·lacions i 
edificis públics, però després s’ampliarà a comerços, 
restauració i altres punts d’interès, així com als 
interiors dels edificis més representatius de Jesús.
Per altra banda, els pictogrames dels passos de 
vianants segueixen la seqüència “Atura’t, mira, cotxe 

aturat, creua” que ajuda a millorar la seguretat al creuar 
els carrers. Aquests pictogrames són de color blau 
perquè és el color que més ràpidament identifiquen 
les persones amb TEA.
Aquestes accions tenen l’objectiu de contribuir a un 
món més accessible, inclusiu i augmentar la seguretat 
vial i, al mateix temps, sensibilitzar la societat.
La iniciativa ha estat materialitzada per l’EMD de 
Jesús i impulsada i dissenyada amb la col·laboració 
del centre de diagnòstic i intervenció psicològica 
MONtea i pel CEE Sant Jordi.
Els símbols que s’utilitzen són propietat del Govern 
d’Aragó i han estat creats per Sergio Palao per a 
ARASAAC, qui els distribueix sota llicència Creative 
Commons.

Pere Panisello Tafalla
Regidor d’Educació

JESÚS DESCOBREIX ELS PICTOGRAMES PER A PERSONES AMB 
TEA (TRASTORNS ESPECTRE AUTISTA) I DEFICIENTS VISUALS I 
MILLORA LA SEGURETAT DELS PASSOS DE VIANANTS
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OBRES I MILLORES

FAROLES SOLARS

SUBSTITUCIÓ GESPA PISTES DE PÀDEL

INICI OBRES ROTONDA C-12

PROTECCIÓ DEL MUR AV MOLINS D’EN COMPTE ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPAL



OBRES I MILLORES

OBRES HOTEL D’ENTITATS

ZONA DE PETÓ I ADÉU

MANTENIMENT I PODA ARBRES



ENDESA X POSA EN MARXA A JESÚS EL PRIMER PUNT DE 
RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS DE L’EMD
Des del mes de febrer, carregar el vehicle elèctric a 
l’EMD de Jesús és ja una possibilitat.  El 9 de febrer 
es va posar en marxa el primer punt de recàrrega 
del municipi amb la presència del president de 
l’EMD de Jesús, Víctor Ferrando, així com d’altres 
representants de l’entitat i d’Endesa X. La 
infraestructura, que es troba a la carretera de Xerta 
a tocar de la carretera C-12 (l’Eix de l’Ebre, que 
va des de Flix fins a Amposta), pretén impulsar la 
mobilitat sostenible i de zero emissions al territori. 
La infraestructura, que ja està connectada a la xarxa 
elèctrica i a punt per rebre els primers usuaris, permet 
alimentar dos vehicles de manera simultània, un 
utilitzant la recàrrega ràpida i l’altre la semiràpida. 
De fet, compta amb tres connectors: dos de càrrega 
ràpida de tipus CHADEMO i CCS2 (50kW) i un de 
semiràpida (22kW), fet que permet recarregar la 
bateria per a 100 quilòmetres d’autonomia en 15-
20 minuts i 45 minuts, respectivament. A més a 
més, són carregadors universals i per tant serveixen 
per a qualsevol model de vehicle elèctric.
Els usuaris de vehicle elèctric podran realitzar les 
recàrregues dels seus cotxes d’una manera molt 
senzilla, gràcies a la nova aplicació per a mòbils que 
ha desenvolupat Endesa X, Juice Pass (disponible 
en IOS i Android). Es tracta d’una plataforma digital 
d’Endesa X on els usuaris podran localitzar -a través 
d’aquesta aplicació- l’estació de recàrrega, conèixer 
el seu estat, i, fins i tot, abonar les recàrregues amb 
la seva targeta de crèdit vinculant-la al seu perfil.
La posada en marxa d’aquest punt de recàrrega 
suposa un pas més en el camí de la mobilitat 
sostenible a les comarques de Terres de l’Ebre 

i s’emmarca en el Pla de Desenvolupament 
d’Infraestructures d’accés públic de recàrrega per 
al vehicle elèctric que Endesa va presentar a finals 
del 2020 i que suposa una inversió de 65 milions 
d’euros amb l’objectiu d’instal·lar 8.500 punts de 
recàrrega en indrets d’accés públic, el pla més 
ambiciós existent a l’Estat.
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XVI FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET

COMMEMORACIÓ DELS 40 ANYS DE LA MORT DE JOAN CID I MULET

Malauradament, degut a la situació de Pandèmia, 
les dues ultimes edicions de la Fira literària van ser 
pràcticament testimonials. Enguany, es reprèn  amb un 
seguit d›activitats per a totes les edats en un marcat 
caràcter lúdic-festiu i d’àmbit local. Cultura de Km 0. 
Els primers beneficiats seran els col·legis del Poble: 
l’Escola Bressol l’Espurna, l’IE Daniel Mangrané i el CEE 
Sant Jordi, on la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa 
i la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes portaran a terme 
les seues activitats. 
El divendres 6 de maig hi haurà un Club de Lectura 
amb el llibre “L’Espiera” en honor a Francesca Aliern, en 
l’any que es celebra el seu 80è Aniversari, i acte seguit, 
BOOK SEX, un taller de recursos per a una sexualitat 
plena amb Cinta Roldán, exclusivament per al públic 
femení. Molt recomanable. El dissabte 7 de maig tindrà 
dues parts ben diferenciades, però sempre a la Pèrgola. 
Pel matí, enfocat a un públic adult, amb l’esmorzar 
d’autores i autors, la inauguració per part de l’Associació 
de veïns Jesús Catalònia per l’organització dels 38è 
Premis Literaris “Joan Cid i Mulet” i “Enric Bayerri” i per 
la promoció literària i de Jesús que això comporta. També 
es farà l’entrega del Premi del XIV Concurs de treballs 
de recerca en l’àmbit de llengua, literatura i de l’exili, la 
presentació del llibre del treball guanyador del concurs de 
l’edició anterior, així com la presentació d’una obra inèdita 
de Joan Cid i Mulet, “Siembra”, redescoberta per Emigdi 
Subirats. Es tancarà la matinal amb la macropresentació 
de nombrosos llibres, sempre en clau local, fins i tot, 
sent moltes de les obres jesusenques. 
Per la tarda serà el torn del públic infantil, amb contacontes 
i activitats festives destinats als més menuts de la casa. 
Els contacontes  (“La màgia de Jan” i “La fada neutra 
i els seus embolics”) tenen un  rerefons  social amb 
missatges clars d’ajuda per a situacions, sovint difícils 
d’explicar, com són la mort prematura i la disfòria de 
sexe. Hi haurà també contes per promocionar la cultura 

popular i la imatgeria 
festiva, com són els 
gegants i el bestiari 
festiu, o el folklore  o 
música tradicional, 
com “Sira-cota, el 
viatge dels instruments 
perduts”. Cal destacar 
la presentació del 
conte “La llegenda dels 
gegants”, escrit per Aitor 
Pérez Codorniu, il·lustrat 
magníficament per 
Mentxu Llorca i editat 
per la pròpia EMD Jesús. 
Narra la història del 
nostre Poble, barrejant-se elements reals amb fantàstics, 
sent els protagonistes els gegants Paco i Pepa i el Boti. 
Imprescindible que sigui a totes les cases. 
L’acte de cloenda de la Fira es durà a terme a l’espai 
ImmART (al claustre de l’EMD), on tindrà lloc un recital 
de poesia musicada a càrrec del grup Sinergia i de la 
seua obra “Versegem” acompanyat amb un maridatge de 
vins del celler Altavins. Un plaer total: per a les oïdes, 
per a la vista, per al gust i per a l’olfacte. Les places 
per al maridatge són limitades i cal inscripció prèvia a 
participa@jesus.cat. 
Durant tota la jornada hi haurà estands de llibreries, 
editorials, biblioteques i altres associacions, entitats 
o comerços relacionats en la literatura i en la cultura. 
També es disposarà d’un espai per llegir contes als més 
menuts i per participar en diferents tallers i activitats 
infantils. 
Tots els actes són gratuïts.

Pere Panisello Tafalla
Regidor de Cultura
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PROGRAMACIÓ

XVI FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET
40 ANYS DE LA MORT DE JOAN CID I MULET
Durant la setmana es realitzaran diferents activitats literàries a les escoles i Biblioteca de Jesús 
per fomentar la lectura en edats infantil-juvenil per a que siguin uns adults en més coneixements 
i criteri.

DIMECRES, 4 MAIG
10.00h “Vincles” càrrec de la Biblioteca Marcel·lí 
Domingo de Tortosa per als alumnes del cicle infantil 
(P4 i P5) de l’IE Daniel Mangrané.

10.30h “L’hora del conte a la biblioteca”, sortida 
del grup Llar 2 de l’Escola Bressol l’Espurna a la 
Biblioteca de Jesús. 

10.30h “Un Farcell de contes”, Contacontes a 
càrrec de la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes 
per als alumnes de 2n de Primària de l’IE Daniel 
Mangrané.

DIJOUS, 5 MAIG
10.00h “Un Farcell de contes”, Contacontes a 
càrrec de la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes 
per als alumnes del Col·legi d’Educació Especial 
Sant Jordi.

15.00h “Bebeteca” a càrrec de la Biblioteca 
Marcel·lí Domingo de Tortosa a l’Escola Bressol 
l’Espurna. Activitat oberta a totes les famílies. Lloc: 
Escola Bressol l’Espurna.

17.30h Taller de manualitat relacionada amb 
els llibres i els contes. Activitat destinada al públic 
infantil. Lloc: Biblioteca de Jesús.

DIVENDRES, 6 MAIG
18.00h Club de lectura amb Francesca Aliern 
amb el seu llibre “L’espiera”. 
També es presentarà el nou llibre de l’escriptora: 
“Espills badats”
Durant l’acte es farà lliurament del VII premi Fem 
Lletra, de reconeixement a la tasca de promoció i 
suport a la literatura i al món editorial a les Terres 
de l’Ebre.
Col·labora: Associació de dones. 
Lloc: Sala Jordi Brull EMD de Jesús

20.00h “Book Sex”, recursos per a una 
sexualitat plena. 
Taller amè, xalador i rigorós, exclusivament per a 
dones (a partir de 35 anys, aproximadament), a 
càrrec de la bibliotecària de Gandesa Cinta Roldán. 
L’activitat té una durada aproximada d’1 hora 30 
minuts.
Lloc: Sala segona planta EMD de Jesús

DISSABTE, 7 MAIG, A LA PÈRGOLA
MATINAL – Dedicat al públic ADULT
9.00h Esmorzar d’autores i autors de les Terres 
de l’Ebre al Claustre de la Immaculada.
Col·labora: Di-llums d’Arts al forn i Òmnium Cultural 
Terres de l’Ebre.

10.30h Inauguració de la XVI Fira Literària per 
part de l’Associació de veïns Jesús Catalònia per 
l’organització dels 38è Premis Literaris “Joan Cid i 
Mulet” i “Enric Bayerri” i per la promoció literària i 
de Jesús que això comporta.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

11.00h Lliurament del Premi del XIV Concurs 
de treballs de recerca en l’àmbit de llengua, 
literatura i de l’exili adreçat a estudiants de 
2n curs de Batxillerat dels centres d’Educació 
Secundària de la comarca del Baix Ebre.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
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11.15h Presentació del llibre del treball 
guanyador del XIII Concurs de treballs de 
recerca Fira Literària Joan Cid i Mulet: “La mirada 
femenina en Música de Cámara, de Rosa Regàs”, per 
Maria Castellà Fàbregues.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

11.30h Presentació de l’obra inèdita “SIEMBRA” 
de Joan Cid i Mulet en commemoració dels 40 
anys de la seva mort. Obra recuperada per Emigdi 
Subirats.

11.45h Macropresentació de llibres:
1. Emigdi Subirats Sebastià, “‘Gerard Vergés, 

tretze cops imperfecte”. Editorial Petròpolis
2. Cinta Arasa, “Escales avall”. Editorial Columna
3. Eduardo Margareto - Associació Cultural Mar 

de Fora, “Som fills d’un poble tot ple de vida” - 
Antologia poètica de Lluís de Montsià. Ed. Mar 
de Fora - Col·lecció L’Escrita

4. Fàtima Beltrán Curto, “Canción bajo el agua”. 
Ed. Espasa (Planeta)

5. Albert Delgado Rodríguez, “Estació dels 
silencis”. LINX EDICIONS

6. Cinta Farnós, “Geosmina” Editorial La Magrana
7. Jaume Arasa Aguirre, “Joc de Màscares”. 

Stonberg editorial 
8. Laia Viñas, “Les closques”. Premi Documenta 

2020. Editorial L’altra Editorial
9. Jesús M. Tibau, “L’espectacle de la vida”. 

Ganzell Editoris i Editorial Petròpolis
10. Mònica Sales de la Cruz, “Confi(n)ada”. Onada 

Edicions.
11. Javier Garrit Hernández, “La relíquia”. 

Ediciones JavIsa23
12. Irene López Favà i Meritxell Algueró Mauri, 

“Els secrets de les Hortes de Pimpí”. Ediciones 
JavIsa23

13. Daniel Arasa, “Vida i miracles dels anys de pa 
negre”. Ediciones Carena

 Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada. 
Col·labora: Di-llums d’Arts al forn.

TARDA – Activitats dedicades al públic INFANTIL. 
CONTACONTES.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

17.00h “La màgia de Jan”. Imma Reverté i Maria 
Valls.
El conte està basat en fets reals per reivindicar que 
no sigui tabú parlar dels nadons que ens han deixat 
abans o pocs dies després de néixer.

17.30h “La fada neutra i el seu embolic”. Jennifer 
Garcia Príncep. 

La Fada Neutra i el seu embolic és un conte per a 
que els més petits, i no tan petits, puguin entendre 
de forma fàcil i entretinguda què és la disfòria de 
gènere i com es poden sentir els nens i nenes 
transgènere.

18.00h “La llegenda dels gegants”. Aitor Pérez i 
Mentxu Llorca. Presentació del conte i contaconte.
Conte que tracta dels orígens del nostre Poble, 
Jesús. Barrejant històries fantàstiques amb fets, 
zones i edificis reals, junt amb el folklore i tradicions 
del poble, com els gegants Paco i Pepa i el Boti.

19.00h “Sira-cota, la història dels instruments 
perduts”. Susana Ibáñez i Sergi Masip. Espectacle 
musicat.
Aquest conte ens transporta a un viatge a espatlles 
de la música. En ell aniran apareixen els diferents 
instruments tradicionals típics del nostre territori. Un 
espectacle on es fusionen a la perfecció literatura i 
música tradicional i que permetrà als més menuts, 
i als no tant, descobrir sons amagats durant molts 
anys de les nostres terres. 

ACTE DE CLOENDA
20.00h Recital ENOPOÈTIC – VI i POESIA. Espai 
ImmArt (claustre EMD Jesús).
VERSEGEM: Poesia recitada i musicada a càrrec 
de Sinergia. 
Durant l’actuació hi haurà maridatge de diferents 
vins del Celler Altavins.
Places limitades per al maridatge. Cal inscripció 
prèvia (email: participa@jesus.cat). 

- Tots els actes són gratuïts -
Durant tota la jornada hi haurà estands de llibreries, 
editorials, biblioteques i altres associacions, 
entitats o comerços relacionats en la literatura i en 
la cultura. 
Hi haurà un espai per llegir contes als més menuts i 
per participar en diferents tallers i activitats infantils.
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ORGANITZA:
EMD de JESÚS I JESÚS ACTIVITATS I SERVEIS, SL 

DIJOUS, 12 DE MAIG
19.30h Es farà públic el resultat de cada categoria, i es donarà 

a conèixer els primer classificats en les diferents 
modalitats, del premi al Millor Oli d’Oliva del XXXVIII 
Concurs al Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre.

 Lloc: Museu de l’Oli de la Cooperativa Soldebre.
 A continuació III Premi Gastronòmic. 
 Escollit entre tots els olis finalistes al XXXVIII Concurs 

al Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre, per part de 
gastrònoms i xefs d’àmbit nacional.

 Lloc: Museu de l’Oli de la Cooperativa Soldebre.

DIVENDRES, 13 DE MAIG
18.00h Preparació per a rebre la Santa Unció.
 Lloc: Església Parroquial

 XXIV Cicle de Xarrades Daniel Mangrané 
19.00h Presentació de la jornada.
 Sr. Lluis Gimeno, president de la Comunitat de Regants 

del Xerta-Sénia.
 Sr. Mingo Espuny, vicepresident de la Comunitat de 

Regants del Xerta-Sénia.
 Sr. Jesús Gómez, director dels Serveis Territorials del 

DACC a les Terres de l’Ebre.

19.15h Regar al Xerta Sénia: Arguments per una decisió
 Sr. Francesc Reguant, economista.

20.30h Cloenda de la Jornada.
 Sr. Víctor Ferrando, Alcalde - President de l’EMD de Jesús
 Organitza: EMD de Jesús i DACC a les Terres de l’Ebre.
 Lloc: Sala Jordi Brull i Martínez.

DISSABTE, 14 DE MAIG
9.00h fins les 11.00h Esmorzar típic de pagès. Preu: 5,00€.

Jornada de camp de poda de l’olivera i comportament del 
cultiu del garrofer en regadiu.
9.15h Inscripcions i lliurament de la documentació.
9.30h Presentació de la jornada.
 Sr. José Ramon Vallés i Canalda, president de la Fira.
 Lloc: Edifici de la Immaculada.

10.00h Sortida a camp per fer la demostració de poda d’olivera. 
S’anirà amb els vehicles propis dels participants.

 Sr. Tòful Farnós, podador professional.
 A continuació. Visita de diverses parcel·les de 

garrofers en regadiu.
 Sr. Lluis Chavarria, director de l’Escola Agrària 

d’Amposta.

13.30h Cloenda de la jornada.
 Víctor Ferrando, Alcalde - President de l’EMD de Jesús.
 Organitza: Escola Agrària d’Amposta.
 Col·labora: Comissió de la Fira de l’Oli i EMD de Jesús.

De 10.00h a 13.00h  Jocs de fusta i jocs tradicionals d’habilitat 
per a totes les edats. Lloc: La Pèrgola

10.00h IV Concurs de cuina de rebosteria de la garrofa. 
Els productes elaborats que participen al concurs 
es podran lliurar a l’estand d’EIG fins les 12.00h, 

acompanyats de la fitxa d’inscripció corresponent. 
Aquests seran exposats a la mostra culinària.

10.00h Inscripcions per participar al XXIII Concurs d’Allioli 
Juvenil.

 Lloc: Estand Informació de l’EMD de Jesús.

D’11.00h a 13.00h Matinal d’inflables per als petits de la casa. 
 Lloc: C/ Sebastián Ladrón.

11.00h XXIII CONCURS D’ALLIOLI JUVENIL per als jóvens 
menors de 18 anys.

 S’obsequiarà els participants amb un val per un 
entrepà i una beguda. S’oferirà morter i mà, fins esgotar 
existències, a qui no en tinga. El Bar Restaurant la 
Gela obsequiarà amb dos menús al guanyador.

 Col·labora: Distribucions Sebel. 

11.30h Cercavila pels carrers i places del poble a càrrec del 
Grup de Gralles i Tabals de Jesús.

12.30h Veredicte del concurs de cuina de rebosteria de 
garrofa.

 Al guanyador/a se l’obsequiarà amb un menú per a 
dues persones al Restaurant Lakinoa.

13.00h XXII CONCURS DE LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA 
AMB LA BOCA. 

 Prova puntuable per al X Trialó de l’Oli.
 Categoria General i Juvenil (per a jóvens fins a 14 anys).
 Al finalitzar s’obsequiarà tots els participants amb un 

aperitiu a la barra de la fira.

13.00h Ball de Vermut a càrrec del Grup de Gralles i Tabals de 
Jesús. Lloc: Escenari principal de la Fira.

De 16.00h a 18.00h Jocs de fusta i jocs tradicionals d’habilitat 
per a totes les edats.

 Lloc: La Pèrgola

16.45h Recepció oficial a l’Inaugurador de la Fira.
 Signatura del Llibre d’Honor.
 Actuació del Grup de Gralles i Tabals de Jesús.
17.00h Inauguració Oficial de la Fira a càrrec del col·lectiu de 

pagesos de Jesús. Parlaments d’inauguració a càrrec 
de:

 - Sr. Víctor Ferrando, Alcalde - President de l’EMD de Jesús.
 - Col·lectiu de pagesos de Jesús.
 La Banda de Música Manel Martines i Solà interpretarà 

vàries peces.

De 17.00h a 19.00h Tarda d’Inflables per als petits de la casa.
 Lloc: C/ Sebastián Ladrón.

18.00h Concurs de Mestres del Morter, amb elaboració 
d’allioli adobat.

 En finalitzar el concurs el públic assistent podrà 
degustar les mostres presentades al concurs fetes 
amb olis macerats pels Mestres del Morter.

 Al guanyador se l’obsequiarà amb dos menús invitació, 
obsequi d’El Parador. Col·labora: Ous Roig.

18.30h Elaboració en públic i retransmès per circuit de TV 
d’una recepta de cuina de mercat amb productes 
de proximitat a càrrec la cuinera Patri Suárez del 
Restaurant Lakinoa i posterior degustació.

 Col·labora: Vins i Caves Llopart.

PROGRAMACIÓ
XXVII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE

VI FIRA DE LA GARROFA
LLOC: ZONA PAVELLÓ DE JESÚS
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18.45h Degustació de gelat de garrofa amb goma de garrofí, 
elaborat pels alumnes de l’Escola d’Hosteleria del 
Institut Dertosa.

 Col·labora: GA Torres, Comercial Garrofa i Productes 
Giró, SA 

19.00h Lliurament dels premis del XXI Concurs de Pintura de 
Jesús i del II Concurs de Fotografia de l’Oli, la Garrofa 
i la Pedra Seca.

21.00h Actuació del grup de gralles “Canya d’Or”. Les millors 
versions a ritme de tabal i gralla.

 Lloc: Escenari principal de la Fira.

DIUMENGE 15 DE MAIG
9.00h Fins les 11.00h Esmorzar típic de pagès. Preu: 5,00€.

10.00h Recepció oficial i signatura del llibre d’honor als 
representants de l’Associació de Veïns de Jesús Pobre. 

 Entitat Menor depenent de la ciutat de Dènia (Alacant. 
Marina Alta). Lloc: Escenari principal de la Fira. 

10.00h Esmorzar per la Independència.
 Organitza: Jesús per la Independència.

10.30h Ràdio Tortosa en directe. Programa Lo Rustifaci i les 
Pitances.

10.30h Inscripcions per participar al XXVI Concurs d’Allioli.
 Lloc: Estand Informació de l’EMD de Jesús.

10.30h Taula de l’Oli de la Llotja de Contractació de Tortosa. 
 Es fixaran els preus de referència del preu de l’oli. 
 Organitza: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Tortosa.

D’11h a 13h Inflables al C. Sebastian Ladrón.

11.00h XXVI CONCURS D’ALLIOLI.
 La persona guanyadora serà nomenada Mestra del 

Morter i passarà a formar part de la Confraria de 
Mestres del Morter.

 Al guanyador/a del Concurs d’allioli se l’obsequiarà 
amb una invitació de dos menús al Restaurant Equitor.

 Prova puntuable per al X Trialó de l’Oli.
 Col·labora: Ous Ferré.

11.30h I Concurs al Millor Garrofer Monumental d’Espanya 2021. 
 Presentació del Concurs a càrrec del Dr. Joan Tous (EiG)
 Lliurament del premi a càrrec del president d’IDECE. 
 Organitza EiG. Col·labora: IDECE

11.30h Cercavila pels carrers i places del poble a càrrec del 
Grup de Gralles i Tabals de Jesús.

12.00h Administració de la Santa Unció als malalts o majors 
de 70 anys. Lloc: Església Parroquial.

12.15h Lliurament dels Premis del XXXVIII Concurs al Tast 
dels Olis de les Terres de l’Ebre. 

13.00h XXIV Concurs d’olives posades casolanes.
 Els participants podran portar les olives fins el 

diumenge a les 11h.

De 11.00h a 13.00h Matinal d’inflables per als petits de la casa. 
 Lloc: C/ Sebastián Ladrón.

17.00h XXVI CONCURS DE PLEGADORS MANUALS D’OLIVES 
SENSE UNGLES.

 Els concursants hauran de portar el cabàs.
 El Bar Restaurant Forquilla i Ganivet obsequiarà el 

guanyador/a del Concurs amb una invitació per un 
menú de dinar per dues persones. 

 Prova puntuable per al X Triatló de l’Oli.

19.00h Elaboració en públic, posterior degustació i 
retransmès per circuit de TV d’una recepta de cuina 

de mercat amb productes de proximitat, a càrrec del 
Sr. Oscar Alba Notario, xef del Restaurant Lo Racó de 
Mig Camí.

 Col·labora: Vins i Caves Llopart.

20.00h Lliurament de premis als guanyadors dels concursos.
 Per finalitzar, sorteig entre els visitants a la Fira del 

seu pes en litres d’oli. 
 La Comissió organitzadora lliurarà butlletes a tots els 

assistents. (És imprescindible que el guanyador es 
trobe present en el moment del sorteig.)

 Col·labora: Soldebre. 
 EIG (Empreses Innovadores de la Garrofa) sortejarà, 

entre els que hagen participat a la consulta mitjançant 
una “fitxa de valoració organolèptica de la garrofa”, 
un dinar per a dues persones al Restaurant l’Antic 
Molí d’Ulldecona.

 Col·labora: EIG i Restaurant l’Antic Molí d’Ulldecona.

NOTES:
- Horari de la Fira: 14 i 15 de maig, de 10h a 14h i de 16h a 21h.

CULTURA POPULAR DEL MÓN DE LA PAGESIA
- Demostració de llatar amb pauma, exposició i venda d’objectes 

de llata tradicional. A càrrec de les llatadores dels Reguers. 
- Exposició d’una reproducció d’una casa de pagès amb els 

seus estris i amb un molí de pedra. 
- Exposició i demostració de tres molins antics. 
- Mostra de cabres blanques dels Ports Tortosa-Beseit dels 

germans Pons Martí.
- Mostra i exhibició d’animals de camp de ramaders de les 

nostres terres.

EXPOSICIONS:
- Exposició “Oliveres Mil·lenàries Territori Sénia” de la 

Mancomunitat Taula del Sènia.
- Exposició dels quadres participants al XXI Concurs de Pintura 

de Jesús. 
- Exposició de les fotografies participants al II Concurs de 

Fotografia de l’oli, la garrofa i la pedra seca.
- Exposició de bonsais. Podrem trobar oliveres i diferents varietats 

d’arbres treballats amb aquesta tècnica d’art oriental per cultivar-
los, a càrrec de l’Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre.  
Exposició de maquetes i premses d’oli a càrrec de l’artista 
local Pepe Bort.

- Exposició d’artesania a càrrec de l’artista Sr. Josep Duran.
- Exposició dels productes que s’han presentat al 

IV Concurs de Cuina de Rebosteria de Garrofa. 
Col·labora: Frigorífics Lluís. 

NOTES:
- Horari de la Fira: 14 i 15 de maig, de 10h a 14h i de 16h a 

21h.
- La Comissió organitzadora lliurarà butlletes a tots els 

assistents per al sorteig del pes en oli.
- Hi haurà servei de barra amb productes típics durant els dies 

de la fira.
- La Comissió organitzadora es reserva el dret de suprimir o 

modificar qualsevol dels actes en cas que fos necessari.
- La participació als actes programats dins del marc de la XXVII 

Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i VI Fira de la Garrofa, 
autoritza els organitzadors a poder publicar les fotografies 
realitzades en aquests a qualsevol mitjà de comunicació de 
l’EMD.

ENTRADA A LA FIRA GRATUÏTA
www.jesus.cat  ·  emd@jesus.cat 

Tel. 977 500 735
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Organitza: Col·labora:

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS
DE JESÚS

DEL 20 AL 22 DE MAIG DE 2022 i
DEL 27 AL 29 DE MAIG DE 2022

BAR EQUITOR 
Tapa Guanyadora 2020

BAR LO QUADRO

BAR MODERN

BAR OLÍMPIC

BAR RESTAURANT 
EQUITOR

BAR RESTAURANT
LA GELA

FORN DE
CARLOS RIPOLLÉS 

RESTAURANT
FORQUILLA I GANIVET

7a Ruta
de Tapes de Jesús

#somdeJesús

TAPA +
BEGUDA

3,50€



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

Tret de sortida dels actes de la Fira de l’Oli i la 
Garrofa en la sessió informativa “La reforma de la PAC 
en el sector de l’oli” a càrrec del Sr. Valentí Marco, 
subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes 
del DACC, i la Sra. Pilar Ricart, cap del Servei d’Ajuts a 
la Sostenibilitat Agrària. 

XARRADA FIRA DE L’OLI
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Com tots els anys, i malgrat la situació de la pandèmia, 
els patges reials van venir al nostre poble a recollir 
les cartes dels nens i les nenes per fer arribar a 
ses Majestats els seus desitjos i il·lusions. Ens van 
sorprendre mentre gaudíem d’una actuació divertida 
i desinteressada de Muniatto, aquest cop a un Casal 
jesusenc ben engalanat per a l’ocasió.
També el 5 de gener, a la nit, es va realitzar la Cavalcada 
de Reis, respectant les mesures de seguretat dictades 
per les autoritats sanitàries. Els carrers eren plens 
de gent esperant que ses Majestats, els Reis Mags 
d’Orient, ens vinguessin a visitar amb tota la seua 
comparsa de patges i vehicles. Van venir vestits de 
gala, amb les seues luxoses vestidures i a sobre 
d’unes carrosses lluminoses. Com a novetat, iniciaven 
la cavalcada els carboners que subministren carbó als 
Reis Mags per portar-lo a aquells xiquets i xiquetes 
que no s’han portat del tot bé però, com també han 
realitzat actes bons, i tenen la voluntat de millorar, els 
Reis no s’han oblidat de portar-los també els regals 
i la màgia que tots mereixen. Seguidament anaven 
els patges motoritzats que ja tiraven caramels i feien 
canviar la cara dels nens i nenes, que de seguida 

quedaven bocabadats en veure les carrosses reials. 
Tant els grans com els xiquets esperàvem que els 
Reis fossin generosos a l’hora de repartir caramels, i 
ho van ser, i també a l’hora de lliurar els paquets per 
les cases. Aquest cop a les entrades i als portals, 
on grans i menuts, esperaven amb entusiasme els 
Reis i els seus patges, per poder gaudir de la seua 
magnificiència.
Des de la comissió es vol donar les gràcies a 
totes aquelles persones que desinteressadament 
col·laboren i fan possible la Cavalcada, així com a 
l’AVV Jesús Catalònia pel suport que any rere any 
ens va dipositant en la cessió del casal i en la gestió 
de les subvencions. També a l’EMD de Jesús per la 
seua col·laboració, tant en mitjans materials com 
econòmics. En definitiva, agrair a totes les persones 
i entitats que han fet possible que la Nit de Reis 
d’enguany hagi estat una vertadera nit d’il·lusions i 
haguem pogut arribar al cor dels xiquets i xiquetes que 
tant ho necessiten en la situació actual.

Comissió de la Cavalcada de Reis de Jesús

CAVALCADA 2022
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OBRE’T’EBRE I LA TORRE SANT ANTONI
L’Associació Obre’t’ebre és una entitat social que 
es va crear al 2005 a partir d’un grup de jovent 
voluntari del territori. A partir d’aquí l’entitat s’ha 
anat professionalitzant.
Obre’t’ebre cobreix una necessitat que està molt 
present en els nostres dies, la necessitat per al 
foment dels valors, la cohesió social del jovent i 
la infància especialment en risc d’exclusió social 
o amb obstacles, de les zones rurals, així com el 
desenvolupament sostenible de la comunitat.
L’entitat du a terme diferents programes relacionats 
en l’educació formal mitjançant la mobilitat 
internacional, la formació i inserció i el foment del 
voluntariat com a eina educativa i de creixement 
personal i de la comunitat.
A partir d’aquí els programes concrets amb els que 
treballem son:
1) Intercanvis internacionals amb jovent de diferents 
països tant enviament com acollida al territori sobre 
diferents temàtiques.
2) Acollides i enviaments de joves del programa del 
Cos Europeu de Solidaritat en projectes socials, 
mediambientals, artístics, etc.
3) Realització de camps de treball.
4) Formacions en agricultura ecològica.
5) Tallers sobre temes mediambientals.
6) Assessoria i formació sobre mobilitat internacional 
a nivell individual i a entitats a través de l’Oficina de 
mobilitat itinerant.

Des de gener 2022 Obre’t’ebre ha ubicat una part 
dels seus projectes a la “Villa San Antonio” a partir 
d’ara anomenada “Torre Sant Antoni” al municipi 
de Jesús. El seu espai privilegiat permet fer un 
treball molt proper amb la comunitat mitjançant 
les activitats que realitza l’entitat. Ara bé, Sant 
Antoni vol ser un espai comunitari on les entitats, 
col•lectius i veïnat crein projectes de caire social, 
educatiu i cultural a partir del qual s’hi puguin crear 
diferents sinergies de treball.
Des d’Obre’t’ebre us volem convidar a conèixer de 
prop Obre’t’ebre i els seus projectes en benefici de 
la comunitat.

Qualsevol consulta us podeu dirigir a:
obretebre@sinergia.org o trucant al 657 28 84 85.
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El passat 12 d’abril vam presentar davant del 
Consell de Participació Ciutadana, la 6a edició de 
Pressupostos Participatius.
Es dona ara inici a la fase de presentació de 
propostes que estarà oberta fins al 31 de maig. Es 
podrà fer qualsevol proposta en matèria d’inversió 
que siga necessària per millorar el poble de Jesús.
Les jesusenques i els jesusencs trobareu als 
establiments de Jesús, i també a les vostres 
bústies, les butlletes per presentar propostes. Ho 
podreu fer de manera presencial dipositant-les a les 
urnes ubicades a les oficines municipals de l’EMD, 
a la Biblioteca i als punts mòbils que sortiran al 
carrer els dissabtes 14 i 15 de maig (durant la Fira 
de l’Oli i de la Garrofa) i també el dissabte 29 de 
maig.
Tal com ja es va fer en l’anterior edició es fa una 
forta aposta per la via telemàtica per presentar les 
propostes amb la butlleta en línia, a la qual es pot 
accedir a través de www.jesus.cat 
L’experiència de la passada edició ens encamina a 
una participació cada cop més virtual, ja
que un 65% de les propostes presentades l’any 
2021 van ser rebudes per mig de la butlleta en 
línia, i aquesta utilització dels mitjans electrònics 
va augmentar fins al 97% en el moment de les 
votacions finals, fet que va suposar un increment 
de la participació del 7.2% a l’11.65%.
En les fases posteriors s’analitzaran les propostes 
presentades i s’exposaran les validades davant 
del Consell de Participació Ciutadana. Aquest serà 
el responsable de prioritzar quines seran les 10 
propostes que passaran a la fase final de Votació 
Popular que es durà a terme durant els mesos de 
setembre i octubre.
L’increment de la partida pressupostària també 
és un dels punts que afavoreix la presentació de 
propostes, tant és així l’equip de Govern de l’EMD 

de Jesús tornem a destinar 40.000 € per l’execució 
de les propostes guanyadores, doblant un cop més 
la partida pressupostària de les primeres edicions 
per facilitar a la ciutadania la possibilitat de decidir 
com invertir els nostres limitats recursos.

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JESÚS 2022
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VENDA D’ABONAMENTS I TAULES
Horaris:

Del 19 al 26 de maig:
Dijous, de 16,30 a 18,30h

A partir del dilluns 30 de maig:
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30h
Tardes: dijous de 16.30 a 18.30h

PREU ABONAMENT (únic abonament totes les 
edats): 25’00€

PREU ENTRADA A TAQUILLA: 15’00€

Els nascuts l’any 2006 ja paguen abonament/
entrada.

TAULA I 6 CADIRES (totes les nits de ball): 60’00€

TAULA I 6 CADIRES (una nit): 30’00€

CADIRA SOLTA: 5’00€

CONCURS DE CARROSSES
1r. premi: 500,00€
2n. premi: 350,00€
3r. premi: 250,00€

Es gratificarà amb 100,00€ aquelles carrosses 
que es presentin a concurs i gaudeixin d’un 
treball.

Per apuntar-vos al concurs passeu per l’Oficina 
de l’EMD.

Heu de presentar el DNI d’un resonsable major 
de 18 anys, adreça del locla on es fa la carrossa 
i el telèfon de contacte.

Al moment de la insscripció, cada carrossa 
concursant haurà de presentar un representant.

ESTOFAT DE BOU
Per al sopar de l’estofat, del dissabte, 16 de juliol, 
es vendran tiquets al preu de 15€ per a les persones 
que NO tinguin abonament.

DISSABTE, 2 DE JULIOL
Presentació de Pubilles i Hereus.
Pregó de la Festa Major.

DIVENDRES, 8 DE JULIOL
ORQUESTRA ATALAIA

DISSABTE, 9 DE JULIOL
ORQUESTRA HIMALAIA

DIMECRES, 13 DE JULIOL
Nit Paella
ORQUESTRA SAMURAI

DIJOUS, 14 DE JULIOL
Sopar i Festa Gent Gran
Sopar i Festa Jove

DIVENDRES, 15 DE JULIOL
LOS MARTINES
ORQUESTRA LA TRIBU

DISSABTE, 16 DE JULIOL
Sopar de l’Estofat de Bou
ORQUESTRA NUEVA ETAPA

Presentació Pubilles/Hereus i
Nits de Ball: Plaça Pavelló.

Nit Paella: Centre poble (igual que sempre).

FESTES MAJORS JESÚS 2022
DEL 8 AL 17 DE JULIOL

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

REUNIÓ AMB QUINTOS, PUBILLES I HEREUS
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DISSABTE, 2 DE JULIOL
Presentació de Pubilles i Hereus.

Pregó de la Festa Major.

DIVENDRES, 8 DE JULIOL
ORQUESTRA ATALAIA

DISSABTE, 9 DE JULIOL
ORQUESTRA HIMALAIA

DIMECRES, 13 DE JULIOL
Nit Paella

ORQUESTRA SAMURAI

DIJOUS, 14 DE JULIOL
Sopar i Festa Gent Gran

Sopar i Festa Jove

DIVENDRES, 15 DE JULIOL
LOS MARTINES

ORQUESTRA LA TRIBU

DISSABTE, 16 DE JULIOL
Sopar de l’Estofat de Bou

ORQUESTRA NUEVA ETAPA

Festes Majors Jesús 2022
del 8 al 17 de juliol



VII SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT
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El pavelló de Jesús fou el marc escollit dissabte 2 
d’abril per lliurar els “Premis de l’Esport Jesusenc”, 
un acte emmarcat dins de la “VII Setmana de 
l’Activitat Física i la Salut”. Excepcionalment enguany, 
i donada l’aturada de competicions i proves a causa 
de la pandèmia, el jurat va acordar donar per igual 
la distinció de millor esportista a totes les entitats 
esportives i clubs del poble de Jesús, juntament amb 
els dos centres educatius, com a reconeixement per la 
tasca feta i a favor de l’esport i dels seus practicants 
tot i les dificultats provocades per la pandèmia.
Els premiats van ser les següents entitats: CF JESÚS 
CATALÒNIA, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VETERANS CF 
JESÚS CATALÒNIA, CLUB PATÍ JESÚS, CLUB BALL 

ESPORTIU TWIST JESÚS, CLUB BIRLES CATALÒNIA 
DE JESÚS, SOCIETAT DE CAÇADORS SANT BERNABÉ, 
CLUB CICLOTURISTA JESÚS PRIMITIVO CONESA, 
ASSIDE, ASSOCIACIÓ JESÚS ES MOU, INSTITUT 
ESCOLA DANIEL MANGRANÉ, COL·LEGI EDUCACIÓ 
ESPECIAL SANT JORDI, EQUIPAMENT ICÀRIA FUNDACIÓ 
MERCÈ PLA, CLUB PÀDEL JESÚSSPORT i el COMPLEX 
WIN JESÚS. També es va fer un reconeixement al 
grup de pares i mares amb nens amb TEA (Trastorn 
de l’Espectre Autista) per la matinal en què es va 
poder gaudir d’activitats i una caminada per descobrir 
els pictogrames instal·lats a l›entrada dels diferents 
equipaments del poble en el marc del «Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l’Autisme».

VII SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT
L’EMD de Jesús i diverses entitats i clubs del poble, 
així com empreses vinculades al món de l’esport i 
els dos centres educatius, l’Institut-Escola Daniel 
Mangrané i el Col·legi d’Educació Especial Sant Jordi, 
van programar un seguit d’activitats vinculades al món 
de l’esport i la salut del 28 de març al 3 d’abril.
Es tracta de la 7a Setmana de l’Activitat Física i la Salut 
que l’any passat no es va poder fer per la Covid, i l’any 
anterior tampoc es va poder completar en coincidir 
justament amb l’aplicació del primer confinament.
Totes les activitats programades van ser dirigides 
per professionals, adaptades a tots els nivells i 
acompanyades i guiades en tot moment pels membres 
de les entitats organitzadores. També es tracta d’oferir 
una àmplia oferta d’activitats per fer conèixer de 

primera mà, i per mitjà de l’esport, el dia a dia de les 
entitats de Jesús.
El dissabte, 2 d’abril, en el marc del “Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l’Autisme” es van programar 
tallers i un ball a la plaça del pavelló, per iniciar a 
les dotze del migdia la caminada pels diferents 
equipaments de Jesús per fer la descoberta del seu 
corresponent pictograma identificatiu.
L’acte de cloenda va ser la bicicletada prevista per al 
matí del diumenge 3 d’abril. El recorregut va ser entre 
Jesús i Aldover i va transcórrer per la via verda.
Agrair públicament a les entitats i centres la seva 
col·laboració per tots els preparatius previs a aquests 
dies, i també per sumar-se en organitzar directament 
algun acte del programa durant la setmana.

JESÚS LLIURA ELS PREMIS DE L’ESPORT JESUSENC EN EL MARC 
DE LA SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT
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TEA
Com a mares de nens amb TEA de Jesús, ha estat un 
plaer poder col.laborar en fer realitat aquests gests 
inclusius al nostre poble.
Voliem celebrar el dia 2 d’Abril amb un acte alegre, divertit 
i inclusiu. Per a nosaltres i les nostres families, és un 
dia molt important, on intentem donar veu i visibilitat als 
nostres fills i a tota la nostra comunitat.
Aquest any, hem tingut la sort d’anar de la mà de tot 
un equip humà de l’EMD i amb l’ajut i col.laboració de 
l’equip docent i alumnat del CEE Sant Jordi, vam poder 
organitzar una jornada plena d’activitats, on tots ens vam 
sentir genial. 
Inaugurar els pictogrames d’alguns edificis o llocs públics 
a Jesús, ha estat un somni fet realitat.
També veure, per fí, passos de vianants amb el suport 
visual pintat, és una altra cosa que ens ompli de goig.

Les activitats organitzades al pavelló de Jesús, van estar 
un èxit, així com la col.laboració de la ciutadania, tot i fer 
mal temps aquell dia. 
Esperem poder repetir molt anys més, pels nostres i pels 
que vindràn.
Veure com el poble on viuen els nostres fills, s’adapta 
a les seves necessitats, és un pas de gegant cap a la 
inclusió real.
La paraula GRÀCIES es queda curta per expressar com 
ens sentim amb la col·laboració inmediata dels comerços 
i empreses que desde el primer minut han confiat en 
nosaltres.
Esperem que la llavoreta que hem sembrat, doni molts 
fruits, i que sigui l’inici de futurs projectes i cel.lebracions 
pel TEA a Jesús. 
Ara, més que mai, ens ompli d’orgull dir #somdeJesús! 
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Avui, 9 d’abril, un bonic dia de primavera, amb sol i una 
mica de ventet, ens trobem com sempre a les 10 a la 
Pèrgola i marxem a Aldover. Allí ens espera Marco Pla, 
per a donar-nos a conèixer el seu projecte, Ebreibosc, 
inspirat per la tasca realitzada anys enrere pel seu pare 
Enrique Pla, que va localitzar, per les rodalies d’Aldover, 
més de 30.000 peces de la prehistòria, entre fletxes, 
eines de sìlex i ceràmiques. Marco ens explica com ha fet 
les cabanes, la importància de l’orientació de l’entrada 
a les cabanes, com fer foc amb la fricció de dos pedres, 
com s’utilitza un brocant d’inèrcia, la conservació dels 
aliments mitjançant la tècnica del fumat, i moltes altres 
coses que ens ajuden a conèixer i endinsar-nos en la vida 
quotidiana de la prehistòria. 

Entre les nostre preguntes i les explicacions de Marco, 
el temps va passant i es fa hora de marxar. Estem molt 
contents i satisfets d’aquesta visita al Parc Arqueològic, 
que ens aporta molts coneixements sobre la prehistòria al 

nostre entorn, i, el més important, les ganes d’aprendre’n 
més sobre aquest període.
Gràcies, Marco, per aquest fantàstic matí i per la teva 
capacitat per transmetre’ns els teus coneixements i 
entusiasme.

Isabel Alcoverro

EBREIBOSC

Aquesta sortida és la primera de l’any, ja que la del gener 
no es va poder fer degut al ditxós virus del “Covid” i per 
mesures de seguretat. Però cap núvol ens farà perdre la 
il·lusió per gaudir de la natura. Ens reunim al cole com 
sempre i puntuals marxem cap a Horta de Sant Joan. 
Aparquem al monument al Guarda, direcció al Mas de la 
Franqueta.
Fa un dia bonic i llueix el sol, malgrat que fa fred. Som 
un grup bastant nombrós i estem molt contents de poder 
retrobar-nos per poder caminar junts. El primer que fem 
és esmorzar i després comencem la nostra ruta. Ens 
endinsem al bosc seguint el camí que va ascendint, 
tenim un desnivell de 650 metres fins al coll de Franxo. 
Anem xerrant animosament la qual cosa fa que la pujada 
no sigue tan feixuga. Quan arribem al Collet de Pere 
descansem una mica i admirem el paisatge tan bonic 
que ens envolta, a un costat queda el Barranc dels 
Cocons (que som com clots naturals que serveixen de 
dipòsit d’aigua de pluja). Més endavant, hi trobem un 
mirador magnífic, on des d’un punt d’un penya-segat, hi 
veus com a marc incomparable tot voltant de muntanyes 
meravelloses i t’envaeix un sentit de poder i llibertat. 
Respirem i omplim els pulmons d’aire pur per continuar 
endavant. Seguim cap amunt, hi trobem la Cova Benaixa. 
A primera impressió pareix una cova pel ramat simple 
però si t’apropes i entres és fa molt àmplia i profunda. Té 
com un rebedor i dos ullals rodons per on entra la llum, 
la qual cosa fa que la combinació dels clars-foscos sigue 
màgica. Té un encant especial que la fa única.
A l’arribar dalt de tot, el camí és fa més planer i suau. 
Anem tranquils gaudint del dia i de la natura, aixó sí, 
xerrant sense parar. Com que la gana ja està feta 
aprofitem per dinar a la Font de Franxo. Un bon lloc per 
descansar una estona entre el sol i l’ombra dels arbres. 
Desprès anem a veure la Cervera monumental i la bonica 

Carrasca de Franxo que amb les seves rames fa que li 
donen una especial corpulència.
Hi passem pel Coll del Llop. Seguim el nostre camí que 
ara es va alternant entre prats i bosc. Ens adentrem a 
l’època en que la gent hi vivia als masos i tenia cura 
dels ramats. Així passem pel que queda del Mas de 
Quiquet, i més endavant del seu “veí”, el Mas de Toni 
que encara està prou bé. Fem una paradeta i ja que 
hi som aquí aprofitem per fer una mica de memòria i 
d’història d’aquells temps. Fins que arribem al Mas de la 
Franqueta. El més gran i del que coneixem més detalls 
i anècdotes perquè és el més conegut de tots. Li tenim 
una estima especial.
Seguim pel caminet que va per la vora del riu Estrets, 
envoltats de natura i la frescor de l’aigua. El Toll de la 
Figuereta està molt bonic ja que hi ha bastanta aigua. 
Finalment arribem al monument del Guarda on hem 
deixat els cotxes. Avui el tríduu relax-natura- història ens 
ha omplert les energies a tope. Molt contents per tot el 
que hem passat junts ens despedim fins la propera.

Amparo Monllau

SORTIDA HORTA (MONUMENT AL GUARDA) – 26/02/22
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Enguany s’ha celebrat la XXIV edició dels premis 
literaris que la Societat Cultural i Ecologista Sant 
Josep organitza en memòria del que va ser destacat 
periodista i president de l’entitat Ramon Ferrando i 
Adell.
Degut a l’emergència sanitària produïda per la 
pandèmia del covid-19, i tal com estava previsorament 
recollit a les bases de la convocatòria, no va ser 
possible organitzar l’acte públic de lliurament dels 
premis el dissabte dia 8 de gener tal com estava 
inicialment previst, i es va endarrerir a la diada de 
la festa patronal de l’entitat el dissabte dia 19 de 
març, festivitat de san Josep, que es va a celebrar 
a l’església parroquial de Jesús prèviament a l’acte 
de lliurament dels premis, el qual va tindre lloc a 
la sala Jordi Brull de l’edifici de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús.
L’acte va ser presidit per la vicepresidenta de la 
Societat, senyora Amparo Monllao, en representació 
de la presidenta, senyora Cinta Llasat, que no 
va poder assistir a l’acte per motius de salut, 
acompanyada per l’alcalde president de l’EMD de 
Jesús, senyor Victor Ferrando i el poeta i membre del 
jurat de poesia senyor Miquel Accensi Subirats, els 
quals van adreçar unes paraules al públic assistent.
La presentació de l’acte va córrer a càrrec de Vicent 
Pellicer i María Jesús Pons va procedir a la lectura de 
les actes dels jurats, en què s’atorgava els premis
Els membres del jurat del concurs de contes curts 
van ser: Cinta Llasat, escriptora; Pascual Pérez, 
artista; i Montse Boldú, escriptora, Els guanyadors 
en la modalitat de contes curts han estat els 
següents:
CATEGORIA A: Nascuts, residents o escolaritzats 
a Jesús fins a 4t de primària, guanyadora: Berta 
Zaragoza Fumadó, amb l’obra “Viatge al castell del 
cel” Premiada amb diploma i 50€
CATEGORIA B: Nascuts, residents o escolaritzats a 

Jesús de 5è de primària, guanyador: Joan Gisbert 
Pellicer, amb l’obra “L’home que mai va sortir de 
cas” Premiat amb diploma i 50€
CATEGORIA C: Nascuts, residents o escolaritzats 
a Jesús de 6è de primària, guanyadora: Georgina 
Subirats Agramunt, amb l’obra “La bola màgica” 
Premiada amb diploma i 50€.
CATEGORIA D: Nascuts, residents o escolaritzats 
a Jesús que cursen 1r o 2n d’ESO, guanyadora: 
Emma Colomé Benet, amb l’obra “Maleït malson” 
Premiada amb diploma i 100€.
CATEGORIA E: Nascuts, residents o escolaritzats a 
Jesús que cursen 3r o 4t d’ESO, guanyadora: Carla 
Berron Gallart amb l’obra “La lluita no és només 
d’una, és de totes” Premiada amb diploma i 100€.
El jurat del concurs de poesia ha estat format per: 
Bendi Suàrez, escriptora; Miquel Accensi Subirats, 
poeta; i Joan Josep Chavarria, filòleg.
La guanyadora en la modalitat de poesia ha estat:
CATEGORIA A: Nascuts, residents o escolatitzats 
a Jesús, fins als 16 anys. Guanyadora: Mariona 
Botella Gràcia amb l’obra “Saber estimar ”Premiada 
amb diploma i 50€.
A continuació els guanyadors van llegir una part 
escollida dels seus treballs premiats.
Es van lliurar uns rams de flors a Pepita i Montserrat, 
germanes del que va ser durant molts anys 
president de la Societat i prestigiós periodista de 
les nostres terres Ramon Ferrando Adell, qui dona 
nom a aquest concurs literari organitzat en record 
de la seva memòria.
Finalment es va immortalitzar el moment amb la 
foto del grup, i degut a la situació de la pandèmia 
es va suprimir el tradicional refrigeri que se servia 
a tots els assistents. Esperem que el pròxim any 
es pugui tornar a celebrar l’acte amb la desitjada 
normalitat, alterada des de fa ja més de dos anys.

SOCIETAT CULTURAL I ECOLOGISTA SANT JOSEP
PREMIS LITERARIS RAMON FERRANDO ADELL
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CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS
Estimats socis/sòcies. Com ja us vam comentar 
en el darrer escrit, vam iniciar part de les nostres 
activitats el darrer trimestre de l’any 2021. Primer 
vam reprendre el Ball dels diumenges el 14 de 
novembre fins desembre, però el vam haver d’ajornar 
el mes de gener per la pandèmia i el vam tornar a 
començar el 13 de febrer.
També del 17 al 19 de desembre es va realitzar el 
viatge de PRENADAL a la Vall de Núria. No vam ser 
els que voldríem (la gent encara és molt cautelosa) 
però podem dir que va anar molt bé.
Ja dintre de l’any en curs, es va celebrar diumenge 
27 de febrer Ball de Carnaval amb molta animació, 
bastant assistència de socis i també bastants 
disfresses i molt ambient, un èxit.
Després el dia 5 de març, dissabte, es va fer la 
primera sortida de l’any. Per prudència es va optar 
per fer el desplaçament prop de casa i vam escollir 
la visita de Tortosa i calçotada al Pla dels Catalans. 
Vam fer visites guiades a la Catedral, incloent les 
dependències de la canònica agustiniana i també 
recorrent part dels passadissos subterranis. Després 
visitàrem el monument renaixentista més important 
de Catalunya: els Reials Col·legis. Per acabar, visita 
de l’edifici modernista de l’Antic Escorxador, que 
actualment és el Museu de l’Ebre. I ja per rematar 
el dia, ens vam desplaçar al Restaurant Masia Pla 
dels Catalans per gaudir d’una calçotada i bon dinar. 
Un dia complet, diríem a parts iguals, cultural i 
gastronòmic. Tots els socis molt satisfets i el temps 
també ens va acompanyar. Perfecte.
El dia 20 de març vam celebrar la Festa de la Fogaseta, 
als claustres del pati de l’EMD, acompanyats pel 
Sr. Alcalde-President de l’EMD Victor Ferrando, així 
com la Regidora de Benestar Social Sra. Susanna 

Gomez, i com no per 60 socis, finalitzant la Festa 
amb una bona sessió de ball. Tarda rodona.
El 3 d’abril es va celebrar tal com s’havia comunicat 
per escrit l’Assemblea General corresponent a 
l’exercici 2021. Tot va transcórrer bé i es van 
aprovar els diferents punts de l’ordre del dia. 
Quant al cinquè, que feia referència a la renovació 
de l’actual junta directiva, es va obrir termini per  
presentació de candidatures entre l’1 i el 31 de 
març, com es va especificar a la convocatòria de 
18 de febrer de 2022. Com no se´n va presentar 
cap, el president sortint, prèvia consulta a la resta 
de membres de la junta, va decidir presentar-se a la 
reelecció, cosa que fou aprovada per unanimitat per 
l’Assemblea, mostrant-se els socis molt satisfets. 
Estava el tema resolt si Déu vol per als propers 4 
anys. Per tant la Junta serà la següent: President, 
Sr. Ricardo Domingo; Vicepresident, Sr. Javier Sol; 
Secretari, Sr. Jordi Royo; Tresorer, Sr. Javier Subirats; 
Vocals Srs. Francisco Subirats i Jose Maria Mestre 
i com a novetat, la Sra. Mercedes Fernàndez, com 
a nova vocal (ens feia falta un toc femení), que va 
prendre possessió del càrrec després de ser aprovat 
per l’Assemblea. Al finalitzar la reunió, com es fa 
sempre, degustació de pastisset i cava i també una 
bona sessió de ball.
Tenim previst, si no hi ha cap entrebanc, fer els dies 
6 a 8 de Maig viatge a la zona volcànica d’Olot, 
visitant Girona (Temps de flors). El 18 de juny, un 
dia al Museu Miner d’Escucha (Terol) i les Coves 
de Vidres de Molinos, és una visita molt bonica i 
molt recomanable. I del 19 al 24 o 25 de setembre 
l’esperat viatge a Mallorca amb bus i vaixell.
I poca cosa més a dir, com sempre, a seguir cuidant-
nos, anar amb compte i gaudir del dia a dia, que és 
el millor que tenim. Ànims i endavant. SALUTACIONS. 
La Junta.
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Aquest any ja hem començat amb les activitats de 
l’associació. El dia 8 de març vam celebrar  el dia de 
la dona treballadora col·laborant així amb Lluïsa Puig, 
la del bar Olímpic.
El dia 5 de febrer vam fer una missa celebrant la 
festivitat de Santa Àgueda. Com no es va poder fer 
la festa com tots els anys, ho celebrarem el dia 30 
d’abril al restaurant Forquilla i Ganivet.
L’11 d’abril es va fer el sorteig d’una mona obsequi 
del forn de Carlos i dues botelles de cava donació de 
Carmen la de La Botigueta.
El 28 de maig tenim previst fer un viatge del qual ja 
enviarem tota la informació.

La Junta

NOTA INFORMATIVA ASSOCIACIÓ DE DONES
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NOTA INFORMATIVA AVV JESÚS CATALÒNIA
Jesús, abril de 2022

Anomenar que el 19 de Desembre els patges reials 
ens varen visitar amb una entrada triomfal al nostre/
vostre casal. Va ser una tarda plena de gent i moltes 
emocions del jovent que ens va acompanyar, així 
com agrair a la Comissió de la Cavalcada de Reis 
la confiança amb l’entitat que represento, també 
cal anomenar al Sr. Eusebi que com sempre ens 
va oferir espectacle divertit i amenitzat. GRÀCIES!!!.

El passat 8 d’Abril es va celebrar la junta general de 
socis, amb una afluència que ens entristeix, ja que 
ens plauria disposar de més punts de vista, ja que 
només així es creix.

Fer ressò que aquest mes d’abril, al casal es va 
celebrar la 38 edició del Premis Literaris, continuant 
essent la segona cita cultural més antiga de les 
terres de l’Ebre després de Móra la Nova.

Indicar que l’activitat del casal ha estat molt 
important informant que a més de les diferents 
seccions de casal per actes dels socis, ha estat 
cedit per a la trobada gegantera Amics de l’aguilot.

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/vostre poble.

Indicar que totes estes accions es fan des de la 
vessant constructiva en què tots som partícips.

Anomenar que es va fer menció de la falta 
d’enllumenat el 22 de Març als carres: Estrella, 
Sant Roc, part de Molins en Conte i lo carrer del JP.

Així com denunciar els diferents desperfectes al 
sol del nostre poble per socs i voreres trencades, 
com les del carrer, es un exemple, Saragossa. 
Com recordar que els pals d’enfront del cassal 
impossibiliten el pas dels vianats.

Per qualsevol cosa us podeu adreçar a 
Correu electrònic: aavvjesuscat@gmail.com
Bloc: https://aavvjesuscat.wordpress.com/
La Junta Directiva de l’A.VV.  JESUS 
CATALONIA casal jesusenc
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Aquest mes de març, l’Assemblea TTEE hem dut a 
terme una jornada a Xerta on es va constituir  l’ANC 
al 2012. Ara fa 10 anys que estem treballant al 
territori pel nostre objectiu: la República Catalana.

Aquests 10 anys no podien passar inadvertits, per 
això vam preparar un seguit d’actes: una conferència 
amb l’historiador Agustí Alcoberro sobre la història 
recent de Catalunya i el paper de l’ANC, una taula 
rodona on van participar Pere Pugès, Blanca Serra, 
membres fundadors de l’ANC, i la presidenta 
Elisenda Paluzie. Els tres van remarcar el paper que 
ha dut a terme l’ANC com a motor organitzatiu de 
la societat civil vers la Independència. També vam 
comptar amb una exposició de 100 cartells amb 
les activitats dutes a terme per totes les AT(s) del 
territori durant aquests 10 anys. En aquesta jornada 
es va poder copsar el treball dut a terme per les 
Assemblees locals i, a més, el que ens queda fins 
aconseguir l’objectiu.

També, durant el mes de març, s’ha dut a terme 
l’Assemblea General Ordinària (AGO), on es fixa el 
full de ruta. En l’acte de clausura, Elisenda Paluzie 
que s’acomiada com a presidenta, va fer una dura 
crítica als partits independentistes, als quals va 
acusar d’una reculada política i va fer una crida per 
reprendre l’ofensiva per la independència.

Per la seva part, David Fernàndez, vicepresident, va 
ser molt explícit quan digué que els partits polítics 
del 52% són el principal problema per avançar cap 
a la sobirania. Menciona, entre altres fets, el pacte 
d’ERC i Junts amb el PSC i els comuns sobre la 
llei de política lingüística, que en l’article sobre la 

llengua a l’ensenyament, reconeix per llei el castellà 
com a llengua d’ús a l’escola, la qual cosa pot 
arribar a diluir, o acabar amb la immersió lingüistica 
del català. La nostra llengua està en perill i aquests 
pactes l’únic que fan és afeblir-la més, quan la 
llengua és la columna vertebral de la nostra nació.

L’ANC, a més, va aprovar un full de ruta en què 
es decanta per ajudar a impulsar una candidatura 
independentista. Una volta superada la fase més 
crítica de la pandèmia, l’ANC es compromet a 
recuperar plenament la presència als carrers i 
tornar a exhibir el múscul de mobilització dels anys 
anteriors per arrossegar els partits polítics. 

Volem recordar que com ja ve sent habitual, Jesús 
x la Indèpendència, diumenge 15 de maig i dins 
la Fira de l’Oli, durem a terme l’esmorzar per la 
Independència, al qual esteu totes i tots invitats.

Seguim ENDAVANT!
Jesús x la Independència

SEGUIM ENDAVANT
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ASSIDE estem tenint molta activitat i molt diversa 
des de què hem començat l’any, ho podeu comprovar 
en aquest resum. 
- Vam consensuar in situ amb l’arquitecte i part 
del consistori de Jesús el tipus d’obra a realitzar 
a l’entrada del poble per facilitar l’accessibilitat 
a tothom, era una de les propostes guanyadores 
dels pressupostos participatius de l’any passat. I 
també a Jesús, i dins del marc de la VII setmana de 
l’Activitat Física i de la Salut, hem participat amb 
un entrenament de bàsquet amb cadira de rodes 
al pavelló poliesportiu obert a tothom qui vulgués 
provar de jugar amb nosaltres. Així ho van poder 
experimentar l’alumnat del col·legi St. Jordi. I dins 
de l’acte de lliurament dels “Premis de l’Esport 
Jesusenc” vam rebre la placa com entitat que 
potencia l’esport, entre moltes altres del poble. Des 
d’aquí volem agrair a l’EMD aquest reconeixement.
- Ens vam reunir amb la directora del ST d’Igualtat 
i Feminismes, Mar Lleixà, que ens va informar dels 
serveis que la Generalitat posa a disposició de les 
dones i natros vam exposar-li l’especificitat de les 
dones amb discapacitat física. Vam emplaçar-nos a 
col·laborar mútuament per evitar discriminacions i 
promoure la igualtat. Ella va tenir la deferència de 
convidar-nos a l’acte institucional del Dia de la Dona 
on vam llegir el Manifest conjuntament amb 3 dones 
més. 
- Hem participat en la setmana dedicada a la 
discapacitat física de l’Institut Roquetes impartint 

xerrades per a tots els cursos d’ESO i realitzant 
tallers d’esport adaptat  (Goalball, botxes i bàsquet). 
Van tenir molt bona acollida i esperem que hagin 
servit perquè l’alumnat empatitzi i es consciencie 
del nostre dia dia i que cap dificultat ens pot privar 
de fer esport.
- Estem col·laborant en el Pla d’Habitatge que 
està impulsant l’Ajuntament de Tortosa per tot el 
municipi (inclòs Jesús). Vam tenir una reunió amb 
l’empresa encarregada de realitzar-lo, Social House, 
que en aquests moments està en fase de detecció 
de necessitats. Vam exposar la manca d’habitatges 
adaptats entre altres temes relacionats. Esperem 
que es contemplin les nostres demandes.
- Hem mantingut reunions amb diferents regidors 
i regidores, tant de l’Ajuntament de Tortosa 
com del d’Amposta per continuar avançant amb 
l’accessibilitat universal dels respectius municipis.
- A banda continuem amb el programa de ràdio 
mensual “Una Mirada Inclusiva” emès per Ràdio 
Tortosa (els podeu recuperar en els podcast de 
l’emissora). I també continuem jugant i/o animant a  
l’equip de bàsquet Bamesad al pavelló d’Els Portals 
de Tortosa.
Per últim, us tornem a demanar que no estacioneu 
mai els vehicles als passos de vianants ni davant 
les rampes de les voreres, encara que només sigui 
per un moment. Les persones que ens desplacem 
amb cadira de rodes no tenim cap més alternativa 
per creuar els carrers. Recordeu: Jesús cívic.

ACTIVITAT INTENSA
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Sembla que aquest estiu per fi podrem reprendre 
l’activitat sense cap mena de restricció. Des de 
l’entitat tenim moltes ganes de tornar a participar 
en correfocs i altres activitats on ben segur que els 
diables i diablesses cremaran amb ganes i faran 
gaudir als participants mentre ells gaudeixen del 
foc! També esperem treure Hydracus a passejar 
pels diferents pobles i ciutats del nostre petit país.

Divendres 15 d’abril la nostra bèstia va sortir a 
l’últim capítol de la temporada d’Històries gegants 
de tv3. En el programa es va parlar d’aquest element 
més representat a la imatgeria popular, el drac, i 
com no Hydracus hi havia d’aparèixer, ja que és un 
dels quatre dracs de Catalunya amb 7 caps.

Pel que fa a les Festes Majors 2022 l’entitat compta 
amb 4 representats: Irune Chavarria (Pubilla), Josep 
Carbó (Hereu), Arlet Panisello (Pubilla infantil) i  Lluc 
Margalef (Hereu infantil). Agrair-los a tots quatre el 
fet de voler representar la nostra entitat.

Recordar que si et ve de gust formar part de la 
nostra entitat i ajudar-nos a divulgar la nostra cultura 
popular del foc per arreu no dubtis en posar-te en 
contacte amb nosaltres.

I ja per acabar, informar-vos que un any més els 7C 
organitzarem el casal d’estiu.
 

Bon estiu i Salut i Foc!!
- Junta 7C- 

ESPERANT L’ESTIU AMB GANES I IL·LUSIÓ

La Cofraria del Sagrat Cor de Jesús volem agrair la participació de les Confraries 
que ens han acompanyat tant a la III Tamborada del Diumenge de Rams com 
a la Processó del Sant Enterrament del Divendres  Sant i també un agraïment 
a la Junta i membres de la Confraria i de la Banda de Bombos i Tambors pel 
seu treball i implicació.

També volem agrair el suport i col·laboració rebuda per part de l’EMD de Jesús.

CONFRARIA
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CARRAUADA DIVENDRES SANT CARRAUADA I XOCOLATADA

SETMANA SANTA

DIUMENGE DE RAMS

RETAULE DE LA PASSIÓ

PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT



Coincidint amb la VII Setmana de l’Activitat Física i 
la Salut, organitzada per l’EMD de Jesús entre els 
dies 28 de març i el  3 d’abril, l’Associació Jesús 
es Mou, com no podia ser d’altra manera, va voler 
contribuir aportant el seu granet de sorra i realitzant 
un acte dins d’aquesta setmana, tant profitosa 
i de gran importància per la conscienciació de la 
població.

L’activitat en concret va tenir lloc dijous 31 de març, 
es tractava d’una xerrada anomenada: “Jesús 
poble cardioprotegit”. Aquesta no era altra que 
una xerrada oberta a tots els públics de com fer 
un bon ús dels aparells Desfibril·ladors Externs  
Semiautomàtics (DESA). La sessió la va dur a terme 
el Sr. Andreu González expert en ponències sobre 
tècniques, recomanacions i usos de sistemes de 
desfibril·lació. La xerrada va tenir un gran èxit de 
participació, i és que cal tenir en compte que petites 

instruccions com les que es van dur a terme poden 
ser de vital importància en alguna ocasió.

Tanmateix, volem fer-los sabedors que, enguany, 
ja s’està treballant en l’organització de la propera 
edició de la cursa dels 10 km de Jesús. Aquest any 
se celebrarà el proper 9 de juliol de 2022, coincidint 
amb la celebració de les Festes Majors i amb horari 
tarda-nit. Es mantindrà el format de l’última edició, 
celebrant al mateix temps de la cursa una caminada 
popular de 5 km. En finalitzar l’acte hi haurà servei 
de barra per poder sopar i seguir amb el ball de 
festes majors. 

Cal esmentar en aquesta edició que els beneficis 
obtinguts estaran destinats al Projecte Luca de la 
Fundació Ricky Rubio, fent així realitat la nostra 
col·laboració amb aquesta fundació que vàrem 
encetar al 2019 i la pandèmia ens la va frenar. 

NO HI FALTEU, US ESPEREM.

ASSOCIACIÓ JESÚS ES MOU
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Desprès de 2 anys sense poder participar a cap 
campionat, aquest 19 de març vam assistir a la 1ª 
Jornada dels Jocs Escolars del Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
Hi participàvem 5 clubs: Club Patí Ametlla de Mar, 
Club Patí Perelló, Club Patí Deltebre, Club Patí Dertusa 
i nosaltres, Club Patí Jesús. 
Van participar un total d’11 patinadores del nostre 
club cadascuna amb el seu propi nivell i categoria. Va 
ser una competició molt intensa i, tenint en compte 
que algunes d’elles era el primer cop que podien 

tastar aquesta experiència, i a part dels nervis de 
debutar en solitari, ho van fer súper bé.
Els resultats no podien ser millors, en total van 
aconseguir 4 pòdiums:
3ª Infantil B: Noèlia Gallego
3ª Infantil C: Ariadna Pàfila
1ª Benjamí C: Núria Garcia
2ª Benjamí C: Paula Julve
Moltes felicitats a totes per la feina feta i a seguir 
endavant.

Junta Club Patí Jesús

CLUB PATÍ

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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Ens acomiadàvem de l’any 2021 en una situació 
complicada i enmig d’una altra onada de Covid. 
Deixant de banda les conseqüències per la salut que 
tots coneixem i centrant-nos en la part esportiva, 
molt més agradable i satisfactòria, podem dir 
que tres mesos després, el nostre Futbol Base 
continua endavant, formant-se, treballant, millorant 
i defensant el color verd de la nostra samarreta.

L’Equip Filial manté la bona dinàmica, una evolució 
ascendent i lluita per accedir a les posicions 
capdavanteres de la classificació de 4a Catalana i 
pel que fa al Primer Equip, aquest continua liderant 
la classificació del grup 1er de la 3a Catalana.

Darrerament hem participat a la VII Setmana de 
l’Activitat Física i la Salut que organitza l’EMD i 
també hem col·laborat amb l’Associació de Pares i 
Mares de nens amb TEA de Jesús.

Ara ens venen a tots els que formem part del 
Club, uns mesos carregats de feina però també 
d’il·lusions: la lluita per l’ascens de categoria del 
Primer Equip i la continuació de la formació de tota 
la nostra base. Però, a més, podem recuperar a la fi, 
dos dels nostres torneigs més emblemàtics:

- Torneig Terra Rubra. I Memorial Ramon Fàbregues 
que es durà a terme el dia 22.05.2022.

- Torneig Memorials Leandro Rovira i Ramon 
Lapeira, el 12.06.2022.

També estarem presents a la 76ª Expoebre 
(busqueu-nos a la Barra Tortosina i al bar interior 
del pavelló) del 28.04 a l’1.05 o a les V Jornades 
d’Emergències de les Terres de l’Ebre dels dies 19 
i 20 de maig.

Participem a altres torneigs com l’ITE-DV7 on 
aquest any, com a novetat, serem una de les seus o 
al Torneig Copa Andorra al que viatjaran els menuts 
de la casa al mes de juny.

El nostre club continua endavant gràcies a activitats 
com aquestes, però especialment gràcies als seus 
jugadors, socis, seguidors i patrocinadors. 

I per sort, tot i els temps difícils en què hem de 
conviure, podem celebrar que cada dia en som més 
els que passem a formar part de la família del Cata.

A principis d’any vam posar en marxa la nova web 
del club: www.cfjesuscatalonia.cat i mantenim 
l’activitat a les nostres xarxes socials i l’eBando 
perquè no us en perdeu ni una: www.facebook.com/
jesus.catalonia;  Instagram @cfjesuscatalonia

La Junta del CF Jesús Catalònia
jesuscatalonia@gmail.com
esponsorscata@gmail.com

CATALÒNIA
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En el marc de la Setmana de l’Activitat Física i la Salut 
i per commemorar el dia Mundial de Conscienciació de 
l’Autisme, TWIST vam col·laborar amb pares i mares 
de xiquets amb TEA del nostre poble amb l’activitat 
Ballem per l’autisme, a càrrec de la ballarina  Carme 
Franch Valldepérez, que va ser molt seguida per petits 
i grans.
Durant la setmana, vam organitzar sessions obertes 
de les diferents modalitats de ball i altres activitats 
que duem a terme a les nostres instal·lacions: ball 
coreogràfic, zumba, ball en línia, pilates, gyrokinesis,...
entre d’altres.
Vam assistir també al lliurament del premi al club 
TWIST Jesús en reconeixement al millor esportista 

dels anys 2019, 20 i 21. El nostre agraïment a l’EMD 
de Jesús per aquest reconeixement.
D’altra banda, algunes parelles de ball esportiu de 
l’escola van participar aquesta Setmana Santa al 
Dancesport Challenge de Cambrils amb uns excel·lents 
resultats. 
Esperem ben aviat poder seguir informant de nous èxits 
de les nostres parelles, després d’aquest parèntesi 
obligat que hem sofert tothom durant aquests dos 
anys de pandèmia. Des de TWIST seguirem treballant 
per oferir el millor servei i professionalitat a tothom 
que ens feu confiança, ja sigui a nivell de competició 
com d’activitat social i poder seguir col·laborant amb 
les activitats que s’organitzen al nostre poble. Amunt 
TWIST!!!!

A TWIST
PARTICIPEM AMB LA SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

Reconeixement conjunt pels seus 25 anys al Grup 
Esportiu Blasco i al Club Cicloturista Jesús Primitivo 
Conesa.
l’Acte organitzat per la Representació Territorial de 
l’Esport a les Terres de l’Ebre va premiar a:
Esportistes de les Terres de l’Ebre pels títols i 
campionats assolits.
Entitats de les Terres de l’Ebre que complien, 25, 
50, 75 o 100 anys de la seva creació.

GALA DE L’ESPORT TERRES DE L’EBRE 2021
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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 12:30.

CANVI PARADA BUS
Amb motiu de la celebració de les Catifes del Sagrat 
Cor de Jesús, el diumenge 26 de juny, hi haurà una 
única parada a les illetes d’entrada al poble, a l’Eix 
de l’Ebre.

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES
Degut a la elevada demanda del servei de recollida 
d’andròmines i per a garantir un bon servei:

- Truqueu per a sol•licitar el servei: de 09:00 h a 
14:00 h de dll a dv. Tel. 607 23 56 07.

- Si podeu, prioritzeu portar els trastos vells a la 
deixalleria del Polígon Industrial Baix Ebre. Horari 
actual: de 16:00h a 19:30h.

- El servei de recollida de voluminosos es destina 
a aquelles persones que no poden portar aquests 
residus a la deixalleria fixa perquè no tenen vehicle 
o perquè no té la capacitat de transportar-los.

- Com a norma general, 2 m3 és el límit de lliurament 
ordenat al carrer i la llargada, amplada o alçada del 
voluminós a retriar no pot excedir els 3 metres. 
Això vol dir que, aproximadament, està limitat a 3 
objectes per sol•licitud.

- Aquest servei NO està destinat al buidatge de 
pisos i locals.

ITV AGRÍCOLA
La unitat mòbil ITV Agrícola i de ciclomotors realitzarà 
les inspeccions el proper divendres 1 de Juliol.

Per demanar hora, s’ha de passar per les oficines 
de l’EMD de Jesús o trucar al 977500735, amb el 
número de matrícula

Lloc: Darrera Camp de Futbol

CREMA DE BRANCATGE I RESTES 
VEGETALS PROCEDENTS DE 

TREBALLS AGRÍCOLES
Fins el 31 de maig es necessari sol·licitar 
autorització per la crema. La podeu realitzar a les 
oficines municipals de l’EMD de Jesús.
Cal portar:
- Polígon i parcel·la.
- DNI del sol·licitant.
- Número de telèfon mòbil.

SERVEI DE LLAR D’INFANTS
En el cas que algú estigui interessat amb el Servei 
de la Llar d’Infants l’Espurna per al mes de juliol, 
passeu a inscriure-us i a informar-vos per les oficines 
municipals de l’EMD de Jesús.

El Servei es donarà en el cas que hi hagi suficients 
inscripcions.

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’Assís, Patró de Jesús.

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

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

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. 

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

13, 14 i 15 de maig de 2022

60

TAULER EMD



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

Els horaris del consultori es poden modificar degut a:
treball telemàtic, espai, vacances, permisos i baixes del personal sanitari.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Jesús
Matí de 8h a 15h

Dr. Juan
Cinta Estrada
Dra. Márquez
Manoli Pérez

Dra. Favà
Tere Valls
Dra. Márquez
Manoli Pérez

Dra. Favà
Tere Valls
Dr. Juan
Cinta Estrada

Dra. Favà
Tere Valls
Dr. Juan
Cinta Estrada
Dra. Márquez
Manoli Pérez

Teletreball
1 equip

Dra. Favà
Tere Valls
Dr. Juan
Cinta Estrada
Dra. Márquez
Manoli Pérez

Roquetes
Tarda de 14:30 a 20h

Dra. Favà
T. Valls

Dr. Juan
Cinta Estrada

Dra. Márquez
Imma Carrasco

Roda 1 equip

La família Cid Giménez, agraeix totes les 
mostres de condol i suport que ha rebut dels 
familiars, amics i veïns, per la defunció del 
Sr. Juanjo Cid Pla.

És difícil acomiadar-se de qui no vols que 
marxi.

Jesús, abril 2022

CALENDARI OFICIAL DE FESTES 
LABORALS 2022

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)

TELÈFONS D’INTERÉS
EMD DE JESÚS:

OFICINA MUNICIPAL 977500735
AGENT SOCIAL 670333833
ESCOLA DE MÚSICA M. MARTINES I SOLÀ 977500446
LLAR D’INFANTS L’ESPURNA 977077376
BIBLIOTECA MUNICIPAL/ PUNT JOVE 977502530
WIN JESÚS 674315711

AJUNTAMENT DE TORTOSA 977585800
AMBULÀNCIES:

CENTRAL AMBULÀNCIES 061
AMBULATORI CAP BAIX EBRE 977500333
AVARIES:

AVARIES AIGUA (Empresa Municipal de Serveis 
Públics)

977446538

AVARIES CLAVEGUERAM 977446538
AVARIES FECSA 902536536
AVARIES ENLLUMENAT PÚBLIC 900131326

ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 900900120
CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC 977502763
CORREUS JESÚS 977504595
CORREUS- RECLAMACIONS 977242334
COSSOS DE SEGURETAT: 

BOMBERS 112
GUARDIA CIVIL 977500108
MOSSOS D’ESQUADRA 977923120
POLICIA LOCAL 977448622

092
POLICIA NACIONAL 977449731

091

CAP BAIX EBRE- Telèfon assistència mèdica 977502638
CAP BAIX EBRE- Telèfon assistència mèdica- 
atenció domiciliaria

977500478

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

634279280

Consultori mèdic Jesús 977503211
Cat Salut Respon 061
FARMÀCIA GODOFREDO 977500764
HOSPITAL SANTA CREU 977500533
HOSPITAL VERGE DE LA CINTA 977519100
INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ 977502316
PARRÒQUIA SANT FRANCESC 977500995
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 977248270
TANATORI MUNICIPAL HOSPITAL SANTA CREU 977580209
TAXI – Tdtaxi (24 hores) 902242400
TAXIS TORTOSA (24 hores)
Telèfon de guàrdia

977443011
646646047

TRÀNSIT 088
PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS 800760255
URGÈNCIES MÈDIQUES (de 21h a 8h) ABS TEMPLE 977510751
URGÈNCIES 112
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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 18 DE NOVEMBRE 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 inicial del Pressupost General de l’EMD de Jesús per 
a l’exercici 2022.
4t.- Atorgament d’una subvenció a l’AMPA de l’Institut Escola 
“Daniel Mangrané”.
5è.- Aprovació de la justificació de les despesa relativa a la 
subvenció del Conveni de col•laboració subscrit amb el Casal de 
Jubilats Sant Francesc.
6è.- Precs i preguntes

Jesús, 15 de novembre 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 DESEMBRE 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.- Atorgament d’una subvenció a la Parròquia Sant Francesc 
d’Assís
4t.- Atorgament d’una subvenció a la Societat Cultural i Ecologista 
Sant Josep.
5è.- Atorgament d’una subvenció a la Parròquia Sant Francesc 
d’Assís.
6è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada a 
l’Associació Cultural Bonsai Terres de l’Ebre.
7è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada a l’AMPA 
de l’Institut Escola Daniel Mangrané.
8è.- Moció de Junts per Jesús i ERC Jesús de suport al model 
d’escola i a la llengua catalana.
9è.- Precs i preguntes

Jesús, 13 de desembre 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 DESEMBRE 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.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 de l’obra 
“Rehabilitació de la segona planta de l’Edifici de la Immaculada, 
Hotel d’Entitats”.

Jesús, 28 de desembre 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 13 DE GENER DE 2022, DIJOUS, a 
les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota el següent,

ORDRE DEL DIA
Primer i únic.- Renúncia al càrrec de la Vocal d’aquesta Junta Veïnal, 
senyora Mònica Sales de la Cruz.
 

Jesús, 10 de gener de 2022

EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta 
EMD que es va celebrar el DIA 20 DE GENER DE 2022, DIJOUS, a 
les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota el següent, 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2n.- Informes de la Presidència.
3r.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.
4t.- Aprovació inicial del projecte tècnic de l’obra “Urbanització de 
l’Avinguda Molins d’En Comte i Carrer Daniel Mangrané, Fase 1”.
5è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Veïns Jesús 
Catalònia.
6è.- Precs i preguntes.

Jesús, 17 de gener de 2022
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 a celebrar el DIA 3 DE FEBRER DE 2022, DIJOUS, 
a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota el següent 

ORDRE DEL DIA
Primer i únic.- Presa de possessió del càrrec de Vocal del senyor 
Pere Panisello Tafalla.

Jesús, 31 de gener de 2022
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL d’aquesta 
EMD que es va celebrar el DIA 17 DE FEBRER DE 2022, DIJOUS, a 
les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota el següent, 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes anteriors.
2n.- Informes presidència
3r.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.
4t.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada a la 
Parròquia Sant Francesc d’Assís.
5è.- Aprovació de la justificació de la despesa corresponent a 
la subvenció del Conveni de Col•laboració 2021, subscrit amb 
l’Associació de Veïns Jesús-Catalònia. 
6è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada a la 
Parròquia Sant Francesc d’Assís.
7è.- Precs i preguntes.

Jesús, 14 de febrer de 2022
EL PRESIDENT






