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EDITORIAL
Enguany sí, en uns dies començarem la nostra Festa
Major 2022; unes “festes” esperades per molts.
En primer lloc voldria felicitar la nostra Pubilla Major
Irune Chavarria Mariné i la nostra Pubilleta Infantil
Paula Julve Pessuto, i també tota la resta de Pubilles,
Pubilletes i Hereus que representaran les diferents
entitats del Poble i que seran protagonistes de la
Festa Major. El nostre agraïment també a Jeremy
Alcoba Ferrer per acceptar ser el nostre Pregoner.
Una tasca, la de pregonar el nom de Jesús, a la que
ja està acostumat, i que ho fa tot l’any i per tot el
món.

que una vegada més va fer possible la celebració
d’una fira que no només posa en valor al figura d’un
Jesusenc il·lustre i la literatura, sinó que també
potencia altres àmbits de la cultura al nostre Poble.
Ara quan estem tancant aquest informatiu són dies
de Sant Bernabé, que després de dos anys l’hem
tornat a celebrar, d’audicions, festivals, i actes de
cloenda de tota l’activitat que es realitza al llarg
del curs escolar. La més sincera enhorabona pel
treball, aprenentatge i esforç tant dels alumnes
com dels docents i de les famílies.
Ens trobem a les portes de l’estiu, per a molts també
de les merescudes vacances, i tot i que l’activitat
a nivell d’administració alenteix una mica el seu
ritme, aquesta no s’atura. Seguim treballant amb
totes les obres ja iniciades o projectades. L’actual
situació econòmica a nivell mundial, les diferents
crisis de diferents sectors, fan que hi hagi problemes
amb la disponibilitat d’alguns materials i això fa
que els terminis de finalització o d’inici d’algunes
obres no siga el desitjat. Malgrat tot, esperem que
en breu es finalitzen les obres de la nova rotonda
d’accés a Jesús, el vial de servei paral·lel a la C-12
i l’hotel d’entitats, i a la vegada que s’inicien les
obres vinculades als pressupostos participatius
del 2021, les noves consultes provisionals del
consultori de Jesús, la instal·lació de noves faroles
solars als nostres camins municipals, la millora de
diferents carrers dels nostre Poble i la remodelació
de l’Avinguda Molins d’en Comte i Daniel Mangrané.

Des de la Secció de Festes, a qui vull agrair la
seua faena no només el dies de Festa Major, sinó
al llarg de tot l’any, s’ha preparat un programa
d’actes amb alguns canvis respecte les festes del
2019. Amb l’experiència dels darrers anys, recollint
aportacions i suggeriments de veïnes i veïns del
nostre Poble, de penyes, entitats i col·lectius, s’ha
concentrat l’activitat festiva nocturna durant els
caps de setmana, s’han modificat formats d’alguns
actes i s’han mantingut actes emblemàtics com el
Cosso Iris, l’ofrena i la nit més important: la nit de
la paella popular.
Podreu consultar el programa en les pàgines
interiors, i esperem que puguem gaudir tots plegats
d’uns dies de de xalera merescuts i necessaris.
Seguint amb l’activitat lúdica, voldria manifestar el
meu agraïment a totes les persones que des de la
Comissió Organitzadora, Secció de Festes, pagesos,
expositors, cooperatives, paradistes, ramaders,
etc. van fer possible una nova edició de la Fira de
l’Oli i la Garrofa de les Terres de l’Ebre. Com
ja sabeu després d’una edició virtual, i amb les
moltes dificultats que pateix el sector primari, ens
vam trobar amb diferents entrebancs que ens van
fer canviar la ubicació de la nostra Fira. El resultat
després dels comentaris, tant del sector com del
públic que ens va visitar, ens fan creure que aquest
nou lloc, com es va poder apreciar, permet poder
créixer en els diferents àmbits de la fira: exposició
ramadera, atraccions, maquinària agrícola o
paradistes. Ara ens cal consensuar amb el sector
de l’oli i la garrofa les dates de celebració, ja que
el fet d’ajornar-la ha permès copsar les moltes
possibilitats que ofereix una fira a la primavera.

Pel que fa a la nostra gent, la nostra felicitació a
tota la comunitat educativa de que enguany està
de celebració pel 40è aniversari de l’edifici actual i
el 10è de l’Institut Escola.
I també, i com a fet luctuós, permeteu-me traslladar
el nostre condol a la família de Vicent Querol, qui va
ser Conseller de Jesús Activitats i Serveis SL en la
legislatura 2015-2019.
A totes les Jesusenques i Jesusencs, grans i
menuts, gaudiu de la nostra Festa Major!! Com he
dit al començament, enguany sí que ens podrem
retrobar pels carrers i places, i compartir els
moments que tant hem esperat durant molt temps.
Sense oblidar que hem de ser prudents i amb seny,
A XALAR!!!!
I per a qualsevol consulta, dubte o suggeriment...
#mosparlem!

Com sabeu enguany també hem pogut celebrar la
Fira Literària Joan Cid i Mulet, amb diferents
actes entre els quals destacaria la presentació de
la Llegenda de Paco i Pepa, i que al llarg de tot un
dissabte va anar oferint diferents activitats per a
tots els públics. Un agraïment també a tota la gent

Víctor Ferrando Sabaté
Alcalde
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ESPAI-MUSEU JOAN PANISELLO
govern i regidores de cultura que ho han fet possible,
ja que és un projecte iniciat al 2015, però que per
diferents motius no s’ha pogut concloure fins ara.
Moltes gràcies Joan i família per aquest regal que fas
al Poble de Jesús i invitem a tots els veïns que el
visitesseu. Quedareu gratament sorpresos per la seua
excepcionalitat.
Podeu trobar més detalls a:
https://joanpanisello.blogspot.com/2022/06/espaimuseu-joan-panisello-al-poble-de.html

El proper dissabte 9 de juliol, en el marc de la Festa
Major, s’inaugurarà l”ESPAI-MUSEU Joan Panisello”,
situat a la 2a planta de l’Edifici de la Immaculada.
Hi trobareu nombroses obres i treballs cedits per
l’artista jesusenc, internacionalment reconegut amb
innumerables premis i creu de Sant Jordi.
Aquest espai cultural de gran valor artístic, permetrà
apropar les obres de l’excepcional ceramista a tot el
públic i és una realitat gràcies a les donacions de les
obres de Joan Panisello, i a l’aportació econòmica de
l’EMD de Jesús i del departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Per altra banda, voldríem agrair als diferents equips de

Pere Panisello Tafalla
Regidor de Cultura
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UN POBLE PLE DE VIDA
el procés de participació ciutadana. Un projecte que
va néixer amb l’objectiu de donar veu al poble en un
model de participació obert a tothom i que any rere
any ha fet realitat els pressupostos participatius.
La dotació econòmica per aquesta edició és de
40.000€. S’han presentat un total de 50 propostes
de millora que en aquest moments s’estan valorant.
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana es
va engegar el projecte #mosparlemjóvens que ens
ha permès descobrir gent jove del nostre poble en
vessants que desconeixíem. Tal i com ens ho defineix
la mateixa regidora #mosparlemjóvens és una fotografia
a temps real del futur del nostre jovent.
Un dels objectius d’aquest equip de govern és la
renovació i millora de parcs infantils. El de la plaça
de l’Era ja és una realitat. Continuarem treballant per
millorar les condicions de la resta de parcs.
Pel que fa a obres aviat veurem finalitzat l’Hotel
d’Entitats, la rotonda d’accés a Jesús i el vial de servei
paral·lel a la C-12. Properament s’iniciaran altres
obres com la millora d’alguns carrers del poble, la
remodelació de l’Avinguda Molins d’En Comte i Daniel
Mangrané, les consultes provisionals del consultori de
Jesús entre altres.
Una felicitació al Jesús Catalònia per quedar campions
de la seua categoria i pel seu ascens a Segona
Catalana. La gesta aconseguida sense cap mena de
dubte és també un triomf i un orgull per a tot el poble.
Felicitats també a la comunitat educativa que celebra
els 40 anys de l’Escola i 10 anys de l’Institut Escola.
Enhorabona!
Jesusenques i jesusencs és el moment d’omplir els
carrers i places de gent.
És el moment de viure i gaudir d’una bona Festa Major!

Deixant enrere el temps que hem viscut sense poder
fer moltes de les activitats que veníem celebrant any
rere any ha arribat el moment de tornar a la normalitat.
Durant el mes de maig vam celebrar la Fira Literària
Joan Cid i Mulet en la seva XVI edició i la XXVII Fira de
l’Oli i VI Fira de la Garrofa de les Terres de l’Ebre.
També els caps de setmana del 20 al 22 de maig i
del 27 al 29 de maig es va dur a terme la VII Ruta de
Tapes organitzada per la AEJE i amb la col·laboració
de l’EMD.
I com era habitual, deixant de banda els dos anys
anteriors, el mes de juny ens va portar la celebració
de la Festivitat de Sant Bernabé.
Un mes de juny ple d’activitats, festivals de fi de curs,
audicions … la prefesta que ens anuncia l’arribada
ben aviat de la tan esperada Festa Major.
També aquest mes de juny tornarem a gaudir de les
Catifes del Sagrat Cor. La novetat és que es farà
una sola intervenció als carrers Molins d’En Comte i
Daniel Mangrané on totes les jesusenques i jesusencs
treballaran junts per fer possible aquesta gran catifa.
Celebrar 100 anys i fer-ho en una bona qualitat de vida
és realment un regal. Durant el mes de maig i juny
regidors de l’EMD vam poder assistir a l’entrega de la
Medalla Centenària a la Sra. Marina Saenz, a la Sra.
Carmen Queralt i a la Sra. Pilar Serrano en un acte
molt emotiu acompanyant a les protagonistes i a les
seves famílies.
En la sessió ordinària de la junta veïnal celebrada el
passat 19 de maig es va presentar una moció conjunta
amb ERC Jesús, Movem Jesús i PSC Jesús per instar
al govern de la Generalitat a la creació d’una unitat
de trastorns de conducta alimentària a les Terres de
l’Ebre per donar una atenció amb programes intensius
i estructurals a les persones que pateixen aquest
trastorn i suport a les seves famílies.
L’any 2016 l’equip de govern de l’EMD impulsàvem

Susanna Gómez Aixendri
Portaveu de Junts per Jesús
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ARA QUE VE LA CALOR...
El passat mes de maig ha estat un mes ben
complet d’activitats. Començant els dies 6 i 7,
en la celebració de la XVI Fira Literària Joan Cid i
Mulet, inaugurada aquest any per l’Associació de
Veïns Jesús Catalònia, fent visible tota la feina de
promoció cultural i literària. Durant la fira, vàrem
poder gaudir de clubs de lectura, esmorzars
d’autors i autores, premis de treballs de recerca
literaris, i presentacions de llibres. Durant aquests
dies, escriptors, paradistes i llibres han estat els
protagonistes que ens fan recordar a l’il·lustre
jesusenc Joan Cid i Mulet.
Si en el primer cap de setmana el protagonisme el
personificava la cultura literària, el següent va estar
protagonitzat pels nostres signes d’identitat a la
tant esperada Fira de l’Oli i la Garrofa, celebrada
en un ambient diferent al que estàvem acostumats,
i on portava fent-se ni més ni menys que 27 anys.
Aprofitem per felicitar i agrair, al col·lectiu de pagesos
del nostre poble, membres inauguradors de la fira,
la feina feta dia a dia i les constants reivindicacions
per tal de què el sector pugui seguir endavant.
Les circumstàncies viscudes mesos enrere van
posar un seguit d’entrebancs però finalment tots
vàrem poder gaudir d’un magnífic cap de setmana
replet d’estands, paradetes i activitats que la gent
del nostre poble, i de les poblacions veïnes hem
aprofitat per sentir-nos una mica més vius.
La represa de l’activitat festiva al nostre poble ja
és tot una evidència, però deixant de banda tot
l’ambient festiu que ens caracteritza, voldríem fer
esmena a la moció en què, juntament amb la resta
de partits de la nostra junta veïnal, vàrem poder
aprovar conjuntament, fent referència a la creació
d’una unitat de trastorns de conducta alimentària a
les Terres de l’Ebre, tant necessària al nostre territori,
perquè per molt petita que sigui la nostra zona, o per
molta menys població que hi habiti, no deixa de ser
un tema molt preocupant què està a l’ordre del dia
a massa famílies de casa nostra. Desgraciadament,
no només ens esborronen les xifres actuals, sinó
el seu constant creixement. Encara que sigui un
trastorn típicament juvenil i feminitzat, cada cop ho
pateixen més homes i els qui emmalalteixen, cada
vegada són d’edat més avançada. És per això, que
en nom de tota la Junta Veïnal, i, en especial, el
nostre grup municipal, demanem a tota la societat
què en sigui conscient, no podem fer com si aquest
problema no formés part del nostre dia a dia, el

suport de la família i els amics esdevé fonamental
en el l’evolució d’aquests trastorns.
Aprofitem l’avinentesa per fer una reivindicació
respecte a l’actual consultori mèdic del nostre poble.
En el seu moment vàrem celebrar la notícia de la
construcció d’un nou consultori, però fins l’arribada
d’aquest, ja són massa les queixes rebudes sobre
el servei que s’està rebent al lloc actual. Arriba la
calor altre cop i és inadmissible que tinguem que
romandre esperant al carrer amb la nostra gent gran
i els nostres nens petits amb aquestes elevades
temperatures, sabent que segons es va informar,
s’habilitaria una zona provisional per poder oferir
amb dignitat el què és una necessitat de tota la
ciutadania del nostre poble. El nostre grup municipal
demana una solució, una vegada més, per tal de
poder oferir un servei digne a tots els veïns i veïnes.
Paral·lelament, també veiem en satisfacció com
s’han iniciat les obres de la rotonda d’entrada al
nostre poble, una petició que ja s’havia proposat pel
nostre grup municipal i que considerem una millora
per als accessos, controlant l’excessiva velocitat de
molts vehicles al passar per aquest punt, regulant
també el flux de tràfic i temps d’espera.
En clau esportiva, volem felicitar al Jesús Catalònia
per la seva fantàstica temporada, en què el primer
equip es va proclamar matemàticament campió del
Grup1 de Tercera Catalana provocant així l’ascens a
Segona Catalana a la temporada vinent. La nostra
enhorabona a tots els jugadors, l’equip tècnic,
directius, junta i afició per aquesta impressionant
temporada. Endavant campions!!!
Ja per acabar, ens agradaria deixar per escrit unes
paraules de record i estima per al nostre company i
amic Vicent Querol Vidal, qui desgraciadament ens
va deixar el passat 15 de maig. Una abraçada a tota
la família, sempre amb nosaltres.
Acabem desitjant a tothom una molt bona revetlla
de Sant Joan, una bona Festa Major, i un bon estiu! I
recordem que estem oberts a escoltar les possibles
millores i les vostres inquietuds per fer entre tots un
Jesús millor, 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.
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JESÚS I L’ESTIU
Una vegada més ens trobem amb els nostres veïns
i veïnes, a través de les pàgines de l’informatiu
Jesusenc.
La gent del PSC de Jesús celebrem que puguem
retrobar-nos totes i tots de nou amb gairebé tota
normalitat, poc a poc el ritme del nostre poble va
agafant la força que sempre ha tingut, i així veiem
com setmana rere setmana el nostre poble viu
intensament tot el que passa al seu voltant.
Per això des del nostre grup municipal estem
sempre en contacte amb l’equip de govern, fent
la nostra feina d’oposició, fiscalitzant la feina del
govern, però al mateix temps aportant el nostre
granet de sorra per poder fer Jesús millor, que ningú
dubti que el nostre objectiu és poder aplicar les
nostres politiques al capdavant de la Presidència de
l’EMD i així, dintre de dotze mesos, ens sotmetrem
al desig de la nostra gent. En aquest camí camí el
nostre grup sempre estarà per aportar tot allò que
creiem que pot ser bó per a la nostra gent i, per això,
sempre treballem amb actitud positiva, portant al
ple propostes en aquest sentit, unes vegades amb

SIGNATURA DEL CONVENI CF JESÚS CATALÒNIA

molt de suport, altres amb menys i de vegades ens
quedem sols, però mai defallim.
En aquesta línia, el passat mes de maig el nostre
grup va presentar una proposta al ple de l’EMD on
instàvem al govern de la Generalitat a la creació
d’una Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentaria
(TCA) a les Terres de l’Ebre, proposta que els 9
membres de la Junta Veïnal, el President i els 8
vocals vam votar a favor, amb molta satisfacció per
poder veure que la nostra feina dóna els seus fruits.
Ara, Jesusencs i Jesusenques, després de dos anys,
arriba novament la festa major del nostre poble, i de
nou podrem donar sortida a tota la nostra rauxa, en
la setmana gran del nostre poble, és hora de gaudir,
és hora de ballar, de retrobar-nos al voltant de la
taula, a la plaça, al carrer, a fer del nostre poble
durant una setmana, una festa sense fi.
És per això que us diem, que amb molt de
coneixement, però amb aquell punt de bogeria que
pertoca, Jesusencs i Jesusenques, a gaudir de la
festa, SOM-HI!

MISSA EN HONOR A SANT ANTONI DE PÀDUA

VACUNACIÓ DE GOSSOS

#mosparlem
“D
esprés de tretze temporades l’etern capità
del Jesús Catalònia penja les botes amb
l’honor d’haver acompanyat l’equip durant
una magnífica temporada que culmina com a
campió i que l’ha dut al segon ascens a Segona
Catalana. Enyorarem el seu: Bona nit a “tuthom” i
sobretot el seu saber fer, dins i fora del camp.

“

Ser/fer de jugador del Cata és una
circumstància o una passió?
Sense dubtar-ho ni un segons és una passió.
De fet quan vaig venir des de Salamanca per
jugar amb el Tortosa vam venir a fer un amistós
a la Santa Creu i vaig sortir dient que jo em
retiraria en aquest Camp.

amb...

DAVID
COSIDO VICENTE

Quins han estat els teus objectius?
Poder deixar al Cata lo més amunt possible i
poder disfrutar de la meva passió pel futbol el
màxim d’anys possibles.
Com et veus d’aquí a 10 anys?
Jajajaja amb una canya i veient el futbol per la
tele. La veritat és que encara és tot molt recent
i no m’he plantejat el futur.

Si haguessis de posar-li una data d’inici,
aquesta seria...?
La temporada 2004-2005 quan vaig arribar a
Tortosa ja em va agradar el Cata però al 2009
quan vaig fitxar em va enamorar.

Què hi trobarem al teu perfil digital?
No res perquè no soc gens digital i no tinc reds
socials.
Una #etiqueta que et defineixi?
Lluitador

Qui o què et desperta aquest neguit?
La seva gent, des de un primer moment em van
fer sentir un més del poble.
I actualment què et motiva?
Encara és aviat per ficar-me nous objectius.
Però el que sí sé és que no em vull desvincular
del futbol.

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
Crec que ens hem sabut adaptar jo amb el Cata
i el Cata amb mi. He intentat sempre ser lo més
professional possible i el poble m’ho ha sabut
reconèixer.

Què t’aporta com a persona?
No concebo la nova vida sense futbol i no he
trobat millor lloc on disfrutar d’aquest esport
que a Jesús.

Així ser jesusenc/a per tu significa...?
Tenir una família molt gran, encara que no
soc de Jesús m’han fet sentir part d’aquesta
família.

Quina és la part negativa?
Les lesions

Com projectes el nom de Jesús amb la teua
activitat?
He defensat per tots els Camps de Tarragona i
Terres de l’Ebre el nom de Jesús i el seu escut
durant 13 anys.

Li has descobert alguna vessant inesperada?
Enamorar-me i formar una família.
8

L’ENTREVISTA

Què destacaries del poble de Jesús?
El carisma de la seva gent.

Per acabar...quin és l’esdeveniment del poble
que has viscut més intensament (festes, fires,
ruta de tapes, actes...)?
Sense pensar-ho gens ser el pregoner de
festes. Va ser un dels moments més emotius
que he compartit amb els jesusencs. Va ser un
honor molt gran.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
Ja fa estona rato que penso la resposta i la
veritat és que no veig res que li faci falta, té lo
més important que és el caliu de la seva gent.
Què els demanes als seus representants?
Que continuïn lluitant per fer cada vegada més
gran el nom de Jesús.
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ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
Ja hem arribat al final d’aquest curs 2021-22 i només
podem donar les gràcies a totes les famílies que han
confiat un any més amb l’Escola de música manel
Martines i Solà per a portar als seus/ves fills/es per
aprendre música. Després de 2 anys amb la pandèmia
aquest curs hem pogut tornar a veure una mica més la
normalitat dels actes i de les classes sobretot.
Des de l’abril fins ara hem pogut fer bastantes
activitats que ara us detallem. La primera van ser els
2 concerts que va fer la nostra banda juntament amb
la Societat Musical Espiga d’Or de Deltebre. Aquesta
idea va sorgir per fer un intercanvi entre les bandes
per a poder fer sortides fora del poble per part de les
dos bandes. El primer concert el vam fer el dia 30
d’abril i va ser molt especial, ja que la temàtica va
ser Eurovisión, amb tot temes molt coneguts d’aquest
concurs. Vam poder escoltar des del La La La, Baillemos
un vals, temes de ABBA fins i tot el tema TERRA de
les gallegues Tantxugueiras i AY MAMA! de Rigoberta
Bandini. Tot això presentat per un estelar Jaume Borja,
eurofan número 1 d’aquestes terres, i qui millor que
ell per presentar-ho. I també amb la col·laboració amb
el so i imatges de Sisco Paredes. Des d’aquí vull agrair
molt especialment a Sisco pel treball que va fer amb
les imatges per a que estiguessin quadrades amb la
música i també a Jaume Borja, perquè ho va donar tot
per a que fos una gal·la i no un simple concert. Fins i
tot va cantar!! posant al públic d’empeus!!
La setmana següent, el dissabte 7 de maig, vam anar
a fer el concert a Deltebre. El programa no va ser el
mateix. El públic va poder escoltar temes de pel·lícula
i algun dels temes que haviem fet d’Eurovisió. El
concert estava emmarcat dintre del concert de
primavera que fa la Societat Musical Espiga d’Or. En
un marc incomparable, el passeig del riu de Deltebre,
la nostra banda i la de Deltebre fan fer gaudir de la
música als assistents.
Seguim amb les activitats i el dissabte 13 de maig la
banda va participar en l’acte inaugural de la Fira de
L’Oli, que es va tingué que aplaçar fins a aquestes
dates.
El dilluns 23 de maig els i les nostres professors/
es van anar a l’Institut-Escola Daniel Mangrané
per representar el conte musical Història d’un
pentagrama. Un conte que ens va servir per ensenyar
els instruments de l’escola de música i per a que els
nens i nenes coneguessin al nostre professorat. Va
agradar molt als alumnes que s’ho van passar molt bé
i vam acabar cantant i ballant!!
Ja arribant a final de curs la setmana del 13 al 17
de juny vam organitzar des de l’escola de música una
setmnana d’activitats i audicions. Es van fer tallers
oberts a tot el poble per a que pogués venir qui vulgués.
El dilluns la nostra professora Anna Chiva ens va fer

un taller de Ioga, Conciència Corporal i Respiració.
El dimarts Agustí Roé ens va endinsar en el món
del Soundpaiting. El dimecres el nostre professor de
percussió Sergi Molina ens va fer un taller de percussió
per ben peculiar, amb culleres de fusta!! I dijous el
professor Francesc Solà ens va ensenyar com podem
aprofitar les apps per poder arreglar cançons, canviarles etc. Una setmana ben profitosa per als nostres
alumnes i per a qui vulgués venir.
Després dels tallers es van fer audicions a la Sala
Polivalent de l’escola de música.
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I el divendres a la Pèrgola es va fer l’Audició de Fi
de Curs emmarcada, per segon any consecutiu, dintre
del Festival SIMFÒNIC 2022. On més de 100 escoles
fan fer audicions simultànies, més de 5000 alumnes
arreu de Catalunya i Balears. En l’acte es va presentar
a l’AFA nova de l’escola de música, es van donar les
orles als i les alumnes que han acabat el nivell iniciació

de l’escola i es van presentar a les pubilles i hereus
que ens representaran enguany. La pubilleta infantil
serà Júlia Vilalta Martínez, l’hereu infantil serà Izan
Moreno Pujol i la pubilla gran Noemí Botella Gracia.
#emmsdeJesús #somdeJesús

BAN
A causa que al terme de Jesús hi ha nombroses cases
de camp i habitatges unifamiliars situats entre finques i
espais erms i amb una vegetació molt alta i molt seca, i
tenint en compte que enguany les pluges hauran originat
un increment de la massa vegetal i de la corresponent
càrrega de foc i que l’estiu porta aparellat sequera,
s’incrementa encara més el perill d’incendi habitual, tant
al camp com al bosc.
Tot i que encara queda molt estiu per endavant, cal
extremar la precaució pel perill d’incendi. Per raó de la
crescuda i, alhora, seca i contínua vegetació que hi ha
a l’estiu, el foc es pot estendre amb una gran facilitat i
a gran velocitat, afectant no només la finca on s’origina
sinó també altres finques termeneres i a les edificacions

d’una i altres, amb el corresponent risc per a persones
i coses.
És per tot això que, més enllà del compliment de les
seves obligacions que com a tals la normativa els hi
imposa, des de la Presidència de l’EMD es fa una crida
a la responsabilitat dels propietaris de finques (sobretot
les properes a cases habitades) perquè adoptin les
mesures adients (neteja de la vegetació, roturació de la
finca, etc.) per evitar que en les seves finques s’hi pugui
originar foc (sobretot a la vora de camins) o que aquest
s’estengui cap a altres indrets.
Jesús, 10 de juny de 2022
EL PRESIDENT
Víctor Ferrando Sabaté

Maquinària agrícola, forestal,
de jardineria i remolcs
Antiga Ctra. Xerta, s/n – 43590 Jesús-Tortosa – Tel. 977 50 26 64 – www.primitivoconesa.com – info@primitivoconesa.com
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14È ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA DE JESÚS - PUNT-JOVE
Durant aquestes darreres setmanes les activitats a la
Biblioteca no s’han aturat.
Va tindre una presència activa a la XVI Fira Literària
Joan Cid i Mulet, en primer lloc rebent als alumnes de
P2 de l’Escola Bressol l’Espurna i gaudint de les seves
instal·lacions i de diferents activitats, realitzant una
manualitat oberta a tot el poble i estant present amb un
estand a la Fira Literària a la Pèrgola durant tot el dia.
Hem continuat amb els contacontes, fins i tot amb anglès
Telling stories amb Clara Curto Codorniu, lligat amb un
taller manipulatiu. I una altra manualitat relacionada amb
les flors i la primavera.
A destacar, que el passat dimecres 15 de juny, tingué lloc
la celebració del 14è aniversari de la Biblioteca-PuntJove.
14 anys ja des del seu naixement. Durant aquest temps
el servei ha anat creixent i els usuaris també. Volem
tindre un petit reconeixement a totes aquelles persones,
institucions, equips de govern, alcaldes, regidores,
usuaris...que han fet que la biblioteca fos possible i que
continuï activa. Algunes de les activitats de l’Aniversari
van ser un contacontes representat per Noelia Ramos
Trilla, on explicava la importància d’ajudar-se entre amics,
i acte seguit una manualitat relacionada amb la narració.
I per refrescar-nos de la calor que feia, vam poder gaudir
d’uns refrescos i un petit refrigeri, per acabar amb un
pastís d’aniversari de dolços on vam poder bufar les
espelmes del “14”. No cal ni dir que els més menuts van
xalar d’allò més, i les famílies també. Moltes gràcies per
la gran afluència, la veritat és que feia molt de goig.
També han hagut activitats per a un públic més adult, com
el Club de Lectura amb la col·laboració de l’Associació
de dones, amb l’obra Acomiada’m d’ella. Una tarda molt
distreta on vam poder conversar del llibre amb la seua
autora, Elena Solé Beltran, d’una manera molt relaxada i
profitosa. Moltes gràcies Elena i a la resta de participants
per aquesta tarda tant agradable. Vos animem a participar
dels següents que vos informarem degudament.
I ja per finalitzar les activitats de la Biblioteca, durant
aquests darrers dies, s’ha iniciat una campanya per
promoure la reutilització del material cultural. Degut
a la renovació contínua d’aquests i l’espai limitat del
que disposem, s’ha pensat d’oferir contes, llibres,
revistes, etc... a tothom qui los vulgue gaudir. Només
heu de passar per la Biblioteca i trobareu una taula amb
aquest material. El podeu agafar lliurement, sempre amb
responsabilitat.
I recordeu que la Biblioteca és un servei públic, gratuït,
obert a totes les jesusenques i jesusencs. De totes les
edats! Podeu anar-hi, triar, remenar, llegir, emportar-vos
material en préstec...etc... Aprofitem-lo! És per a n’això!

Pere Panisello Tafalla
Regidor de cultura.
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FELICITEM A LES CENTENÀRIES DE JESÚS

CARME QUERAL

MARINA SAENZ MORENO
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PILAR SERRANO

FI DE CURS DE L’ESCOLA BRESSOL L’ESPURNA
Aquest mes de juny, a la l’Escola Bressol l’Espurna,
hem celebrat la festa de fi de curs amb les famílies.
Després de dos cursos sense poder fer aquesta
celebració per fi hem pogut reunir-nos amb les famílies
de la llar d’Infants i celebrar el pas per l’Espurna dels
més petitets, un pas enriquidor i ple d’aprenentatges.

Ens omple d’orgull tenir famílies sempre dispostes
a col·laborar i participar en les activitats, sempre
preparades a ajudar. Totes, amb la seva manera de
fer i ser, ja sigui al matí amb un somriure, amb un bon
dia o intercanviant històries amb nosaltres formem
una gran família. La complicitat entre elles i l’escola
és fonamental, l’Escola Bressol l’Espurna sense les
famílies no seria possible.

Quan parlem de l’Escola Bressol l’Espurna parlem
d’emocions,
respecte,
sensibilitat,
tendresa,
d’intercanvi i d’aprenentatge de la vida, perquè atenem
infants en la primera etapa de la seva vida, una etapa
on bona part del que som i com som s’inicia en les
experiències que tenim en els primers anys de la
nostra vida.

GRÀCIES a tots els pares i mares per fer possible
la complicitat necessària entre família i escola, per
confiar amb nosaltres, contribuint a l’Espurna en un
centre educatiu actiu i ple de vida.
QUE PASSEU UN BON ESTIU !!!
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VOLEM UN POBLE SOSTENIBLE!
Com ja sabeu, som un grup d’alumnes de l’institut
escola del nostre poble. Estem treballant com millorar
la gestió de residus i aconseguir un institut i un poble
més sostenible.
A classe hem treballat les tres R (Reduir, Reciclar, i
Reutilitzar). Aquesta norma ens ajuda a tenir cura del
medi ambient ja que seguint-la reduïm el volum de
residus o escombraries generades. En poques paraules, les 3R ajuden a generar menys a estalviar i a ser
un consumidor més responsable. I el millor de tot és
que és molt fàcil de seguir: reduir, reutilitzar i reciclar.
Reduir la quantitat de residus que llencem, per exemple quan anem a fer la compra al supermercat, hem
d’intentar no comprar productes embolicats en plàstic.
Reutilitzar és aprofitar el que tenim diverses vegades, per exemple de podem fer servir ampolles d’acer
o de plàstic dur i reomplir-les enlloc d’ampolles de
plàstic d’un sol ús.
Reciclar els residus que generem els hem de llençar
cadascun al seu contenidor per evitar la contaminació.

Una altra cosa important
és evitar llençar residus al
lavabo, molta gent llença tovalloletes o tampons a l’WC
que acaben al mar i contaminen els peixos, i finalment
això ens repercuteix a nosaltres que pesquem els peixos i ens els mengem, i aquesta contaminació acaba
al nostre cos.
Com ja hem dit al principi a nosaltres ens agrada cuidar el poble i per això hem decidit fer una proposta
als pressupostos participatius. Des de l’optativa de
Skamot Verd hem demanat que posen contenidors
de reciclatge al pavelló, camp de futbol i parcs,
ja que no n’hi ha i creiem que és molt important que
els nens des de ben petits sàpiguen la importància
de reciclar. Si la nostra proposta surt escollida
voteu-nos!!!

Dins de l’optativa, per afavorir el reciclatge hem organitzat la recollida de taps amb la col·laboració de
tot el centre. Aquests taps que estem recollint durant
tot el curs els anem portant a la Fundació Noèlia que
inverteix en recerca per a la malaltia de la distrofia
muscular congènita deguda al Dèficit de Col·lagen.

Per recollir els taps hem fet un contenidor amb taps
reciclats.
A l’entrada del centre trobareu el contenidor que hem
fet!
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BON ESTIU!
Tanquem el curs 21-22 i, de nou, #junt@smillor hem
continuat treballant en la consolidació del nostre projecte
educatiu. És el moment ara de desitjar que el nostre
alumnat pugui gaudir d’unes merescudes vacances
i retornar a setembre a omplir les nostres aules de
vivències i aprenentatges.
Com és habitual al nostre centre, amb l’alumnat com
a protagonista, el dia a dia ha estat molt actiu. Us
convidem a visitar la web del centre i el compte de Twitter
(@IEDMangrane) per poder veure totes les informacions i
ampliar les que destaquem a continuació:
•• Per tancar el curs, els diferents nivells han pogut
gaudir de les seves sortides de fi de curs i d’etapa.
PortAventura, snorkel, Ecoherbes, centre d’interpretació
apícola del Perelló, Sant Carles de la Ràpita, Mas d’en
Joan, kayak, Astùries, Cosmocaixa...
•• Arnau Brunet, de 1r d’ESO, va guanyar amb el seu dibuix el
concurs de cartells del “Dia mundial sense tabac”. Una
de les activitats que es realitzen dintre de la “Setmana
Sense Fum”, amb l’objectiu de prevenir el consum de
tabac entre els joves i promoure l’abandonament de
l’hàbit entre les persones fumadores.
•• L’alumnat de 5è va participar en el “Congrés de Petit@s
científiqu@s”, on van compartir els seus aprenentatges
i investigacions amb altres centres amb l’objectiu
d’investigar per una dieta planetària sostenible.
•• Dintre del projecte Erasmus +, hem rebut la visita
d’alumnat Polònia, Dinamarca, i Turquia, que
conjuntament amb companys i companyes del nostre
centre, han treballat junts per la sostenibilitat del
nostre planeta. Entre altres activitats van visitar el
patrimoni històric de Tortosa, l’Espai Cota Zero i el barri
del Castell, també Barcelona i la Casa Batlló, han fet
snorkel i l’activitat plàstics zero i han après com viure
sense gasolina, com caçar i cultivar arròs en una típica
plantació d’arròs del Delta de l’Ebre.

•• L’alumnat de Programació i Robòtica de 1r d’ESO va
presentar el seu robot PictoBot al #EspírituRetoTech
celebrat a Barcelona.
•• Participem en la proposta #mosparlem de l’EMD de
Jesús. L’alumnat de l’Skamot Verd ha presentat el seu
treball i les seves propostes per aconseguir un poble i
un centre més sostenibles.
•• La Mostra de Teatre del Baix Ebre ens ha donat
l’oportunitat d’estrenar amb l’alumnat d’arts
escèniques i dansa “El tren de les estrelles”,
continuació del “Petit príncep” que ens ha fet viatjar
per l’espai exterior i interior i somiar que un món millor
és possible.

•• Es va dur a terme l’acte de celebració del 40è Aniversari
de l’escola i el 10è aniversari de l’Institut Escola
Daniel Mangrané. Celebrat a la pista principal amb la
presència de representants de tots els sectors de la
nostra comunitat educativa, autoritats, entitats i en
el qual es va rendir homenatge a la nostra companya
Cinta Albacar Renau.
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FINALISTES DE LA MOSTRA-CONCURS GASTRONÒMIC PFI 21/22
la recepta a l’Escola d’hoteleria i Turisme de Girona
davant el jurat.
Des del PFI Auxiliar de Cuina valorem de forma molt
positiva la participació en el concurs. Ens emportem
una experiència inoblidable i esperem poder tornar a
repetir en futures edicions.
Compartim amb vosaltres l’enllaç al vídeo de la nostra
recepta de sopa de frígola:
https://youtu.be/EGiRv1g0dm4

El PFI Auxiliar de Cuina del CEE Sant Jordi vam
participar per primera vegada en la Mostra-Concurs
Gastronòmic PFI 21-22 que es va realitzar al mes
d’abril. A partir de l’àmbit temàtic “La cuina del producte
local seguint els objectius de desenvolupament
sostenible”, vam recuperar una recepta tradicional,
la sopa de frígola, per a concursar al certamen.
Vam quedar finalistes presentant, al mes de maig,

COL·LABOREM AMB L’EMD DE JESÚS
El PFI Auxiliar de muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis, al mes d’abril, hem reprès
les tasques de manteniment d’espais públics a l’EMD
de Jesús.
D’acord amb el conveni de col·laboració signat amb
l’EMD, l’alumnat del PFI Auxiliar de Muntatges fa
tasques de manteniment, embelliment i pintura a la
plaça de Sant Antoni de Pàdua.
Hem començat recollint la brossa, traient les males
herbes, escombrant les fulles, podant
els arbres i aplanant el terreny.

El curs vinent reprendrem aquestes tasques per
continuar millorant aquest espai.
Si entre tots mantenim l’espai cuidat i net aconseguirem
que sigui un lloc més agradable.
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MANTENIMENT I MILLORA DE 25KM DE CAMINS MUNICIPALS

OBRES I MILLORES

ROTONDA C-12

ARRANJAMENT VORERES

NOU PARC INFANTIL

MANTENIMENT DE LA PÈRGOLA

NOU EQUIPAMENT ESCOLA BRESSOL

TORNA AMB FORÇA LA FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET
Després de dues edicions pràcticament testimonials
degut a la pandèmia, ha tornat amb força la Fira
Literària Joan Cid i Mulet, amb diferents activitats
per a totes les edats amb un marcat caràcter lúdicofestiu i local.
Les primeres activitats van tenir lloc als centres
escolars del Poble. A l’Escola Bressol l’Espurna, a
l’IE Daniel Mangrané i al CEE Sant Jordi van xalar
amb la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa i la
Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes, amb activitats
com Vincles i un Farcell de contes. Sense oblidarnos de la Biblioteca de Jesús, que va rebre la visita
de l’Escola Bressol l’Espurna, es va realitzar la
manualitat d’un punt de llibre i va disposar d’un
estand durant tota la Fira.
El divendres 6 de maig hi va haver el Club de
Lectura amb Francesca Aliern, que enguany celebra
el seu 80è aniversari, i el seu llibre “L’Espiera”.
També se li va fer entrega del VII premi “Fem lletra”,
per la tasca de promoció de la literatura en el món
editorial a les Terres de l’Ebre i un reconeixement
a una vida que vetlla sempre per la cultura de casa
nostra. Un acte molt emotiu per posar en valor
tota la faena feta com a escriptora i també, com a
lluitadora social. Totalment merescut.
Després, canviant totalment de registre, es va
realitzar BOOK SEX, un taller de recursos per a una
sexualitat plena, exclusivament per al públic femení
amb Cinta Roldán, bibliotecària de Gandesa. Totes
les assistents van sortir molt satisfetes amb tot lo
que els hi van ensenyar.
El dissabte 7 de maig calia agafar forces a
l’espera d’un dia intens. Així que esmorzàrem amb
els escriptors i artistes abans de la inauguració per
part de l’AAVV Jesús Catalònia, com a promotors
també de la figura de Joan Cid i Mulet gràcies als
seus 38è Premis Literaris que porten el seu nom.
Es presentà el llibre del treball guanyador del XIII
Concurs de treballs de recerca : La mirada femenina
en Música de Cámara, de Rosa Regàs, per Maria
Castellà Fàbregues. Un treball i una exposició
magnífica.
L’acte relacionat directament amb l’il·lustre escriptor
jesusenc, fou la presentació mecanografiada de
l’obra inèdita SIEMBRA, recuperada pel company
Emigdi Subirats.
I abans del descans per dinar, va tenir lloc la
macropresentació de 14 llibres d’autors locals
ebrencs, molts dels quals fins i tot jesusencs. Un
acte molt fluid on es va repassar una amplíssima
bibliografia d’autors i autores locals en uns registres
molt variats.
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Agrair a Di-llums d’arts al forn i a Omnium Cultural
la seua col·laboració durant el matí.
Per la tarda les activitats estaven destinades
clarament a un públic infantil. Els contacontes
com La màgia de Jan i La fada neutra i els seus
embolics no van deixar indiferents a ningú, i van
posar damunt la taula temes tabús i de difícil parlar
com la mort perinatal i la disfòria de sexe. Els
contes i la literatura ens poden ajudar molt a tractar
temes complicats que sovint no sabem com encarar
massa bé amb els menuts.
Una menció apart es mereix la presentació de
La llegenda dels gegants, escrita per Aitor Pérez
Codorniu i il·lustrat magníficament per Mentxu-Pérez
Llorca i editat per la pròpia EMD de Jesús. Narra
la llegenda del nostre Poble, barrejant-se elements
reals amb fantàstics, sent els protagonistes part de
la imatgeria festiva de Jesús: els gegants Paco i Pepa
i el Boti. La posada en escena va ser fantàstica, a la
representació de la llegenda amb titelles, explicada
magistralment pels propis autors de la llegenda
(Aitor i Mentxu), els acompanyaven els autèntics
gegants i el propi Boti, que no es van voler perdre la
presentació oficial de la seua història. Nombrosos
xiquets i xiquetes van ser testimonis d’aquest dia
tan especial. Si encara no teniu la llegenda, no
pergueu l’oportunitat d’adquirir-la. Imprescindible
que sigui a totes les cases.
Es va finalitzar la tarda amb la representació del
conte musical Sira-cota per part de l’Espai en So,
una història que posa de manifest la necessitat de
cuidar el nostre patrimoni cultural immaterial com
és el folklore i la música.
L’acte de cloenda de la Fira, ja per a un públic adult
i en un context més calmat, es va dur a terme al
màgic espai ImmART (al claustre de l’EMD). Els
assistents van poder xalar d’un espectacle total per
als sentits, gràcies a la poesia musicada a càrrec
del grup Sinergia i de la seua obra “Versegem”,
acompanyada amb el maridatge de vins del celler
Altavins. Una actuació que va deixar bocabadat al
públic.
Tampoc oblidem que durant tota la jornada hi va
haver estands de llibreries, editorials, biblioteques i
altres associacions, entitats i comerços relacionats
en la literatura i en la cultura, i que el degoteig de
públic va ser constant durant tot el dia.
Moltes gràcies a tots els que vau col·laborar o
participar de la XVI Fira Literària Joan Cid i Mulet.
Ara aquesta ja és història... a treballar per a la XVII
edició.
Pere Panisello Tafalla
Regidor de Cultura
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FIRA LITERÀRIA
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FIRA LITERÀRIA
NADAL
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7A RUTA DE TAPES
El passat 14 de juny es va realitzar a l’EMD el sorteig
de totes les butlletes presentades amb la presència
de l’Associació d’Empresaris de Jesús (AEJE) i els
establiments participants de la 7a Ruta de Tapes de
Jesús.

Aquests 500€ en premis es podran bescanviar a
qualsevol dels establiments adherits a l’AEJE i als bars
participants de la Ruta de Tapes. D’aquesta manera
seguim dinamitzant l’economia local promovent el
consum de proximitat.
També es va escollir la Millor tapa 2022, entre totes
les butlletes que van puntuar al millor reataurador,
essent la tapa més votada:
Lo Quadro amb la tapa: “Filet de porc amb salsa, fruits
i bolets del terreno”.
L’AEJE i l’EMD de Jesús fan un reconeixement a la millor
tapa i li lliuraran en breu una placa commemorativa
de l’edició guanyadora. Aquesta tapa serà la que
il·lustrarà la propera edició.

Els guanyadors del sorteig de 5 premis de 100€ han
estat:
 Sisco Vergés i Escoda
 Ma José Catalán Vicente
 Ramon Ginovart Cuscurita
 Sara Queral Sanchez
 Albert Queral Bort

SUBVENCIONS ATORGADES A L’EMD DE JESÚS 2021
Diputació de Tarragona
PAM 2021 inversions
PAM 2021 despesa corrent
Activitats culturals i/o d’interès
ciutadà de caràcter singular
Salut Pública
Escola de Música
E-catàleg DT (Actuacions 2021)
Camí del Riu
Total Subvencions Diputació
de Tarragona
Consell Comarcal del Baix Ebre
Ensenyaments musicals
Total subvencions Consell
Comarcal del Baix Ebre

Generalitat de Catalunya
PUOSC
Novetats editorials
Adquisició llibres
Novetats editorials 2na
convocatòria
Adquisició llibres 2na
convocatòria
Fira de l’Oli
Escola de Música curs
2018/2019
Escola de Música curs
2019/2020
Llar infants curs 2020/2021
Secretaria de Joventut: Activitats
joves i Punt Jove
CAT Salut (Consultori mèdic)
Total Subvencions Generalitat
de Catalunya

50.000,00 €
71.098,15 €
2.600,00 €
19.211,05 €
31.754,19 €
5.720,00 €
35.000,00 €
215.383,39 €

3.550 €
3.550 €

TOTAL SUBVENCIONS REBUDES
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35.555,56
4.000,00
2.000,00
1.741,00

€
€
€
€

1020,00 €
5.431,31 €
7.144,47 €
6.127,25 €
55.755,00 €
3.850,00 €
16.944,83 €
139.569,42 €
358.502,81 €

RESTAURACIÓ DELS GEGANTS
Els gegants Paco i Pepa es van restaurar, es reforçaren
les estructures, es pintaren i s’adequà la indumentària
per tal que estesin en les millors condicions possibles

en el dia de la presentació de la seua llegenda. Moltes
gràcies a l’Associació de dones per la seua ajuda.

SUBVENCIONS LLIURADES PER L’EMD DE JESÚS A ENTITATS DEL POBLE, 2021
Entitat
Associació de Veïns Jesús Catalònia

Club de Futbol Jesús Catalònia
Associació Cultural 7 Cervells
Associació A Cel Obert
AMPA IE Daniel Mangrané
Parròquia Sant Francesc d’Assís

Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
Associació Cultural Bonsais Terres de l’Ebre
Casal de Jubilats Sant Francesc

Activitats subvencionada
Premi “Enric Bayerri” i Premi “Joan Cid i Mulet”
Conveni de Col·laboració: despeses relatives al
local de la seva seu social.
Total
Conveni de col·laboració: Foment i
desenvolupament d’activitats esportives
Conveni col·laboració: Casal d’Estiu 7C
Festival A Cel Obert 2021.
Compra d’un Rentabaixelles per al menjador IE
Daniel Mangrané
Representació del Pessebre Vivent 2021
Ajudar a familias necessitades
Total
XXIII Edició dels Premis Literaris Ramón Ferrando
Adell
Taller de Bonsais
Conveni de col·laboració: Servei de podologia per
als associats
Total Subvencions atorgades
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Import atorgat
700,00 €
1.550,00 €
2.250,00 €
7.900,00 €
3.900,00 €
1.500,00 €
1.893,00
1.100,00
2.000,00
3.100,00

€
€
€
€

400,00 €
450,00 €
2.160,00 €
23.553,00 €

Pubilles i Pubilletes 2022
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Hereus 2022
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Programacio´

Festa Major de Jesus´
DEL 8 AL 17 DE JULIOL de 2022

De 20.00h a
21.30h Lliurament del programa i el panoli
de la Festa Major. Serà repartit per
les pubilles i hereus vestits de pagès i
pagesa. Acompanyats pels membres de
la Secció de Festes passarem per carrers
i places del poble.
La part musical anirà a càrrec del grup
de Gralles i Tabals de Jesús.

Dijous, 30 de juny
20.00h Inscripció i sorteig dels llocs de la plaça
de bous.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.

Dissabte, 2 de juliol
22.00h Recepció i signatura del Llibre d’Honor.
Lloc: Pavelló de Jesús.

Divendres, 8 de juliol

22.30h Proclamació de la Pubilla Major de
Festes, pubilles, pubilletes i hereus de
les entitats que representaran el poble
de Jesús, a càrrec de l’Alcalde de l’EMD
de Jesús.
Pregó de la Festa Major a càrrec de
Jeremy Alcoba Ferrer. Pilot a la categoria
MOTO2 del mundial a les files de l’equip
Liqui Moly Intact GP.
En acabar s’interpretarà l’Himne de
Jesús. Presentat per Jaume Borja.
Actuarà la Banda Manel Martines i Solà,
sota la direcció d’Agustí Roé.
Lloc: Plaça Pavelló.

19.30h Trobada de Penyes.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
20.00h Correbars per diferents bars del poble.
00.15h Ball amenitzat per l’Orquestra Atalaia.
Acte d’imposició del fermall a pubilles i
hereus.
Entrada 15€ / Bonofesta gratuït. Lloc:
Pista de ball.

Dissabte, 9 de juliol
9.00h

Giravolt de campanes anunciant la Festa
Major.

11.30h Inauguració de l’Espai-Museu Joan
Panisello.
On trobareu nombroses obres i
treballs cedits per l’artista jesusenc
internacionalment
reconegut
amb
innumerables premis i Creu de Sant
Jordi, Joan Panisello Chavarria.
Lloc: segona planta Edifici de la
Immaculada.

Dijous, 7 de juliol
19.00h Inauguració “BÒREAS”, exposició de
pintura d’en Tines.
Bòreas, el Déu del vent, dins la Festa
de Sant Bernabé (venerat per protegir al
poble dels vents del nord), fa que l’obra
de l’artista tingui un caràcter especial
en els colors, les formes, les sensacions
i els paisatges.
Cada quadre conté una descripció
poètica de Jesús Maria Tibau.
Podeu gaudir de les obres fins el 17 de
setembre en horari d’oficina.
Lloc: Espai ImmArt, 1a planta edifici de
la Immaculada.

12.45h Vermut i aperitiu.
Organitza: Societat Cultural i Ecologista
Sant Josep. Lloc: Plaça Ànimes i Carrer
Nou.
20.00h Marxa solidària i cursa 5 i 10 km. de
Jesús.
A partir de les 19.30h es duran a terme
curses infantils.
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Prova emmarcada dintre el circuit
Running Series Terres de l’Ebre.
La recaptació anirà destinada a
contribuir en la investigació pel càncer
de la ma de l’Hospital Sant Joan de Deu
de Barcelona. Organitza: Associació
Jesús es Mou. Lloc: Plaça Pavelló.

Dilluns, 11 de juliol
08.00h Posada de carros i carretes al voltant de
la plaça de bous, situada a la Carretera
de Roquetes, enfront del Col·legi.
Es prega puntualitat perquè si no es
perdrà el torn.
A continuació Concurs de Tractors.
Col·labora: Soldebre, SCCL
12.00h Jocs de carrer i gimcana per als xiquets
i xiquetes.
Organitza: Esplai 7 Cervells. Lloc:
Pèrgola del Pati de la Immaculada.
18.15h Concentració a la Plaça Francesc Queralt
de les pubilles, pubilletes i hereus, i
desfilada fins la plaça dels bous.
19.00h Bous i bou embolat.
Ramaderia Fernando Mansilla. Lloc:
Plaça de Bous.
20.00h Exhibició de patinatge. A càrrec dels
alumnes del Club Patí Jesús.
Organitza: Club Patí Jesús. Lloc: Pavelló
de Jesús.

00.15h Gran ball en honor de les Pubilles i
Hereus.
Ball
amenitzat
per
l’Orquestra
HIMALAIA.
Entrada 15€ / Bonofesta gratuït. Lloc:
Pista de ball.

Diumenge, 10 de juliol
11.00h Missa Major a l’Església Parroquial, en
honor de Sant Francesc, Patró del Poble.
Acompanyarà la Missa l’Orquestra de
Guitarres de l’Escola de Música Manel
Martines i Solà.
11.45h Festa de Benvinguda als nous Jesusencs.
Es posarà l’escut representatiu del Poble
i es lliurarà una orla als nascuts l’any
2021.
Actuarà la Banda de Música Manel
Martines i Solà.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
Tot seguit, Ball de Vermut de l’Associació
Cultural 7 Cervells de Jesús.
Durant l’acte ens acompanyarà lo Boti.
Allí tots els xiquets i xiquetes que
vulgueu li podreu donar el xumet.
Patrocina: Associació Cultural 7 Cervells
de Jesús. Lloc: Pèrgola del Pati de la
Immaculada.

Dimarts, 12 de juliol
10.30h Matinal de jocs infantils i tradicionals.
Organitza: Associació Josep Puig. Lloc:
Pèrgola Pati de la Immaculada.

18.30h Concentració de carrosses a la Plaça
dels Bous.

13.15h Concentració de les dones a la Pèrgola
del Pati de la Immaculada i Elecció de
l’Alcaldessa (la més gran assistent a la
festa).
Tot seguit Concurs de Pizzes. S’han de
portar les pizzes ja cuinades. Es premiarà
la millor pizza, amb una caixa de cava.
Organitza: Associació de Dones de Jesús.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
Abans de dinar, Musclada patrocinada
per l’Associació de Dones de Jesús.
Col·labora: Peixateria Juanito. Lloc:
Pèrgola del Pati de la Immaculada.

19.00h Gran COSSO IRIS pels carrers del poble,
acompanyats per la Xaranga Xino-Xano.
Durant el recorregut es farà públic el
veredicte del jurat.
Recorregut: Plaça dels Bous, Carrer
Vinebre, Carrer Sèquia, Avinguda Molins
del Comte, Carrer Rosari, Carrer Sebastià
Ladrón, Carrer Església, Carrer Daniel
Mangrané, Avinguda Molins del Comte.

14.00h Dinar de Germanor de les Dones.
L’organització facilitarà les taules i les
cadires.
Al finalitzar el dinar hi haurà ball
amenitzat pel Dj Sisco Paredes.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
18.15h Concentració a la Pèrgola de les pubilles,
pubilletes i hereus, i desfilada fins la
plaça dels bous.

18.00h Cercavila pels carrers del poble a càrrec
de la Xaranga Xino-Xano.
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19.00h Bous i bou embolat.
Dia de l’Associació Penya Taurina Lo
Novillo – 12è aniversari.
Ramaderia Germans Príncep.
Concurs infantil de retalladors amb bous
de cartró, desencaixonada bou carril i bou
embolat.
Lloc: Plaça de bous.

A partir de les 17.00h i fins les 20h es
llogaran taules i cadires per a la Paella.
Preu: 2,00€ cadira - 5,00€ taula
La recollida de les mateixes serà de les
00.00h a les 3.00h de la matinada. Lloc:
Plaça de la Verdura.

Dijous, 14 de juliol

Dimecres, 13 juliol

Tirada de Birles “Memorial Ramon Lapeira”
09.00h Esmorzar de germanor.
10.00h Inici de la Tirada. Amb la participació
dels equips de la Lliga Terres de l’Ebre.
Lloc: Camp de Birles.
12.30h Cervesada popular.
Organitza: Bar Restaurant la Gela.
Lloc: Bar Restaurant La Gela.
16.00h Visita a la Llar de l’Hospital de la Santa
Creu. Acompanyats pel cantador de Jotes
Tortosines Joseret i la seua Rondalla.
Concentració: Casal de Jubilats Sant
Francesc.
18.00h Missa en homenatge a la Gent Gran.
Actuació de Joseret i la seua Rondalla.
20.00h Sopar per a la Gent Gran.
A continuació Festa Homenatge:
- Als avis de més edat de la festa.
- Al matrimoni més vell del poble.
- A les parelles que celebren les noces
d’or aquest any.
A continuació Ball amb el Duo Sherpas.
És imprescindible presentar el tiquet a
l’entrada. Lloc: Casal Jesusenc.
22.00h Sopar de Germanor de Penyes i Colles.
Entrada anticipada: 10’00€ (Es pot
adquirir a EBRETICKET)
Entrada taquilla: 15’00€
Posseïdors
d’abonament
entrada
gratuïta.
A partir de les 22.30 h queda prohibit
entrar beguda al recinte del ball.
Concurs a la millor rebosteria. Presenteu
la vostra rebosteria casolana que porteu
per sopar i aconseguiu un premi en
forma de lot. S’han de presentar les
postres senceres. Es podran presentar de
20.00h a 21.30h. Aquest serà retornat
a la penya/colla que l’haja elaborat.
El jurat estarà format per: Carlos Jardí,
Carlos Ripollés, Lluís Miguel Blanquet i
Neus Olivas.

10.30h Inflables refrescants per a totes les edats.
Arriba el “Megalodón” a Jesús.
T’atreveixes? Lloc: Plaça de la Creu.
13.30h Cervesada popular amenitzada per la
Xaranga de l’Escola de Música Manel
Martines i Solà.
Organitza: l’AFA de l’Escola de Música.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
XXXI CONCURS POPULAR DE TRUITES
18.30h Inscripcions per al Concurs Popular de
Truites.
S’oferiran oli, ous i patates als participants,
que s’han de portar el fogó, la paella i els
ingredients que creguin més idonis per a
fer la truita. Només es podrà presentar
una truita per participant/penya/colla.
El concurs finalitzarà a les 20.30h.
- Premi a la truita de més bon gust.
- Premi a la truita de mes bona
presentació.
- Premi a la truita més original (pels
ingredients).
		
El jurat estarà format per: Professors de
l’Escola Hosteleria Dertosa, Carlos Jardí i
Laura Vaquer.
Organitza: Secció de Festes. Col·labora:
Distribucions Sebel i Soldebre, SCCL.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
19.00h Tancament dels carrers Molins d’en
Comte i Daniel Mangrané, perquè tots els
veïns hi puguin col·locar les taules.
22.00h XXXVII EDICIÓ DE LA GRAN PAELLA
POPULAR D’ARRÒS.
Col·laboren:
PADESA,
MAHESO
ICEBERG33,
SOLDEBRE,
SCCL,
CAMBRA ARROSSERA D’AMPOSTA –
ARRÒS MONTSIÀ
Amenitzarà el sopar la Xaranga Suc
d’Anguila.
I després ball popular amb Orquestra
Samurai. Lloc: Plaça de la Creu.
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Al guanyador/a se l’obsequiarà amb un
dinar per a dos persones al Restaurant
del Riu. Tots els participants rebran un
obsequi d’Ous Ferré. Col·labora: Ous Ferré.
A partir de les 20h i fins les 21.30h es
llogaran taules i cadires per al sopar de
germanor.
Preu: 2,00€ cadira
		
5,00€ taula
La recollida de les mateixes serà de les
00.00h a les 3.00h de la matinada.
Lloc: Carretera Jesús a Roquetes

Dissabte, 16 de juliol
13.00h Cervesada popular.
Organitza: Bar Modern. Lloc: Bar Modern.
17.00h Obertura del recinte, per reservar taula
per al Sopar de l’Estofat de bou.
Lloc: Carretera Jesús a Roquetes.
18.30h Missa en honor a Sant Cristòfol, patró
dels automobilistes.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
En acabar la celebració litúrgica, es
beneiran els vehicles davant l’Església
Parroquial.
20.00h Obertura del recinte per entrar tot el fato
per al sopar.

00.15h Festa HappyStar On Tour 2022.
Podrem escoltar al cantant de Hip hop
jesusenc AKA PEDRO interpretar els
seus temes.
Entrada anticipada: 10’00€ (Es pot
adquirir a EBRETICKET).
Entrada taquilla: 15’00€
Abonament entrada gratuïta.
Lloc: Plaça Pavelló.

Caceria de la Guineu.
21.00h Concentració.
22.00h Sortida.
Lloc: Pèrgola del Pati de la Immaculada.
22.00h SOPAR DE L’ESTOFAT DE BOU.
Amenitzarà el sopar la Xaranga Suc
d’Anguila.
Hi haurà tiquets a la venda a 15€, per a
tot aquell que no tinga abonament.
Serà obligatori el lliurament del tiquet
que es dóna amb l’abonament per a
poder recollir l’estofat.
00.00h Els 7 Cervells encendran els Focs
d’artifici de la Festa Major.
00.15h Orquestra Nueva Etapa.
Entrada (sopar i ball) 15€ / Bonofesta
gratuït. Lloc: Pista de ball.

Divendres, 15 de juliol
11.00h Trencada d’olles.
Lloc: Pati de la Immaculada.
13.30h Cervesada popular.
Col·labora: TOSCA - DAMM.
Organitza: Penya Barcelonista de Jesús.
Lloc: Carrer Vilanova.
18.15h Concentració a la Plaça de Bou de les
pubilles, pubilletes i hereus, i desfilada
fins la plaça dels bous.
19.00h Tarda de bous
Ramaderia Germans Príncep.
Sorteig Cagada del Manso.
Lloc: Plaça de bous.

Diumenge, 17 de juliol
19.15h Sortida de l’Església de la imatge de
Sant Francesc.
La imatge del Sant serà portada pel
CF Jesús Catalònia, per guanyar el
campionat de lliga i aconseguir l’ascens
a 2a catalana.
19.30h Ofrena de flors i fruits a Sant Francesc,
patró del poble.
Demanem la participació dels veïns,
penyes i entitats.
Hi participaran:
- GRALLES I TABALS DE JESÚS
- BANDA DE MÚSICA M. MARTINES I
SOLÀ

23.30h Ball amenitzat per LOS MARTINES.
Grup musical format per músics de
l’Escola de Música de Jesús i de la
Banda de Música Manel Martines i Solà,
que ens farà gaudir de cançons de totes
les èpoques. Concert per ballar de la
primera fins a l’última cançó.
Ball de “Mantons de Manila”. Es convida
a tothom que porti el seu “manton”.
02.00h Orquestra La Tribu.
Entrada (Martines i Orquestra La Tribu)
15€ / Bonofesta gratuït. Lloc: Pista de ball.
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Desfilada de vehicles clàssics.
Concentració enfront del Camp de Futbol.
Recorregut: Avinguda Santa Teresa, Carrer Flix,
Plaça dels Bous, Carrer Benissanet,
Carrer Vinebre, Carrer Sèquia, Avinguda
Molins d’en Comte i Carrer Daniel
Mangrané.

L’Ofrena és el millor acte de les festes per sortir
al carrer amb els nostres vestits tradicionals,
que estan lligats a la nostra manera de ser i als
nostres orígens, és per això que invitem el veïnat
a participar a l’Ofrena lluint els vestits de pagès.
Es recomana que es porten productes de llarga
durada.

NOTES
EXPOSICIÓ “BÒREAS”
Lloc: Espai d’exposicions ImmArt de la primera planta de l’Edifici de la Immaculada.
Horari:
Dissabte, 9 de juliol: de 11.30h a 13.00h.
Diumenge, 10 de juliol: de 12.00h a 13.00h.
Del dilluns 11 al divendres 15 de juliol: de 11.00h a 12.00h.
Dimecres 13 de juliol: de 19.00h a 20.00h.
S’invita el veïnat a engalanar els
carrers i les façanes per a realçar
la Festa Major i a lluir la bandera
de Jesús als balcons.

A les Oficines de l’EMD de Jesús es podrà adquirir:
- La bandera oficial de l’EMD de Jesús al preu de 5€ (els posseïdors
d’abonament, podran adquirir-ne una per unitat familiar al preu de 2€).

BOUS
Article 10 de la Llei 34/2010 de Regulació de les Festes Tradicionals amb bous: “Es prohibeix explícitament
l’ús de pals, punxes, descàrregues elèctriques innecessàries o elements similars contra els animals i també
el llançament d’objectes o qualsevol altra pràctica que els provoqui dany”.
L’incompliment del que estableix l’art. 10 de la Llei 34/2010 de Regulació de les Festes Tradicionals amb
bous i del Reglament de Desplegament de la Llei 34/2010 de Regulació de les Festes Tradicionals amb
bous, eximeix a la Comissió de Bous de qualsevol responsabilitat que per negligències se’n puguin derivar.
QUEDA PROHIBIT BAIXAR A LA PLAÇA DELS BOUS, ELS MENORS DE 16 ANYS.
L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ.
CONCURS DE CARROSSES
1r. premi: 500,00€ 2n. premi: 350,00€ 3r. premi: 250,00€
Es gratificarà amb 100,00€ totes 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 responsable major
de 18 anys, telèfon de contacte i dir la temàtica de la carrossa.
PROVES PENYES
bous (sense bous).
Els equips estaran formats per tres o més persones,
amb una edat mínima de 16 anys, i els membres
dels equips es poden combinar en funció de les
proves.
El jurat del Circuit estarà format per membres de la
comissió de festes i un delegat de cada penya.
Hi haurà un trofeu per a la penya guanyadora del
circuit.
PER TAL DE PODER PARTICIPAR EN EL CIRCUIT
CAL INSCRIURE´S ABANS DEL DIJOUS DIA 7 DE
JULIOL A L’OFICINA DE L’EMD.

ESTÀ OBERT A TOTES LES PENYES DEL POBLE
MAJORS DE 16 ANYS.
El circuit de penyes de la Festa Major, constarà de
les proves següents:
Divendres, 8 de juliol: Prova al finalitzar el ball.
Dissabte, 9 de juliol: Prova durant el ball.
Diumenge, 10 de juliol: Concurs de carrosses.
Dimecres, 13 de juliol: Concurs de truites.
Dijous, 14 de juliol: Tirada de birles (tarda) i prova
durant el sopar/festa.
Divendres, 15 de juliol: Prova a la mitja part dels
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ACTA ELECCIÓ DE PUBILLA MAJOR I PUBILLETA INFANTIL
El dia 20 de maig de 2022, a les 20.00h, a la Sala Jordi
Brull i Martínez de l’EMD de Jesús, es reuneixen per a
procedir a l’elecció i sorteig de la Pubilla Major i Pubilleta
de la Festa Major 2022:
- Sr. Víctor Ferrando i Sabaté, alcalde de Jesús
- Sr. Josep Pere Puig i Rosales, regidor de Festes de
l’EMD de Jesús
- Sra. Eva Marro i Colomé, regidora de l’EMD de Jesús
- Sra. Jèssica Juan Blanch, responsable de pubilles i
hereus i membre de la Secció de Festes.
- Sra. Ainhoa Alcázar Giner, responsable de pubilles i
hereus i membre de la Secció de Festes.
- Sra. Elvira Ferrando Mallén, responsable de pubilles i
hereus i membre de la Secció de Festes.
- Representants d’entitats
- Familiars de les pubilles i hereus
LES PUBILLES JUVENILS PRESENTADES PER LES
ENTITATS SÓN:
ABRIL ZARAGOZA
PANISELLO

SECCIÓ DE FESTES

ANNA CALVO FLORES

ASSOCIACIÓ DE DONES
DE JESÚS

JOANA MARQUÈS RIBES

JESÚS ES MOU

JUDIT GINOVART SUBIRATS

CASAL DE JUBILATS
SANT FRANCESC

IRUNE CHAVARRIA MARINÉ

ASSOCIACIÓ CULTURAL
I JUVENIL 7 CERVELLS

NOEMÍ BOTELLA GRACIA

AFA ESCOLA DE
MÚSICA MANEL
MARTINES I SOLÀ

DÀMARIS TAFALLA MUÑOZ

CLUB PATÍ JESÚS

NÚRIA VERGÉS CID

AVV JESÚS CATALÒNIA

SOFIA RODRÍGUEZ OROZCO

ASSOCIACIÓ PENYA LO
CARRAU DE JESÚS

NEREA FERNÁNDEZ BORRÀS JESÚS ES MOU

Després de reunir-se totes les pubilles, acorden per
elecció, nomenar Pubilla Major de Festes 2022 a:
- IRUNE CHAVARRIA MARINÉ
LES PUBILLES INFANTILS PRESENTADES PER LES
ENTITATS SÓN:

ZIHARA NOVELLAS ROIG

EQUITOR

MIREIA PIÑOL GINER

SOCIETAT DE CAÇADORS
SANT BERNABÉ

PAULA JULVE PESUTTO

CASAL DE JUBILATS
SANT FRANCESC

ARLET PANISELLO CANALDA

ASSOCIACIÓ CULTURAL I
JUVENIL 7 CERVELLS

MARIA CINTA AUDÍ ACOSTA

SOCIETAT CULTURAL
I ECOLOGISTA SANT
JOSEP

MARIONA GARCIA JUÀREZ

AEJE

JÚLIA VILLALTA MARTÍNEZ

AFA ESCOLA DE MÚSICA
MANEL MARTINES I
SOLÀ

AINARA PRÍNCEP NOLLA

CLUB PATÍ JESÚS

PAULA MANDEA COLOMÉ

SECCIÓ DE FESTES

MARIA GIMÉNEZ DE LOS
GALANES MARCH

CLUB BIRLES
CATALÒNIA DE JESÚS

ONA VERGÉS BERTOMEU

SECCIÓ DE FESTES

JÚLIA CUBELLS SABATÉ

AVV JESÚS CATALÒNIA

SARA MAURI VIDAL

SECCIÓ DE FESTES

IRENE DALMAU SÁNCHEZ

VETERANS

IRUNE VICENTE BLANCH

SECCIÓ DE FESTES

CARLA ALEGRIA PONS

CF JESÚS CATALÒNIA

CINTA TALARN CUEVAS

ASSOCIACIÓ DE DONES
DE JESÚS

Després de realitzar-se el sorteig davant de tot el públic
assistent, la Pubilleta 2022 és:
- PAULA JULVE PESUTTO
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FIRA DE L’OLI I DE LA GARROFA
Aquest any 2022 ha estat un any de novetats a la XXVII
Fira de l’Oli i VI Fira de la Garrofa. A finals de l’any 2021
la Comissió Organitzadora, i donats els indicadors de
casos positius a causa de la pandèmia a les nostres
terres havíem de prendre la decisió de mantenir la fira
en format virtual el darrer cap de setmana de febrer
igual que l’any 2021, anul•lar-la, o bé emplaçar-la
més endavant quan la situació sanitària ens permetés
celebrar-la en uns millors indicadors i sense restriccions.
Finalment, la decisió va ser ajornar-la i realitzar-la els dies
13, 14 i 15 de maig. Des d’un primer moment tant la
Comissió Organitzadora, com els altres agents implicats
en l’organització d’aquesta; Secció de Festes i Mestres
del Morter, vam tenir clar que la millor manera per ajudar
i estar al costat del sector en tot allò que puguem i
dinamitzar així els comerços del poble, era tirar endavant
la fira i promocionar aquells dies Jesús, l’oli, la garrofa,
i tot allò que gira al seu voltant: gastronomia, receptes,
xarrades, concursos...
Una altra novetat enguany ha estat la nova ubicació. El
pavelló i els seus voltants van acollir aquesta edició de
la fira. La Comissió Organitzadora, i abans de veure una
avinguda “pobra” d’expositors vam creure oportú recollir
tota la fira, diferenciada en diferents espais, a la zona
del pavelló.
Sabem que és una decisió complicada i que pot generar
debat. Ara, feta la fira a un lloc i a l’altre, coneixem els
avantatges i inconvenients de cada lloc. També hem
demanat l’opinió al sector de l’oli i als expositors.
Estem al damunt, escoltant valoracions. La Comissió
Organitzadora ja hem fet diverses reunions de valoració i
coses a millorar per pròximes edicions, i damunt la taula
també se’ns presenten aquestes dues grans qüestions:
“Ubicació de la Fira” i “Data”. N’anirem parlant...
El dijous previ a la inauguració de la Fira vam conèixer els
olis guanyadors de les diferents categories del “XXXVIII
Concurs al Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre”. El millor
oli de la fira ha estat per Iberolei de Agrícola del Camp
de Santa Bàrbara. Les categories van ser: A) PREMI AL
MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DOP de les Terres de
l’Ebre. Olis amb Denominació d’Origen Protegida (DOP)
del Baix Ebre-Montsià i la Terra Alta. Premi in Memoriam
al Sr. Joan Rodríguez Andreu, B) PREMI AL MILLOR OLI
D’OLIVA VERGE EXTRA de les Terres de l’Ebre sense DOP, C)
PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA ECOLÒGIC,
D) PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA, E) PREMI
AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE Productors particulars i de
collita pròpia. D’entre els guanyadors de les categories A,
B, C i D va ser escollit el millor oli del Concurs.
També un jurat format per xefs i gastrònoms de renom
al territori van poder tastar i escollir d’entre els olis
guanyadors de cada categoria el millor oli al gust d’ells.
L’Oli guanyador del “III Premi Gastronòmic” va ser per a
Identitat d’Antoni Beltran.
Trobareu dintre la plana dels resultats dels concursos els
guanyadors de cada categoria.
Agrair la tasca de Josep M. Audí, director del concurs,

als experts tastadors que formen el jurat per realitzar
una primera tria i al Panell Oficial de Tast d’Olis de
Reus. També a la Cooperativa Soldebre per cedir-nos el
laboratori i l’edifici del museu.
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Divendres la tarda té lloc lo XXIV Cicle de Xarrades
Daniel Mangrané, amb la xarrada “Regar al Xerta-Sènia:
Arguments per una decisió”, organitzada per l’EMD de
Jesús i el DACC Terres de l’Ebre.
Dissabte al matí, de la mà de l’Escola Agrària d’Amposta,
es va organitzar dintre de la fira una sortida de camp per
fer una demostració de poda de l’olivera, seguida d’una
visita a diverses parcel•les de garrofers en regadiu.
Al recinte de la Fira tenien lloc “XXIII Concurs d’Allioli
Juvenil” i el “XXIII Concurs de Llançadors de Pinyols
d’Oliva amb la Boca”. Tancàvem la matinal amb un
concert de Ball de Vermut a càrrec del Grup de Gralles i
Tabals de Jesús.
Ja a la tarda inauguració de la fira a càrrec del col•lectiu
de pagesos del nostre poble. Merescuts inauguradors per
la seva tasca essencial aquests dos anys de pandèmia
proveint-nos de productes de primera necessitat.
Recinte firal de gom a gom, i aturada obligatòria a
l’exhibició dels Mestres del Morter mentre competeixen
entre ells per guanyar el “Concurs de Millor Allioli Adobat”
En l’apartat cultural, es lliurava el premi del “II Concurs
de Fotografia de l’Oli, la Garrofa i la Pedra Seca”.
A la nit, a l’escenari principal de la fira, magistral actuació
del grup de gralles “Canya d’Or” que ens van fer ballar
amb les millors versions a ritme de tabal i gralla.
Ja diumenge després d’un bon esmorzar de pagès per
començar el dia, acte de recepció oficial i signatura del
llibre d’honor dels representants de l’Associació de Veïns
Jesús Pobre. Entitat Menor depenent de la ciutat de
Dènia (Alacant. Marina Alta).
A l’escenari principal de la fira la “Taula de l’Oli de la
Llotja de Contractació de Tortosa”. Allí es fixen els preus
de referència del preu de l’oli. Seguidament, es va fer el
lliurament del “I Concurs al Millor Garrofer Monumental
d’Espanya 2021”.
També moment de l’emblemàtic “XXVI Concurs d’Allioli”
en el qual els participants lluiten fent quilograms d’allioli
per aconseguir entrar al selecte grup de “Mestres
del Morter”. Al mateix temps els membres del jurat
deliberaven sobre les mostres presentades al “Concurs
d’Olives Posades”.
Per tancar el matí lliurament dels premis del concurs
estrella de la fira. El “XXXVIII Concurs al Tast dels Olis
de les Terres de l’Ebre”. Va presidir l’acte el Sr. José
Maria Sanz Antolí, membre de la fira des dels seus inicis
i durant dècades vinculat a les activitats gastronòmiques
populars a Jesús.
Ja a la tarda el “XXVI Concurs de Plegadors Manuals
d’Olives Sense Ungles”, acompanyat de jotes versades
a càrrec de la “Rondalla dels Ports”.
Ja per últim lliuraments de premis i l’esperat sorteig del
pes en oli.
Durant aquests dies vam poder gaudir i degustar
els productes elaborats a la Cuina en Directe per
restauradors de primer nivell del Territori. També els
visitants podien degustar bunyols d’abadejo acabats de
fer. Lligat a la cuina i al mateix espai podíem observar
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els plats presentats a la Mostra Gastronòmica, així com
els dolços presentats al “IV Concurs de Rebosteria de la
Garrofa”.
A més durant tota la Fira vam gaudir de cultura popular al
voltant del món de la pagesia, tast popular d’olis, ràdio
en directe amb la gent de Ràdio Tortosa, exposicions,
estris i maquinària antiga relacionades en lo món de
l’oli, maquetes de molins i premses d’oli en miniatura
realitzades pels jesusencs i també membres de la
comissió organitzadora Pepe Bort i Josep Duran, i la
magnífica exposició de Bonsais a càrrec de l’Associació
Cultural Bonsai Terres de l’Ebre.
Agrair la col•laboració d’EIG (Empreses Innovadores
de la Garrofa), i de la Cooperativa Soldebre SCCL. A
les empreses i firaires que confien en la nostra fira per
promocionar el seu producte i com no, als moltíssims
visitants que any rere any ens acompanyen.
Voldria fer menció especial a l’espai d’exposició i
exhibicions d’animals de camp del territori. Allí petits i
grans vam poder gaudir d’aquest lloc que ens va brindar
la nova ubicació de la fira, tenint un espai habilitat per
poder veure els animals i un altre on es van dur a terme les
exhibicions. Agrair la confiança dipositada en nosaltres a
tots i cadascun que ens vàreu voler acompanyar aquests
dies en los vostres animals.
Per últim, agrair la tasca de la Comissió de la Fira de
l’Oli, dels Mestres del Morter, de la Comissió de Festes,
del personal de l’EMD i de totes aquelles persones
anònimes que col•laboren i aquells dies donen el millor
de cadascú per tirar avant un esdeveniment de referència
en l’àmbit del nostre país. Gràcies a tothom!
Josep Pere Puig Rosales
Regidor Fires
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XXXVIII CONCURS AL TAST DELS OLIS DE LES TERRES DE L’EBRE
XXII LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA JUVENIL
1R. PREMI: JEREMY PANISELLO – 5.10 M
2N PREMI: TEO VALVERDE – 4.20 M
3R PREMI: ALEIX ABELLÓ – 3.25 M

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DOP de
les Terres de l’Ebre. Olis amb Denominació d’Origen
Protegida (DOP) del Baix Ebre- Montsià i la Terra Alta.
Premi in Memoriam al Sr. Joan Rodríguez Andreu.
1. IBEROLEI FARGA – SANTA BÀRBARA - AGRICOLA
DEL CAMP SCCL
2. MASSIS DELS PORTS EMPELTRE – BOT - AGRICOLA
SANT JOSEP, SCCL
3. LACRIMA OLEA MORRUDA – GODALL - AGRICOLA
CAT. I SCCL DE GODALL

CONCURS DE MESTRES DEL
ELABORACIÓ D’ALLIOLI ADOBAT
Guanyador: MARIA MARTÍNEZ
“SOBRASSADA IBÈRICA”

MORTER

AMB

XXVI CONCURS ALLIOLI: MESTRE DEL MORTER
1R. PREMI: XAVIER GARRIGÓS – 1,770 KG
2N PREMI: ÀLEX GARRIGÓS – 1,330 KG
3R PREMI: SHEILA GARCIA – 1,250 KG

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA de les Terres
de l’Ebre sense DOP.
1. MASSIS DEL PORT ARBEQUINA – BOT - AGRICOLA
SANT JOSEP, SCCL
2. OLI DEL MAR – EL PERELLO - EBRETHINK
3. ARBEQUINA – TORTOSA - RÚSTICAS FAIGES

IV CONCURS DE CUINA DE REBOSTERIA DE GARROFA
1R. PREMI: GEMMA ESCUDERO MARIN
“Semiesfera de mouse de xocolata i maduixa”
2N. PREMI: MERITXELL GOYA LOZANO
“Brounie de farina de garrofa amb esfera de xocolata,
nata i cafè”
3R. PREMI: MARIA CINTA PANISELLO CURTO
“Braç de gitano de garrofa”

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA ECOLÒGIC.
1. IDENTITAT ARBEQUINA – HORTA DE SANT JOAN ANTONI BELTRAN
2. D’AGARS EMPELTRE – CASERES - BIOCASERES
3. OR DE L’EBRE – CAMPREDÓ - COLOME MULET

XXII LLANÇADORS DE PINYOLS D’OLIVA
1R. PREMI: BELTRAN GADEA – 8,44 M
2N. PREMI: PABLO DELGADO – 8,40 M
3r. PREMI: JONATHAN EXPOSITO – 8,26 M

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA.
1. DEGUSTUS SELECCIÓ ESPECIAL – LA GRANADELLA
– LA GRANADELLA, COOP
2. OLI VERGE EXTRA PRIORDEI ROJAL – MARGALEF
– AGRO FOODS, SL

XXVI CONCURS PLEGADORS D’OLIVES
1r. PREMI: GIUADLUPE PANISELLO – 4,300 KG
2N PREMI: JOANA GALCERÀ – 3,755 KG
3R PREMI: ANNA MARIA RIBÉ – 3,160 KG

PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE. Productors
particulars i de collita pròpia.
1. JOAQUIN FIBLA – ARBERQUINA - ALCANAR
2. PAU LECHA CERVELLO – FLIX
3. JOAN GISBERT CORTIELLA – ALDOVER

XXIV CONCURS OLIVES POSADES CASOLANES
1R. PREMI: CRISTINA BONAVILA
2N PREMI:
MARIA CINTA COLOMÉ
CRISTINA BONAVILA
3R. PREMI: JOAN GISBERT

D’ENTRE EL MILLOR OLI DE LES CATEGORIES A, B, C i D
S’ESCOLLIRÀ EL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DEL
CONCURS.
IBEROLEI FARGA – SANTA BÀRBARA - AGRICOLA DEL
CAMP SCCL

SORTEIG TAST DELS OLIS
FRANCESCA GALARZA SÁNCHEZ
(lot de productes)

CONCURS AL MILLOR GARROFER MONUMENTAL
D’ESPANYA 2021
1R PREMI Garrofer anomenat “Els Cabanils”, ubicat a
Càlig (Castelló).
ACCÈSIT “Garrofer Brazo de Alto” de Chiva, València

SORTEIG EIG
ANGELS VILLALBA DE SANTA BÀRBARA
(Dinar per dues persones al Restaurant l’Antic Molí
d’Ulldedona)

XXIII CONCURS ALLIOLI JUVENIL
1R. PREMI: JEREMY PANISELLO – 625 GR
2N PREMI: MARC BORRAS – 420 GR
3R. PREMI:
GERARD SOLLA – 365 GR
MARTA ARASA – 365 GR

SORTEIG PES EN OLI
NÚM: 1887
BEATRIZ PANISELLO CLUA
75 LITRES OLI
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FESTIVITAT AL VOLTANT DE SANT BERNABÉ I LA SEUA ERMITA
Dissabte, 11 de juny, va tenir lloc la tradicional festa a
l’Ermita de Sant Bernabé. Després d’un parell d’anys
sense poder realitzar-la a causa de la pandèmia,
l’ermita i els seus voltants van albergar un seguit
d’actes en honor al sant. Primer la missa i després
el cant dels “Goigs de Sant Bernabé”, eren el preludi
al berenar de germanor en productes típics com la
baldana i la coqueta. La part musical va anar a càrrec
de les Gralles i Tabals de Jesús.
Sant Bernabé és el topònim que des de fa molts anys
va donar nom a un espai del nostre poble anomenat

“Partida de Sant Bernabé”. Dins d’aquest espai es va
erigir com era costum en aquell moment històric, un
edifici de caràcter religiós per protegir els habitants de
la zona, en concret es tracta d’una ermita, l’ermita de
Sant Bernabé.
L’Organització de l’acte va anar a càrrec de l’EMD de
Jesús, la Secció de Festes, l’Associació de Dones de
Jesús i el grup de Gralles i Tabals de Jesús.
Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes

AQUEST ANY EN FEM 70
Estem organitzant una trobada dels nascuts l’any
1952, ja en som un bon grapat.
La convocatòria és per a totes i tots els interessats
que han nascuts a Jesús, o que hi hagin viscut o
visquin al poble.

No voldríem deixar-nos a ningú. Segur que ens ho
passarem molt bé!
Els interessats podeu trucar als següents telèfons:
Pere Panisello 608 137 086; Cinta Moreso 618 773
629; José R. Vallés 680 633 398
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PREMI JESUSENC DE L’ANY 2021
Finalitat
L’EMD de Jesús convoca el Premi Jesusenc de l’Any 2021
per contribuir a ressaltar una persona, entitat, associació,
col·lectiu o club, que per la seua activitat haja destacat en
qualsevol àmbit de la vida pública.

oficines de l’EMD podreu emplenar la butlleta en la vostra
proposta.
La data límit per presentar les propostes serà el dia 9 de
setembre de 2022.
Elecció del Jesusenc de l’Any 2021
Entre totes les propostes presentades, els membres del
jurat format per l’alcalde de Jesús, tots els regidors de
l’EMD de Jesús i 2 representants de l’Associació Josep
Puig, escolliran el guanyador/a del “Jesusenc de l’Any
2021”.

Candidats als premis
El candidat al Premi pot ser qualsevol persona (nascuda,
resident o vinculada a Jesús), entitat, associació, que
durant el darrer any haja destacat per un fet puntual, o bé
en reconeixement a una trajectòria destacada en qualsevol
camp de la vida pública, social, esportiva, cultural...

Lliurament del Premi Jesusenc de l’Any 2021
El lliurament del Premi Jesusenc de l’Any 2021 tindrà lloc en
un acte públic en el marc de les festes patronals d’octubre
en honor a Sant Francesc.

Propostes candidats a Jesusenc de l’Any
A la plana web de l’EMD de Jesús www.jesus.cat, trobareu
la butlleta que servirà per rebre les propostes de possibles
candidats a optar al premi. També de forma presencial a les

Ajut
Ajuts
d’urgència
social sobre
pobresa
energètica.
Ajuts per
atendre
situacions
d’urgència
puntuals i
necessitats
bàsiques de
subsistència
per a l’any
2022.

AJUTS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
Destinatari
Objecte
Termini de sol·licitud
Ajuts destinats a fer front
Des de la data d’aprovació de les bases i
Les persones i/o famílies
al pagament de deutes de
d’acord amb el següent calendari:
empadronades als municipis de
subministraments bàsics de - Primer semestre 2021: Data màxima
la comarca que tenen un conveni
la llar.
per la prestació del servei social
29/07/2022.
bàsic amb el Consell Comarcal
Segon semestre 2021: Data
i es troben en situació de risc
màxima: 11/11/2022.
d’exclusió social.
Finalitza el dia 30 de novembre de 2022
Atenció de determinades
Les persones i/o famílies
situacions de necessitat
empadronades als municipis de
puntuals, urgents i bàsiques
la comarca que tenen un conveni
de subsistència en què es
per la prestació del servei social
bàsic amb el Consell Comarcal i es troben les persones que
torben en situació de vulnerabilitat no disposen de recursos
econòmics suficients per
econòmica puntual i/o pobresa o
afrontar-les i no estan en
exclusió social.
condicions d’aconseguir-les o
rebre’ls d’altres fons.

Ajut
Subvencions a l’empara
del -NextGenerationEU,
per a les actuacions
del Programa de
rehabilitació a nivell
d’edifici de tipologia
residencial unifamiliar
i plurifamiliar, del
Programa d’actuacions
de millora de l’eficiència
energètica en habitatges
i del Programa per a
l’elaboració del llibre
de l’edifici existent per
a la rehabilitació i la
redacció de projectes de
rehabilitació.
Ajuts per a famílies amb
infants

AJUTS GENERALITAT DE CATALUNYA
Destinatari
Objecte
Depenen de cada
Depenen
del
programa:
modalitat:
Programa
3:
obres
o
Per a les subvencions
actuacions als edificis d’ús
de rehabilitació: en
predominant
residencial
general, per als ajuts a
on s’obtingui una millora
la rehabilitació d’edificis
acreditada de l’eficiència
o per als ajuts per al
energètica,
Programa
4:
llibre de l’edifici o Per
actuacions i obres de millora
a les subvencions a la
de l’eficiència energètica
construcció d’habitatges de als habitatges, Programa
lloguer social.
5: impuls a la implantació i
la generalització del Llibre
VEURE CONVOCATÒRIA.
d’edifici existent per a la
rehabilitació. Programa 6:
foment i l’increment del
parc
públic
d’habitatges
energèticament
eficients
destinats al lloguer social o a
preu assequible.
Ajut per a les famílies en què
La prestació està dirigida
hagi tingut lloc el naixement,
a famílies en què hagi
adopció, tutela o acolliment
tingut lloc un naixement,
adopció, tutela o acolliment d’un o més infants i que
amb data a partir de l’1 de no superin un determinat
setembre de 2020, (inclòs), nivell d’ingressos, per tal
sempre que no superin uns de prevenir situacions de
vulnerabilitat.
ingressos límit.
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Termini de sol·licitud
Programa 3: Ajuts a les actuacions
de rehabilitació a nivell d’edificis Del
23 de maig de 2022 fins al 31 de
desembre.
Programa 4: Ajuts a les actuacions de
millora de l’eficiència energètica en
habitatges Del 7 de juny de 2022 fins
al 31 de desembre.
Programa 5: Ajuts en l’elaboració
del llibre de l’edifici existent per a la
rehabilitació i redacció de projectes de
rehabilitació Del 20 de juny i fins el 31
de desembre de 2022.
Programa 6: Ajuts a la construcció
d’habitatges de lloguer social en
edificis energèticament eficients
Selecció de propostes d’actuacions:
del 24 de juny al 25 de juliol de 2022
Un mes, a comptar des de l’endemà
de la data de naixement de l’infant,
i l’últim dia de presentació de la
sol·licitud coincideix amb la data del
mes següent del naixement, adopció,
tutela o acolliment dels infants pels
quals se sol·licita l’ajut econòmic.

INTERCANVIS JUVENILS INTERNACIONALS
un poderós aprenentatge aconseguit a través del
moviment.

Des d’obre’te’bre, en este Informatiu Jesusenc,
us volem presentar una de les activitats que porta
realitzant durant més de 15 anys al territori. Són els
intercanvis juvenils internacionals. La idea és donar
una oportunitat de conèixer gent i un país nou a aquell
jovent ebrenc que tingue inquietuds i ganes d’aportar
un gra d’arena al bé comú.
Al mateix temps, el nostre territori és un reclam
formidable per a moltes entitats similar a obre’t’ebre
d’arreu d’Europa que volen visitar-nos. Les temàtiques
dels intercanvis que realitzem son diverses: medi
ambient , agricultura ecològica o ruralitat, cultura
popular, o també temàtiques com la eines per a la
cerca de feina o aprenentatge d’idiomes.
El jovent que participen en aquests intercanvis viuen
una experiència molt intensa. Quan parles en alguns
d’ells tots coincideixen en el repte que ha suposat
per a ells relacionar-se amb algú de fora, bé sigue pel
tema de la diferència de llengua o per pura timidesa
antropològica. Però precisament l ‘objectiu d’estos
intercanvis és trencar les barreres i sobretot establir

Pel al 2023 tenim diferents propostes d’intercanvis a
casa nostra. Les estades tant a casa nostra com a
l’estranger solen ser d’una setmana. Qualsevol jove
d’entre 16 i 30 anys hi està convidat a participar i tot
finançat pel programa Erasmus Plus.
Qualsevol consulta us podeu dirigir a:
obretebre@sinergia.org o trucant al 657 28 84 85.

SANT JOSEP
ECOHERBES
7 de maig, un bonic dia de primavera per a visitar
Ecoherbes Park a l’ Ampolla.
A les 10:30 arribem a Ecoherbes Park, allí ens espera
Jordi, el nostre guia. Com a benvinguda ens ofereix tres
tipus d’ infusions, (molt bones les tres) i comencem
el nostre passeig entre arbres i flors, mentre ens va
explicant els diferents usos per a la salut o usos culinaris
de les diferents plantes.
Anem passejant per aquest jardí botànic i ecològic
entre explicacions, preguntes i anècdotes, com la del
Sr. Benjamín, que ens va explicar com es va lliurar ell
i la seva egua d’una gran quantitat de puces gràcies a
l’herba Pistacia lentiscus- (llentiscle, mata o matissa).
Jordi també ens comenta que aquesta planta és bona
per a “depurar” l’aigua si ens en quedem sense quan
anem d’excursió pel bosc i hem d’agafar aigua d’una font
o rierol.
Ens fa recomanacions; com que no és convenient prendre
de forma rutinària sempre la mateixa infusio, és millor
anar variant.

Una recomanació més que ens fa és la d’aprendre el
nom científic dels arbres i plantes, això ens costarà.
Quan ens adonem, ja han passat més de dos hores!!!,
acabem la visita, ens acomiadem de Jordi amb les
ganes de tornar la pròxima primavera per adquirir més
coneixements sobre les plantes medicinals.
Isabel Alcoverro
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SANT JOSEP
SORTIDA AL TERME D’ARNES-BESEIT (30-04-2022)
Per fi avui fem l’excursió al terme d’Arnes, entre el riu de
les Valls i el riu d’Algars, que hem hagut d’aplaçar degut
a les pluges i al mal temps. Però en contrapartida els
rius ara baixen amb força i plens d’aigua, la qual cosa és
molt gratificant.
El dia es presenta una mica enteranyinat i prou càlid per
a l’època que hi som. Som un grup bastant nombrós,
estem contents i animats per emprendre la nova ruta.
Marxem puntuals i deixem els cotxes a l’aparcament del
riu de les Valls. Per no perdre el costum, carreguem les
piles amb un petit esmorzar. Som-hi!
Comencem per la sendera que va pel costat del riu de
les Valls. Que bonic que està! L’aigua està completament
transparent i es veu la fondària del seu curs, creant
així indrets meravellosos i que conviden a relaxar-se i
a banyar-se. Però hem de continuar endavant. Seguim
cap amunt fins que trobem el mas del Botzut, derrotat
per l’abandonament dels inquilins, però aguantant poc o
molt el pas del temps. I xerrant, xerrant, arribem al Mas
de les Valls, amb una gran prat. Ens endinsem al bosc i
seguim el camí cap amunt, que ens portarà al barranc de
les Tosques. Més amunt, al costat de la sendera i una
mica amagada es troba la cova de les Tosques, petita
però amb encant. No podem deixar d’admirar els llocs per
on passem, ja que les pluges han fet que tota la natura
llueixi els seus colors molt brillants i que les aromes
siguin més notòries. De tant en tant, anem parant per
poder veure la bellesa de les orquídies que comencen
a florir, de les diferents flors amb les seves diferents
tonalitats, de les plantes... inclús hi trobem una petita
serp que dorm enroscada a la branca d’un arbre. I així
entretinguts arribem al barranc del Pedregal o de l’Estret
de l’Home. Hi destaquem la seva singular bellesa pel
seu camí estret i rocós. Amb un paisatge espectacular.
Continuem ascendint fins que arribem al coll de Miralles.
Ja queda menys per arribar dalt de tot al coll de Monfort,
on parem a dinar aprofitant un pinaret que ens acull. Avui
tenim temps per fer una mica de tertúlia i desprès amb
les energies renovades, reprenem la marxa. Ara ja és tot
costa avall. El camí està una mica empinat i hem d’anar
en compte de no relliscar. Val la pena que anem admirant
el paisatge, els colors de la natura estan molt intensos i
no ens ho volem perdre. Hi passem per la corralissa de

Damià i pel mas del Llosero. El riu d’Algars ens espera
per a donar frescor i vida a l’entorn. Anem seguint-lo fins
que arribem al Mas de Pau que és bastant gran i està
molt ben conservat. Té una escalinata de pedra que porta
a la part superior on destaquem un petit porxo i que dona
accés a la porta principal del mas. A la part inferior hi ha
com un corral per als animals. Però el que li dona encara
més encant és el lloc on es troba enclavat, amb una
carrasca monumental i una fonteta als seus peus. Quina
pau que es respira! Continuem la nostra marxa pel camí
que ens fa jugar contínuament a passar d’una banda a
l’altra del riu Algars. Hem de buscar el lloc més adequat
per poder travessar-lo, per damunt de les pedres, o bé
descalços, o inclús, als llocs on no hi ha massa aigua
amb les sabates per sobre l’aigua intentant no mullarnos massa els peus. Tota una odissea, divertida i fent
que ens tornem nens petits que es diverteixen jugant
amb l’aigua. El paisatge que ens envolta és molt bonic
i encisador. Així arribem al Refugi Mas de Damià. I més
endavant, l’espectacular toll del Vidre. Avui sí que està
realment preciós! L’aigua baixa amb força i forma dues
cascades que si bé no tenen una gran alçada, fan que
el toll adquireixi unes tonalitats verdes molt intenses
realçant la seva profunditat en contrast amb el blanc de
l’escuma de la pressió de l’aigua.
Seguim per la pista xerrant relaxadament fins que
arribem als cotxes. Ens acomiadem il·lusionats fins la
propera sortida. Malgrat els contratemps que hem tingut,
ha estat un dia molt bonic i preciós per tot l’entorn que
hem gaudit. Una sortida per recordar.
Fins aviat!
Amparo Monllau

TALLER TEÒRICO-PRÀCTIC DE MARXA NÒRDICA A JESÚS

EXCURSIÓ A ARNES
ASSIDE teníem moltes ganes d’organitzar una excursió
per retrobar-nos després de la pandèmia i gaudir dels
paratges naturals del nostre territori. Com sempre, vam
comptar amb els inestimables Vicent Pellicer i Mercè que
ens programaren la ruta i ens van guiar en tot moment,
sense ells no podríem trobar aquests meravellosos
racons que la natura delecta als humans però que al
nostre col·lectiu ens ho posa molt difícil (desplaçar-se
amb crosses i cadires de rodes pels indrets naturals, ja us
podeu imaginar que és complicat, per no dir impossible).
Després de tot, un bon grupet el 5 de juny vam enfilar-nos
cap a Sta. Madrona, l’ermita d’Arnes, parant prèviament
a la seu del Parc Natural del Port a Prat de Comte on
vam visitar la sala didàctica i visionar un documental del
mateix Vicent, tota una immersió gràfica per les belleses
del Port.
A l’àrea de pícnic de l’ermita vam muntar una taula
accessòria que portàvem per facilitar l’acomodació de
les persones amb cadira de rodes (les dels pícnics no
ho solen tenir en compte). I esperarem per dinar les 2
persones que venien amb l’autocar de línia de TortosaArnes. Aquest mitjà és el que vam recórrer com a últim
recurs després de no trobar-ne cap de disponible adaptat
per traslladar persones amb cadires elèctriques: ni Creu
Roja que sí en tenien a Amposta però no xòfer per aquell
dia, ni el del transport escolar dels centres d’educació
especial del CC sense ús en cap de setmana, ni els de
les empreses d’autocars. Així ells 2 van poder gaudir
del dinar conjunt, però vam sentir que no poguessin
acompanyar-nos la resta de la tarda a Arnes, on vam
continuar la jornada després de passejar fins la font del
Cigró i el gorg del riu Algars, frontera entre la Terra Alta i
el Matarranya. Tot un goig poder gaudir d’aquell paratge.
A la tarda vam visitar la fira de la mel i assistir al concert
del miravetà Èric Vinaixa amb la seua passió pel rock.
Les sensacions del participants: “Un dia inoblidable
en tots els sentits, súper esplèndid”; “Hem gaudit de
companyonia, natura, cultura i un concert inoblidable”;

“Un dia de germanor inoblidable”; “Una aventureta per
respirar aire fresc, menjar de pícnic i estar acompanyats
de gent magnifica”; “Dia rodó per tornar a repetir». Així
ho farem! I tornem agrair la col·laboració del Vicent
i la Mercè, sense ells no hauria estat possible aquest
dia memorable que hem gaudir tant i que quedarà per
sempre en els nostres records.
Cal dir també que vam participar a la Fira de l’Oli i la
Garrofa amb una parada informativa, on tots vatros
sempre ens acolliu. Una persona es va fer sòcia.
A més, vam participar a les Jornades “Accessibilitat
i disseny per a tothom” realitzades al Fab Lap TE a
Amposta al maig organitzades per l’Ateneu Cooperatiu
TE: s’intentaren resoldre les nostres necessitats amb
l’ajut de makers i estudiants mitjançant les eines que el
FabLab posa a l’abast de la ciutadania.
Vam realitzar una xerrada a l’ajuntament de Camarles on
hi havia persones interessades en el nostre col·lectiu.
Ens van manifestar les seues necessitats i les ganes de
contactar entre iguals.
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PARRÒQUIA
TORNEN ELS CAMPAMENTS DE JESÚS A VALLIBONA, OBERTS A ALTRES PARRÒQUIES
L’any 2001 va començar a Vallibona una experiència
molt bonica: Un grup de xiquets-tes de Jesús van pujar a
Vallibona a muntar uns campaments, on mai no se n’havien
fet. Era tota una aventura, tot era nou, no sabíem res del
seu resultat.
L’experiència va ser tan bonica que va continuar any rere
any fins ara fa dos anys que la pandèmia ens ho va prohibir,
però aquest any hi tornem: Del 30 de juliol al 5 d’agost.
Esplai Sant Francesc de Jesús ha ofert una altra vegada
als xiquets-tes de Jesús la possibilitat de gaudir dels
campaments “Vallibona 22”.
Els campaments volen ser educatius i lúdics a vegada, on
s’hi conjuga la convivència, la fe, el contacte amb la natura,
la relació amb els habitants del poble, el respecte a l’entorn
i les ganes de passar-ho bé.
Hem tornat a Vallibona, a la zona esportiva “El Parralet”,

propietat de l’Ajuntament, per tot un conjunt d’avantatges:
el lloc (Vallibona està a uns 70 kms. de Jesús), la facilitat de
relació amb la gent del poble, les instal·lacions: poliesportiu,
piscina, lloc d’acampada (fora del poble però molt a prop del
poble), facilitat del contacte amb la natura…
Alguns anys xiquets-es de Vinaròs han participat en aquests
campaments. Això es pot repetir. Estem oberts a tothom,
sobretot si passen l’estiu a Vallibona o tenen una relació
en Vallibona. Si hi ha algun xiquet-ta que, encara que no
sigui de Jesús, vol participar d’aquests campaments ens
ho hauria de dir com més aviat millor, trucant al telèfon 977
50 09 95 o enviant-nos un correu electrònic a pacovivesp@
gmail.com Serà molt ben rebut-da. Ens agrada la relació
amb xiquets-tes d’altres pobles.
Grup de monitors

CATIFES ARTESANALS EN HONOR DEL SAGRAT COR DE JESÚS 22
El diumenge, dia 26 de juny, la Parròquia Sant Francesc
d’Assís, de l’EMD de Jesús, va celebrar la festa del Sagrat
Cor de Jesús amb una Missa presidida pel Sr. Bisbe Enrique
Benavent Vidal i concelebrada pels mossens de l’Arxiprestat
i a continuació una Solemne Processó amb el Santíssim.
Hi hauran catifes aquest any? Aquesta va ser la pregunta
que ens fem tots. Fa dos anys que no les hem pogut fer i
quan es trenca una tradició és difícil tornar a començar. Hi
ha de haver una renovació generacional, gent jove que es
posi al front, els que fins ara ho han fet s’han fet grans.
No podem perdre aquesta tradició jesusenca que tant de
renom dona al nostre poble.
En la reunió que van fer el dimecres, dia 8, es van constatar
les dificultats que tindrem aquest any per fer les catifes tal
com les fèiem els altres anys. I es va decidir concentrar tot
el nostre esforç en els carrers Molins del Comte i Daniel
Mangrané, fent una gran catifa al llarg de tot el carrer, amb
el compromís que seria una catifa de tot el poble i per tant
tots hi treballaríem. Va ser una acció conjunta.
I l’any que ve en temps ja decidirem què és lo que hem de
fer.
Aquest escrit vol ser un agraïment a tota aquells que van
col·laborar, xiquets-tes, joves i grans, no es tractava de veïns
dels carrers, aquest any no hi ha va haver carrers, va una
acció de tot el poble de Jesús, ja que les catifes artesanals
són un homenatge de tot e poble al Sagrat Cor de Jesús.
Les processons han donat peu, al llarg de la història, a la
fantasia i a la creativitat. A uns llocs hi participen personatges o figures que reprodueixen episodis de les Sagrades
Escriptures, lluites entre àngels i monstres infernals ...; a
uns altres són famoses dels danses del Corpus i no hi sol
faltar la banda de música o el giravolt de les campanes o el

cant de la gent ... Les processons són uns actes al carrer
que serveixen també de catequesi popular.
A Jesús, des de fa molts anys, l’any que ve en farà 50, la
processó del Sagrat Cor es distingeix per les catifes populars artesanals. De bon matí un grup significatiu de gent,
d’homes i dones, grans i joves, xiquets i xiquetes surten al
carrer per confeccionar les catifes, autèntiques obres d’art.
Les catifes estan en consonància amb l’esperit franciscà
del Cant de les Criatures: El xiprer, el marro, la serradura, les
roses i centenars de clavells. Aquest any no podem disposar
de la clofolla d’arròs (tot una gran dificultat)
El llenguatge de les flors l’entenen tots. La flor és signe de
bellesa i esperança en plenitud. Tant en la vida social com
en la litúrgia, unes flors ben posades, fresques o seques,
plenes de color i perfum, canten tota una sèrie de sentiments: alegria, festa, respecte, estimació ...
Mn. Paco
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A TOT ESTIRAR: AL 2025!
Una vegada més, JxI hem participat a
la
Fira de l’Oli organitzant “l’Esmorzar per la
Independència”. Aquest any hem compartit taula
amb companys del poble Jesús Pobre i ha resultat
molt interessant l’intercanvi d’opinions sobre el
moment actual. Els va agradar molt la iniciativa
d’aquest esmorzar reivindicatiu. Des d’aquí
donem les gràcies a l’organització per l’espai de
trobada que ens van brindar en el marc de la Fira
de l’Oli.
Aquest any, a l’ANC, hem estat d’eleccions.
Hem escollit als Secretaris Nacionals (SN),
concretament dos secretàries i un secretari per les
Terres de l’Ebre. El SN en la seva primera reunió
plenària va elegir a la Presidenta, La Sra Dolors
Feliu, i com a Vicepresidents, Jordi Pesarodona i
Uriel Beltran. En les seves primeres declaracions
la presidenta proposà marcar-nos la fi d’aquesta
legislatura, a tot estirar, per a llançar una segona
ofensiva per la independència: «Cal que ens
marquem un horitzó, perquè la independència
deixi de ser una nebulosa. Ara toca fer efectiva la
Independència sobre els ciments de l’ANC que ha
mantingut la flama».
Un dia amb molt de simbolisme serà l’acció que
es prepara per al pròxim dissabte 2 de juliol, amb
la il·luminació simultània de 300 cims pirenaics,
mostrant la Via Pirinenca – Pirinioetako Bidea,
Llum per la Independència, des de Catalunya a
Euskalerria.
L’estat espanyol, amb el seu poder judicial,
continua amb la repressió i els abusos cap a
les persones independentistes. En tenim moltes
mostres. Una d’aquestes és el Catalangate,
que l’ha posat al descobert Citizen Lab, de la
Universitat de Toronto, confirmat pel setmanari
nordamericà The New Yorker i Amnistia
Internacional. Consisteix amb atacs i infeccions
contra almenys 65 representants electes
catalans, líders de la societat civil, activistes,
advocats, periodistes, especialistes en alta
tecnologia, i els seus familiars; només pel seu
activisme independentista. Entre ells, cinc
membres de l’Assemblea Nacional Catalana.
L’ANC ha presentat una querella amb la qual es
vol “evidenciar la vulneració flagrant de drets
fonamentals que comet l’estat espanyol per
reprimir l’independentisme català. Esperem

que aquesta causa acabi tenint conseqüències
jurídiques i polítiques importants”. Sorprenen les
declaracions de la ministra de defensa, en seu
parlamentaria, justificant lo que és injustificable
per a qualsevol estat democràtic, la qual cosa
representa un atac a la dissidència política.
Una altra mostra d’aquesta repressió, és
l’ofensiva contra la llengua, per la imposició
del 25% de castellà, pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC). Tots sabem que la
resposta del Parlament de Catalunya no resoldrà
la problemàtica. En el fons, el que es pretén amb
aquesta imposició de percentatges, a una llengua
minoritzada en molts territoris i en molts sectors
de població, com la gent jove, és eliminar el nostre
signe d’identitat més important: la llengua.
Segons les dades de l’informe del Ministeri
d’Hisenda espanyol sobre la distribució territorial
de la inversió del sector públic del 2020, a
Catalunya només s’ha executat un 35% de la
quantitat pressupostada, alhora, a Madrid s’ha
executat el 184%. En dades per habitant, el
govern espanyol ha invertit 96 euros per cap a
Catalunya; a Madrid, en canvi, hi ha invertit 309
euros per persona.
Davant d’aquesta situació, en que cada dia
veiem atacs per part de l’estat espanyol en tots
els sentits (repressius, econòmics, lingüístics,...)
només tenim una sortida: la INDEPENDÈNCIA!
La gran força la tenim nosaltres, amb la solidesa
de les nostres conviccions i l’arrelament de
l’independentisme.
Jesús x Independència
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AVV JESÚS CATALÒNIA
te enfront als carrers Pàndols, Garroferal i Terra Alta.
I atenent que es va efectuar treballs de soterrament
de canonades de aigües, amb treballs considerablement apropa (foto 1 i 2) del límits del barranc, i donat
a que les terres son d’origen al·luvial antiga (foto 4).
I que segons dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NO es adequat citada actuació.
Ja que pot produir enfonsaments i o esllavissaments
(foto 3). Esta molt clar que en futures fuites de canonades “cosa previsible”, els danys al ferm i als habitatges que linden amb l’avinguda, podrien ocasionar
danys importants.
Sol·licito: Es revisi i es dona solució, ja que NO s’ha
efectuat al menys un mur de contenció important només cobrint l’espai buit que hi ha baix el mirador amb
una tela de contenció, essent insuficient la mesura.
Preguem que ho tinguin en conte i trobin una solució
o si existeix que sens informe donat a que hi ha uns
quant veïns del poble que ja en s’ha adreçat amb
aquestes inquietuds.

Estimades i estimats socis/es, durant estos mesos
l’activitat de l’entitat ha estat molt participativa i reivindicativa com sempre però en especial estos mesos
ja que després de presentar varies Instancies amb
resposta ràpida per part de la junta de govern del nostre poble, s’han assolit coses importants tal com son,
les reunions amb les diferents parts per assolir una
resposta/solució consensuada, que es la finalitat que
l’entitat sempre ha tingut.
El camí que ha començat esperant que tingui continuïtat. També informar que l’activitat a les xarxes ha
estat molt participativa i de part de la junta us animem
a continuar i si de cas créixer més en la participació ja
que estem al vostre servei.
Informar-vos que la campanya que s’està duent a terme per part de membres molt actius de la junta, dona
un resultats de nous socis molt significatius...augmentant en nombre per poder formar part d’esta entitat
familiar, deixeu-me dir així, que en properes dates i
disposarem de mes accions.
Invitem a tota la gent jove que participa en moltes activitats, a fer-se soci de la AA.VV. Jesús Catalònia i que
amb esta aportació donarà vida al Casal Jesusenc,
espai primogènit de les trobades dels veïns de Jesús.
Destinant 15€ a l’any es una insignificança que a tots
ens ajuda.
També informar-vos que s’han presentat dos projectes als pressupostos participatius que creiem que
son adients, però recalcar que seria important que
tots anéssim (veïns i Representants municipals), pels
carres del poble ja que tot i que la imatge a l’entrada
i sortida del poble es molt bonica, els carrers on se
va teixir el teixit comercial i que tots vàrem gaudir jugant per aquells carres que ara fan molta pena en vori
que estan amb falta d’il·luminació en alguns carrers,
així com amb cotxes aparcats i estacionats al mig del
carrer. En això voldríem donar una acció per a que es
prenguí mesures adients, ja que saber d’on venim es
més important que on anem.
Voldríem si més no, encara que creiem que la fira de
l’oli es una activitat que es més activa al nostre poble, per lo tema de moviment als carres així com als
comerços que bàsicament son els nostres centres de
bars i restauració, donar un punt positiu per la organització de la mateixa, sobretot per l’espai que es va
reservar per les diferents activitats.

Aqueta instancia se’ns va donar resposta molt extensa per part de L’EMD que ens va adjuntar informe de
l’empresa executora.
ID Registre: E/000130-2022
Data i hora: 09/05/2022 19:22:32
Exposo: Tenim un model de ratlles pintades que llevat
de millorar la convivència entre vianants i vehicles la
complica. Necessitem un canvi de model que millori
l’actual i que tingui en compte: 1. Més zones d’aparcaments, ja que les zones de petó i adéu del Passeig
Josep Puig ofereixen poc temps per als qui volen fer
acompanyament dels més menuts per major tranquil·
litat . 2. Millorar l’accés dels vehicles per poder fer
un canvi de sentit en condicions i evitar com ara està
passant que s’envaeix la zona per als vianants. (Pot
ser revisar normatives de viabilitat) 3. No solament
pintar les zones per a vianants sinó delimitar-les amb
voreres practicables que delimitin la zona segura per
no ser envaïda pels vehicles. 4. La zona inundable

Instancies presentades:
ID Registre: E/000116-2022
Data i hora: 26/04/2022 20:14:03
Dades de la Sol·licitud
Exposo: Després de constatar que durant els episodis
de pluges abundants s’ha treballat per contenir les
terres del “mirador” en l’avinguda molins d’en Comp51

habilitada actualment per aparcaments no reuneix
les condicions adequades. 5. Tindria que poder disposar d’un accés més fàcil i millor, com també tenir
el terreny preparat per poder aparcar sense sofrir les
afectacions que ara és pateix en moments de molta
seca o de pluja. 6. No sempre és donen les millors
condicions per poder arribar caminant fins al final del
Passeig Josep Puig.
Sol·licito: Valorar fer un para i pensem per poder donar una solució adequada. Creiem que l’accés de vehicles limita en alguns casos i l’altre afavoreix, per
això prendre la decisió correcta es important. Hem
de pensar que de vegades fa mal temps i poder arribar amb vehicle deuria ser una opció segura per
aquells que tinguin la necessitat de fer-ho: -Recollir
o deixar un bebè o de vegades fins i tot dos i tots
els seus complements de motxilles, cotxets...no es
feina fàcil. -Passar a buscar un nen que pot trobar-se
en situació de fragilitat per patir una lesió ...tampoc
ho és. Tot i això també cal dir que hi ha persones que
pensen que seria millor fer zona peatonal segura per
a vianants i sense cotxes. I els aparcaments tots en
accés frontal a la zona de enfront del col·legi i no
caldre donar el volt.
Aquesta instancia, va anar acompanyada amb una carta formal al grup de govern, que ens pocs dies se’ns
va convocar a reunió amb les diferents parts afectades, tal com son les diferents AMPES, consells Educatius, policia municipal i natros mateixos.
Trobada fructífera donant solució a la problemàtica.
Volem agrair la invitació rebuda per part de la EMD de
Jesús per poder tenir l’honor d’inaugurar la XVI Fira
Literària “Joan Cid i Mulet” i el reconeixement rebut al
treball fet per la Associació de veïns Jesús Catalònia
despres dels 40 anys de la seva fundació per la promoció literària amb l’organització dels Premis Literaris
“Joan Cid i Mulet” i “Enric Bayerri” que enguany han
Informar que la propera festa del soci es donarà amb
format diferent, us anirem informant.
El mon globalitzat ens aïlla com a persones i només
la comunitat es fa gran si l’impuls de l’individu es sincer i l’impuls desapareix sense la comprensió de la
comunitat.
Correu electrònic: aavvjesuscat@gmail.com

estat la 38ª.
El passat 11 de juny es va fer la presentació aquest
any amb format diferent ja que es un dia creiem per a
els/les protagonistes, de les nostres pubilles.

Bloc: https://aavvjesuscat.wordpress.com/
«Tenim una addicció als nostres propis pensaments
i, si no els modifiquem, no podrem transformar res»

Pubilla major: Nuria Vergés Cid
Pubilla Infantil: Julia Cubells Sabaté
Hereu infantil: Lluc Boix Sebastià

La Junta Directiva de l’A.VV.
JESUS CATALONIA casal jesusenc
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ASSOCIACIÓ DONES DE JESÚS
Desde l’Associació de Dones de Jesús us informem
que el 30 d’abril vam fer el dinar de Santa Àgueda i
Junta General, aprovant la modificació de la Junta de
la qual surten com a Vocals Mercedes Batalla, Cinta
Colomé i Cinta Ejarque, entran a formar part M.Carmen LLasat i Rosa Curto.

rever Young sota la direcció del Tricicle. Varem passar
un dia estupendo.
Aquest any, pels 25 anys de l’associació hem fet un
obsequi a les socies. La que no el tingui, pot passar
pel local de l’assocció a recollir-lo els dimarts i els
dimecres de les 16h a les 19h.
Els mesos de juliol i agost no es faran activitats per
vacances.
Per festes si col·laborem amb algun acte us informarem.
Bon estiu.
La Junta

Les pubilles d’aquest any són la Pubilla Anna Calvo i
la Pubilleta Cinta Talarn. L’ hereu gran és Bryan Panisello i l’hereu petit Aaron Portilla.
El dia 28 de Maig vam fer un viatge a Barcelona per
veure l´ Hospital de Sant Pau en visita guiada pel matí,
i per la tarda vam anar al teatre a veure el musical Fo-
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CASAL JUBILATS SANT FRANCESC JESÚS
socis numerós, en total 44 que vam gaudir d’un bon
viatge.
Ara ja está previst per al dissabte 18 de Juny, la visita d’un dia a la zona minera d’Escuxa (Teruel) i a les
Coves de Vidre. I ja avançant-mos una mica, per al setembre ja está en marxa el viatge de 6 dies amb vaixell
i bus a Mallorca. I de moment és tot. Ja seguirem en
contacte.
I com diu la Silvia Soler, tots poc a poc anirem a parar
al mateix lloc: a la vellesa,
Aquesta estació final de la qual tots voldrírm fugir. I sobre tot procurem tenir a prop la gent que ens agrada.
I un bon Consell de la Nora Ephron quan aixó passi,
quan siguem vells de veritat, cal esbrinar qué és el
que de veritat volem fer cada dia, sobretot les coses
que ens facin més feliços. I si només podem aspirar
a una passejada pel parc, dons mirem de fer-la i així
amb altres coses.
Com sempre Salutacions i Salut

Estimats socis/ lectors. Breument farem un petit resum de les activitats dutes a terme per aquest Casal.
Després de la primera sortida de l’any 2022 i tal com
havíem informat en el darrer escrit del març, vam relitzar el viatge de 3 dies del 6 a 8 de maig, a la zona
volcánica d’Olot, la visita a l’esmentada zona fou de lo
més instructiva i divertida, sobretot el recorregut amb
trenet pels diferents volcans amb un bon guía que ens
va detallar minuciosament tota la seva història.
Es va visitar l’Escala i com no podía faltar es va fer
visita a una fàbrica d’anxoves, així com la compra de
les mateixes.
Es va fer també visita a la población medieval de Sant
Martí d’empuries i Peretallada.
Visita guiada a Besalú, población que conserva un
conjunt patrimonial jueu únic a Catalunya.
I ja el darrer dia, visita guiada de Girona, temps de
flors, va estar molt bé, encara que l’afluència molt masiva de visitants va fer que resultés dificultosa la circulació pels carrers on s’exhibien les flors i magnifiques
decoracions.A més del que comportava ser un grup de

LA JUNTA
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L’ESTIU JA ESTÀ AQUÍ!
El dissabte 7 de maig els 7 Cervells vam realitzar una
jornada ludicofestiva per tal de deixar-ho tot enllestit per a
la nova temporada d’estiu. Durant el transcurs d’aquesta
vam fer neteja de la Masia, revisar la pirotècnia, polir les
forques... així que aneu-vos preparant que els diables ja
estan a punt! La jornada la vam finalitzar fent un dinar de
germanor.
El mateix dissabte el nostre estimat Boti va participar
al contacontes de la XVI Fira literària Joan Cid i Mulet
estant atent sobretot al conte “La llegenda dels gegants”
i vigilant que Aitor expliques bé la seua història. En pic
vam arribar a la Masia ens va dir que estava molt satisfet
amb la història que tant l’Aitor com la Mentxu havien
plasmat i ens va recomanar que regaléssim el llibre als
nostres infants perquè conegueren la seua història amb
detall.
També de cara a preparar-mos per a l’estiu des del
divendres 10 de juny estem realitzant classes magistrals
de percussió per a les nostres tabaleres i tabalers per
part del percussionista Sergi Molina. La primera sessió
va ser tot un èxit.

El mateix 10 de juny els 7 Cervells vam ser invitats a
fer una demostració de la nostra activitat al col·legi per
ensenyar als estudiants d’Erasmus una part de la nostra
cultura tradicional.
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, de nou, a tots quatre el fet de
voler representar la nostra entitat.
Ja per acabar, com ja fa molts d’estius, l’entitat organitza
el Casal d’estiu 7C del 27 de juny al 2 de setembre.
Durant el transcurs esperem que les xiquetes i xiquets
participants s’ho passin d’allò més bé!!
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.
Bon estiu i Salut i Foc!!
- Junta 7C-
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CURSA 5/10 KM DE JESÚS I MARXA POPULAR
- Cursa 1: entre 3 i 5 anys.

Un any més arriba la cursa de 5 i 10 km de Jesús,
la qual forma part del calendari del Running Series
de les Terres de l’Ebre, organitzada per l’Associació
Jesús es mou. Aquesta se celebra el proper
dissabte 9 de juliol de 2022, coincidint amb el
primer dissabte de Festes Majors, i tindrà sortida a
les 20:00 hores.
Tanmateix, com ja vàrem fer l’any 2019, es durà a
terme una marxa popular que transcorre pel mateix
recorregut que la cursa dels 5 km, sense ànima
competitiva i amb l’únic objectiu de celebrar un dia
festiu entorn al món de l’esport.
Seguint amb l’esperit solidari pel qual es va formar
l’associació, enguany la nostra intenció amb els
beneficis que la cursa generi, serà contribuir en fer
un aportació en la investigació pel càncer infantil de
la mà de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Les inscripcions, tant de les curses 5k i 10k, com
de la marxa popular es podran dur a terme a través
del blog de l’Associació Jesús es Mou:
www.jesusesmou.blogspot.com
Per a la cursa, tant dels 5k com dels 10k, les
inscripcions tindran un preu de 18€ si es realitza de
forma anticipada a través d’internet, i de 23€ el dia
de la cursa, tal i com consta a les bases del circuit
Running Series.
Pel que fa la marxa popular, les inscripcions tindran
un preu de 10€ si es realitza de forma anticipada
a través d’internet, i de 15€ el dia de la cursa,
seguint el mateix criteri que a la cursa i reglament
del Running Series.
Previ la realització de la cursa i la marxa popular, a
les 19:30h, es duran a terme les curses infantils,
no competitives i amb l’objectiu de passar-s’ho
bé, les sortides previstes són per a les següents
franges d’edat.

- Cursa 2: entre 6 i 9 anys.
- Cursa 3: entre 10 i 13 anys.
*Segons el nombre de xiquetes i xiquets
assistents, l’organització es guarda el dret a
modificar les franges d’edat de les sortides.
Posterior a la celebració de les curses i la marxa
popular, es durà a terme un sopar popular per a tots
els participants al pavelló de Jesús, el acompanyants
que no participin podran adquirir tiquets per poder
sopar a la barra. Informar també que hi haurà servei
de barra des de les 18:00h fins les 00:00h en la
qual tant participants com acompanyants podran
adquirir begudes i menjar.
Volem que sigui un projecte de poble, per això
mateix jesusenques i jesusencs ajudem-nos a tenir
una màxima participació i feu la màxima difusió, la
causa s’ho val. Anima’t i participa, fem esport sent
solidaris.
Horaris i informació de la cursa:
• Inscripcions online fins el 07/07/2022 a les

23:59h.
• 18:30h-19:30h: Entrega de dorsals i inscripcions

d’última hora al pavelló de Jesús.
• 19:30h: Curses infantils (5-12 anys)
• 20:00h: Sortida de la cursa 10k i 5k. Tot seguit

sortida de la marxa popular.
• 20:45h-21:30h: Avituallament de meta.
• 21:30h: Entrega de trofeus i distincions.
• 22:00h: Sopar per a tots els participants.

Més de 75 anys al vostre servei
Molins d’en compte, 31 - Tel. 977 500 792 - JESÚS - TORTOSA
Plaça Vella, 2 - Tel. 977 740 290 - ST. CARLES DE LA RÀPITA
Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES
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AFICIÓ DE LA CURVA
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CELEBRACIÓ AMB DAVID COSIDO

CAMPIONS!
Arribem a l’estiu després d’una llarga temporada on
hem pogut gaudir de bon futbol al camp de la Santa
Creu. A més de les diverses competicions reglades
dels nostres equips, hem pogut tornar a organitzar
els torneigs per categories, especialment l’XI Terra
Rubra – I Memorial Ramon Fàbregues o el VI Torneig
Leandro Rovira – Ramon Lapeira.
Hem pogut omplir el camp cada cap de setmana per
animar als nostres fills i filles, als nostres jugadors
i jugadores que han defensat la samarreta, el club i
el poble. Gràcies !!!
Concloem la temporada amb el Primer Equip
campió de Lliga i amb un merescut ascens a
la 2a Catalana. Hem viscut altres ascensos en
promocions, però feia 18 anys que l’equip no ho
feia com a campió així que ho vam celebrar d’allò
més...
El nostre Filial a continuat amb la seva funció
formativa per als joves que venen empenyent per
darrere complint amb la missió que ha de permetre
als jugadors de la base poder arribar al Primer Equip.
Aquesta base, futur del club, la formen els nostres
equips de Futbol Base que han pogut entrenar
i competir també durant aquesta temporada,

continuant amb el seu aprenentatge futbolístic,
en la seva educació emocional i en l’adquisició de
valors.
El club continua creixent, amb més jugadors, més
equips, més material tècnic pels entrenaments, més
patrocinadors i, sobretot, més capital humà tant
dins com fora de la gespa. Gràcies a tots els que
formeu la família del Cata perquè sense vosaltres,
res seria possible.
Des del CF Jesús Catalònia us desitgem que passeu
un molt bon estiu, que pugueu gaudir de les vostres
vacances i de les Festes Majors després d’aquest
anys que no ha estat possible i ens tornem a trobar
tots a finals d’agost i setembre.
Recordeu que mantenim l’activitat a la nostra web
www.cfjesuscatalonia.cat i a les nostres xarxes
socials:
www.facebook.com/jesus.catalonia;
Instagram @cfjesuscatalonia;
La Junta del CF Jesús Catalònia
jesuscatalonia@gmail.com
esponsorscata@gmail.com
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TAULER EMD
HORARI EDIFICIS MUNICIPALS

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.

OFICINA MUNICIPAL
Horari d’estiu
De l’11 de juliol fins el 9 de setembre
Matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h
MERCAT MUNICIPAL
Horari d’estiu, fins al setembre.
Venda de peix:
Dijous i divendres, de 19:00h a 21:00h.
CEMENTERI MUNICIPAL
Horari d’estiu
Dies laborables: de 9h a 19h.
Dissabtes, Diumenges i festius: de 9h a 20h.
BIBLIOTECA – PUNT JOVE
De dilluns a divendres, de 16:30h a 19h.
Els dimecres de la segona i quarta setmana de cada
mes, de 10h a 12:30h

SERVEI DE LLAR D’INFANTS
ITV AGRÍCOLA

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.

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

CALENDARI OFICIAL DE FESTES
LABORALS LOCALS

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

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.

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

GIMNÀSTICA DE LA GENT GRAN
Durant els mesos de juliol, agost i primera quinzena
de setembre NO hi haurà Gimnàstica de la Gent
Gran.
La gimnàstica s’iniciarà a partir de la segona
quinzena de setembre de 2022.
Els usuaris que vulguin continuar al mes de setembre
no fa falta que formalitzin la baixa.

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.

BIBLIOTECA DE JESÚS

La biblioteca de Jesús romandrà tancada per
vacances:
JULIOL - Tancat del 11 al 24
AGOST - Tancat del 8 al 21
La resta de dies la biblioteca estarà oberta en
horari habitual.

CINEMA A LA FRESCA 2022
El 4, 11, 18 i 25 del mes d’agost
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TAULER EMD
TELÈFONS D’INTERÉS
EMD DE JESÚS:
OFICINA MUNICIPAL
AGENT SOCIAL
ESCOLA DE MÚSICA M. MARTINES I SOLÀ
LLAR D’INFANTS L’ESPURNA
BIBLIOTECA MUNICIPAL/PUNT JOVE
WIN JESÚS
AJUNTAMENT DE TORTOSA
AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES
AMBULATORI CAP BAIX EBRE
AVARIES:
AVARIES AIGUA (Empresa Municipal de Serveis
Públics)
AVARIES CLAVEGUERAM
AVARIES FECSA
AVARIES ENLLUMENAT PÚBLIC
ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA
CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC
CORREUS JESÚS
CORREUS- RECLAMACIONS
COSSOS DE SEGURETAT:
BOMBERS
GUARDIA CIVIL
MOSSOS D’ESQUADRA
POLICIA LOCAL

POLICIA NACIONAL

CAP BAIX EBRE- Telèfon assistència mèdica
CAP BAIX EBRE- Telèfon assistència mèdicaatenció domiciliaria
Atenció primària Terres de l’Ebre- Contacta per
WhatsApp amb el teu CAP
Consultori mèdic Jesús
Cat Salut Respon
FARMÀCIA GODOFREDO
HOSPITAL SANTA CREU
HOSPITAL VERGE DE LA CINTA
INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ
PARRÒQUIA SANT FRANCESC
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
TANATORI MUNICIPAL HOSPITAK SANTA CREU
TAXI – Tdtaxi (24 hores)
TAXIS TORTOSA (24 hores)

977500735
670333833
977500446
977077376
977502530
674315711
977585800
061
977500333
977446538
977446538
902536536
900131326
900900120
977502763
977504595
977242334

Telèfon de guàrdia
646646047
TRÀNSIT
PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELECTRICS
URGÈNCIES MÈDIQUES (de 21h a 8h) ABS TEMPLE
URGÈNCIES

977502638
977500478
634279280
977503211
061
977500764
977500533
977519100
977502316
977500995
977248270
977580209
902242400
977443011
646646047
977443011
800760255
088
800760255
977510751
112

112
977500108
977923120
977448622
977449731
092
977449731
091

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2022
AJUNTAMENT DE TORTOSA
CONCEPTE
TERMINI DE COBRAMENT
IBI RÚSTICA
Del 30/06/2022 al 31/08/2022
IBI URBANA
1ª. Fracció: Del 27/05/2022 al 29/07/2022
2ª Fracció: Del 29/07/2022 al 30/09/2022
IAE
Del 29/07/2022 al 30/09/2022
TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Del 30/04/2022 al 30/06/2022
CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2022
EMD DE JESÚS
CONCEPTE
TERMINI DE COBRAMENT
Taxa guals
Del 01/03/2022 al 30/04/2022
Taxa per ocupació de domini públic
Del 30/05/2022 al 29/07/2022
Taxa per serveis al mercat. 2n. Trimestre
De l’1 al 30 de juny de 2022
Taxa per serveis al mercat. 3r. Trimestre
De l’1 al 30 de setembre de 2022

Taxa per serveis al mercat. 4t. Trimestre
Taxa de manteniment i conservació de cementiris
Taxa llar d’infants – mensualment
Taxa escola de música - mensualment

De l’1 al 31 de desembre de 2022
Del 20/09/2022 al 21/11/2022
Del 01 al 14 de cada mes
Del 15 al 31 de cada mes

Família Querol-Aleixendri
Volem agrair públicament i molt sincerament totes les mostres de condol rebudes.
En aquests difícils moments ens sentim molt acompanyats i reconfortats per tot el suport i les mostres
d’afecte que ens heu fet arribar, arran de la mort de Vicent.
Moltes gràcies a tothom de part de la família.
Jesus, 15/06/2022
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PLENS EMD
CONVOCATÒRIA
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA
VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el DIA 17 DE
MARÇ DE 2022, DIJOUS, a les 20:30 HORES, a la
Sala Jordi Brull sota el següent

4rt.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de
crèdits.
5é.- Aprovació inicial del canvi de la denominació del
nom de la Llar d’Infants l’Espurna pel nom Escola
Bressol l’Espurna.
6é.- Informe resum del control intern exercici 2021.
7é.- Aprovació del model de control intern simplificat
en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
per a despeses i obligacions, de control inherent
a la presa de raó en comptabilitat sobre els drets
i ingressos i de sol•licitud d’assistència per a
implementar el model de funció interventora aplicable
pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres
de l’Ebre, aprovada la seva prestació per Decret de
la Diputació de Tarragona de data 18 d’octubre de
2018.
8é.- Aprovació del Conveni de col•laboració amb
el Club de Futbol “Jesús-Catalònia” per a l’exercici
2022.
9é.- Aprovació de la justificació d’una subvenció
atorgada a l’Associació de Veïns Jesús Catalònia.
10é.- Aprovació de la justificació d’una subvenció
atorgada a la Societat Cultural i Ecologista Sant
Josep.
11é.- Precs i preguntes.
Jesús, 14 d’abril de 2022
EL PRESIDENT

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta anterior.
2n.- Informes presidència
3r.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 de
l’obra “Rehabilitació de la segona planta de l’Edifici
de la Immaculada, Hotel d’Entitats”.
4t.- Aprovació del Conveni de col•laboració amb
l’Associació de Veïns “Jesús-Catalònia per a l’exercici
2022”.
5è.- Aprovació de la justificació d’una subvenció
atorgada a l’Associació A Cel Obert.
6è.- Aprovació de la justificació de la despesa
corresponent al segon semestre de 2021 relativa a
la subvenció del Conveni de col•laboració subscrit
amb el Club de Futbol “Jesús-Catalònia”
7è.- Moció de Junts per Jesús, ERC Jesús i Movem
Jesús per a donar suport a les mesures contra
l’exclusió financera.
8è.- Moció del PSC Jesús en defensa de la inclusió
financera i bancària de la gent gran al municipi.
9è.- Precs i preguntes.
Jesús, 14 de març de 2022
EL PRESIDENT

CONVOCATÒRIA
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA
VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el DIA 26 D’ABRIL
DE 2022, 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 modificació de la tarifa per la
prestació de serveis i la realització d’activitats de la
societat mercantil Jesús Activitats i Serveis, SL.

CONVOCATÒRIA
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA
VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el DIA 21 D’ABRIL
DE 2022, DIJOUS, a les 20:30 HORES, a la Sala
Jordi Brull sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de l’acta anterior.
2n.- Informes presidència.
3r.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 de
l’obra “ Rehabilitació de la segona planta de l’Edifici
de la Immaculada, Hotel d’Entitats.”

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.

Jesús, 25 d’abril de 2022
EL PRESIDENT
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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.

Comunions i confirmacions 2022
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