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L’estiu a poc a poc ens va deixant, però sembla 
que a la calor li costa una mica més. Un cop 
els més menuts de casa tornen a l’escola, la 
normalitat, la faena, la rutina omplen de nou el 
nostre dia a dia. Reunions, planificacions, obres, 
projectes... tornen a ser els protagonistes en una 
administració com la nostra que es prepara per 
tancar el darrer trimestre de l’any. Abans però de 
parlar de faena, voldria fer la vista enrere i agrair 
a tota la gent que va fer possible la celebració de 
la nostra Festa Major: enguany amb canvis que 
generaven alguna incertesa. Per primera vegada 
vam celebrar  la “pre-festa”, amb molta gent i una 
valoració molt positiva per part dels assistents, 
i una Festa Major  que un cop passada crec que 
ens podem felicitar tots plegats d’haver assolits 
xifres de participació, principalment al ball, com 
les que teníem als anys 90. Unes festes molt 
participades, amb moltes ganes després dels 
anys de pandèmia i que vam poder gaudir tots 
junts, enguany també amb les penyes al nou 
recinte del ball de la zona exterior del pavelló, 
amb actes populars, per a totes les edats i amb 
un abonament més econòmic. 

Després de “les festes” va arribar el mes d’agost, 
i amb ell el cine a la fresca on per cert enguany de 
fresca poca, però sí cine. I per primera vegada vam 
poder comptar amb la presència d’Andreu Castro, 
director d’una de les pel·lícules projectades, amb 
qui a més de compartir pel·lícula i projecció hem 
començat a treballar per realitzar el rodatge d’un 
capítol pilot d’una nova sèrie al nostre Poble, i 
qui sap si potser tota la sèrie sencera. Esperem 
que un esdeveniment d’aquest tipus, no només 
ompla els nostres carrers durant uns dies amb 
el tràfec dels personatges, càmeres... sinó que 
també puga donar a conèixer el nom de Jesús 
arreu. Us animem a participar dels càstings! 

En acabar l’agost, ja ha tornat el setembre, 
enguany amb l’inici de curs més prompte del que 
estàvem acostumats, i que com tots els anys 
hem hagut de preparar amb el personal de neteja 
i de brigada perquè el dia de l’inici estigués tot 
a punt per rebre els alumnes als nostres centres 
educatius. Voldria aprofitar per agrair l’esforç del 
personal de l’EMD per tenir les instal·lacions a 
punt tot i que en aquest moments comptem amb 
menys plantilla de l’habitual, i a la vegada desitjar 
una ràpida recuperació als companys Balta 

i Joan. També en motiu de l’inici del curs s’ha 
arranjat la zona d’aparcament de la carretera de 
Roquetes, molt malmesa pels aiguats i que era 
impracticable, per facilitar a les famílies l’accés 
a l’escola. I parlant d’aquesta represa escolar, 
celebrem que el Departament d’Educació haja 
concedit una pròrroga al centre per mantenir 
un any més els horaris d’ESO. La coordinació 
de l’administració, de la direcció del centre, de 
l’AMPA, de l’Associació de Veïns i de la comunitat 
educativa en general han donat els seus fruits 
(recordeu que a l’estiu hi va haver reunions i una 
campanya de recollida de signatures) i voldria fer 
un agraïment a totes les persones que ho hem 
fet possible!

En aquest últim trimestre de l’any podreu 
comprovar que hi ha molta activitat d’obres 
als nostres carrers, i segur que a més d’un li 
passa pel cap allò de “com es nota que venen 
eleccions...”. El cert és que la majoria d’obres 
estaven programades per ser realitzades durant 
el primer trimestre del 2022, any en què hem 
destinat la major part de les inversions a 
millorar carrers i camins municipals. La crisi en 
el subministrament de matèries primeres i la 
represa de l’activitat post-pandèmia han fet que 
molts sectors, entre ells el de la construcció, es 
vegen desbordats i que en la majoria de casos no 
es puguen respectar els terminis compromesos. 
Això fa que en aquests moments s’estiguen 
realitzant les obres d’arranjament de camins que 
havien quedat pendents abans de l’estiu i que 
encara estiguem amb obres a la segona planta 
de l’Edifici de la Immaculada esperant que abans 
que finalitze aquest any puguem gaudir d’un nou 
equipament com l’Hotel d’Entitats. També s’estan 
arranjant les voreres del Passeig a Roquetes 
(obra escollida en els pressupostos participatius 
de l’any passat) i el Carrer Primitiu Sabaté, al 
qual seguiran també diferents zones de diferents 
carrers. També queda acabar les obres auxiliars 
de la rotonda d’accés a Jesús, on tot i que la 
zona oberta al transit està pràcticament acabada, 
encara queda pendent la posada en servei del 
sifó soterrat, les canals de pluvials i tota la via 
de servei que ha de donar accés al Camí Masets 
de Pinyol des de la C-12. Durant els propers dies 
podreu veure com s’inicien les obres d’ampliació 
provisional del consultori de Jesús, que permetrà 
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disposar de tres noves consultes fins que el 
nou CAP estiga construït, cosa que es preveu 
que siga a final del 2023. També s’iniciaran les 
obres de millora de l’Avinguda Molins d’en Comte 
que la faran més confortable per als vianants, 
i també es millorarà la vorera de l’Avinguda de 
Jesús a l’alçada de la rotonda, també fruit dels 
pressupostos participatius. Aprofito per recordar 
que just aquests dies s’inicia la votació popular 
d’una nova edició dels Pressupostos Participatius, 
que vol la implicació de tot el poble.

Per desconnectar una mica de tota la faena, 
preparem-nos per poder gaudir d’uns dies de 
festa per honorar el nostre Patró Sant Francesc. 
Un seguit d’actes populars i gratuïts, oberts a 
tothom, que una vegada més podem celebrar 
gràcies a tota la Secció de Festes. En aquest 

exemplar podreu consultar-ne tota la programació, 
feta com sempre amb la col·laboració de les 
nostres d’entitats. 

I per acabar dir-vos que les activitats continuaran: 
ja estem treballant per recuperar la Festa de la 
Castanyada, les activitats a la biblioteca, i també 
per preparar tota la festa al voltant del Nadal.

Jesusenques i jesusencs, veïnes i veïns, bones 
festes en honor al nostre patró Sant Francesc.

I recordeu que per a qualsevol dubte, consulta o 
suggeriment... 

#mos parlem!

Víctor Ferrando Sabaté

Alcalde
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El mes de setembre és testimoni de l’inici de l’activitat 
a l’Escola Bressol, Escola de Música Manel Martines i 
Solà, IE Daniel Mangrané i CPEE Sant Jordi.
Entre els alumnes en aquest començament de curs 
els sentiments són contraposats. Reprendre els 
estudis després de les vacances costa una mica però 
tot queda recompensat amb la satisfacció de retrobar-
se amb els companys i amics.
Desitgem a tot el personal docent, alumnes i famílies 
un bon retorn i un bon curs 2022-2023
Acabem l’estiu i tornem als horaris dels mesos 
anteriors. La vida del poble no para en cap moment i 
és per això que l’equip de govern continuem treballant 
pel poble amb els objectius fixats i els nous reptes 
adquirits.
L’estiu però no ha paralitzat els projectes previstos i 
s’han dut a terme obres d’arranjaments de camins, 
carrers, voreres...
Properament s’iniciaran obres com l’ampliació 
del consultori o la millora de l’Avinguda Molins de 
Comte, entre d’altres, tot un seguit d’actuacions que 
detalla l’alcalde a l’editorial i també al llarg d’aquest 
Informatiu.
 El passat mes de maig i juny vam celebrar els 100 
anys de tres dones del poble. Aquest agost vam poder 
assistir a l’entrega d’una altra medalla centenària a la 
Sra. Maria Cinta Favà Querol compartint amb la seua 
família aquest acte tan emotiu.
Volem mostrar el nostre condol als familiars i amics de 
la Sra. Pietat Valls (vídua de Joan Prades i Cid, Joan de 
“Figueretes”) una dona vital que va col·laborar sempre 
amb les iniciatives culturals del nostre poble i d’una 
manera especial amb la Fira Literària Joan Cid i Mulet.
En la sessió ordinària de la Junta veïnal celebrada el 
passat 21 de juliol es va presentar una moció conjunta 
amb ERC Jesús, Movem Jesús i PSC Jesús per donar 
suport al col·lectiu de pageses i pagesos de les Terres 
de l’Ebre. En la mateixa sessió es va presentar amb 
ERC Jesús una moció per l’aprovació del manifest de 
l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació.

La Festa Major, amb molts canvis, va ser un èxit de 
participació. Un èxit que des de l’equip de govern 
volem agrair a la Secció de Festes per tot el treball 
realitzat.
El dia 9 de setembre, a les 19.30 hores, es va dur 
a terme la commemoració de la Diada de Catalunya 
al nostre poble. Josep Vericat Vidal, Director Tècnic 
de la Llar Residència Icària - Fundació Mercè Pla, va 
pronunciar la conferència “Jesús: Poble Inclusiu”, 
apropant-nos al dia a dia de l’equipament Icària al 
nostre poble. 
Del 7 al 9 d’octubre acollirem la 9a edició del Festival 
d’Intervencions Efímeres A Cel Obert, en dos espais 
com són el Claustre de l’Edifici de la Immaculada - 
Espai ImmArt (amb l’obra Soleil des jardins) i el Pati 
de les Carmelites Descalces (amb la intervenció 
Esperança).
Amb l’objectiu de mantenir la coherència i vinculació 
entre totes les intervencions, i per commemorar el 
centenari de la mort del músic i compositor tortosí 
Felip Pedrell, el tema vehicular d’aquesta edició és el 
ritme.
Durant els mesos de setembre i octubre s’han 
programat un seguit d’actuacions a l’Espai ImmArt, 
un equipament cultural que ens permet gaudir de 
concerts de format reduït.
El Cicle de Concerts ImmArt comença el proper 24 
de setembre amb l’actuació del jesusenc AKA PEDRO, 
el 15 d’octubre tindrem l’actuació de Dalton’s Band  
i finalitzarem el cicle el dia 22 amb la perfomance 
Búcaro.
L’equip de govern us volem desitjar una bona festa en 
honor al nostre Patró Sant Francesc, una programació 
gratuïta que compta amb la col·laboració d’entitats i 
amb el treball de la Secció de Festes! Jesusenques i 
jesusencs és el moment d’omplir novament els carrers 
i places de gent. 

Susanna Gómez Aixendri
Portaveu de Junts per Jesús 
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ADEU-SIAU ESTIU 2022
Sembla ser que aquest estiu s’allarga més 
del que voldríem. Els registres climatològics 
apunten que ha estat l’estiu més calorós del 
que es te constància a Europa, però això ja no és 
una excepció, segueix una tendència els últims 
anys. Això fa que cada cop, sofrim efectes de 
tempestes més agressives i destructives en 
el nostre territori, amb efectes nefastos per a 
l’economia i agricultura, com ja vam recordar al 
mateix escrit de l’any 2021. 

Per recordar, seguim insistint en les peticions 
d’arranjaments de carrers i clavegueram, per 
poder tindre una correcta evacuació en casos 
de tempestes i minimitzar els seus efectes. En 
aquest sentit es veuen algunes intervencions 
i obres, però considerem que encara no son 
suficients i s’haurien de prioritzar com a obres 
necessàries i urgents dins de la dinàmica de 
funcionament de la nostra EMD. Tant als plens 
com als nostres escrits, o quan es va portar 
a terme la votació dels pressupostos per 
aquest 2022, sempre hem donat prioritat a 
reivindicacions com arranjar carrers, suprimir 
barreres arquitectòniques i sanejar el nostre 
casc antic, entre d’altres i com a temes que 
considerem imprescindibles, així ho seguirem 
fent.

Com també solem aprofitar en aquestes línies, 
molts cops donem suport o agraïments a 
diferents col·lectius, en aquest cas fer esmena 
de tot el col·lectiu de la pagesia, que com vàrem 
apuntar en l’Informatiu del juny, van rebre un 
merescut reconeixement a la recent  Fira de 
l’oli i la garrofa; però les seves reivindicacions 
segueixen latents i mostra d’això va ser el 
reconeixement que es va fer mitjançant la 
presentació d’una moció conjunta de tots els 
partits polítics de la nostra EMD en suport al 
col·lectiu de pageses i pagesos de les Terres 
de l’Ebre. 

I tristament, continuen essent notícia el 
col·lectiu de pageses i pagesos amb el canvi 
climàtic que anteriorment comentàvem, ara 
per l’augment dels robatoris als seus camps. 
Ja és una realitat que el canvi climàtic i els 
robatoris en finques, han obligat a avançar la 
campanya de garrofes. Els Mossos d’Esquadra 
i els Agents Rurals, conjuntament amb el 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, ja van intensificar les mesures 
fa unes setmanes, amb més controls a les 
carreteres i en punts de compra-venda del 
producte, però l’augment de robatoris es tant 
evident i descontrolat, que demanem d’altres 
mesures per pal·liar-ho i recolzar un col·lectiu 
constantment colpejat per diferents fronts. Un 
d’aquestes mesures o iniciativa a la que ens 
sumem, seria la implementació d’un segon 
document a part de la DUN, on s’especifiqui 
d’on han collit les garrofes que intenten vendre 
a l’hora d’arribar a la cooperativa o qualsevol 
altre punt de compra-venda, fet que també ha 
reclamat el sindicat de la pagesia.

També volem desitjar a tots els/les alumnes 
que han iniciat el curs escolar, així com a tots 
el professorat, que tinguin un bon curs 2022-
23, curs que per altra part va començar en 
polèmica per l’avançament del curs, marcat 
per un setembre amb horari reduït, vacances 
de Nadal més llargues i un dia més de lliure 
disposició. Esperem que les reivindicacions que 
s’han anat portant des de diferents col·lectius 
com l’AMPA i Associació de veïns, arribin a bon 
port.

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

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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Estem ja a l’entrada d’una nova tardor, a punt 
de deixar enrere un calorós estiu, les vacances 
i les nostres Festes Majors, que després d’un 
temps de restriccions, han tornat a la normalitat.

Ara comencem un nou curs polític, que ens 
portarà al final de la legislatura al maig del 
2023 amb unes noves eleccions municipals, 
que encarem amb il·lusió i creixent com a força 
amb noves incorporacions. És hora, doncs, 
de fer un repàs en forma de recordatori del 
treball que Movem Jesús hem estat fent com 
a oposició a la Junta Veïnal. Una oposició 
constructiva, amb propostes positives per al 
nostre poble i els nostres veïns i veïnes. Amb 
Aquestes propostes sempre hem pensat amb 
el benestar i la bona convivència, així com la 
modernització de Jesús.

Des de les últimes eleccions municipals del 
2019, Movem Jesús hem portat a debat una 
sèrie de mocions que han estat aprovades pel 
Ple de la Junta Veïnal:

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

- Moció per la construcció d’un nou dispensari 
mèdic

- Moció per la millora de la seguretat dels 
vianants

- Moció per la millora de la seguretat dels 
vianants del tram de la carretera C-12 de 
Jesús fins als quatre camins, amb tanques 
de protecció a les voreres en els dos sentits 
de la marxa

- Moció per la rehabilitació del sostre dels 
nínxols de la part antiga del cementiri.

- Moció per la instal·lació d’un sistema 
de clavegueram que permeti l’absorció i 
drenatge de pluges intenses, per acabar amb 
les inundacions a la part baixa del poble.

Però també hem portat mocions al Ple de la 
Junta Veïnal que no han estat aprovades. 
Aquestes han estat votacions molt ajustades 
amb empat govern-oposició, on el vot de qualitat 
del President n’ha decidit el resultat. Per tant, 
són mocions que no s’han tirat endavant pel 
vot en contra del govern de l’EMD de Jesús.

Aquestes mocions presentades i no aprovades 
han estat la moció per la instal·lació d’una 
rampa mecànica al carrer Coves del Sant, per 
a que els veïns i veïnes de la part alta del 
poble els sigui més lleuger portar els xiquetes 
i xiquetes a l’escola i la moció per impulsar la 
construcció d’una deixalleria municipal a Jesús. 
Com podeu veure, totes han estat mocions de 
poble, sempre pensant en la millora i el benestar 
dels jesusencs i jesusenques.

Aquest ha estat el repàs i recordatori del nostre 
treball a l’EMD de Jesús. Aquest nou curs 
polític, continuarem treballant fins el final de la 
legislatura al maig del 2023, presentant noves 
mocions que creiem importants per a la nostra 
convivència, com ara que l’Informatiu Jesusenc 
surti cada mes i no cada dos o tres mesos com 
fins ara.

Pensem que és important difondre la informació 
municipal, els debats que hi ha al Ple, els 
projectes i les obres, per a que arribi a tots els 
ciutadans i ciutadanes que no tenen accés a 
les noves tecnologies i les xarxes socials.

També volem portar al Ple municipal una moció 
per posar càmeres a tots els llocs on hi ha 
conflicte en la recollida d’escombraries, i també 
hauríem de pensar amb el disseny de la rotonda 
d’entrada al poble. A Tortosa hi ha rotondes 
dedicades a la família, el transvasament i la 
Corona d’Aragó entre d’altres. Movem Jesús 
creiem que la nostra rotonda hauria d’estar 
dedicada als pagesos per la nostra Fira de l’Oli 
o als avis i àvies, puntals importantíssims de la 
nostra societat als que tenim tant que agrair.

Veïns i veïnes, us seguirem informant de les 
nostres propostes. Tots els membres de Movem 
Jesús i el nostre regidor Ramon Pujol, quedem 
a la vostra disposició per canalitzar els vostres 
dubtes, queixes o suggeriments.

Fins aviat I Bones Festes de Sant Francesc!

Movem Jesús
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Quan arriba la tardor, ens venen al cap els versos que 
Joan Maragall li va dedicar a la Fageda d’en Jordà. Un 
espai on poder escapar del frenètic estrés del dia a 
dia, una meravella per poder-hi estar hores caminant i 
perdre la noció del temps.
Els Jesusencs i Jesusenques tenim la sort de viure a 
un poble que ens permet arribar caminant, en un tres i 
no res, al mig de la natura i perdre, com si a la Fageda  
estiguéssim, la noció del temps.
A més a més,  vivim d’una manera especial l’arribada 
de l’equinocci de tardor. El nostre patró, Sant Francesc 
d’Assis, celebra el seu santoral el 4 d’octubre, tot just 
acabada de començar la tardor, i natros ho celebrem 
tal i com es mereix, fent-li les festes en el seu honor.
És el primer cop que m’adreço al nostre poble des 
d’aquestes pàgines des de que va començar el nou 
curs polític, un curs molt especial perquè, com cada 
quatre anys, en acabar-lo haurem d’anar a recollir les 
notes, i els Jesusencs i les Jesusenques ens diran si 
la nostra feina ha estat la que ells volien o si hem de 
millorar.
Des de el nostre grup municipal posarem tot de la nostra 
part per seguir fent el nostre poble millor, treballarem 
des del Jesús per a Jesús, a tots els nivells. Estem en 

permanent contacte amb els companys i companyes 
de l’Ajuntament de Tortosa, del Consell Comarcal del 
Baix Ebre i amb els nostres diputats i diputades al 
Parlament de Catalunya i a Madrid. 
Per aquesta raó, perquè sempre estem treballant pel 
poble, no podem fer res més que mostrar satisfacció 
quan veiem que s’avança en la millora del nostre 
poble. Veure com s’ha avançat, i molt, en les obres 
de la rotonda d’entrada al nostre poble per la C-12, 
o veure com aquest fa poc s’ha començat la millora 
d’alguns carrers del nostre nucli antic, son solament 
dues mostres de que el nostre poble avança.
El nostre grup seguirà en la seua dinàmica de propostes 
per millorar Jesús, propostes lògiques, possibles, amb 
sentit comú, això si, fiscalitzant la feina del govern amb 
un sol objectiu, fer de Jesús el millor poble per viure.
Per descomptat, Jesusencs i Jesusenques, aquest 
dies que ens venen de festes de Sant Francesc, sortiu, 
gaudiu, balleu, xaleu sense parar, deixeu el problemes 
aparcats uns dies, això si sempre en responsabilitat.
Recordeu que estem al poble i pel poble, que us 
escoltem i us volem escoltar, el grup municipal del 
PSC, us desitja la millor tardor i unes bones festes!

QUAN ARRIBA LA TARDOR

CASTANYADA 2022

Organitza: EMD  ·  Col·labora: AEJE, AMPA IEDM 

AFORAMENT LIMITAT
Les taules i cadires son limitades i se’n farà la reserva 
per ordre d’inscripció.

 A les 18h
 Concentració a la pèrgola de 

xiquets i xiquetes.
 Disfressa’t i participa als tallerets 

i la gimcana pels carrer del poble 
i els diferents comerços. “Truco o 
trato?”.

 Passadís de Terror només per als 
més valents.

 A partir de les 20h

 Sopar de germanor.
Feu-ne la reserva a les oficines 
municipals abans del 24 
d’octubre indicant quants adults 
i infants.
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#mosparlem

#mosparlem
amb...“

“

PEPE
BORT CHAVARRIA

Nascut a Jesús* l’ 11 de setembre 
de 1942, Pepe posa passió 
en tot allò que fa. Altruista i 

generós a parts iguals. Col·laborador 
incansable: sempre té un sí per tot 
el que se li demana.  Gaudir de les 
seues maquetes i escoltar de la 
seua veu tots els secrets del món de 
l’oli és retornar a les nostres arrels. 
És sinònim d’orgull vers el nostre 
Poble, la nostra cultura i les nostres 
tradicions.

Fer carraus i maquetes dels molins d’oli de Jesús, 
és una circumstància o una passió?
És una circumstància i a la vegada s’ha convertit 
amb una passió.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, aquesta 
seria...? 
Seria a partir de la meua jubilació, l’any 2007. 
Que és quan em dedico durant les meues estones 
lliures a fer carraus, dibuixos... que és on inverteixo 
la major part de les hores del dia.

Qui o què et desperta aquest neguit?
En primer lloc els carraus, per tornar al nostre poble 
la tradició enunciar els actes de l’església per 
Setmana Santa. Cosa que jo recordo de quan era 
escolà. 
Les maquetes sorgeixen de la meva vinculació 
al món de l’Oli, i volia plasmar per mig d’elles la 
importància que van tenir a Jesús els molins d’oli.

I actualment que et motiva?
Primerament, puc dir que amb l’edat que tinc, 
gaudeixo de bona salut, per aquest motiu col·laboro 
amb tantes activitats al nostre poble.
Col·laboro amb diferents activitats durant tot l’any: 
Pessebre Vivent, Catifes del Sagrat Cor, Fira de l’Oli, 

Campament de Vallibona, exposicions de les meves 
maquetes i carraus per diferents poblacions ...

Què t’aporta com a persona?
La satisfacció de poder exposar la meua obra.

Li has descobert alguna vessant inesperada?
Que he arribat més lluny del que jo creia que era 
capaç.

Quins han estat els teus objectius?
Els meus objectius han estat poder-me jubilar amb 
ganes de fer moltes coses tant per a mi com per al 
poble, i sobretot per a la família.

Com et veus d’aquí a 10 anys?
D’aquí a 10 anys en tindré 90, i espero poder gaudir 
de la meua família, i també seguir fent alguna 
coseta de les que estic fent ara.

Què hi trobarem al teu perfil digital?
Tant al Facebook com a l’Instagram, podeu seguir 
totes les activitats que faig.

Quina etiqueta et defineix?
#humil

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
De Jesús sí, des de les maquetes d’oli de JESÚS, i 
la Penya lo Carrau de JESÚS.

* en aquella època els naixements es feien a casa. Pepe va nàixer al que ara és la Farmàcia, que en aquell moment era la casa dels seus avis
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#mosparlem

Així, ser jesusenc per tu significa...?
Soc jesusenc de naixement, igual que la meua 
senyora i els dos fills.
A totes les meves exposicions, sempre parlo del 
Poble de Jesús.
És un orgull ser jesusenc!

Com projectes el nom de Jesús amb la teva 
activitat?
El mateix nom dels meus hobbies ja ho defineixen, 
les maquetes són de molins de Jesús i La Penya lo 
Carrrau recupera la tradició antiga de Jesús.

Què destacaries del poble de Jesús?
Som un poble molt festiu i al mateix temps conserva 
les seues tradicions. La gent de Jesús és molt 
acollidora i de carrer.

I que li manca al poble i a la gent?
Al poble considero que li faria falta un monument en 
commemoració al món de l’Oli i de la Fira de l’Oli. 

En lo seu dia, ja vaig presentar una maqueta de com 
jo faria aquest monument.

Que els demanes als seus representants?
Que segueixen treballant pel nostre poble i intentar 
que anéssim prosperant.

Per acabar ... quin és l’esdeveniment del poble que 
has viscut més intensament (festes, fires, ruta de 
tapes, actes...)
Enguany he viscut molt intensament la Fira de l’Oli 
de les Terres de l’Ebre, per l’èxit que ha tingut 
després de la pandèmia que hem patit. Va haver-hi 
molta participació i molt bon temps.
L’acte de les pubilles va ser un acte molt bonic i va 
lluir molt al lloc on es va fer.
El desig que tinc per les properes Festes de Sant 
Francesc és que les puguem gaudir molt.

11
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Comencem un nou curs escolar 2022/2023 a l’Escola 
Bressol L’Espurna, un curs on les portes es tornen a obrir 
sense limitacions, bombolles ni mascaretes. 
Durant aquestes setmanes els xiquets i xiquetes han 
tingut contacte per primera vegada amb l’escola bressol 
i ens trobem en ple període d’acollida. Una acollida 
respectuosa, tenint en compte les seves necessitats per 
tal que a poc a poc estableixin una seguretat afectiva 
a través de la relació amb la seva educadora i puguin 
gaudir de l’activitat lliure i autònoma per poder construir 
els seus aprenentatges.
Per tant, hem de donar a aquests temps de transició de 
casa a l’escola bressol la delicadesa que necessita. 

Si hi ha un bon traspàs d’informació i una bona relació 
entre la família i l’escola, dins un ambient relaxat i tranquil 
l’estada dels xiquetes i xiquetes a l’Espurna serà més 
amable i relaxada per tots aquells que hi formen part.
No hem de posar temps. Això no és cap cursa, els 
guanyadors seran aquells als qui se’ls hagi respectat la 
velocitat a la que volen anar. 
I, a mesura que van passant els dies, els infants trobaran 
en l’escola bressol uns espais enriquidors per viure 
moments de joc  i de noves experiències d’aprenentatge 
amb la protecció, l’afecte i la seguretat que necessiten.
Bon inici de curs!!!

INICI D’UN NOU CURS ESCOLAR A L’ESCOLA BRESSOL L’ESPURNA 2022/2023
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L’estiu ja quasi s’ha acabat i cal fer un resum de totes les 
activitats que ha portat a terma l’escola i banda Manel 
Martines i Solà, que no han estat poques.
Comencem amb les activitats de Festes Majors on la 
banda i l’escola van estar molt presents. El dissabte 2 de 
juliol la banda va participar en l’acte de presentació de 
les pubilles i hereus. Enguany els nostres representants 
van ser Noemí Botella Gràcia la pubilla, Júlia Vilalta 
Martínez la pubilleta infantil i Izan Moreno Pujol l’hereu 
infantil. En acabar l’acte la banda va fer un petit concert 
acabant amb l’himne de Jesús.
El dissabte 6 de juliol la banda va participar a la Cursa 
Solidària organitzada per l’associació Jesús es mou. 
Va posar música a la sortida i a l’arribada de la cursa 
amenitzant així aquesta jornada solidària.
El diumenge 7 va ser el torn primer de l’orquestra de 
guitarres que va participar en la missa solemne de 
Festes Majors i després la banda a l’acte de benvinguda 
dels nous jesusencs.
El dimecres 13 de juliol, dintre de les festes majors, l’AFA 
de l’escola de música va organitzar un vermut musical 
a La Pèrgola, amenitzat per la Xaranga Los Martines 
de l’escola de música. És la primera vegada que es 
feia aquest acte, però va tenir molta afluència de gent. 
Des d’aquí voldriem donar les gràcies a totes i tots els 
membres de l’AFA per la seva implicació.
El divendres 15 de juliol va ser el torn de l’orquestra Los 
Martines, que feia 2 anys que no es podia fer per causa 
de la pandèmia, però que aquest any va tornar amb més 
força animant i fent ballar al públic del ball de Jesús. 
Es va fer també el tradicional ball de les pubilles amb 
mantons. També voliem donar les gràcies a Electro-Julio 
i a Sisco Paredes que ens fa de tècnic de so i llums tots 
els anys.
I ja per acabar amb els actes de festes, el diumege 17 
de juliol la banda de música i els membres de l’AFA i 
alumnes de l’escola de música van participar a la 
tradicional ofrena de flors i fruits. 

La setmana del 25 al 28 de juliol, i dintre del Festival de 
Música de Tortosa Proto-Fest, es van fer unes masterclass 
amb prestigiosos professors/es que van culminar amb 
un concert el dia 28 amb l’estrena d’una obra inèdita 
del compositor i etnomusicòleg Felip Pedrell a l’Auditori 
que porta el seu nom. L’obra, anomenada In Captivitatem 
Comploratio, fou interpretada per músics professionals 
i amateurs de totes les Terres de l’Ebre, entre ells, la 
nostra professora Jèssica Garcia que participà en les 
masterclass i al concert.
Després de quasi tot l’estiu ja, el dissabte 3 de setembre, 
la banda de música participà a l’Ofrena de Flors i Fruits 
de les Festes de las Cinta acompanyant a les autoritats, 
pubilles i hereus i entitats del nostre poble. Va estar a 
punt de no fer-se per causes climatològiques, però al 
final es va fer, tot i què es va retallar el recorregut degut 
a la pluja.
El divendres 9 de setembre es van fer els actes en 
commemoració de la Diada de Catalunya, i la banda de 
música va participar, com tots els anys interpretant Els 
Segadors davant de l’edifici de l’EMD.
El dilluns 12 de setembre l’escola de música comença 
les classes d’aquest nou curs 2022-23. Un curs que 
comencem amb moltes ganes i amb moltes activitats per 
fer. Enguany com a novetat farem un taller de iniciació al 
ukelele!
I per finalitzar totes les activitats d’aquest estiu, el 
dissabte 17 de setembre la banda participa a l’Ofrena 
de Flors i Fruits de l’EMD de Bítem acompanyant a les 
autoritats, pubilles i hereus i entitats del nostre poble.
Per acabar voldria donar les gràcies a tota la comunitat 
que forma la nostra escola i banda Manel Martines i Solà: 
membres de banda, membres orquestra de guitarres, 
membres AFA, claustre de professors, equip directiu, 
pares i mares per tot el que fan. I també l’EMD de Jesús 
per confiar amb nosaltres.

#emmsdejesús  #bmmsdejesús  #somdejesús

ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
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Iniciem el curs 2022-23 sense restriccions derivades 
de la pandèmia. Recuperem els somriures i les 
abraçades que més ens agraden: les del nostre 
alumnat que es retroba i comparteix les grans gestes 
de l’estiu. Esperant tindre el vent a favor, enlairem 
les classes amb il·lusions i  forces renovades per 
continuar construint l’Institut Escola que volem, un 
centre que continua apostant per l’acompanyament 
personalitzat del nostre alumnat (projecte Fem camí), 
en coordinació amb les famílies,  en la construcció del 
seu projecte de vida personal, acadèmic i professional.  
Una Escola Verda, que té una mirada sostenible i de 
cura del medi ambient. Que aposta pel plurilingüisme, 
participant en projectes Erasmus + i Etwinning. Un 
centre que treballa per projectes, que celebra la fira 
d’exposició d’aquests, que aposta per la Robòtica i 
programació, per la innovació i millora continua, que 
implementa la metodologia STEAM per potenciar 
l’interès de l’alumnat vers les ciències, la tecnologia, 
l’enginyeria i les matemàtiques...  
Com és habitual, ja des de l’inici de curs, el dia a dia 
del centre ha estat molt actiu. Us convidem a visitar 
el nostre web i el compte de Twitter (@IEDMangrane) 
per poder ampliar aquestes informacions i les que 
destaquem a continuació

Així, el passat dimarts 6 de setembre es va engegar el 
curs 22-23 amb el següent calendari escolar:

 • Inici de curs: 6 de setembre infantil i primària; 7 
de setembre ESO.

 • Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2022 

al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
 • Vacances de Setmana Santa: del 3 al 10 d’abril 
del 2023 (ambdós inclosos).

 • Fi de curs: 20 de juny de 2023 ESO; 22 de juny 
infantil i primària.

El Consell Escolar Municipal de Tortosa, a partir del 
calendari per al curs 2022/23, ha aprovat les festes 
de lliure disposició pels centres d’educació primària i 
secundària del municipi. Seran les següents:

 • 31 d’octubre del 2022
 • 9 de desembre del 2022
 • 20 de febrer del 2023
 • 2 de maig del 2023
 • 26 de maig del 2023 (només ESO)

#IEDM_ALVENT
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Torna el setembre i amb ell l’inici del curs escolar. Al 
CEE Sant Jordi hem iniciat amb l’alegria, les ganes, 
l’empenta, la il·lusió,... que ens caracteritza a tots i 
totes les professionals del centre. 
Durant la primera setmana hem convocat a les famílies, 
tant des de l’equip directiu com des de les aules, 
per explicar les qüestions organitzatives generals 
del centre i particulars de cada aula. Per nosaltres 

és molt important l’assistència de les famílies a 
les reunions així com la seva implicació i el treball 
conjunt família-escola que se’n deriva en el procés de 
desenvolupament de l’alumnat. Com diu el proverbi 
africà “Per educar a un infant cal la tribu sencera.”

Volem aprofitar per donar una calorosa benvinguda a 
les noves famílies i desitjar a totes un bon curs 22-23.

EDUCAR AMB EL COR DEIXA PETJADA
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El dia 9 de setembre, a les 19.30 hores, es va dur 
a terme la commemoració de la Diada de Catalunya 
al nostre poble.

Josep Vericat Vidal, Director Tècnic de la Llar 
Residència Icària - Fundació Mercè Pla,  va pronunciar 
la conferència “Jesús: Poble Inclusiu”, apropant-nos 
al dia a dia de l’equipament Icària al nostre poble.

La Fundació Mercè Pla, amb més de 40 anys de 
recorregut, és titular d’un ampli ventall de serveis, 
tots ells orientats a millorar la qualitat de vida de 
les persones ateses i també de les seues famílies; 
amb la missió de vetllar per l’atenció social, en 
l’àmbit de les Terres de l’Ebre, de les persones amb 
discapacitat i persones en situació de dependència 
mitjançant els seus drets.

L’Equipament Icària, ubicat a Jesús des de fa 
13 anys, acull un Centre Ocupacional i una Llar-
Residència, que ofereix suport d’atenció diürna i 
vida independent, equivalent a la pròpia llar a 24 
persones, per tal d’afavorir la seua inclusió en 
l’entorn comunitari.

Inclusió i integració van ser els eixos que van 
conduir la xarrada. En paraules del conferenciant, 
citades textualment: 

“En el nostre cas, quan parlem d’Integració entenem 
que  les persones amb necessitats s’han d’adaptar 
al sistema, a la societat que ja existeix. 

Quan parlem d’Inclusió és el sistema i la societat 
les que s’adapten per atendre les necessitats 
d’aquestes persones. 

La Fundació Mercè Pla per tal de fomentar la inclusió 
de les persones que atenem va apostar en el seu 
moment per la creació de serveis a la comunitat, 
dintre de les poblacions, amb la finalitat d’apropar 
aquests serveis a les persones. Unitats de 

convivència petites, a peu de carrer, per tal d’afavorir 
el procés d’integració d’aquestes persones a la 
comunitat per arribar a la plena inclusió. 

En el cas del poble de Jesús van ser anys de ser 
presents, de participar però no de manera totalment 
activa sinó principalment com a espectadors. La 
finalitat era donar-nos a conèixer, que coneguessin 
el col·lectiu, la discapacitat, trencar estigmes, 
calmar pors... De canviar aquella frase pel carrer 
de ‘aneu a passejar pel solet?’ a la de ‘aneu al 
Casal a fer esport’. De cercar oportunitats, crear 
vincles, de posar nom i cognom a les persones que 
atenem. En aquest temps, tant l’Ajuntament com 
les associacions, comerços i particulars ens van 
brindar tot el suport i esforç per poder participar…

A poc a poc, el paper d’espectadors ha anat canviant 
cap a un paper més participatiu. Hem passat, com 
a exemple, de gaudir de les catifes de corpus a 
participar en la seva elaboració. Hem passat de 
gaudir d’algun espectacle dels alumnes de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané a organitzar una exhibició 
de boccia per als alumnes d’aquest institut escola, 
a participar activament a la setmana de l’Activitat 
Física i de la Salut, a posar les tant esperades 
(sobretot pels xiquets i xiquetes del poble) parades 
engalanades de venta de castanyes i moniatos a la 
Castanyada i roses i detallets a Sant Jordi....

Exemples de fets, situacions i accions que ens 
porten a afirmar que el poble de Jesús és un poble 
inclusiu”.

Per cloure l’acte, la Banda Manel Martines i Solà 
va interpretar Els segadors, himne nacional de 
Catalunya.

A totes les persones que vau fer possible una nova 
Diada al nostre poble, moltes gràcies!

CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL 11 DE SETEMBRE
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Després de dos anys sense poder-la celebrar com 
cal, per fi va arribar l’hora de la Festa Major més 
esperada. Dies, molt necessaris, farcits d’activitats 
i trobades en colles d’amics i família que ens fan 
deixar de costat la rutina del nostre dia a dia. Dues 
van ser les apostes importants d’enguany de l’EMD 
i la Secció de Festes. Un únic abonament popular 
i per a tothom igual al preu de 25 euros, i la nova 
ubicació del recinte del ball ubicada dintre l›espai 
que ens ofereix la plaça del pavelló més la part de 
carretera entre Jesús i Roquetes.
El dissabte, 2 de juliol, va tenir lloc la recepció i 
signatura del llibre d’honor a càrrec del pregoner 
de la Festa. Enguany a càrrec del nostre pilot més 
internacional, Jeremy Alcoba Ferrer. Tot seguit, 
una plaça repleta de gom a gom, presenciava la 
proclamació de pubilles i hereus i gaudia de les 
paraules del nostre pregoner. Actuació de la Banda 
de Música Manel Martines i Solà i per cloure l›acte 
l›espectacle de focs a càrrec dels 7 Cervells.
El dijous, 7 de juliol, inauguració de «Bòreas», 
exposició de pintura d’en Tines i lliurament del 
programa i el panoli de la Festa Major.
El divendres, 8 de juliol, concentració de penyes i 
colles del poble per iniciar el «Correbars». Ja a la 
nit, ball amb l›orquestra «Atalaia» i imposició del 
fermall a pubilles i hereus.
El dissabte, 9 de juliol, al matí s›inaugurava l›Espai-
Museu Joan Panisello. L’Associació Cultural i 
Ecologista Sant Josep era l’encarregada al migdia 
del vermut i l’aperitiu. Amb forces carregades era 
el moment de conjugar la part solidària i esportiva. 
L’Associació Jesús es Mou organitzava la marxa i 
cursa dels 5 i 10 km pels carrers del poble. A la 
nit era el moment del ball en honor de les pubilles i 
hereus amb l’Orquestra Himàlaia.
El diumenge, 10 de juliol, al matí missa major 
en honor al nostre patró seguida de la Festa de 
Benvinguda als Nous Jesusencs, on donem la 
benvinguda als nascuts i nascudes l’any 2021. A la 
mateixa pèrgola, els 7 Cervells van preparar el ball 
de vermut. Ja a la tarda la Xaranga Xino-Xano en la 
seva música anunciava pels carrers l’arribada de 
l›esperat Cosso Iris.
Concentració de carrosses a la Plaça dels Bous 
per desfilar fins a una Avinguda Molins del Comte 
repleta de gent.
El dilluns, 11 de juliol, a primera hora posada de 
carros i carretes a la plaça de bous i Concurs de 
Tractors amb la col·laboració de Soldebre. Al migdia 
els 7 Cervells a la pèrgola ja tenien preparada la 
gimcana i els jocs de carrer pels més petits. A la 
tarda, bous i bou embolat de la Ramaderia Fernando 
Mansilla i al pavelló exhibició de patinatge a càrrec 
dels alumnes del Club Patí Jesús.
El dimarts, 12 de juliol, matinal de Jocs Esportius 
i Tradicionals organitzats per l›Associació Josep 

LA FESTA MAJOR MÉS ESPERADA
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Puig. Al migdia a la pèrgola l’Associació de Dones 
organitzava la musclada, el concurs de pizzes i un 
dinar de germanor. Abans del dinar es va escollir 
l›alcaldessa. Enguany va ser escollida la Sra. Ma 
Cinta Panisello. Música per pair el dinar i desfilada 
fins als bous. Allí bous i bou embolat de la Ramaderia 
Germans Príncep. A la mitja part dels bous es va dur 
a terme el concurs infantil de retalladors.
El dimecres, 13 de juliol, matinal d’inflables amb 
l›espectacular «Megalodón». Al migdia cervesada 
popular a càrrec de l’AFA de l’Escola de Música. Ja a 
la tarda «XXXI Concurs Popular de Truites» seguit de 
la XXXVII edició de la gran «Paella Popular d’Arròs». 
Després de sopar música amb l’Orquestra Samurai.
El dijous, 14 de juliol, al matí es portava a terme la 
tirada de birles «Memorial Ramon Lapeira» organitza 
pel Club Birles Catalònia de Jesús amb la participació 
d›equips de la lliga de les Terres de l’Ebre. Al migdia 
cervesada popular al Bar Restaurant la Gela. A la 
tarda tocava homenatjar la gent gran del poble. 
Acompanyats de «Joseret i la seva rondalla» vam 
visitar la Llar Icària i l’Hospital de la Santa Creu, 
per després realitzar la missa i el sopar per a la 
Gent Gran. Allí es va fer un reconeixement als avis 
de més edat de la festa, al matrimoni més vell del 
poble i a les parelles que celebren les seves noces 
d›or. Mentrestant les penyes i colles es trobaven a 
la pista de ball per celebrar el sopar de germanor. 
Abans de sopar es feien públics els premis del 
concurs de rebosteria, patrocinat per Ous Ferré. A 
la mitja part arribava a Jesús la festa HappyStar on 
Tour 2022.
El divendres, 15 de juliol, trencada d’olles per als 
més petits de la casa seguida de la tradicional 
cervesada de la Penya Barcelonista de Jesús. Ja a 
la tarda bous de la Ramaderia Germans Príncep. A 
la nit, a la pista d’estiu, millors versions musicals 
en rigorós directe a càrrec de Los Martines. Uns 
moments de descans i per allargar la nit fins a la 
matinada, espectacular actuació de l’Orquestra La 
Tribu.
El dissabte, 16 de juliol, al migdia cervesada al 
Bar Modern. A la tarda preparatius de l’estofat i 
missa en honor a Sant Cristòfol. Ja a la nit, sopar 
de l’estofat de bou i els magnífics focs d’artifici a 
càrrec dels 7 Cervells. Per acabar la nit, ball amb 
l›orquestra Nueva Etapa. A la mitja part lliurament 
de premis del circuit de penyes.
La tarda del diumenge, 17 de juliol, tenia lloc 
l›ofrena de flors i fruits a Sant Francesc, patró del 
poble. La imatge del Sant va ser portada pel CF 
Jesús Catalònia pel campionat de lliga i l’ascens 
a 2a catalana. Molta participació en una nova 
demostració de solidaritat del poble de Jesús i de 
les seves entitats.
No voldria acomiadar-me sense agrair als comerços 
i entitats que col·laboren en nosaltres per tirar avant 
aquests dies de festa major. També al CF Jesús 
Catalònia donant el servei de barra les nits de ball. 

A tots vosaltres, posseïdors de l›abonament i taules 
del ball, per la confiança dipositada en nosaltres. 
I ja per últim, agrair la gran tasca de la Secció de 
Festes i col·laboradors per tirar endavant tots els 
actes del replet programa.
I després de l’estiu preparem-nos per les festes 
patronals!
Fins aviat!

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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El passat dissabte 9 de juliol, en el marc de la 
Festa Major, es va inaugurar l’ESPAI-MUSEU Joan 
Panisello, situat a la 2a planta de l’Edifici de la 
Immaculada. 

L’acte de presentació de l’Espai-Museu va congregar 
multitud de persones de tot el territori, moltes de 
les quals relacionades amb el món de l’art i de 
la cultura. També va despertar, com no podia ser 
d’una altra manera, un gran interès per part  de 
nombrosos mitjans de comunicació: teles, ràdios i 
premsa escrita.

Joan Panisello va fer un repàs a la seua història 
artística que no es pot desvincular de la personal: 
des dels seus orígens, de ben menut, amassant pa 
amb sa mare, fins a l’actualitat, passant per escoles 
d’art com alumne, com a professor, explicant les 
tècniques més excepcionals i recordant algunes 
de les innumerables exposicions i reconeixements 
aconseguits després de tant dilatada carrera 
professional. Per la seua banda, el Sr. Víctor 
Ferrando, Alcalde de Jesús, no va voler deixar 
passar l’ocasió per agrair la generositat de Joan 
en la cessió de les obres i l’esforç realitzat pels 
diferents consistoris implicats en fer realitat aquest 
impressionant Espai-Museu.

Després va ser un autèntic luxe poder escoltar de 
primera mà les descripcions que el propi artista feia 
de les seues obres, la tècnica, les característiques, el 
significat de les creacions, anècdotes relacionades 
amb elles. Unes explicacions que van enlluernar al 
públic assistent que atapeïa l’Espai-Museu.

Joan Panisello està considerat internacionalment 
com un dels creadors més destacats de la nostra 
època en l’art ceràmic, tant per l’originalitat de les 
seves formes com per la variadíssima coloració 
de les peces. No en va a realitzat més de 300 
exposicions arreu del món, ha editat més de 1500 
publicacions i ha guanyat 32 premis (nacionals i 
internacionals), alguns dels més prestigiosos han 
estat ser elegit membre de l’Acadèmia Internacional 
de la Ceràmica o la Creu de Sant Jordi.

Pel que fa a l’exposició consta de 50 obres de les 
diferents etapes creatives de la vida de l’artista. 
Trobem ceràmiques en volum, ceràmiques murals 
i escultures, i col·leccions entre altres com, 
Binomi arbre-home, Raku i Ovnis en família. També 
s’explica de manera didàctica el procés de creació 

ESPAI-MUSEU JOAN PANISELLO
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de les obres així com els instruments i tècniques 
utilitzades. A més trobem part de l’arxiu documental 
de la col·lecció personal de l’artista com llibres, 
revistes, catàlegs, cartells, material audiovisual, 
fotografies i publicacions del camp de l’art. El Poble 
de Jesús agraeix molt sincerament el llegat de Joan 
Panisello i família. 

Recordem que aquest espai cultural de gran vàlua, 
permet 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.

Podeu trobar més detalls a:

https://joanpanisello.blogspot.com/2022/06/
espai-museu-joan-panisello-al-poble-de.html

 

Pere Panisello Tafalla
Regidor de Cultura
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A la Festa Major es va inaugurar l’exposició de pintura 
“BÒREAS”, de l’artista Tines. Durant tot l’estiu 
hem pogut gaudir de les seues obres modelades 
al vent. A les Festes de Sant Francesc prendrà el 

relleu l’exposició de l’Associació de Dones de Jesús 
“LABORS” i l’exposició fotogràfica col·lectiva de Di-
Llums d’Arts al Forn “MIRADES ENTRE VEÏNS”, amb 
la presència d’obres de l’artista local Vicent Pellicer.

EXPOSICIÓ DE PINTURA “BÒREAS”
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ARRIBEN DEL 30 DE SETEMBRE AL 4 D’OCTUBRE LES FESTES EN 
HONOR A SANT FRANCESC 2022

Del 7 al 9 d’octubre el nostre poble acollirà la
9a edició del Festival d’Intervencions Efímeres A Cel Obert. 

Per commemorar el centenari de la mort del músic i compositor tortosí Felip Pedrell, el 
tema vehicular d’aquesta edició és el ritme.

Les instal·lacions efímeres que es podran visitat a Jesús son:
1- SOLEIL DES JARDINS, al Claustre de l’edifici de la Immaculada, Espai Immart
2- ESPERANÇA, al Pati de les Carmelites Descalces

Dissabte dia 8, a les 11.00 h Presentació del Festival A Cel Obert a l’EMD de Jesús, 
al Claustre de l’edifici de la Immaculada (Espai Immart).

Tot seguit podreu descobrir què amaguen l’edifici de la Immaculada i el Convent de les 
Carmelites Descalces.
Visita a càrrec de l’historiador Hilari Muñoz.
Sortida des del Claustre de l’edifici de la Immaculada.

Activitat gratuïta amb places limitades! Inscriviu-vos a info@acelobertfestival.cat 
(indiqueu els vostres noms, la visita i el dia que hi voleu assistir).

Diumenge dia 9, a les 10.30 h visita a càrrec de l’historiador Hilari Muñoz
(places limitades)

A CEL OBERT

Igual que a les festes d’estiu, arriben sense cap 
restricció les festes en honor a Sant Francesc. Dies 
intensos i replets d’actes per compartir-los al costat 
dels nostres. Actes culturals, esportius, tradicionals 
i musicals ompliran el programa d’actes que més 
avall podreu consultar sencer. Com a novetat enguany 
podreu comprovar que totes les actuacions musicals 
s’han concentrat a la pèrgola i al Pati de la Immaculada. 
La Secció de Festes ja portàvem en ment feia temps, 
sobretot la nit del dissabte, no haver de tallar la tarda/
nit del dia de les paelles per haver de marxar a preparar-
nos per a anar al ball. Després d’un dia tan intens, ens 
adonàvem que moltíssima gent ja no acudia. Enguany 
el dissabte després d’una tarda moguda, oferirem a 
la gent poder-se quedar a sopar a la mateixa pèrgola, 
per continuar després en més música per a totes 

les edats. També voldria destacar l’aposta forta per 
les actuacions de divendres. El cantautor de les 
Terres de l’Ebre Joan Rovira amb format acústic serà 
l’encarregat d’obrir el foc divendres, seguit d’un grup 
jove de versions a les files del qual toca un jesusenc, 
“Compromiso 0». Des d’aquí animar-vos a participar 
de tots els actes i retrobar-nos al voltant d’un ball o 
una taula. També demanar-vos repetir el civisme i bon 
ambient viscut tots junts a festes d’estiu, i mostrar 
així un cop més a la moltíssima gent que ens vista 
el bon ambient de poble que ens caracteritza i ens 
fa tan especials. Bones festes patronals i visca Sant 
Francesc.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes
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ProgramacióFESTES PATRONALS
DIJOUS, 29 SETEMBRE
17.30h Contacontes “El Monstre de colors va a l’Escola”, a càrrec d’Ainhoa Alcázar Giner. Després hi haurà una 

activitat relacionada amb la narració. Lloc: Biblioteca de Jesús.

DIVENDRES, 30 SETEMBRE
18.00h Xarrada i ús d’equips de Radioaficionats, emissores de 27 Mhz CB, emissores de VHF i UHF, i decamètriques 

per llargues distancies, i walkies PMR.
 Esperem la vostra assistència, sense límits d’edat, la radioafició és per a tots i totes, ni importa l’edat 

ni el sexe.
 Organitza: Grup27 MontCaro Radio i EMD de Jesús. Lloc: Pèrgola Pati Immaculada.

20.00h Inauguració de les exposicions:
 Exposició de manualitats realitzades per l’Associació de Dones de Jesús.
 Horaris exposició.
 Divendres, 30 de setembre, de 20.00h a 21.00h. Dilluns, 3 d’octubre, de 19.00h a 21.00h.

 Dissabte, 1 d’octubre, d’11.00h a 13.00h  Dimarts, 4 d’octubre, de 16.00h a 19.00h.
 i de 17.00h a 19.00h.

 Diumenge, 2 d’octubre, de 12.00h a 13.00h.

 Organitza: Associació de Dones de Jesús.

 Mirades entre Veïns, exposició fotogràfica col·lectiva de Di-Llums d’Arts al Forn. Amb obres de l’artista 
local Vicent Pellicer.

 Divendres, 30 de setembre, de 20.00h a 21.00h.  Dilluns, 3 d’octubre, de 19.00h a 21.00h.
 Dissabte, 1 d’octubre, d’11.00h a 13.00h   Dimarts, 4 d’octubre, de 16.00h a 19.00h.
 i de 17.00h a 19.00h.      
 Diumenge, 2 d’octubre, de 12.00h a 13.00h.  Del 5 al 13 d’octubre, de 9.00h a 14.00h,
        i els dijous de 16.30h a 18.30h.

 Lloc: Espai d’Exposició ImmArt (1a planta Edifici Immaculada).

20.30h Premi Jesusenc de l’Any i Premi a la Trajectòria.
 Lliurament del guardó del Jesusenc de l’Any corresponent a l’any 2021.
 Organitza: EMD Jesús.

 Lliurament del Premi a la Trajectòria.
 Organitza: Associació Josep Puig. Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús.

23.30h Acústic de Joan Rovira. Gaudirem en format acústic dels seus millors temes i d’alguna primícia del nou disc.
 Entrada gratuïta. Lloc: Plaça Pati Immaculada.

1.00h Compromís 0. Grup de versions de hits de la música catalana, castellana i anglesa.
 Entrada gratuïta. Lloc: Plaça Pati Immaculada.

La Secció de Festes oferirà servei de barra.

DISSABTE, 1 D’OCTUBRE
11.00h - 13.00h Parc d’atraccions infantil. Lloc: Plaça Pati Immaculada.

A partir de les 11.00h Cervesa solidària.
 La recaptació anirà destinada a la investigació del càncer infantil de la mà de l’Hospital Sant Joan de 

Déu de Barcelona.
 Organitza: Associació Jesús es Mou. Lloc: Pèrgola

12.30h XVI Concurs Popular de Paelles. Obert a tothom.
 Lloc: Plaça i Pèrgola Pati Immaculada.



15.45h Bingo solidari.
 La recaptació anirà destinada a la investigació del càncer infantil de la mà de l’Hospital Sant Joan 

de Déu de Barcelona.
 Organitza: Associació Jesús es Mou. Lloc: Pèrgola

16.00h Moments de Ball de Festa Major amb Sisco Paredes.
 Lloc: Plaça Pati Immaculada.

16.00h Final del Concurs de Guinyot.
 Lloc: Plaça Pati Immaculada.

17.30h Festa SAGRANTANA amb la millor música dels 80 fins l’actualitat.
 Gaudirem amb les millors versions musicals de tots els temps. 
 Lloc: Plaça Pati Immaculada.

21.00h Sopar de “Jo poso”.
 Per continuar la festa, oferim la possibilitat de sopar al mateix recinte a totes aquelles colles/penyes que 

ho desitgin.

23.30h Actuació del DJ Eduard Ventura.
 Entrada gratuïta. Lloc: Plaça Pati Immaculada.

01.30h Actuació del DJ Dani Fernàndez.
 Entrada gratuïta. Lloc: Plaça Pati Immaculada.

La Secció de Festes oferirà servei de barra.

DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE
11.30h XIII Milla Urbana de Jesús.
 Cursa oberta a tothom. 
 Recorregut: Avinguda Molins d’En Comte, Pl. De la Creu i C. Daniel Mangrané.
 Organitza: EMD Jesús, Consell Esportiu Baix Ebre, Associació Josep Puig i Club Atletisme Terres Ebre.

16.00h Presentació dels equips de Futbol Base del Club Futbol Jesús Catalònia.
 Lloc: Camp de la Santa Creu.

17.00h Partit de Futbol.
 Filial CF Jesús Catalònia VS Ametlla B
 Lloc: Camp de la Santa Creu.

20.15h Cercavila sense foc de la Cort infernal que participa en el correfoc.
 Recorregut: des de la Masia (Pg. Josep Puig), Ctra. Jesús a Roquetes, Av. Molins d’en Comte i C. Daniel 

Mangrané fins la Pèrgola.

20.30h Versots.
 En ells es repassarà l’actualitat del poble des d’un punt de vista irònic i satíric. Esteu tots invitats a escoltar-

los!
 Lloc: Davant l’Església Parroquial.

 A continuació Carretillada infantil a càrrec dels Diablons i Tabalerets 7C.
 Lloc: Davant l’Església Parroquial.

Seguidament correfoc del Ball de Diables 7 Cervells de Jesús.
Recorregut: C/Daniel Mangrané, Pl. de la Creu, Av. Molins d’en Comte, C/Séquia, C/Vinebre i Pl. Bous.

Els 7 Cervells fem saber,
gent de Jesús i voltants
diumenge dia 2 a les 20.30h es diran coses 
importants

Davant l’església parroquial 
lectura els versots

espectacle fenomenal
per a llestos i capsots

Hi haurà paraules d’amor
i també algun moc
veniu amb la roba adequada
que després hi haurà correfoc



A càrrec de l’Associació Cultural 7 Cervells.
Es recorda als participants del correfoc l’obligatorietat de l’ús de roba i materials adients per aquest tipus 
d’espectacle. 
Es demana que tots els veïns del recorregut protegeixin els vidres i portes de les façanes i també es recomana 
desconnectar les alarmes durant el correfoc.

DILLUNS, 3 D’OCTUBRE
20.00h Cinema amb la projecció del capítol 12 del documental “Jesús en el temps”, últim episodi del segle XX. Què 

ens recordarà fets i gent del nostre poble dels anys 1998/99. A càrrec del Sr. Paco Fuentes, Sr. Sisco 
Paredes i Mossèn Paco Vives.

 Lloc: Sala Jordi Brull de l’EMD de Jesús.

DIMARTS, 4 D’OCTUBRE
10.00h Campanades al vol en honor al nostre patró Sant Francesc. 

11.00h Missa solemne celebrada en honor del nostre patró Sant Francesc d’Assís. A continuació, processó pels 
carrers del poble.

14.00h Dinar de Germanor per als associats del Casal de Jubilats Sant Francesc, al qual hi assistiran autoritats i 
entitats invitades pel Casal.

 Preu tiquet: 15€ socis i 28€ no socis.
 Organitza: Associació de Jubilats Sant Francesc. Lloc: Pèrgola Pati Immaculada.
 A continuació sessió de ball social a càrrec de Sisco Paredes. 
 Organitza: EMD de Jesús. Lloc: Plaça Pati Immaculada.
 Obert a tothom.

XVI Concurs Popular de Paelles
Data límit d’inscripció: dimecres, 28 setembre, fins les 14h, a les Oficina Municipal de l’EMD 
de Jesús.
Al moment de realitzar la inscripció s’ha de dir per a quantes persones serà la paella que es 
realitzarà. La Secció de Festes repartirà taules i cadires.
Cada participant haurà de portar l’arròs, ingredients i utensilis necessaris per confeccionar 
la paella.
Està prohibit fer foc al terra, s’ha de portar paellero de butà.
Hi haurà 3 premis. El jurat estarà presidit pel nostre cuiner Jordi Curto. 
Lloc: Pati Immaculada.

Aquest programa d’actes es pot consultar a la web de l’EMD de Jesús:  http://www.jesus.cat    

Pel fet d’assistir als actes de les Festes de Sant Francesc, 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.
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TORNEN ELS CAMPAMENTS DE JESÚS A VALLIBONA
L’any 2001, després d’uns anys en que ja es 
feien campaments, va començar a Vallibona una 
fantàstica experiència: un grup de xiquetes i 
xiquets 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 hem 
tornat:  del 30 de juliol al 5 d’agost. L‘Esplai 
Sant Francesc de Jesús ha ofert a 36  xiquetes i 
xiquets 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 kilòmetres 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…

Una nova experiència que tornarem a repetir!!
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ESTIU MOGUT EN MOLT DE FOC!
Los 7C van iniciar la seua participació  a les Festes 
Majors de Jesús 2022 diumenge amb  el ball de 
vermut, amb cervesa i aperitius variats per a tots 
los assistents a La Pèrgola, també va sortir el botí 
per si alguna xiqueta o xiquet volia donar-li el seu 
xumet. Dilluns era el torn per als més menuts amb 
la gimcana infantil. I ja per  acabar, però no menys 
important, i com a cloenda de Festes, los 7C  vam 
muntar i disparar un espectacular castell de Focs per 
acomiadar les Festes 2022.
Aquest estiu la temporada de correfocs va començar 
molt forta. El 28 de juliol los 7 cervells vam cremar a 
Camarles. La plaça del Bar Soterrani estava plena de 
camarlenques i camarlencs eufòrics en ganes de ser 
cremats, estaven fora de si! Cal recalcar que algun va 
acabar amb el cul cremat!! Esperem tornar l’any que 
ve!
Sense temps per descansar el 30 de juliol los 7C vam 
fer cap al Perelló. Allí vam celebrar els 25 anys dels 
diables Foc a la metxa conjuntament amb els diables 
dels 7 Pecat capitals, els diables d’Aldaia i els diables 
Minotaure. Vam encendre el Perelló i al final hi va haver 
ball i musiqueta per fer germanor entre diables.
El 14 d’agost els diables i Hydracus vam participar en el 
correfoc d’Amposta. A la part final vam fer una encesa 
conjunta al pont penjant, una imatge impressionant de 
veure.
Una setmana després, el 26 d’agost, Hydracus va 
sortir a terroritzar les cerverines i els cerverins al més 
que famós AQUELARRE. Aquesta festa en homenatge 
a les bruixes i éssers místics. Tots els assistents van 
quedar sorpresos amb el posat de la nostra bèstia i la 
gran capacitat de produir foc que té. Hydracus va fer 

un gran paper per la capital de la Segarra, però tant sí 
va deixar la pell en l’esforç que quasi perd un dit!
Per la Cinta els diables 7 cervells conjuntament amb 
Hydracus vam participar la XXXIX Ebrecorrefoc. Aquest 
any vam poder participar en el concurs d’enceses i 
per un pèl obtenim la victòria. Però no va poder ser, i 
el Drac de Santa Margarida de la Riera de Gaià es va 
endur el premi, felicitar-los i esperem poder-nos topar 
amb ell en futures edicions. Durant el correfoc hi va 
participar bastant gent, així que els diables van estar 
distrets intentant cremar algun tortosí. Esperem, però, 
l’any que ve a poder acabar cremant a la plaça de 
l’ajuntament.
Aquest estiu, novament, el casal d’Estiu 7C va oferir 
els seus serveis per 23è estiu consecutiu! Durant dos 
mesos, cada setmana moltes xiquetes i xiquets han 
xalat duent a terme les diferents activitats ofertes, 
tot i la situació d’excepció. Gràcies tant als nostres 
monitors per la feina feta, com a les famílies que heu 
dipositat la confiança en el casal.
El dia 17 de setembre anem amb Hydracus al Vendrell 
on es trobarà amb 30 bèsties i segurament no les 
deixarà indiferents.
En resum fem un balanç de la temporada positiu, però 
jesusenques i jesusencs això encara no ha acabat, per 
Sant Francesc els diables 7 cervells.
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.
 

Salut i Foc!!
- Junta 7C- 



Amb aquest lema l’ANC ha convocat la manifestació 
d’aquest any, posant de relleu dos dates molts 
significatives per a Catalunya com: L’11-S i l’1-O.

Una Diada no exempta de polèmica, ja que el president 
de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, 
va manifestar que no assistiria a la manifestació 
de la Diada que organitza l’ANC, explicant que no 
considerava coherent l’enfocament dels organitzadors 
i que seria una manifestació contra els partits polítics 
i les institucions, no pas contra l’estat espanyol.

L’ANC ha fet una crida a la no-rendició, a la lluita 
continuada de la societat civil i a avançar cap a la 
independència, més enllà dels partits polítics.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu,  va lamentar la 
posició del president Aragonès i, en declaracions a 
VilaWeb, va  criticar aquesta decisió: “No s’entén que 
el president del govern de Catalunya es faci la foto 
amb el govern de Madrid i no se la vulgui fer amb 
centenars de milers de catalanes i catalans demanant 
independència, una reivindicació que el seu partit 
porta al programa electoral.” I ha afegit: “L’ANC lluita 
a favor de la independència, no pas contra ningú, però 
no avalarem l’autonomisme.”  

El dia 11 S vam anar cap a Barcelona a manifestar-nos, 
com ja venim fent molts d’anys, per la Independència 
de Catalunya. La manifestació va tornar a ser un 
èxit,  exigint als partits independentistes, amb 
majoria al parlament de Catalunya, que tenen el 
mandat democràtic per culminar el procés cap a la 
Independència.

Quin goig veure les riuades de gent amb estelades, 
posant de manifest que aquesta divisió de 
l’independentisme, que alguns proclamen, no existeix 
al carrer. La gent, com diu Vicent Partal, « Hem donat 
un monumental  cop de puny sobre la taula i l’ANC 
ha marcat un objectiu clar per canviar la dinàmica 
derrotista creada pels  partits»

La manifestació, tot un èxit, 700.000 persones! Ha 
quedat demostrat, una vegada més, que la societat 
civil segueix disposada a manifestar-se amb força per 
defensar els seus drets fonamentals, per oposar-se a 
la repressió de l’Estat espanyol i a l’immobilisme dels 
partits independentistes.

El missatge  de la intervenció de la presidenta de 
l’ANC, Dolors Feliu, va ser contundent,  «Demanem als 
nostres representants sinceritat, valentia i decisió per 
assolir la independència. I si no ho fan ells, estem 
determinats a utilitzar les eleccions i el vot per fer-la. 
Dependència o eleccions»

El desànim  que teníem en veure com anaven les 
coses, el dia 11 S es va transformar en una força 
renovada. Vam tornar a casa cansats però molt 
contents, en veure que la gent hi som. Ara cal que els 
partits prenguin nota.

Arran de l’èxit de la manifestació, el president 
Aragonès convoca una reunió amb l’ANC, OMNIUM i 
AMI. L’Assemblea demana al govern, als partits i a 
les institucions de fer una declaració d’independència 
el segon semestre del 2023, coincidint amb la 
presidència espanyola de la Unió Europea. La 
resposta de la consellera de la presidència, Laura 
Vilagrà, és que malgrat compatir objectius, consideren 
que ara mateix només hi ha una estratègia definida 
que és la taula de diàleg. L’ANC qualifica la resposta 
d’immobilista. La proposta de l’ANC és buscar el 
moment per sortir  «del dia de la marmota en que s’ha 
instal·lat l’independentisme en les institucions.

Ara, de moment, ens queda una altra data, no sols per 
recordar, sinó per reivindicar el que vam fer l’1 O: Vam 
votar, malgrat les actuacions de les forces repressives 
i vam guanyar.

ENDAVANT REPÚBLICA CATALANA!!!
JESÚS x LA INDEPENDÈNCIA

11-S, 1-O TORNEM-HI PER VÈNCER: INDEPENDÈNCIA
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INICIANT TEMPORADA, SEGUIM
ASSIDE, després de la pausa estival, iniciem la 
nova temporada amb les energies renovades per 
continuar treballant per la plena inclusió de les 
persones amb discapacitat del Baix Ebre i Montsià. 
Ho fem des de molts vessants i buscant sinergies 
amb altres entitats.

Enguany hem continuat presentant una proposta 
als Pressupostos Participatius de Jesús per seguir 
eliminant barreres arquitectòniques. Us demanem 
una vegada més el vot per anar avançant en el llarg 
camí per aconseguir que Jesús esdevingui un poble 
on tothom es pugui moure lliurament.

Ens estrenem en els Pressupostos Participatius 
d’Amposta on hem presentat una proposta 
d’eliminació de barreres arquitectòniques al 
municipi. Les votacions s’iniciaran l’11 de 
novembre. Esperem tingui tan bona acollida com 
les que hem presentat fins ara a Jesús i Tortosa. 
A banda, estem col·laborant amb el consistori amb 
el Pla d’Accessibilitat Municipal. Encara hi ha molta 
feina a fer arreu per aconseguir  que els pobles 
ebrencs siguin accessibles!

Hem mantingut contactes amb Obre’t Ebre, 
associació juvenil sense ànim de lucre, per valorar 
la viabilitat que algun jove d’ASSIDE pugui participar 
en els programes de mobilitat internacional que 
promouen, i també per potenciar la col·laboració 
mútua. 

Vam participar en el sopar final de temporada que 
van organitzar els professionals de Ràdio Tortosa a la 
mateixa seu per totes les persones col·laboradores. 
Aquesta temporada, a partir de l’octubre, tornarem 
a emetre mensualment, “Una Mirada Inclusiva”, 
amb més històries de persones empoderades, 

malgrat les dificultats extres que han de superar, i 
amb les novetats que es produeixin en el món de la 
discapacitat.

Hem mantingut una 1a reunió amb el nou director 
del Parc Nacional del Port, Antoni Curcó, per tal de 
col·laborar en el projecte d’accessibilitat de varis 
indrets del Port, en concret, la zona de pícnic del 
Mas de la Franqueta (Orta) i de Cova Avellanes 
(Roquetes), i per atendre altres peticions prèvies. 
Aviat tindrem la 2ª ja a nivell tècnic.

Hem realitzat una reunió amb el cap de la 
Representació Territorial de l’Esport a les TE, Joan 
Lluís Barberà, i amb la docent Montse Trullen, per 
informar-nos que per aquest curs escolar volen 
engegar un projecte inclusiu per persones amb 
discapacitat als instituts per potenciar l’esport i ens 
demanen la nostra col·laboració. Ja us informarem.

Hem participat amb la Jornada d’Esport Inclusiu 
organitzada per Atzavara-Arrels i l’associació 
La Rotllana de Badalona, mitjançant el Projecte 
WINS (projecte esportiu d’Erasmus+ que treballa 
amb l’esport inclusiu com a eina educativa) amb 
participants de Portugal i d’Itàlia, realitzada al 
pavelló firal de Remolins.

Participem per 2a vegada a la Festa d’Entitats 
Socials que organitza la Comissió Voluntariat de 
l’Ajuntament de Tortosa, integrada per les entitats 
socials del municipi, a realitzar l’1 d’octubre durant 
tot el dia al Parc Teodor Gongález. Us hi esperem!

I recordeu: no estacioneu davant les rampes de les 
voreres encara que només sigui  “per uns instants”. 
Així ens faciliteu la nostra vida. Gràcies per la vostra 
col·laboració.    
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FESTA POU DE LA CONXA
El passat dia 06 d’agost l l’Associació de Veïns del 
Pou de la Conxa i després de la pandèmia, va celebrar 
com de costum la seva festa tradicional, que reuneix 
a la majoria de de residents  i estiuejants de la 
urbanització amb el propòsit de mantenir el contacte 
i ampliar les relacions veïnals,  passant una bona 
estona tots plegats i gaudint d’una bona festa popular.
L’acte es va iniciar amb uns jocs i entreteniments 
per la mainada, amb repartiment de llaminadures per 
tothom, i acompanyat d’una cervesa da popular pels 
majors que van portar al més petits, i que va ser la 
delícia dels presents donada la gran participació que 
augura el bon futur i la continuïtat de la festa.
A continuació i feta ja l’hora de sopar, es va iniciar 
la tanda d’aquest acte, com de costum compartint 
cadascuna de les famílies els àpats preparats 
personalment acompanyats del cava fresquet que 
l’organització va repartir entre el seus associats.
Els actes van estar amenitzats per la bona companyia 
de “SOPES DE FRIGOLA” que ens va fer gaudir de la 
seva bona musica invitant als assistents a ballar amb 
cançons del passat i del present.
Entre actes i van haver diverses activitats per la 
concurrència, sortejos, jocs, i repartiment d’infinitat de 
regals donats per diversos col•laboradors.
Des d’aquí voldríem agrair l’assistència de les autoritats 
que sempre ens han acompanyat (L’Excmo. Alcalde 

de la EMD de Jesús,  Sr. Victor Ferrando, l’Excma. 
Sra. Mónica Sales, i el  Regidor de Tortosa Sr. Ximo 
Martorell. així com les aportacions de CARNISERIA 
PACO GINOVART, MONTERO&GRAU, FLORS MONICA, 
GOTIM, GRAFICA DERTOSENSE, CARLOS RIPOLLES i 
MILENIUM MOTORS , ja que gràcies a tots ells vam 
poder portar a cap aquesta meravellosa festa.
I per finalitzar, com no, també un agraïment especial 
als mes de 100 persones assistents, ja que sense 
la seva presència seria del tot inútil l’organització 
de l’acte, i encoratjar als que per circumstancies 
personals no hi van ser presents per a que ho facin 
en la propera edició engrandint tots plegats aquesta 
magnifica festa.
Salutacions.
JA JUNTA DIRECTIVA. 09-09-2022

Estimat Pare,
Aquest 15 de juliol va marxar una de les persones més 
importants de la meva vida.
Que gràcies al tu soc i com soc. Has estat una persona 

honrada, treballadora, ens has ensenyat a respectar i 
estimar. T’has deixat la vida perquè no ens faltés de res, 
sempre pendent dels teus i també dels teus amics, no ens 
has fallat mai.
Encara ara em pregunto el perquè has marxat tan aviat. Et 
quedava i tenies tantes coses encara per viure.
Però no et preocupes estigues on estigues sé que ho 
seguiràs vivint amb la mateixa intensitat i il·lussió.
Se’ns han quedat moltes coses pel camí, per disfrutar-les 
junts. També vull que sàpigues que et trobem molt a faltar, 
tu sempre estaves quan et necessitavem.
Hi ha coses en aquesta vida que no tenen solució i aquesta 
és una.
Sé que has estat molt feliç i això em plena de satisfacció.
Has tingut una dona que t’estima i t’estimarà de per vida, 

quatre fills i set nets que no t’oblidaran mai.
Per mi ets un exemple a seguir i no tinc paraules per agrair 
i expressar la persona que vas ser. També vull que sàpigues  
has sigut el millor pare que hauria pogut tenir en aquesta 
vida i em sento la persona més orgullosa del món.
Has tingut tot un poble que s’ha volcat (i des d’aquí vull 
agraïr al nostre poble de Jesús el seu condol i apreci pel 
meu pare) amb la teva marxa tant inesperada. Això diu molt 
d’una persona, pots estar ben orgullós.
Preferiria no estar escrivint aquestes paraules dedicades a 
tu estimat PARE, però aquesta vegada m’ha tocat a mi i no 
pensava que fos tant dificil. Et deixo en llagrimes als ulls, 
però estiman-te cada dia més.
PAPA
Gràcies per tot l’amor que ens has donat
Gràcies per tots els moments feliços
Gràcies per tot
La teva filla SANDRINA I FAMÍLIA

El passat mes d’agost ens va deixar la Sra. Pietat 
Valls (vídua de Joan Prades i Cid).
La família i els amics volem agrair les mostres d’afecte 

i condol rebudes.
Pietat va ser una dona vital que va col·laborar sempre amb 
les iniciatives culturals del poble, i d’una manera especial 
amb la Fira Literària Joan Cid i Mulet.
També volem fer arribar el nostre agraïment a tot el 
personal de l’Hospital de la Santa Creu pel tracte que li 
van dispensar durant els anys en què l’hospital va ser casa 
seua.
Moltes gràcies!

La família Codorniu Gisbert agraïm profundament les 
mostres de condol rebudes en moments tan tristos 
per l’acomiadament de Rosa Gisbert Ribes.

També volem donar les gràcies al personal sanitari per 
l’atenció rebuda a l’Hospital de Jesús, així com agrair a 
tot el personal de la Llar Santa Creu la seua dedicació.

Jesús, 11 de setembre de 2022
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Bon dia, esperem que haguésseu passat un bon 
estiu. Aquest any començarem les activitats el dia 
5 d’octubre de 16 a 19 h dimarts i dimecres, seran 
patchwork i farem manualitats nadalenques. També 
tenim previst fer una activitat nova gimnàstica que 
serà GYROKINESIS. Es farà al gimnàs i començarà 
el dia 19 de setembre a les 19.15 h. Per apuntar-
se parleu amb algun membre de l’associació en Tere 
Chavarria o en Michele. comfiem que us agrade.

A les festes de sant Francesc montarem exposició de 
les labors i el material que hem fet per la guarderia 
i després els hi donarem. Dv dia 7 d’octubre a les 
18 h a la Biblioteca de Jesús farem el cub de lectura 
de JOC DE MASCARES. AMB LA PRESENCIA DEL SEU 
AUTOR JAUME ARASA, El llibre podeu passar per la 
biblioteca a buscar-lo. De moment res més ja vos 
anirem informant, gràcies.

La Junta

ASSOCIACIÓ DONES DE JESÚS

COMMEMORACIÓ
DEL DIA INTERNACIONAL PER A

L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

L’acte tindrà lloc el 25 de novembre, a les 19:30 hores
a la Sala Jordi Brull de l’Edifici de la Immaculada
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Estimats socis/es i lectors : El nostre Casal segueix 
la seva marxeta, continuant amb les nostres 
activitats previstes. El passat dissabte 18 juny es 
va fer la sortida d’un dia a la zona minera d’Escucha 
(Teruel). Un grup de 45 socis vam gaudir d’un dia 
complet. Pel matí visita al museu Miner recorrent 
part de les galeries de la mina, molt instructiu. 
Finalitzada la visita d’una hora i mitja de duració 
vam dinar al restaurant del mateix Museu. Després 
del qual es va sortir amb direcció a les Coves de 
Cristall ubicades a la localitat de Molinos (Teruel), 
visita interessant i amena. Finalitzada aquesta , 
retorn a Jesús.

També els mesos de juliol i d’Agost interrompem el 
ball dels diumenges tarda, és estiu i toca descansar. 
El reprendrem al setembre.

I com no seguint amb el nostre compromís de fer 
viatges. Ja tenim complet el proper de 6 dies a 
Mallorca del 18 al 23 setembre.

Per al 29 d’octubre sortida 1 dia visitant unes caves 
i esmorzar i dinar a Clariana (comarca de l’Anoia) . 
Tanmateix, tenim previst fer el viatge de PRENADAL  
de 3 dies , com és habitual de tots els anys, a la Rioja 
visitant Logronyo, Monestir de Yuso i Suso, Nàjera, 
Sto Domingo de la Calzada i Haro, dates previstes 

16 al 18 desembre. I  com no podia faltar després 
del parèntesis pels motius que tots sabem ( Covid), 
tornem a celebrar dimarts 4 d’octubre, la Festa del 
Patró Sant Francesc. Amb el següent programa, a 
les 11 hores missa, acte seguit la processó i a les 
14 hores dinar de germanor i després de dinar ball 
patrocinat per l’E.M.D. i obert a tothom. Preu tiquet: 
socis 15 euros i no socis 28 euros.

De moment és tot el que tenim en marxa i cap a la 
possibilitat de fer alguna que d’altra celebració, que 
de moment està en estudi i ja anirem informant.

Res més, com sempre una cordial salutació de part 
de tota la Junta del Casal i fins a la propera. Salut.

La Junta

CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC DE JESÚS
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SORTIDA AL TOLL BLAU – 25/06/2022
Avui és la darrera sortida de la temporada, ja que 
l’estiu és aquí. Fa un dia solejat i ple de llum. Ens 
reunim al lloc de costum i marxem cap a Horta de Sant 
Joan. Deixem els cotxes a l’aparcament dels Estrets. 
Estem contents i relaxats perquè la sortida d’avui 
serà tranquil·la, fàcil i assequible per a tots, està 
especialment dedicada per a tots els socis que els 
agrada la natura i que no poden venir a les excursions 
on la dificultat és mitjana. Som un bon grup!
Comencem seguint la sendera que vorejant el riu 
Estrets ens portarà al toll Blau. Anem gaudint del 
paisatge. Respirem les aromes de la natura i escoltem 
el cant dels ocells i el fluir de l’aigua cristal·lina. És 
tot un espectacle poder gaudir d’aquest entorn tan 
privilegiat que tenim.
Xerrem i comentem el que anem trobant pel camí. 
En un moment arribem al toll Blau. Com que la 
temperatura és bona, aprofitem per prendre el 
primer bany de la temporada. L’aigua està fresqueta, 
fresqueta!, la qual cosa ens anima a jugar i a gaudir 

com si fóssim xiquets. Xalem d’allò més! Ens deixem 
fluir per la natura. Aprofitem la platja de roca calenteta, 
ens relaxem...
Als voltants del migdia, tornem cap als cotxes i ens 
dirigim a Santa Madrona d’Arnes, on ens esperen 
uns quants companys més per gaudir del dinar de 
germanor. Estem a la zona de píc-nic, a l’ombra... S’hi 
respira un ambient festiu i alegre, compartim el dinar,  
i per arrodonir el dia, el Vicent i la Mercè ens anuncien 
la seva unió matrimonial. Ho celebrem amb cava i 
pastes. Moltes felicitats parella!!
Acabem la festa al casal d’Arnes, amb molta alegria, 
contant acudits i anècdotes. Ens acomiadem molt 
animats i amb moltes ganes de poder retrobar-nos 
aviat. Avui ha estat un dia esplèndid dedicat a gaudir 
de la companyia del grup. Natura i germanor són les 
notes que han predominat i han donat color al dia. Bon 
estiu a tots!!
Fins aviat!!

Amparo Monllau
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El passat 9 de juliol es va celebrar a Jesús la que 
seria la sisena cursa del “Circuit Running Sèries de 
les Terres de l’Ebre 2022” va reunir a Jesús més de 
400 participants per disputar la cursa i marxa que 
forma part del circuit Running Series de les Terres de 
l’Ebre. Aquest 2022 el circuit consta de 10 proves 
que porten per totes les Terres de l’Ebre, el circuit 
s’iniciava el passat mes de març a Santa Bàrbara.

El circuit de Jesús constava d’una volta de 5 km de 
distància i transcorria per carrers i camins urbans 
del poble que portaven als participants a la carretera 
entre Jesús i Roquetes, lloc on es trobava la sortida 
i l’arribada. Els i les participants de la cursa de 10k, 
havien de fer dues voltes al circuit com ja ve sent 
habitual aquests últims anys.

També, igual que ja vam encetar al 2019, a més de 
les curses de 5 i 10 quilòmetres es va prendre la 
iniciativa de tornar a dur a terme una marxa popular, la 
qual va tornar a tenir una gran resposta per part de la 
gent, formant part d’aquesta fins a 250 participants.

A continuació es detallen les classificacions generals 
de les curses 5k i 10k:

5km 

Classificació 5k general masculí: 
1- Gerard Monteverde Grau – 0:17:43h 
2- Mohamed Akraa – 0:17:56h 
3- Alejandro Renales Prieto – 0:18:01h

 
Classificació 5k general femení:

1- Ruth Martí Solé – 0:20:19h

2- Isabel Jimenez Sardà  0:21:21h  
3- Àngela Barón Villalba 0:21:27h 

10 km

Classificació 10k general masculí: 
1- Xavier Ortín – 0:35:51h 
2- Marc Soler Selva – 0:36:30h 
3- Musa Sowe – 0:36:52h

 
Classificació 10k general femení: 
1- Mireia Guarner Piquet – 0:37:42h 
2- Celia Callarisa Bel – 0:44:16h 
3- Iris Pérez Codorniu – 0:49:19h

CURSA “5 I 10 KM DE JESÚS” + MARXA POPULAR – RUNNING 
SÈRIES TERRES DE L’EBRE
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Com ja se’n va fer esmena els dies previs a la cursa 
i durant la mateixa, aquest any els beneficis de la 
prova anaven destinats a la investigació del càncer 
infantil de la mà del Hospital Sant Joan de Déu, ens 
enorgulleix dir que vam assolir una xifra record, i que 
hem pogut contribuir amb 6.000€ per lluitar en la 
investigació d’aquesta maleïda malaltia.

També ens agradaria poder-vos anunciar, que enguany 
la festa de comiat del 12é circuit Running Series de 
les Terres de l’Ebre es celebrarà a Jesús, serà al 
desembre, més endavant us donarem més informació 
de l’esdeveniment, però ens agradaria que la població 
de Jesús formes part de manera activa, serà una 
diada festiva i solidària al mateix temps. 

Des de l’Associació Jesús es mou només ens queda 
agrair a tots els participants tant de cursa com de 
la marxa popular i, de forma extensa, a tots els 
col·laboradors, que han contribuït tant de forma 
econòmica com en ajuda física el dia de la cursa, 
sense la seva ajuda incansable no seria possible 
dur a terme la cursa, al món empresarial, el qual 
mitjançant ajuts totalment desinteressats han fet 
possible assolir l’objectiu marcat per l’Associació, als 
estaments públics, que sempre han tingut les portes 

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

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES

Més de 75 anys al vostre servei

obertes i han contribuït en tot el que ha estat possible, 
i dins d’aquests, especialment a l’EMD de Jesús, la 
qual ens ha donat totes les facilitats organitzatives i 
la seva ajuda per assolir el nostre repte.

MOLTES GRÀCIES A TOTS.
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Hem deixat darrera l’estiu i ens toca tornar a la rutina, 
així que ja tenim el camp de la Santa Creu en ple 
rendiment. 
Aquest estiu hem carregat forces i hem treballat a 
porta tancada en la millora de les instal·lacions i en 
tots els nostres equips, jugadors i entrenadors. 
Ara, amb il·lusions renovades, iniciem aquesta 
nova temporada amb les màximes expectatives i 
l’esperança de poder gaudir dels nostres jugadors i 
jugadores.
Mentre arranquen els partits amistosos i torneigs de 
pretemporada, el dia 3 de setembre hem pogut dur a 
terme l’emotiva commemoració del V Memorial Juan 
Tomàs Ballano en el que ens va acompanyar la seva 
família i tots els que vau poder venir.
El dia 10 de setembre també vam gaudir d’una tarda 
de futbol amb els actes de presentació dels nostres 
equips amateurs.
El nostre club continua en ple creixement. Està molt 
viu, unit, amb més jugadors i jugadores i, per això 
mateix, ens proposem seguir millorant i continuar 
creixent. Aquesta temporada, molt probablement, 
superarem els 150 jugadors i jugadores de futbol 
base, el que sumat als equips amateurs i tots els 

entrenadors fa que any rere any el Cata sigui molt 
més gran.
També sumem patrocinadors i col·laboradors, havent 
arribat ja a la setantena i mantenim les portes 
obertes a tots aquells que ens vulgueu acompanyar 
en aquests projecte que no persegueix res més que 
formar els nostres infants.
A vosaltres, amics, socis, seguidors i col·laboradors, 
també us emplacem a continuar donant-nos suport i a 
què vingueu a animar als nostres equips.
Donant continuïtat a l’ascens obtingut la passada 
temporada, la propera setmana estrenarem la 2a 
Catalana després d’uns quants anys i seguirem 
treballant en la millora contínua del nostre planter tot 
desitjant el seu creixement personal i esportiu.
 
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

CF JESÚS CATALÒNIA

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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REGATES
L’embarcació  jesusenca  segona classificada 
a la regata «Senyera de Tortosa 2022» 
El passat 5 de setembre en el marc de les Festes 
de la Cinta, i sota la supervisió tècnica, del Club 
de Rem Tortosa va tenir lloc la regata “Senyera de 
Tortosa”. L’embarcació  jesusenca  timonejada per 
Àlex, i formada per Gerard, Ramon,  Isidro, Ainhoa, 
Joel i Júlia va aconseguir el segon millor temps de les 

vuit embarcacions participants. Això li va donar accés 
directe a la final absoluta. A la final es van enfrontar 
a l’embarcació dels representants de Campredó, els 
quals es van alçar en la victòria final. Agrair la tasca de 
Jordi Brull, artífex dels èxits i bons llocs assolits durant 
aquests anys pels molts remers jesusencs que hi han 
pres part. Moltes felicitats!

S’ACABA UNA ETAPA!!! TWIST CBE JESÚS
Recollint els fruits de la llavor iniciada el 2005 pel CBE 
Jesús de la ma de Nicolas Garcia i Masha Turlupova, 
a les instal.lacions cedides per l’EMD, el 28 d’agost  
del 2015 vam inaugurar l’escola TWIST CBE Jesús. 

Des del minut 0 vam comptar amb la complicitat 
tant de la gent del poble com dels seus representats 
polítics i entre tots vam  esdevenir una entitat 
plenament integrada a Jesús.

En aquests  7 anys, s’han creat a TWIST parelles de 
ball esportiu al més alt nivell que han portat el nom 
de Jesús a  competicions celebrades per Catalunya, 
l’estat espanyol  i diferents estats europeus, obtenint 
nombrosos  reconeixements esportius.

Hem comptat amb varietat de disciplines i grups 
infantils, juvenils i adults  que s’han iniciat en el món 

del ball social en diferents modalitats i que omplien 
d’alegria i ball l’escola.
TWIST ha mostrat el seu ball al poble amb els seus 
festivals, a les exhibicions a les  Festes Majors i 
ha col.laborat participant activament  en diferents 
activitats. I ha tingut  l‘honor d’haver  rebut el premi al 
millor esportista en diferents edicions.
Per tot això, arribat el moment en que posem fi a 
aquest projecte ,  només tenim paraules d’agraïment 
per a totes les persones  (socis, professors, alumnes)  
i  entitats  (IE Daniel Mangrané, Escola de Música, 
Ajuntament de Tortosa  i molt especialmente a l’EMD 
de Jesús (un agraïment sincer  a l’Informatiu Jesusenc  
per donar-nos veu ) que ens heu fet confiança, ens 
heu acompanyat i heu gaudit amb els nostres èxits. 
TWIST CBE Jesús tanca les seues portes però el ball 
no s’atura.  Moltes gràcies per tant!!
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HORARI EDIFICIS MUNICIPALS 
OFICINA MUNICIPAL
Horari
Matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h
Tarda: Dijous de 16.30h a 19h

MERCAT MUNICIPAL
Venda de peix:
Horari al setembre:
Dijous i divendres, de 19:00h a 21:00h.
Horari a partir de l’octubre:
Dimarts, dijous i divendres de 18.45h a 20.45h.

CEMENTERI MUNICIPAL
Horari d’hivern 
A partir del 22 d’octubre
Dies laborables: de 8h a 18h.
Dissabtes, Diumenges i festius: de 10h a 18h.

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

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.

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 
PARROQUIAL

PRIMERA COMUNIÓ ( Dia reunió: Dissabte 6 tarde))

CONFIRMACIÓ (Dia reunió: Dimecres  8’30 nit)

Els interessats podeu passar per les oficines de la 
Parròquia a inscriure-os per les tardes.

CALENDARI OFICIAL DE FESTES 
LABORALS 2022

4 d’octubre (Sant Francesc)

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (La Immaculada)

26 de desembre (Sant Esteve)

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per qualsevol suggeriment us podeu adreçar al 
telèfon de l’EMD de Jesús 977500735 o a l’email 
participa@jesus.cat

GIMNÀSTICA DE LA GENT GRAN
La gimnàstica s’ha iniciat el dijous 15 de setembre 
de 2022.

Horari: dimarts i dijous de 10.30h a 11.15h

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.

FESTES DE SANT FRANCESC
Del 29 de setembre al 4 d’octubre

CALENDARI OFICIAL DE FESTES 
LABORALS LOCALS

4 d’octubre de 2022, festivitat de Sant Francesc 
d’Assís, Patró de Jesús

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.  

INSCRIPCIÓ AL
PESSEBRE VIVENT DE JESÚS 

Estem ja organitzant la representació del Pessebre Vivent 
2022-2023. Si estàs interessat-da en participar fent 
d’actor, de guia  ..., o bé preparant escenaris, vestuari ..., 
si saps fer algun ofici antic ..., és el moment d’inscriure’t:

- Passant per les oficines de la Parròquia. - Trucant per 
telèfon al 977 50 09 95

- Avisant a qualsevol dels organitzadors que coneguis. 
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TELÈFONS D’INTERÉS
EMD DE JESÚS:

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

AJUNTAMENT DE TORTOSA 977585800
AMBULÀNCIES:
CENTRAL AMBULÀNCIES 061
AMBULATORI CAP BAIX EBRE 977500333
AVARIES:
AVARIES AIGUA (Empresa Municipal de Serveis 
Públics)

977446538

AVARIES CLAVEGUERAM 977446538
AVARIES FECSA 902536536
AVARIES ENLLUMENAT PÚBLIC 900131326
ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 900900120
CASAL DE JUBILATS SANT FRANCESC 977502763
CORREUS JESÚS 977504595
CORREUS- RECLAMACIONS 977242334
COSSOS DE SEGURETAT: 
BOMBERS 112
GUARDIA CIVIL 977500108
MOSSOS D’ESQUADRA 977923120
POLICIA LOCAL 977448622

977449731
092

POLICIA NACIONAL 977449731
091

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

977500478

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

634279280

Consultori mèdic Jesús 977503211
Cat Salut Respon 061
FARMÀCIA GODOFREDO 977500764
HOSPITAL SANTA CREU 977500533
HOSPITAL VERGE DE LA CINTA 977519100
INSTITUT ESCOLA DANIEL MANGRANÉ 977502316
PARRÒQUIA SANT FRANCESC 977500995
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 977248270
TANATORI MUNICIPAL HOSPITAK SANTA CREU 977580209
TAXI – Tdtaxi (24 hores) 902242400
TAXIS TORTOSA (24 hores) 977443011

646646047
Telèfon de guàrdia 977443011
646646047 800760255
TRÀNSIT 088
PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELECTRICS 800760255
URGÈNCIES MÈDIQUES (de 21h a 8h) ABS TEMPLE 977510751
URGÈNCIES 112

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2022
 AJUNTAMENT DE TORTOSA

CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT

IBI URBANA 
2ª Fracció: Del 29/07/2022 al 30/09/2022

IAE Del 29/07/2022 al 30/09/2022

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2022
EMD DE JESÚS

CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
Taxa per serveis al mercat. 3r. Trimestre De l’1 al 30 de setembre de 2022
Taxa per serveis al mercat. 4t. Trimestre De l’1 al 31 de desembre de 2022
Taxa de manteniment i conservació de cementiris Del 20/09/2022 al 21/11/2022
Taxa llar d’infants – mensualment Del 01 al 14 de cada mes
Taxa escola de música - mensualment Del 15 al 31 de cada mes

AJUTS GENERALITAT DE CATALUNYA

Ajut Destinatari Objecte  Termini de sol·licitud

Ajuts per a famílies 
amb infants

La prestació està 
dirigida a famílies en 
què hagi tingut lloc un 
naixement, adopció, 
tutela o acolliment amb 
data a partir de l’1 de 
setembre de 2020, 
(inclòs), sempre que no 
superin uns ingressos 
límit.

Ajut per a les famílies 
en què hagi tingut lloc 
el naixement, adopció, 
tutela o acolliment d’un 
o més infants i que no 
superin un determinat 
nivell d’ingressos, per tal 
de prevenir situacions de 
vulnerabilitat.

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

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

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

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

i

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD a celebrar el DIA 19 DE MAIG DE 2022, 
DIJOUS, a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota 
el següent 

ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes anteriors.
2r.- Informe de la presidència
3r.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 4 de l’obra 
“Rehabilitació de la segona planta de l’Edifici de la 
Immaculada, Hotel d’Entitats”.
4rt.- Aprovació inicial del projecte tècnic de l’obra 
“Urbanització de l’Avinguda Molins d’En Comte i Carrer 
Daniel Mangrané, Fase 2”.
5è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació Cultural 
Bonsai Terres de l’Ebre.
6è.- Moció de Junts per Jesús, 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.
7è.- Precs i preguntes 

Jesús, 16 de maig de 2022
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD a celebrar el DIA 16 DE JUNY 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.- Informe de la presidència
3r.- Aprovació del Compte General de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús corresponent a l’exercici 
pressupostari 2021.
4rt.- Aprovació inicial de l’expedient núm. 3/2022 
de modificació del Pressupost d’aquesta EMD per a 
l’exercici de 2022.
5è. - Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra 
“Urbanització de l’Avinguda Molins d’En Comte i Carrer 
Daniel Mangrané, Fase 1”.
6è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Veïns 
Jesús-Catalònia.
7è.- Atorgament d’una subvenció a l’Associació CATS 
Rescat.
8è.- Aprovació del Conveni de col•laboració amb 
l’Associació Set Cervells per a la realització de l’activitat 
“Casal d’estiu 7C”.
9è.- Precs i preguntes 

Jesús, 13 de juny de 2022
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el DIA 21 DE JUNY DE 
2022, DIJOUS, a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull 
sota el següent 

ORDRE DEL DIA
Primer i únic.- Aprovació del programa de Festa Major 
2022 i de la realització dels actes taurins que inclou.

Jesús, 16 de juny de 2022
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió ordinària de la JUNTA VEÏNAL 
d’aquesta EMD a celebrar el DIA 21 DE JULIOL DE 2022, 
DIJOUS, a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi Brull sota 
el següent 
ORDRE DEL DIA
1r.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2n.- Informes de la presidència
3r.- Aprovació de la proposició de les dues festes locals 
per a l’any 2023.
4t.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a la 
Parròquia Sant Francesc d’Assís.
5è.- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a l’AMPA 
de l’Institut Escola “Daniel Mangrané”.
6è. Moció per donar suport al col•lectiu de pageses i 
pagesos de les Terres de l’Ebre.
7è.- Moció de Junts per Jesús i ERC Jesús per 
l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i 
l’autodeterminació.
8è.- Precs i preguntes

Jesús, 18 de juliol de 2022
EL PRESIDENT

C O N V O C A T Ò R I A
Ordre del dia de la sessió extraordinària de la JUNTA 
VEÏNAL d’aquesta EMD a celebrar el DIA 27 DE JULIOL 
DE 2022, DIJOUS, a les 20:30 HORES, a la Sala Jordi 
Brull sota el següent 
ORDRE DEL DIA
Primer i únic.- Adjudicació del contracte de l’obra 
“Urbanització de l’Avinguda Molins d’En Comte i C/ 
Daniel Mangrané, Fase 1.

Jesús, 22 de juliol de 2022
EL PRESIDENT
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EQUIP FILIAL CF JESÚS CATALÒNIA

PRIMER EQUIP CF JESÚS CATALÒNIA



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
JESÚS 2022

Voteu del 23 de setembre al 16 d’octubre de 2022

https://www.jesus.cat/pparticipa22/index.php

#somdeJesús

ELIMINACIÓ BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES

40.000€

1. Anivellar els passos 
de vianants elevats amb 
les respectives voreres. 

2. Fer rampes a banda 
i banda al C. Primitiu 
Sabaté encreuament 
amb el C. Sebastián 
Ladrón.

GRONXADORS INCLUSIUS

14.500€

Instal·lar algun 
gronxador inclusiu 
al nostre poble i així 
contribuir perquè 
tots els xiquets, 
independentment del 
seu estat físic, puguen 
xalar del joc a la plaça.

TRANSFORMACIÓ PLAÇA
ENTRE PÈRGOLA I EMD

40.000€

Potenciar l’entrada de 
l’edifici de l’EMD de 
Jesús fent una gran 
plaça frontal on a 
l’ombra dels lledoners la 
gent tingui un espai de 
trobada i esbarjo comú, 
lliure de vehicles.

MILLORA DE L’ESPAI DE L’AUBE

40.000€

40.000€ 40.000€

40.000€

Remodelar l’espai 
i millorar la seva 
accessibilitat i la 
dels contenidors 
d’escombraries facilitant 
la circulació i l’accés 
al camí del Terrer Roig 
i a l’antiga carretera de 
Xerta.

MILLORA ACCÉS A JESÚS PER LA 
CASELLA

Millora de la circulació 
i evitar perills als 
usuaris que utilitzen 
aquest tram. Posar-hi 
il·luminació i un carril 
bici o per als vianants.

FER UN POBLE MÉS BONIC
ARREGLANT CARRERS

40.000€

Reparar l’asfalt de 
carrers i tapar forats per 
evitar perills.

ENLLUMENAT DE NADAL PUMPTRACK / SKATE PARK

Renovar les llums de 
Nadal i posar-ne a 
més carrers (no sols 
els carrers principals, 
sinó també a carrers 
travessers com Carrer 
Flix [la part que dóna 
a l’Av. Molins del 
Compte], c/d’Aldover, c/
Garcia, c/Misericordia, 
c/Saragossa... i places)

Un pumptrack irregular 
amb corbes i salts de 
tota mena per fer esport 
i entreteniment a 
Jesús. Per a bicicletes, 
skate i patinets.

40.000€

AMPLIACIÓ I COBERTA GRADA
CAMP DE LA SANTA CREU
Ampliar la graderia 
actual de forma lateral 
per augmentar les 
localitats amb seient i 
cobrir-la per protegir i 
evitar les inclemències 
climatològiques.

20.000€

CUINA MENJADOR ESCOLAR

Renovació de tota la 
cuina del menjador 
escolar de l’IE 
Daniel Mangrané per 
donar millor servei a 
l’increment d’usuaris.


