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Hem deixat enrere el 2022, sens dubte l’any 
de la recuperació de les activitats socials, i en 
són uns prova les moltes activitats realitzades 
durant les vacances de Nadal que començaven 
recuperant un festival per a La Marató de TV3 
i on gràcies a l’empenta de Jesús es Mou i a 
la col·laboració de moltes entitats del nostre 
Poble es van poder recaudar 2.324€. 

El 2023 també l’hem començat amb molta 
activitat, la Revetlla de Cap d’Any, amb un 
format nou i que un cop feta la valoració i les 
felicitacions rebudes podem dir que va ser un 
èxit, tant és així que fruit de les peticions que 
hem rebut, aplicarem el mateix format i farem 
un Sopar de Carnaval; la Cavalcada dels Reis, 
que es va fer amb rècord de regals i visites a 
les cases, gràcies a la implicació de moltes 
persones a qui volem felicitar: tota la comissió 
organitzadora i voluntaris que fan possible que 
tots junts puguem gaudir d’una cavalcada molt 
digna a Jesús; els Premis Literaris Ramon 
Ferrando que enguany arribaven a la seua 25a 
edició, l’enhorabona també a organitzadors, 
participants i guanyadors, i la inauguració de 
l’Hotel d’Entitats. Tot un seguit d’actes que ens 
han permès tornar a comprovar, i és un fet que 
ja es repeteix des de la passada Festa Major, 
que la participació de la gent és mes elevada 
que en actes similars abans de la pandèmia. 
Estem convençuts que aquesta tendència és 
sens dubte gràcies al treball de molta gent, des 
de la Secció de Festes, entitats i associacions, 
voluntaris, etc. que han sabut adaptar-se als 
canvis, però sobretot a les veïnes i veïns que 
després d’uns anys d’incertesa heu decidit 
participar activament de la molta activitat que 
tenim, i això evidentment ens encoratja a seguir 
treballant per millorar i ampliar l’oferta lúdica i 
cultural, així com tot el calendari festiu.

Estem treballant des de fa dies, amb les diferents 
comissions i col·laboradors en la confecció dels 
programes de Carnaval, Fira Literària, Fira de 
l’Oli i de la Garrofa, Pre-festa i Festa Major. 
Som conscients que aquestes dues últimes 
se celebraran ja passades les eleccions 
municipals, però pel volum de feina i pel fet de 
la necessitat d’enllestir contractacions abans 
de finalitzar el mes de març, s’han de fer en les 
properes setmanes. Anireu rebent informació 
puntual dels diferents esdeveniments.

Però el dia a dia d’un Poble és molt més que la 

seua activitat,  tot i que aquesta és necessària 
i a la vegada encoratja i “ajuda a carregar piles” 
per encarar els reptes del futur. I és per això que 
amb les piles carregades i amb l’energia i il·lusió 
del primer dia estem treballant per planificar 
com ha de ser el dia a dia del nostre Poble a 
curt, mitjà i llarg termini. Ho fem pensant en 
aquelles accions immediates i aquelles que en 
cas de renovar la confiança de les veïnes i veïns 
haurem d’afrontar en els propers anys. Perquè 
encara que semble que només es fan obres 
quan venen eleccions, ara podríem detallar tot 
el que s’ha realitzat els darrers anys tot i la 
pandèmia, però no cal estendre’ns en coses ja 
fetes. Les obres, i sobretot a l’administració, 
han d’estar planificades amb molta antelació 
per les licitacions i els terminis corresponents, 
subvencions que en alguns casos estan 
subjectes a plans a 4, 5 o més anys i que 
obliguen a planificar i periodificar les inversions 
a realitzar, publicacions i les execucions que no 
sempre són ràpides ni fàcils i que de vegades 
comporten molèsties afegides al dia a dia. Per 
aquest motiu estem treballant en projectes com 
l’eficiència energètica,  la millora de carrers, la 
il·luminació dels camins municipals, la millora 
del clavegueram i els problemes que afecten 
la part baixa del Poble, una nova biblioteca, un 
espai de cotreball, un nou espai per als més 
jóvens... 

A més a més, en el proper ple quedaran aprovades 
les bases per a l’atorgament de subvencions 
per a la millora de camins particulars del 
nostre terme. El passat estiu es van arranjar 
els 25 km de camins municipals, i amb aquesta 
línia podrem ajudar la resta de camins que no 
formen part de la xarxa municipal. Aquest nou 
ajut se sumarà al ja existent de rehabilitació 
de cases al casc antic, una iniciativa que vol 
ajudar al manteniment i millora d’una zona que 
amb el pas del temps es va deteriorant. També 
i en referència a la zona antiga estem treballant 
per dotar-nos d’eines que ens permetin actuar 
amb més celeritat davant els problemes que 
pot suposar la ocupació il·legal de cases 
abandonades, i on el fet que la propietat de la 
majoria d’aquestes estiga en mans de la SAREB 
dificulta l’actuació per evitar-ne les possibles 
ocupacions. 

Pel que fa a la part social, estem  valorant com 
potenciar els diferents serveis que es venen 
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oferint i quins se’n poden crear de nous per 
arribar a cobrir les diferents necessitats que 
es generen en una població com la nostra. I 
properament crearem una Comissió Jove, 
fruit del contacte establert mitjançant els 
#mosparlemjóvens i vist el gran potencial 
que tenim a casa nostra, perquè volem poder 
disposar d’un espai de trobada on més enllà de 
la preocupació i interès que mostren per tota 
l’activitat lúdica, puguen expressar les seus 
inquietuds, neguits i preocupacions envers el 
nostre Poble. 

Començava l’editorial parlant de l’any de la 
recuperació de l’activitat social, comencem 
aquest 2023 amb l’esperança que puga 
ser l’any de la recuperació del seny per part 
d’aquelles persones que en ple segle XXI encara 
creuen que les coses es poden solucionar amb 
conflictes bèl·lics, d’aquelles persones que 
també encara avui utilitzen la violència siga 
del tipus que siga (de gènere, de condició, per 

raons polítiques, pel color de la pell...) i també 
en clau local, el de la recuperació del civisme 
als nostres carrers. Si bé és menor comparat 
amb altres situacions, determinades conductes 
afecten la resta de veïnes i veïns i comporten 
un malbaratament de recursos. I posats a 
demanar que aquest nou any ens permeta 
assolir aquells reptes individuals i col·lectius 
que en hem proposat.

I com just acabem d’encetar l’any i hi ha molt 
cosa a fer, a la faena!! Abans però, gaudim junts 
del Carnaval a la vora del Canal i aprofiteu per 
a “carregar piles”.

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

Víctor Ferrando Sabaté 
Alcalde
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Després de tornar a la normalitat un cop superada l’època 
de pandèmia, l’any 2022 ens ha permès celebrar tot el cicle 
festiu i retornar al ritme al que estàvem acostumats. Les 
activitats Nadalenques van omplir les darreres setmanes de 
l’any.
Començàvem el 2023 amb ganes, energia i posant la mirada 
en el futur amb il·lusió, agafant embranzida per iniciar un 
any ple de reptes i projectes per al nostre poble.
Per segon any consecutiu els més petits van poder participar 
de l’activitat “Troba el teu tronc”. Malgrat la pluja que ens va 
visitar, l’activitat va ser un èxit i les xiquetes i xiquets havent 
trobat el seu tronc van poder gaudir de l’espectacle infantil  
acompanyats pels follets màgics.
Durant els dies de nadal vam poder assistir a l’audició dels 
alumnes de l’Escola de Música i a la cantada de nadales 
pels convents, hospital, centre Icària i carrers del poble. El 
dia 28 desembre va tenir lloc el concert de Nadal de la 
Banda Manel Martines i Solà i l’orquestra de guitarres de 
l’Escola de Música. 
L’activitat de la Biblioteca durant aquests mesos amb 
contacontes, tallers de manualitats ...ha estat continuada 
rebent la visita d’una gran quantitat de menuts i grans. 
Cal recordar que la Biblioteca està oberta a tothom per 
tal d’utilitzar els seus serveis, apte per a tots els públics; 
llibres, revistes, contes, jocs de taula, trencaclosques...
Un any més vam celebrar la Festa del Tió, el Pare Noel i els 
Reis Mags ens van visitar i van fer possible que les nenes 
i nens del poble poguessin viure  moments màgics i plens 
d’il·lusió. Gràcies a la Secció de Festes i Comissió de la 
Cavalcada de Reis pel gran treball que realitzen per fer-ho 
realitat.
No tothom té la possibilitat de reunir-se en família en 
èpoques especials com Nadal. Després d’uns anys sense 
poder realitzar l’activitat a causa de la COVID-19, aquest 
any i en el marc del programa “No esteu sols”, persones 
grans del nostre poble van poder compartir un dinar el dia 
de Nadal i Sant Esteve amb altres usuaris de l’Hospital de la 
Santa Creu. Aquests dies es converteixen en dies especials 
per la nostra gent gran. Recollir-los a casa seva, esperar 
a que arribin tots abans d’entrar al dinar i durant l’espera 
compartir moments de xarrada on expliquen minuts de la 
seva vida que per ells són importants. I et parlen amb un 
somriure a la cara agafant-te de l’avantbraç amb una mà 
ossuda però ferma. I amb aquest contacte físic i visual 
t’expliquen les seves experiències, desitjos i inquietuds.
La iniciativa de Jesús es Mou per celebrar el Festival Solidari 
en motiu de la Marató de TV3 dedicada aquest anys a les 

malalties cardiovasculars va obtenir la resposta positiva 
de les entitats i associacions del poble, de la nostra 
administració i de grups de fora que val voler participar fent 
que la jornada del 17 de desembre esdevingués un autèntic 
èxit.
Durant els dies 25 i 26 de desembre i 6 i 7 de gener es va 
representar el Pessebre Vivent amb una gran assistència 
de públic.
La nit de Fi d’Any amb un nou format al Pavelló va tenir una 
gran acceptació. El sopar de germanor de penyes, colles i 
grups d’amics va convocar a un gran nombre d’assistents. 
Una nit compartint junts l’entrada de l’any nou amb música 
i ball.
El passat 22 de gener, les poblacions de Roquetes i Jesús 
vam celebrar de forma conjunta la festivitat de Sant Antoni 
amb la benedicció dels animals i tot un seguit d’actes 
que van finalitzar amb a degustació de la típica baldana i 
coqueta.
Recent encetat l’any 2023 i en el marc del Consell de 
Participació Ciutadana celebrat el 17 de gener inauguràvem 
l’Hotel d’Entitats.
Sempre hem posat en valor el teixit associatiu del nostre 
poble, la gran implicació de les entitats  col·laborant en el 
dia a dia de les activitats que s’organitzen al llarg de l’any. 
Per al nostre poble aquest teixit associatiu és un capital 
humà i cultural que ens diferencia i que ens dona un valor 
afegit. 
L’Hotel d’Entitats com a equipament cívic situat a la segona 
planta de l’Edifici de la Immaculada està destinat a donar 
suport a associacions i entitats jesusenques inscrites 
en el Registre d’Entitats, facilitant el treball associatiu, 
contribuïnt en el seu creixement i possibilitar una relació 
interassociativa entre les diferents entitats.
El proper 18 de febrer celebrarem “Carnaval a la vora del 
canal” amb la rua de disfresses per acompanyar al Rei 
Carnestoltes i al seva cort carnal. Donat l’èxit de la nit de fi 
d’any continuarem amb el mateix format i per la nit tindrem 
el sopar de Carnaval amb música i ball fins matinada  a 
càrrec de Sagrantana Club i Dj Dani Fernández.
El mes de març ens portarà la VIII Setmana de l’Activitat 
Física i la Salut i el mes d’abril celebrarem la XVII edició de 
la Fira Literària Joan Cid i Mulet.
Us convidem a participar de tots els actes que celebrarem 
en els propers mesos i que fan de Jesús un poble viu i actiu!

Susanna Gómez Aixendri
 Portaveu de Junts per Jesús

COMENCEM UN NOU ANY 
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Comencem un any més i deixem enrere un 2022 
marcat per la incertesa d’un conflicte bèl·lic, la 
persecució del moviment independentista amb exiliats, 
encausats i represaliats a dia d’avui, per l’augment 
de preus de productes i serveis tant essencial com 
el subministrament elèctric i combustibles, per la por 
a nous brots de la pandèmia que encara tenim tant 
present... però tot i això, continuem endavant i ho 
fem amb la força que ens caracteritza com a poble, 
amb totes les entitats i associacions ben vives i 
participatives.
Després de celebrar les festivitats nadalenques, ja 
tenim el punt de mira sobre diferents actes i festivitats, 
algunes ja s’han celebrat com al de sant Antoni amb 
una gran participació i properament en tindrem de 
molt esperades com la de carnaval. Tothom al carrer 
a gaudirne, amb la prudència i respecte sempre ens 
caracteritza.
Pel que fa a les obres de via pública actuals, entenem 
que sempre son benvingudes i necessàries, com ja em 
deixat constància en diferents Plens i Informatius. El 
que també hem manifestat, és la problemàtica d’iniciar 
varies obres a la vegada pel que fa a afectacions de 
trànsit i obres de via pública. Voldríem que hi hagués 
una previsió a llarg termini, que les obres es vagin 
desenvolupant de forma progressiva durant l’any o les 
legislatures de quatre anys, entenent que la necessitat 
d’arranjar carrers i voreres és una necessitat 
evident al nostre poble, i denotem una mancança 
en inversions tant essencials com aquestes, en un 
enllumenat adequat de vies i carrers, inversió en casc 
antic, l’arranjament de l’embarcador, manteniment de 
camins...en definitiva, reivindicacions que sempre es 
posen sobre la taula. Com dèiem, és benvinguda la 
supressió de barreres arquitectòniques tant reclamada 

pel nostre grup municipal i entitats, portada a terme a 
l’Av. Molins d’en Comte, C. Daniel Mangrané i Pl. De 
la Creu, però considerem veient l’estat de degradació 
de molts carrers, que s’hauria d’invertir en ells i fer 
accessible tot el poble en conjunt.
Ens tornen a arribar fotografies i queixes dels nostres 
veïns i veïnes de l’incivisme d’alguns usuaris en zones 
de via pública quan deixen els excrements dels seus 
animals de companyia, o quan deixen en via pública 
les bosses de brossa o quan es produeixen furs als 
contenidors de roba, que molts cops deixen tirada en 
les voreres...és necessària més presència policial 
i més control d’aquests fets, per tal d’evitar majors 
perjudicis a tots els usuaris de vies públiques.
També voldríem acabar felicitant als guanyadors i 
participants del 25è Premi Ramon Ferrando i Adell de 
contes curts i poesia, a l’Escola i Banda M. Martines 
i Solà per haver amenitzat les festivitats com sols ells 
saben fer i al nostre il·lustre veí Joan Panisello Chavarria 
per la cessió de les obres a l’espai museu ubicat a la 
EMD i el reconeixement del diari de Tarragona la Bona 
gent que es va entregar fa pocs dies. No ens volem 
deixar a ningú per mostrar el nostre agraïment, per 
això en cada número de l’Informatiu, fem un resum 
dels últims premiats, participants, entitats i un llarg 
etcètera, mostra que som un poble ple de vida.
Ens acomiadem fins al proper Informatiu, oberts a que 
ens feu arribar les vostres inquietuds i possibilitats de 
millora per al nostre poble.
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.

BENVINGUT 2023

Càritas parroquial de Jesús també ha participat a una 
festa. Els qui aquest any passat 2022 van complir 
70 anys, van fer el passat dissabte 22 d’octubre una 
festa compartida, celebrant una Missa en sufragi dels 
companys difunts (sempre és bo pregar pels difunts) i 
fent un donatiu de 204,00€ a Càritas Parroquial per a 
les famílies necessitades. 
Ja ho diu la dita popular: “Una pena entre dos no és 
tanta pena, la alegria es major si es comparteix”.
Va ser una festa bonica, tothom va quedar molt content 
i es va completar amb un sopar de germanor.

Càritas Parroquial de Jesús

LA FESTA DELS SETANTENS - COLLITA DEL 52
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Hem començat un any nou, hem deixat les festes 
nadalenques i reiniciem el curs polític,  tenint un repte 
al davant, i és que en poc més de quatre mesos, en 
concret el 28 de maig,  es celebraran les eleccions 
municipals i hem de ser conscients d’allò que volem 
per al nostre poble, quin futur i quines millores hi 
volem. 
Ara bé, abans de parlar del futur, des de Movem Jesús 
també pensem que és hora de fer balanç de la nostra 
tasca durant esta legislatura com a grup polític. Una 
tasca que hem intentat que sigui constructiva i serveixi 
per millorar el nostre poble. Així, durant estos 4 anys 
hem estat reclamant millores en el servei de recollida 
d’escombraries, l’impuls del nou dispensari mèdic, la 
millora de la seguretat dels vianants reclamant tanques 
de protecció a les voreres de la C12 en els dos sentits 
de la marxa, la rehabilitació del sostre dels nínxols de 
la part antiga del cementiri o la millora del sistema 
de clavegueram que permeti l’absorció i drenatge de 
pluges intenses, per acabar amb les inundacions a la 
part baixa del poble, entre moltes altres qüestions. 
No totes estes propostes fetes per Movem Jesús 
s’han acabat tirant endavant, altres sí. I és que l’actual 
govern en minora de Junts a la nostra EMD, tot i que 
en alguns casos ens ha volgut escoltar, en altres no 
ha estat així. De fet, son molts anys del mateix partit 
a la EMD, la qual cosa pensem que ha generat unes 
inèrcies de cansament i poca escolta com ho son 
també moltes de les millores que necessita Jesús. 
En aquest sentit, Movem Jesús estem treballant en un 
nou projecte per al poble, amb noves propostes que 
donin resposta a molts dels reptes que tenim com a 
EMD. Per exemple, creiem que el problema de la part 
antiga del poble s’hauria de prioritzar i buscar solucions 
ja que fa anys s’està degradant i tots els governs 
de l’EMD mai hi han apostat i així el tenim, posant 
tanques i cintes de plàstic per perill, els propietaris 
les han abandonat i això representa un problema de 

convivència al poble i que s’ha de solucionar, pensant 
a curt,  mig i llarg termini. 
Movem Jesús també tenim present que mai renunciarem 
al nou dispensari mèdic i tot que l’ajuntament ja té els 
terrenys per ubicar-lo, els governs de la Generalitat de 
Junts i ERC ens ha enganyat durant 8 anys; aquesta 
nova legislatura hem d’aconseguir que sigui una 
realitat i per això continuarem insistint. Mereixem un 
a sanitat de qualitat que doni servei a la nostra gent. 
Per altra banda, hem de tindre també una deixalleria 
al poble, per no haver de desplaçar-nos a Tortosa o 
Roquetes. Només així serà fàcil reciclar i contribuir a 
la reducció de la contaminació i el mitigament del canvi 
climàtic que tant ens preocupa. A l’igual que hem de 
seguir treballant per tindre més sòl industrial, per a 
petites i mitjanes empreses que es voldrien instal·lar 
al poble i no poden. No parlem d’un gran polígon, però 
sí d’un de dimensions reduïdes que doni resposta als 
nostres emprenedors i emprenedores. 
Altres propostes importants per a Movem Jesús són 
la creació d’una regidoria d’agricultura que pensi amb 
els nostres pagesos; també ens preocupa la neteja de 
carrers, l’incivisme d’una part de la ciutadania, facilitar 
més aparcaments o incrementar més presència de la 
policia local a partir de la figura del policia de barri, en 
el nostre cas, de poble. 
En definitiva estes són només algunes de les propostes 
que tenim per fer de Jesús un poble millor dia a dia, 
amb més qualitat de vida i més futur. Però no són les 
úniques. N’estem elaborant moltes més amb l’ajuda 
de molta gent, per la qual cosa, us invitem a participar 
si voleu ajudar-nos a millorar el nostre estimat poble. 
Entre tots i totes mourem Jesús cap al futur!

Ramon Pujol Fores
Portaveu de Movem Jesús a l’EMD de Jesús

FENT MEMÒRIA I PENSANT EN UN FUTUR MILLOR PER JESÚS

DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES

Commemorarem el Dia Internacional de les Dones.
L’acte tindrà lloc a l’EMD de Jesús el dia 7 de març
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És en aquests moments, quan el rellotge comença 
el compte enrere, quan dubtes del que has de dir.  
Hem de parlar del passat? Hem de parlar del futur? 
De tots dos alhora? Dubtes, i per adobar-ho estem a 
punt d’arribar al carnestoltes, per tant hem de vigilar i 
no deixar-nos portar per la disbauxa del rei dels poca 
soltes.

El nostre és un poble tranquil, per tant, quan alguna 
cosa surt d’allò que és habitual, no és d’estranyar que 
ràpidament la gent en parli. Aquests dies el nostre 
poble ha portat el rum-rum de les obres dels nostres 
carrers i, com és la nostra feina, hem estat molt atents 
al desenvolupament de les mateixes, és la nostra 
feina controlar que tot es faci com toca, i evitar que 
haguem de fer i desfer.

Al llarg de tot aquest mandat hem procurat fer una 
oposició constructiva al govern del poble. No és fàcil 
governar i menys en les circumstàncies d’aquest 
mandat, on s’han ajuntat diversos fets a nivell mundial 
que han trastocat el dia a dia de les persones. Això 
ens ha fet ser molt més curosos en les nostres formes, 
sense deixar d’actuar i vigilar al govern.

Des d’aquestes línies hem estat sempre oberts a la 
nostra gent, hem volgut transmetre, i esperem haver-

ho aconseguit, proximitat,  que la gent no ens veies 
llunyans i apartats de la realitat. Crec sincerament 
que ho hem aconseguit, hem escoltat, hem parlat, 
hem transmès al govern allò que calia, allò que ens 
arribava des del carrer.

Encara ens queden uns mesos pel davant, en els que 
més que mai hem d’escoltar al nostre poble per fer-ho 
encara millor els propers quatre anys, perquè no ens 
enganyem, del que es tracta no és d’allò que hem fet, 
si no d’allò que volem fer, del que volem ser, això és el 
que anem a decidir ben aviat.

I el nostre partit, el PSC, estem més il·lusionats 
que mai, un Jesusenc és el candidat a l’alcaldia de 
l’Ajuntament de Tortosa, Victor Grau Ferrer, a qui el 
poble de Jesús donarà el seu suport, i natros estarem 
allí per ajudar-lo.

Ara estem a les portes del Carnestoltes, ja sabem 
que és el rei del poca soltes, però natros com sempre 
serem els reis i reines de la disbauxa, i l’alegria, i 
del sentit comú, a gaudir de la festa Jesusencs i 
Jesusenques.

Ben aviat ens tornarem a parlar, des d’aquestes línies, 
per tancar un cicle. 

MIRANT ENDAVANT 
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#mosparlem

#mosparlem
amb...

RAMON
FERRANDO 

FORMENT

“

“

N
ascut al setembre de 1940 Ramon és 

de les persones que deixa petjada al 

Poble. Voluntat de servei en tot allò que 

pot. Jugador de birles. Col·laborador incansable 

amb entitats i actes diversos. Amb ell, entre 

altres, naix el Pessebre Vivent on descobrim 

l’actor que du dins i anys més tard, amb el Grup 
Escenic Euterpe, ens segueix emocionant amb 

cada acte

Ser actor és una circumstància o una passió?
Va començar com una circumstància i s’ha 
convertit en una passió.

Si haguessis de posar-li una data d’inici, 
aquesta seria...?
Als anys 50 vaig començar a fer “Els 
Pastorets” amb companys i companyes que 
formàvem part de la “Congregació Mariana” i 
dirigits per mossèn Gellida.

Qui o què et desperta aquest neguit?
A l’inici va ser mossèn Gellida. 
Ara fa 37 anys, vaig ser cofundador del 
Pessebre Vivent de Jesús amb mossèn Vicent 
Mestres i, tot que al principi feia de guia, va 
ser mossèn Paco, anys després, qui em va 
motivar per fer el personatge de Sant Josep i, 
actualment, el de Sant Joaquim.
L’any 1997 mossèn Ribes va crear el “Grup 
Escènic Euterpe de Jesús” i em va animar a 
participar-hi.

I actualment què et motiva?
Pos continuar fent passar una bona estona a 
la gent que ens ve a veure i poder compartir 
bons moments amb els companys.

Què t’aporta com a persona?
M’aporta joventut.... Veure que l’edat no és 
impediment per poder fer allò que t’agrada.

Quina és la part negativa?
La temor que sempre tinc de, si en un moment 
donat, m’oblido del guió o que l’espectador 
no acabe de connectar en lo que volem 
transmetre.

Li has descobert alguna vessant inesperada? 
La sorpresa és haver conegut a molta gent 
que, sense el teatre, no hagués conegut mai.

Quins han estat els teus objectius?
Cap objectiu fixat. Anar avançant i aprenent 
en tot lo que faig i els companys que he anat 
tenint.
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#mosparlem

L’ENTREVISTA

Com veus Euterpe d’aquí a 10 anys?
Amb tantes actuacions i ganes de fer com 
jo he tingut durant tots aquests anys.

Una adjectiu que et defineixi?
Honrat.

Hi podem trobar cap simbiosi amb Jesús?
La il·lusió amb la que es porten a terme 
els projectes. Les ganes de portar el nom 
de Jesús per tot arreu.

Així ser jesusenc/a per tu significa...?
Orgullós de ser jesusenc.

Com projectes el nom de Jesús amb la 
teua activitat?
Portant el nom del nostre poble a tots els 
llocs on actuem. Som el “Grup Escènic 
Euterpe de Jesús”.

Què destacaries del poble de Jesús?
Tot i ser un poble petit ha sabut anar 
avançant en el temps i adaptar-se a les 
circumstàncies de cada moment.

I què li manca (al poble, a la gent...)?
M’agradaria poder tornar als temps 
d’abans... quan ens assentàvem al carrer 
a “prendre la fresca” i xarràvem amb el 
veïnat. Ara anem tots més a la nostra.

Què els demanes als seus representants?
Que continuen treballant pel poble i la 
seua gent amb la mateixa il·lusió.

Per acabar...quin és l’esdeveniment del 
poble que has viscut més intensament 
(festes, fires, ruta de tapes, actes...)?
En podria dir molts... Les festes, sobretot 
quan, durant molts anys, vaig estar a la 
porta del “torill” seguint la tradició del 
meu pare i la Festa del Sagrat Cor de 
Jesús.
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SUBVENCIONS LLIURADES PER L’EMD DE JESÚS
A ENTITATS DEL POBLE, 2022

Entitat Activitats subvencionada Import atorgat

Associació de Veïns Jesús Catalònia Cavalcada Reis 1.400,00 €

Catifes Populars 1.000,00 €

Premis literaris 700,00 €

Conveni de Col·laboració: despeses relatives al local 
de la seva seu social 1.550,00 €

Total 4.650,00 €

Club de Futbol Jesús Catalònia Conveni de col·laboració: Foment i desenvolupament 
d’activitats esportives 7.900,00 €

Associació Cultural 7 Cervells Conveni col·laboració: Casal d’Estiu 7C 4.300,00 €

Associació A Cel Obert Festival A Cel Obert 2022 1.500,00 €

AMPA IE Daniel Mangrané Compra d’un Congelador per al menjador
IE Daniel Mangrané 800,00 €

Parròquia Sant Francesc d’Assís Campaments Vallibona 500,00 €

Societat Cultural i Ecologista Sant Josep XXVI Edició dels Premis Literaris Ramón Ferrando 
Adell 400,00 €

Associació Cultural Bonsais Terres de 
l’Ebre

Taller de Bonsais
450,00 €

Associació CATS Rescat Cura de les colònies de gats 1.000,00 €

Associació de Veïns Pou de la Conxa Realització festa anual 300,00 €

Associació Confraria del Sagrat Cor de 
Jesús

Participació als actes de Setmana Santa i Catifes del 
Sagrat Cor 250,00 €

Associació Jesús es Mou Realització Running Sèries Terres de l’Ebre 1.000,00 €

Casal de Jubilats Sant Francesc Conveni de col·laboració: Servei de podologia per als 
associats 2.160,00 €

Total Subvencions atorgades 24.710,00 €
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Diputació de Tarragona
PAM 2022 inversions 71.098,15 €
PAM 2022 despesa corrent 71.098,15 €
Activitats culturals i/o d’interès ciutadà de caràcter singular 9.127,77 €
Salut Pública 18.413,18 €
Escola de Música 21/222 33.012,58 €
E-catàleg DT (Actuacions 2022) 6.036,00 €
Fira de l’oli 8.873,60 €
Equipaments municipals 25.767,04 €
Fenòmens meteorològics 40.000,00€
Digitalització 5.270,00 €
Total Subvencions Diputació de Tarragona 288.696,47 €

Consell Comarcal del Baix Ebre
Ensenyaments musicals 3.150,85€
Total subvencions Consell Comarcal del Baix Ebre 3.150,85 €

Generalitat de Catalunya
PUOSC 120.000,00 €
Adquisició llibres next generation 1.500,00 €
Fons bibliogràfics 600,00 €
Escola de Música curs 2020/2021 6.656,30 €
Llar infants curs 2021/2022 75.200,00 €
Secretaria de Joventut: Activitats joves i Punt Jove 1.892,32 €
CAT Salut (Consultori mèdic) 16.944,83 €
Total Subvencions Generalitat de Catalunya 222.793,45 €

TOTAL SUBVENCIONS REBUDES 514.640,77 €

SUBVENCIONS ATORGADES A L’EMD DE JESÚS 2022

Després d’uns anys sense poder realitzar aquesta 
activitat a causa de la pandèmia i en el marc del programa 
“NO ESTEU SOLS”, persones grans del nostre poble van 

poder compartir un dinar el dia de Nadal i de Sant Esteve 
amb altres usuaris de l’Hospital de la Santa Creu.
No tothom té la possibilitat de reunir-se en família 
en èpoques especials com Nadal i per això i donada 
l’experiència  positiva dels anys anteriors en què ho vam 
poder celebrar hem tornat a repetir! 
Qualsevol activitat que fem de cara a la gent gran és 
important. Elles i ells són la base de la nostra societat. 
Mai hem d’oblidar el seu protagonisme en les nostres 
vides tenint en compte la seva història, els seus desitjos 
i interessos. Hem de confiar en les seves capacitats per 
enfortir-se i empoderar-se davant situacions de soledat. 
El programa “NO ESTEU SOLS” treballa per donar resposta 
a totes aquestes necessitats i neguits i per dur a terme 
accions on la nostra gent gran se senti acompanyada i 
que mai puguin pensar que “estan sols”.

Susanna Gomez
Regidora de Gent Gran

UN DINAR DE NADAL I SANT ESTEVE ESPECIAL
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ESTONETES MÀGIQUES A L’ESPURNA

NATURALITZACIÓ DELS PATIS

Després d’un primer trimestre caracteritzat per la 
coneixença i l’acollida respectuosa amb les necessitats 
de cada infant, i celebrar el Nadal a l’Espurna amb 
la participació de les famílies, iniciem el segon 
trimestre amb molta il·lusió. Durant aquest segon 
trimestre iniciem el projecte “Estonetes màgiques”, 
on aproximem la literatura als més petits. Cada 
setmana descobrirem un conte que ens endinsarà a 

nous descobriments i aprenentatges. Unes propostes 
pensades i dirigides als infants de 1-2 anys i de 2-3 
anys. Un temps per observar, escoltar, descobrir 
paraules noves,  volar amb la imaginació i apropar la 
literatura als més petitets. Un temps sense presses 
on l’infant aprendrà un altra manera de descobrir el 
món. 

Us presentem l’execució de la proposta guanyadora 
dels pressupostos participatius 2021:

Naturalització dels patis.

Proposta presentada per l’AFA de l’IEDM per transformar 
els patis de l’Institut Escola Daniel Mangrané, Som-hi i 
Pas a Pas en espais de vida, més vitals, més humans 
i sobretot, més pedagògics i divertits.
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A ritme d’ones radiofòniques navega en aquesta 
segona part del curs l’Institut Escola Daniel 
Mangrané. Amb Catalunya Ràdio, dintre del projecte 
RCS (Recerca, Creació i Servei); amb Ràdio Mangrané, 
en el projecte anual de 1r d’ESO; i amb 21 Ràdio, en 
el seu programa despertador de les Terres de l’Ebre. 
Propostes que potencien el treball de la competència 
comunicativa del nostre alumnat, que encaixen amb 
el nostre projecte educatiu, combinant el foment del 
pensament crític i l’ús de les noves tecnologies.  
Us convidem a visitar el nostre web i el compte de 
Twitter (@IEDMangrane) per poder ampliar aquestes 
informacions i conèixer de primera mà el dia a 
dia de l’Institut Escola. Obrim micros i compartim 
experiències, entre les propostes destacades:

•	 Com cada any, des de l’òrgan científic, juntament 
amb l’alumnat de 4t d’ESO, han organitzat la 
“Setmana de la ciència”. Seguint la temàtica del 
curs passat “El zenit dels combustibles fòssils”, 
aquest curs la fira s’anomena “Els límits físics de 
la transició energètica”. Tots els cursos des de 3r 
de Primària fins a 4t d’ESO van  poder assistir i 
gaudir de la ciència.

•	 Iniciem un nou projecte eTwinning a 2n d’ESO titulat 
School without borders (Escola sense fronteres), 
on treballaran amb companys i companyes de 
Bulgària, Itàlia, Turquia i Portugal. L’alumnat ja han 
començat a fer les seves presentacions i a crear el 
logo del projecte dintre de l’àmbit STEAM. 

•	 Apostem per les caixes d’aprenentatge, 
propostes que ens ajuden a treballar amb els 

alumnes de manera globalitzada, oferint-los 
reptes competencials. Dintre la caixa hi troben 
diferents activitats que han de realitzar de manera 
cooperativa, aportant a l’equip a través del seu rol. 
Els equips sempre acaben organitzant-se per crear 
productes finals i preparant-se l’exposició final.

•	 L’alumnat de 3r de primària ha participat en 
l’activitat artística i patrimonial adreçada als 
centres educatius de Tortosa i els pobles, que 
tenia com a objectiu elaborar un circuit format per 
16 cucaferes, una per cada centre educatiu.  Els 
companys i companyes van preparar una de les 
cucaferes a partir del lema anual del centre: “Com 
estel al vent, junts i juntes avancem”. 

•	 Com explicàvem a l’inici, el programa despertador 
més matiner i viatger de les Terres de l’Ebre, “De 
matí manyana”, es va desplaçar fins a l’Institut 
Escola Daniel Mangrané per parlar sobre el bullying 
i l’assetjament escolar. 

•	 L’alumnat de 3r d’ESO ha participat juntament 
amb altres 5 instituts en una nova edició de 
“L’ofici d’educar” de Catalunya Ràdio sobre la 
generació “fora tabús”. Els centres formen part del 
programa d’innovació pedagògica Recerca, Creació 
i Servei, impulsat pel departament d’Educació de 
la Generalitat, que compta amb la col·laboració de 
Catalunya Ràdio.

Tots ells han creat un projecte radiofònic per poder 
entrenar-se com a periodistes, i han expressat, sense 
pèls a la llengua, com són, què pensen, què els 
preocupa i què els mou de debò.

OBRIM MICROS
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El CEE Sant Jordi cada curs acull alumnat en pràctiques 
de diferents centres (IES de l’Ebre i URV), titulacions 
(educació social i grau de mestre) i períodes. Aquestes 
estades formen part del programa formatiu dels 
ensenyaments i es planifiquen com una estratègia de 
professionalització.
Durant el procés formatiu, la part teòrica és fonamental 
però practicar tot l’après, així com posar-se en el lloc 
que s’ocuparà en el dia a dia, permet créixer molt 
més com a professional, perfeccionar cadascuna de 
les tècniques  i poder  començar a treballar  en allò 
que més agrada! Gràcies a aquesta  fase formativa 

pràctica l’alumnat creix tant a nivell professional com 
personal, podent així augmentar i perfeccionar els 
seus coneixements.
Amb l’oferta de places de pràctiques, el CEE Sant 
Jordi dona la possibilitat a l’alumnat dels instituts i 
universitats de poder experimentar com és el dia a 
dia a l’aula, així com adquirir les competències que 
requereix la pràctica en un centre educatiu. Durant 
el període de l’estada, l’alumnat de pràctiques forma 
part de l’equip compartint dinàmiques, l’essència 
del CEE Sant Jordi i el dia a dia amb els/les infants i 
adolescents del centre.

NO TOTS ELS HEROIS PORTEN CAPA, SIMPLEMENT ENSENYEN 
AMB EL COR

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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ESCOLA I BANDA MANEL MARTINES I SOLÀ
Ja estem a 2023, concretament a principis de febrer i és 
moment de fer quatre ratlles sobre el que va ser el Nadal 
a l’Escola i Banda Manel Martines i Solà. Un Nadal ple 
d’activitats musicals que varem gaudir molt.
Varem començar les activitats el divendres 16 de desembre 
amb l’audició de Nadal a càrrec de tot l’alumnat de la nostra 
escola, i què vam fer al gimnàs de l’I-E Daniel Mangrané. 
Va ser la primera audició de Nadal post-pandèmia. Vam 
començar amb els més menuts de la casa, que ens van 
preparar una actuació ben especial amb vídeo inclòs. 
Després vam poder escolar i veure a les i els alumnes de 
totes les aules d’instrument de l’escola de música, així 
com també l’orquestra de guitarres i la coral d’adults, que 
enguany estrenava directora, la nostra professora Anna 
Chiva. L’audició estava inclosa dintre de les activitats 
solidàries per La Marató de TV3 i vam posar una urna per 
recaptar diners.
L’endemà, dissabte dia 17 de desembre, es va organitzar 
al poble una jornada solidària per La Marató de TV3. Un dia 
ple d’activitats de les associacions i entitats del poble que 
va coordinar Jesús Es Mou. L’AFA de l’escola de música va 
col·laborar a la barra i amb un sorteig. I la banda va fer una 
cercavila juntament amb la Batukada Batukeem d’Amposta. 
Una cercavila plena de ritmes caribenys i animant el poble.
La setmana següent, el dissabte 24 de desembre, la coral 
infantil i les guitarres de l’EMMS van tornar a fer la tradicional 
cantada de Nadales, aquesta vegada als convents de poble, 
a l’hospital i a Icària. Finalitzant el recorregut a La Pèrgola 
on van cantar i tocar les nadales.
El dimecres 28 de desembre, i dia del Sants Innocents, la 

Banda de música Manel Martines i Solà, juntament amb 
l’orquestra de guitarres i el conjunt instrumental van realitzar 
el tradicional concert de Nadal, que també feia uns anys que 
no es podia fer per causa de la pandèmia. Un concert amb 
peces típiques de Nadal i alguna que altra sorpresa que va 
poder gaudir el públic assistent.
I per acabar amb les activitats d’aquest Nadal, la banda va 
participar a la cavalcada del Reis d’Orient fent gaudir de la 
seva música i obrint pas a Ses Majestats d’Orient.
Des d’aquestes línies només donar les gràcies a tot el poble 
de Jesús pel caliu i la confiança que ens dona a l’EMMS. I 
que el 2023 vingui carregat de coses bones!!

#emmsdejesús #somdejesús #nadal2022 #viulamúsica
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Abans de Nadal vam xalar amb la narració fantàstica 
de Mari Carmen Martínez Vidal amb el seu El petit 
avet de Nadal i les manualitats nadalenques d’Imma 
Bayerri Benet.

Després del descans, hem reiniciat amb força la vida 
a la Biblioteca. Tenim un trimestre ple d’activitats: 
contacontes, jocs, manualitats, clubs de lectura... 
L’agenda està enllestida fins Setmana Santa, esteu 
atents per no perdre ‘us cap de les propostes.

Les primeres activitats han estat el conte COLORS, 
narrat de manera hipnòtica per Sandra Ferrando 
Martínez, on els més menuts van xalar molt descobrint 
la màgia dels colors i les seves transformacions, i els 
Jocs de Taula, una altra manera divertida d’aprendre 

sense adonar-nos-en. Hi ha molta varietat, per a 
tothom i per treballar diferents habilitats. Busqueu i 
remeneu. Podeu jugar-hi sempre.

Una vegada més, volem agrair a totes les voluntàries i 
voluntaris, que de manera desinteressada, col·laboren 
en la Biblioteca-Punt Jove. I recordeu que la biblioteca 
és un espai públic per poder anar-hi lliurement, ple 
de recursos per a totes les edats i gustos: llibres, 
revistes, jocs, audiovisuals.... És de tots, per a tothom. 
Utilitzeu-la! 

Pere Panisello Tafalla
Regidor de Cultura

CANVIEM D’ANY PERÒ LES ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
NO S’ATUREN
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BIBLIOTECA
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TROBA EL TEU TRONC I PARE NOEL
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TROBA EL TEU TRONC
Previ a l’arribada de Nadal, el diumenge, 11 de 
desembre, una cinquantena de famílies van tenir la 
difícil tasca de trobar el tronc amagat pel convent 
de les Germanes Teresianes. Enguany a més en la 
dificultat que donades les condicions climatològiques 

d’aquell matí, aquests es van refugiar dintre les cases 
i dependències del peculiar poblet/alberg que hi ha 
dintre el convent. Ajudats pels follets tothom va poder 
trobar el seu tronc i marxar cap al pavelló a veure 
l’espectacle preparat.

Enguany sí!  El Pare Noel per fi ja va poder abraçar i 
lliurar en persona regals a petits i grans. Recuperada 
la tan desitjada normalitat vam poder gaudir al pavelló, 
primer de fer cagar el tió carregat de llaminadures, de 
la cantada de nadales en anglès a càrrec de l’alumnat 

d’Eixam, i de la tan esperada arribada de l’estimat 
Pare Noel.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor Festes

PARE NOEL
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Enguany es va oferir a colles i penyes la possibilitat de 
sopar al pavelló i rebre el 2023, per després continuar 
la festa fins a la matinada. Tot un èxit de participació. 
Ens vam congregar 400 persones, més la gent que més 
tard va voler assistir a la festa preparada. Actuacions 
dels DJ,s locals Sisco Paredes i Dani Fernández, més 
alguna entrada de components del mític “Sagrantana” 

van fer xalar al màxim, i en un molt bon ambient, als 
allí presents.
Tots aquests actes han estat organitzats per l’EMD de 
Jesús i la Secció de Festes.
Molt bon any 2023.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor Festes

FESTA CAP D’ANY

Durant les darreres setmanes 
hem gaudit al Claustre de la 
Immaculada de l’exposició 
“La portalada del Monestir 
de Ripoll”. Aquesta obra del 
romànic català té candidatura 
per ser Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO. 
Agraïm a l’Ajuntament de 
Ripoll poder acollir durant unes 
setmanes l’exposició i per la 
facilitar-ne les gestions. 

EXPOSICIÓ “LA PORTALADA DEL MONESTIR DE RIPOLL”
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FOTOS CAP D’ANY
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SANT ANTONI
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FESTA DE SANT ANTONI

RECONEIXEMENT “LA BONA GENT” PER A
JOAN PANISELLO CHAVARRIA

Amb tot a punt de la mà de la Secció de Festes de Jesús 
i el Patronat de Festes de Roquetes, diumenge, 22 de 
gener, les poblacions de Jesús i Roquetes celebraven 
de forma conjunta la festivitat de Sant Antoni. 
De bon matí, desfilada de cavalls i carruatges pels 
carrers de les dues poblacions per anunciar la Festa. 
A les 11.00 h la tradicional benedicció dels animals 
seguida de la típica degustació de baldanes, coquetes 
i vi. 
La part musical va anar a càrrec del grup de “Gralles i 
Tabals de Jesús” i de “l’Escola de Música Tradicional 
Ebrenca Lo Canalero”.

Tots aquests actes van tenir lloc a la partició dels dos 
termes, a la carretera de Jesús a Roquetes. Tot i fer 
una matinal molt freda, la gent no va dubtar a sortir al 
carrer en les seues mascotes a celebrar Sant Antoni.
Volem agrair la col·laboració d’Equitor i tothom que 
aquell dia va participar d’aquesta festa amb els seus 
carruatges i animals. 
I que Sant Antoni mos guarde de pendre mal i de fer-
ne!

Josep Pere Puig Rosales
Regidor de Festes

El passat 19 de gener vam fer entrega del 
reconeixement “La Bona Gent”, organitzat pel Diari 
de Tarragona, a Joan Panisello Chavarria. En aquest 
cas es va valorar la cessió de les obres del nostre 
artista més internacional a l’Espai-Museu que porta 
el seu nom. No ens cansarem d’agrair el fet de que el 

seu llegat estigui a disposició de tot el públic. Moltes 
gràcies Joan i família. 
I aprofitem per informar-vos pels canals habituals de 
les properes visites concertades de l’Espai-Museu 
Joan Panisello. Gaudiu-la.
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8a SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT

XVII FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET

Del 25 de març a l’1 d’abril tindrà lloc la “8a Setmana 
de l’Activitat Física i la Salut”. Juntament amb entitats 
del poble, empreses vinculades al món de l’esport i 
els nostres centres educatius, ja s’està treballant en 
l’organització d’un complet programa d’actes en el 
qual en algun moment o altre del dia podem trobar 
una activitat adient al nivell físic de tots i cadascun de 
nosaltres.
Convé recordar que totes aquestes activitats es fan 
sempre dirigides per professionals, adaptades a tots 
els nivells i acompanyades i guiades en tot moment 
pels membres de les entitats organitzadores de l’acte.
A l’espera de definir i fer públic el programa, ja us 
podeu reservar a l’agenda la matinal del diumenge, 
26 de març, que tindrà lloc la bicicletada popular, i 
el dissabte, 1 d’abril, que durant tot el dia hi haurà 
activitats de cloenda obertes a tothom, i també es farà 
el reconeixement als esportistes i persones vinculades 

al món de l’esport del nostre poble. Pròximament es 
farà la difusió pertinent amb tríptics i per cartelleres 
i xarxes socials de totes les activitats previstes. 
Marqueu aquesta setmana a la vostra agenda i no 
dubteu a participar-hi.
Cal incidir, cada cop més, en la pràctica de l’exercici 
físic de forma regular, introduint-lo en la nostra vida 
com una mena de joc i d’esbarjo per fugir de les 
rutines del dia a dia. És important activar i potenciar 
un estil de vida saludable a través de l’esport.

Aquesta està organitzada per l’EMD de Jesús, centres 
educatius i entitats del poble, empreses vinculades 
al món de l’esport, i compta amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.

Josep Pere Puig Rosales
Regidor d’Esports

Des de fa setmanes que estem treballant en 
l’organització de la XVII Fira Literària Joan Cid i 
Mulet. Els actes centrals tindran lloc els dies 14 i 
15 d’abril, però durant la setmana es realitzaran un 
seguit d’activitats paral•leles en diferents espais, 
com per exemple els centres escolars del Poble i la 
Biblioteca. 
El programa oficial no està tancat, però s’intenta 
que hi hagi activitats i actes atractius per a totes les 
edats, sempre al voltant de les lletres i la literatura. 
Un dels actes destacats serà la presentació del llibre 
SIEMBRA, adaptat per Emigdi Subirats a partir del 
manuscrit de Joan Cid i Mulet. També trobareu una 
exposició commemorant els 100 anys del naixement 
de Jaume Fuster, actes lúdics i musicals.

Volem remarcar que enguany s’arriba a la XV edició 
del concurs de treballs de recerca de batxillerat en 
Llengua, Literatura o de l’Exili Català. Poden participar-
hi els estudiants de 2n curs de batxillerat matriculats 
en qualsevol centre d’ensenyament secundari de les 
quatre comarques de les Terres de l’Ebre durant els 
curs acadèmic 2022-2023. Trobareu les bases a la 
pàgina web de l’EMD de Jesús (https://www.jesus.
cat/). 
Desitgem que la Fira Literària sigui del vostre gust i 
que participéssiu d’ella en les nombroses activitats 
que us proposarem. Us hi esperem.

Pere Panisello Tafalla
Regidor de Cultura
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AMPLIACIÓ DEL CONSULTORI
Des del passat 16 de gener ja estan operatives les 
noves consultes provisionals, aquestes conjuntament 
amb les existents al consultori, funcionaran 
simultàniament fins la construcció del nou CAP a 
Jesús.
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22è CONCURS DE PINTURA DE JESÚS – 2023
BASES

L’EMD de Jesús convoca el 22è Concurs de Pintura de 
Jesús obert a totes les pintores i pintors que hi vulguen 
participar.
S’hi convoquen tres categories amb una temàtica única: 
el món del camp, de l’oli i de la garrofa.

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

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

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

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

Categoria Júnior
Reservada exclusivament per als alumnes de 3r fins a 6è 
de Primària en la modalitat de pintura.
La tècnica i les dimensions de les obres presentades 
són lliures.
PREMIS:
- 1r Premi: Obsequi i diploma.
- 2n Premi: Obsequi.
- 3r Premi: Obsequi.
Totes les obres presentades, incloses les premiades, 
seran retornades.
Els premis de les categories Infantil i Júnior seran 
patrocinats per: Electrodomèstics Altadill, Gascó 
Joguines, GIS, Godofredo Capella, Nati dolços & festa, 
Offi Complet, Primitivo Conesa, Muniatto Xou i Sports 
Fevi.

Categoria General
Reservada per als participants majors de 16 anys (que 
ja els hagen complit en el moment del lliurament dels 
premis), tant de Jesús com d’altres poblacions.
PREMI:
1r Premi – Concurs de pintura de Jesús 2023.
Diploma i 500€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
2n Premi – Concurs de pintura de Jesús 2023.
Diploma i 150€ patrocinats per l’EMD de Jesús.
PREMI ARTISTA LOCAL:
1r Premi Local – Concurs de pintura de Jesús 2023.
Diploma i 300€ patrocinats per Royes i Materials Gisbert.
Les dues obres guanyadores del primer premi passaran a 
formar part del fons d’art de l’EMD.

Condicions Generals de participació:
 � S’admetran dues obres per artista com a màxim, que 

estaran muntades sobre suport sòlid i emmarcades 
amb motllura senzilla o llistó de fusta. 

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

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

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

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

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

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

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

13.00h del divendres 21 d’abril de 2023. Caldrà 
lliurar-les a nom de l’EMD de Jesús i a l’adreça Plaça 
Pati de la Immaculada, 1 - 43590, Jesús.

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

 � El lliurament del premis s’efectuarà el dissabte 13 
de maig, dintre dels actes de celebració de la XXVIII 
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i VII Fira de la 
Garrofa.

 � El jurat estarà format per artistes de vàlua reconeguda 
i la seua decisió serà inapel·lable. N’actuarà com a 
secretari Pere Panisello Tafalla, regidor de cultura de 
l’EMD de Jesús.

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

 � Les obres no premiades es podran recollir en finalitzar 
l’exposició, que durarà fins al 26 de maig de 2023. 
A partir dels 3 mesos de la cloenda, si les obres no 
s’han passat a recollir formaran part del patrimoni de 
l’EMD de Jesús.

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

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

 � El jurat pot declarar qualsevol premi desert.

Jesús, gener de 2023
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BASES CONCURS FOTOGRAFIA
3r CONCURS

DE FOTOGRAFIA DE L’OLI , DE LA GARROFA I DE LA 
PEDRA SECA DE JESÚS (2023)

ORGANITZA:

3r Concurs de Fotografia de l’Oli, de la Garrofa 
i de la Pedra Seca de Jesús

L’EMD de Jesús, amb motiu de la celebració de 
la XXVIII Fira de l’Oli i VII de la Garrofa us dóna la 
benvinguda i us convida a participar en el 3r Concurs 
de Fotografia de l’Oli, de la Garrofa i de la Pedra 
Seca de Jesús.

BASES
Participants
*Pot participar-hi qualsevol persona, aficionada o 
professional. La inscripció és gratuïta.
Tema
*“L’oli, la garrofa i la pedra seca”.  Les imatges 
(almàsseres, paisatges i activitats rurals, costums 
i tradicions, retrats, cuina…) cal que representen 
principalment algun dels tres elements: oli, garrofa i 
pedra seca.
Tècniques
*En color i en B/N
Admissió de les fotografies
*No s’admetran fotografies que hagen sigut premiades 
en altres concursos.
*El format de les imatges ha de fer mínim 20x30 cm, 
i cal presentar-les sobre un suport rígid de 40x50 cm.  
*Cada concursant pot presentar-hi un màxim de 3 
fotografies, i només pot obtenir un premi.
*Darrere de cada suport, hi ha de constar el títol de 
la imatge, el lloc on l’ha feta i el pseudònim de l’autor. 
I en un sobre tancat, a banda, i amb el mateix títol i 
pseudònim, cal introduir-hi les dades personals (nom i 
cognoms, adreça, població, correu electrònic i telèfon).
*No s’admetran imatges pintades ni manipulades, 
collages, muntatges, viratges fotogràfics ni fotografies 
HDR. Només s’acceptaran els ajustos propis del 
revelat digital (balanç de blancs, exposició, nivells, 

contrast, saturació, enfocament…). La neteja de 
partícules i retalls moderats.

Enviament
*Les fotografies es poden dur personalment, o es 
poden trametre a l’EMD de Jesús, plaça Pati de la 
Immaculada, 1, 43590 Jesús, fins al 21 d’abril de 
2023, amb la indicació “3r Concurs de fotografia de 
l’Oli, de la Garrofa i de la Pedra Seca de Jesús”.

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

Selecció de les obres 
*L’organització avisarà els guanyadors abans de 
l’entrega dels premis, que tindrà lloc el 13 de maig 
de 2023 al Pavelló Firal. *Pendent de confirmar hora.
*Els guanyadors es comprometen a enviar a l’EMD de 
Jesús el format digital de l’obra premiada, en JPG i en 
alta resolució.
*Totes les imatges s’exposaran a la Fira. Durant tot el 
mes de juny, es podran recollir les obres a les oficines 
de l’EMD de Jesús. Este es compromet a retornar-les 
per correu, sempre que el participant haja enviat un 
sobre (adient per a la protecció de les imatges) i amb 
franqueig pagat.

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

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

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

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

Av. Catalunya, 29 - TORTOSA - FERRERIES
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XXVIII FIRA DE L’OLI DE LES TERRES DE L’EBRE
I VII FIRA DE LA GARROFA

#MOSPARLEMJÓVENS

Primeres reunions de treball i planificació de la Comissió 
Organitzadora de la Fira i planificades ja reunions de 
treball amb els diferents agents implicats per tenir-ho tot 
a punt per als dies 12, 13 i 14 de maig en el marc de la 
XXVIII Fira de l’Oli i VII Fira de la Garrofa.
Com vam anunciar aquest mes de febrer coneixerem ja 
el millor oli de la fira, guanyador del prestigiós “Concurs 
al Tast dels Olis de les Terres de l’Ebre”, Celebrat ara al 
febrer perquè d’aquesta forma les mostres presentades 
ho podran fer en les millors condicions organolèptiques. 
D’allí entre les mostres guanyadores de cada categoria, 
un jurat format per professionals del món de la cuina i 
l’hostaleria escolliran el millor “Oli Gastronòmic 2023”. 
Mostres que podrem admirar i degustar els dies de Fira 
al taulell de “l’Àgora dels Olis”.

Serà el tret de sortida, fins a arribar al mes de maig  d’un 
seguit d’actes al voltant del món de l’oli, la garrofa i la 
pagesia.

Acte important el divendres, 24 de febrer, a les 19.00 
h en la xarrada organitzada pel Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, “Regar en temps de 
canvi climàtic”. El reg és una solució per als conreus de 
comarques on les condicions climàtiques són un factor 

limitant, contribuint a resoldre els problemes econòmics 
i socials d’aquestes zones. En aquesta jornada, 
organitzada per l’Oficina del Regant juntament amb la 
comunitat de regants Xerta-Sénia, es pretén reflexionar 
sobre l’autosuficiència alimentària i la viabilitat del sector 
agrari així com argumentar els avantatges d’adherir-se al 
Xerta – Sénia.

En aquest mateix informatiu trobareu també les bases 
del “22è Concurs de Pintura de Jesús” i del “3r Concurs 
de Fotografia de l’Oli, de la Garrofa i de la Pedra Seca”.

Aprofito des d’aquí a demanar-vos idees i suggeriments 
que puguem incloure dintre la Fira, serà benvinguda. 

Activitats com les recreacions de les tasques pròpies 
de la recol•lecció de l’oliva, tallers, mostra d’animals, 
exhibicions, demostracions de gastronomia, exposicions, 
xarrades, concursos, teatre, música, la trobada de 
grallers, cuina en directe, degustacions... no faltaran 
aquells dies.

Podeu consultar totes les bases i informació de la Fira a 
la web www.jesus.cat

Josep Pere Puig Rosales
Regidor Fires EMD de Jesús

Aquest 2023 seguim compartint amb tots vosaltres el 
cicle d’entrevistes #mosparlemjóvens.
Ara fa un any encetàvem aquest projecte amb il•lusió 
i, analitzat el resultat i les valoracions que ens heu fet 
arribar, estem convençuts que hem de continuar donant 
veu al nostre jovent. 
Conèixer en primera persona allò que els apassiona i 
permetre que puguen esdevenir un referent per altres 

jóvens és l’objectiu del projecte. 
Si els trobeu pel carrer, atureu-los, i feu-los saber com us 
agrada, tal i com ens ho fet saber durant aquest temps.
Els podreu seguir escoltant cada quinze dies pels canals 
habituals. 

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana
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ENQUESTA CIUTADANA ROTONDA D’ENTRADA A JESÚS
Des de l’EMD de Jesús obrim el període d’Enquesta 
Ciutadana per tal que ens feu arribar les vostres 
propostes per determinar quins elements ha de tenir 
la rotonda d’accés al nostre Poble.
Hi podeu participar totes les persones que viviu, 
treballeu o teniu algún vincle amb Jesús.
Les propostes es poden presentar individualment, en 
grup (família o amics…) o en representació d’alguna 
entitat.
Els qüestionaris en paper es repartiran als domicilis 
i també se’n podran recollir i dipositar a les urnes 
ubicades a les Oficines Municipals i a la Biblioteca - 
Punt Jove.
També podeu presentar les propostes enviant la 
butlleta a participa@jesus.cat 
Període per presentar propostes: del 20 de febrer al 
20 de març de 2023.

IMPORTANT
Si voleu fer més d’una proposta caldrà emplenar 

una butlleta per cadascuna.

Podeu trobar més butlletes de propostes al costat 
de les urnes.

Les propostes seran validades per un comitè tècnic.
Podeu resoldre els vostres dubtes a participa@jesus.cat 
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OBRA URBANITZACIÓ AVINGUDA MOLINS D’EN COMTE I CARRER 
DANIEL MANGRANÉ
Les obres de l’Avinguda Molins d’en Comte i del Carrer 
Daniel Mangrané són ja una realitat al nostre poble. Una 
obra que s’està executant en dos fases, tal com hem 
fet sempre que hem hagut de dur a terme un projecte 
de certa envergadura, per poder finançar el cost amb el 
pressupost de dos anys: la primera fase es va començar 
a executar abans de finalitzar l’any  i va anar a càrrec 
del pressupost del 2022 i ara s’ha iniciat la segona fase 
finançada amb el pressupost del 2023.
El motiu de la remodelació de les voreres i de la Plaça 
de la Creu és fruit de les moltes queixes rebudes al 
llarg dels darrers anys envers dos problemàtiques. Per 
un costat, la manca d’accessibilitat a les voreres amb 
carrets de compra, cotxets de nadons i cadires per a 
gent amb discapacitat, i per l’altre l’excés de velocitat 
dels vehicles tant a l’avinguda com als carrers adjacents. 
Amb aquest objectiu es va redactar el projecte de millora 
de l’Avinguda i la Plaça de la Creu, amb la intenció de 
fer-ho més accessible i també de pacificar el trànsit de 
tota aquesta zona. A més, el fet de tractar-se del carrer 
principal del nostre poble, on es troben ubicats la majoria 
d’establiments i serveis, ens va permetre poder-nos 
acollir a una subvenció per a sufragar part de la despesa.
La primera fase, adjudicada per un import total de 
200.569,24 € a l’empresa AGBAR/PREXTA, contempla 
la remodelació de totes les voreres tant de l’Avinguda 
Molins d’en Comte com del Carrer Daniel Mangrané. Tot 
i que el termini d’execució era de tres mesos, l’empresa 

ha patit problemes amb el subministrament de materials 
i això està provocant un endarreriment en la seua 
finalització.
La segona fase, adjudicada a l’empresa CONCRETO 
OBRES amb un import total de 180.774,00 €, consisteix 
en l’elevació de la Plaça de la Creu al mateix nivell de les 
voreres i la substitució de la marquesina de la parada del 
bus,  amb una millora de l’enllumenat de la plaça que a 
més comptarà amb una part de la il·luminació variable 
que permetrà el canvi en el color per commemorar diades 
significatives. Té un termini d’execució de tres mesos, 
i tal com ja heu pogut observar es va iniciar la segona 
quinzena del mes de gener. 
Tot i que els diferents materials compten amb les 
homologacions i certificacions necessàries, es cert que 
un cop començada a executar l’obra es van començar a 
fer visibles aquells dubtes que es podien preveure sobre 
plànol i que, conjuntament amb la direcció de l’obra i 
l’empresa constructora, es va decidir tirar endavant 
amb la intenció de revisar i modificar si era necessari 
analitzant cas per cas i carrer per carrer. Volem demanar 
disculpes per les molèsties que puguin estar ocasionant 
les obres, i a la vegada transmetre que es realitzaran 
totes les modificacions necessàries abans de finalitzar-
les per tal de mantenir-ne l’objectiu principal: millorar 
l’accessibilitat i reduir la velocitat dels vehicles sense 
causar problemes en la circulació.
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OBRES I MILLORES

NOVES FAROLES SOLARS

MILLORES PARADA MERCAT
REPARACIÓ COBERTA
EDIFICI IMMACULADA

NOU EQUIPAMENT A LA ZONA ESPORTIVAINICI MILLORA PLAÇA DE LA CREU



NADALHOTEL ENTITATS



JESÚS POSA EN FUNCIONAMENT L’HOTEL D’ENTITATS
Jesús inaugura l’Hotel d’Entitats en el marc del primer 
Consell de Participació Ciutadana del 2023 i amb la 
presència de tot el teixit associatiu que en forma part.
L’ampli i sòlid associacionisme que caracteritza el poble 
de Jesús, representat per més de 30 entitats, compta 
a partir d’aquest moment d’un nou espai pensat per 
fomentar la participació ciutadana en totes les seues 
vessants.
Amb la creació d’aquest lloc de reunió i trobada es 
pretén impulsar l’activitat social dins de cada entitat, i 
a la vegada maximitzar l’interacció entre associacions 
permetent l’intercanvi d’informació de manera fluida 
entre les mateixes.
Es tracta d’un equipament públic de titularitat municipal 
que s’oferirà de manera gratuita a les entitats 
jesusenques inscrites al Registre d’Entitats. Es un espai 
obert, proper, participatiu, integrador i cohesionador.
L’Hotel d’Entitats, encarat a potenciar activitats 
socioculturals, fonamenta la seua creació  en permetre 
la trobada de les associacions i entitats del poble, per 
poder compartir informació dins i entre les entitats i fer 
que la comunicació sigui una eina de treball a l’abast de 
tothom, per estimular la creació i difusió social i cultural 
i fer-la arribar a la població general.
Un dels objectius ha estat fomentar una xarxa d’ajuda 
comunitària que done veu a tot el veïnat. Crear un eix 
vertebrador per potenciar l’associacionisme i la cohesió 
social. Dotar d’espais de trobada que promouen la 
comunicació de manera fluida ajuda a fer més visibles 
les mancances i permet trobar solucions de manera 
conjunta  al fer possible escoltar el màxim de veus i 
opinions.

L’Hotel d’Entitats, que es regirà per un règim intern 
d’ús de les instal·lacions que es confecciona amb la 
col·laboració de les mateixes entitats usuàries, pretén 
cedir un espai a totes aquelles entitats que no disposen 
de seu social amb les condicions necessàries per poder 
fomentar la seua activitat habitual, així com d’una zona 
d’arxiu per permetre tenir de manera accessible, però 
també privada, tota la documentació del dia a dia.
Els diferents espais que componen l’Hotel d’entitats són:

 • 6 despatxos d’uns 7m2 aprox. amb connexió a 
internet

 • 1 arxiu compartit de 27m2 dotat de guixetes 
individuals per documentació.

 • 1 sala de reunions d’uns 29 m2 per trobades de fins 
a 16 participants

 • 1 espai obert de trobada d’uns 100m2 dotat amb 
equipament per reunions de petit o gran format, amb 
zona de relax habilitada.

Tot això es suma a la resta d’equipament ja en 
funcionament:

 • Sala de conferències amb aforament per 140 
participants

 • Seu social de l’Associació de Dones
Amb la inauguració d’aquest espai es completen les 
obres a la segona planta de l’edifici de la Immaculada, 
amb un equipament per al Poble, en aquest cas per a 
les entitats. Des de l’EMd es segueix treballant per a 
remodelar i millorar la tercera planta de l’edifici.

Eva Marro Colomé
Regidora de Participació Ciutadana
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37ena. REPRESENTACIÓ DEL PESSEBRE VIVENT DE JESÚS

L’ESTRET VINCLE AMB LA LLAR I L’HOSPITAL SANTA CREU

Diu la dita popular: “ Mai plou a gust de tots”. 
Aquest any sí, va ploure a gust de tots, al menys 
del Pessebre Vivent: Van poder fer la representació 
els quatre dies programats, no va ploure, no va 
fer vent i no va fer excessiu fred. És van fer tres 
representacions cada dia i hi va haver públic tots 
els dies. Què havíem d’esperar més? Estem molt 
contents perquè no sabíem com, després de 
la pandèmia,  respondrien els actors i el públic 
assistent. I van respondre molt bé. Vam tenir dos 
nens Jesús de carn i ossos, vam tenir actors de 
sempre i actors nous. 

Als jardins de la finca de la Residència de les Gnes. 
Teresianes, un any més -i en són ja 37-  va tenir 
lloc la 37ena Representació del Pessebre Vivent de 
Jesús els dies 25 i 26 de desembre del 2022 i 6 i 7  
de gener de 2023. Tres representacions cada dia:  
a les 6, a les 6’45 i a les 7’30

Els objectius que volem assolir són: Difondre 
la nostra cultura nadalenca. Difondre el folklore 
tortosí. Fomentar el teatre a l’aire lliure. Facilitar la 
participació ciutadana dels joves i grans. Donar a 
conèixer antics oficis, com per exemple aquest any 
l’ofici de l’adobador, “adoba cossis i gibrells”. No 
va faltar tampoc Pilar (la cegueta), que és l’ànima 
dels  pastorets, i fins i tot vam tenir una Mare de 
Déu amb “accent canari”, això deia ella, però què 
va, parlava un tortosí excel·lent. Estem molt agraïts.

El dia 6 de desembre, per quarta vegada, vam 
estat invitats pel Poble Espanyol de Barcelona a 
representar el nostre Pessebre i a donar a conèixer 
el nostre poble. Vam fer tres representacions, dos 
al matí i una a la tarda Això omple de satisfacció als 
actors i actrius. Moltes gràcies.

Paco Vives

La Llar i l’Hospital Santa Creu van viure unes 
jornades d’afecte i de germanor durant les festes 
de Nadal. Un grup de persones, pertanyents 
al  programa «Sempre acompanyants»  de Creu 
Roja i l’Obra Social de «La Caixa», va compartir 
taula amb els residents de la Llar el dia de Nadal 

i el de Sant Esteve. A més, dos membres del 
consistori, l’alcalde-president de l’EMD de Jesús, 
Víctor Ferrando; la regidora de Serveis Socials, 
Susanna Gómez, i una voluntària de l’Associació 
de voluntaris i voluntàries de l’Hospital i la Llar 
Santa Creu «Compartim», Cinta Caubet, van visitar 
les instal·lacions per fer costat i donar caliu als 
jesusencs i jesusenques residents, així com també 
als ingressats a l’Hospital.

L’objectiu d’aquestes trobades és  prevenir els 
problemes derivats de la soledat no volguda entre 
les persones grans i, en aquest cas, revertir aquests 
sentiments en unes dates tan assenyalades. Amb 
això, també se sensibilitza a la població sobre 
aquest fet i es posa de manifest el suport social 
entre els diferents membres de la comunitat. Amb 
aquestes mostres d’interès i d’acompanyament 
s’estableixen  vincles entre les persones grans 
i el municipi de Jesús. Unes vivències d’il·lusió i 
de complicitat que contribueixen a millorar-ne el 
benestar, així com generen noves experiències 
i coneixements. Amb tot, es tracta de tenir en 
compte les necessitats afectives i socials de totes 
les persones i crear així un nexe d’unió entre la 
població.
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CAVALCADA 2023
Com tots els anys, els patges reials van venir al nostre 
poble a recollir les cartes dels nens i les nenes per fer 
arribar a ses Majestats els seus desitjos i il·lusions. 
Ens van sorprendre mentre gaudíem d’una actuació 
divertida i desinteressada del pastoret Muniatto al 
Casal jesusenc, ben engalanat per a l’ocasió. Els 
patges reials ens van fer arribar el següent missatge: 
“Nosaltres coneixem moltes llengües diferents i 
sabem interpretar i llegir la lletra de tots los nens i 
nenes. Per això us diem que preferim que hi poseu 
les vostres peticions escrites i no les imatges dels 
vostres desitjos. Això sí, us animem a què dibuixeu 
vosaltres mateixos les joguines que espereu que us 
portem”
També el 5 de gener, a la nit, es va realitzar la 
Cavalcada de Reis. Els carrers eren plens de gent 
esperant que ses Majestats, els Reis Mags d’Orient, 
ens vinguessin a visitar amb tota la seua comparsa de 
patges i vehicles. Van venir vestits de gala, amb les 
seues luxoses vestidures i a sobre d’unes carrosses 
lluminoses. Encapçalaven la comitiva els carboners 
que subministren carbó als Reis Mags per portar-lo 
a aquells xiquets i xiquetes que no s’han portat del 
tot bé. Però, com també han realitzat actes bons, i 
tenen la voluntat de millorar, els Reis no s’han oblidat 
de portar-los també els regals i la màgia que tots 
mereixen. Seguidament anaven els patges motoritzats 
que ja tiraven caramels i feien canviar la cara dels 
nens i nenes, que de seguida quedaven bocabadats 

en veure les carrosses reials. Aquest cop, com a 
mesura inclusiva, es van repartir caramels aptes per 
celíacs que, en tirar-los, no fan mal. Van tenir molta 
acceptació entre petits i grans. Tots esperaven que els 
Reis fossen generosos a l’hora de repartir caramel. 
Ho van ser, i també a l’hora de lliurar els paquets per 
les cases. Les famílies esperaven amb entusiasme 
els Reis i els seus patges, per poder gaudir de la seua 
magnificiència. Potser a alguna casa van arribar un poc 
tard, i per això ens demanen que us transmetem que 
sigueu comprensius, ja que van estar més enfeinats 
que mai, tant en cases per visitar com en paquets per 
lliurar.
Des de la comissió es vol donar les gràcies a totes 
aquelles persones que desinteressadament col·laboren 
i fan possible la Cavalcada, així com a l’AVV Jesús 
Catalònia pel suport que any rere any ens va dipositant 
en la cessió del casal i en la gestió de les subvencions. 
També a l’EMD de Jesús per la seua col·laboració, tant 
en mitjans materials com econòmics. Volem agrair 
els comerços i negocis anunciats al cartell, que ens 
col·laboren econòmicament. En definitiva, agrair a 
totes les persones i entitats que han fet possible que 
la Nit de Reis d’enguany hagi estat una vertadera nit 
d’il·lusions i haguem pogut arribar al cor dels xiquets i 
xiquetes en aquesta nit tan màgica i especial.

Comissió de la Cavalcada de Reis de Jesús
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SORTIDA NADAL AL PORT – 17/12/2022
Avui fem la sortida especial de Nadal. Ens retrobem 
a l’antic escorxador de Roquetes (per motius de 
logística, ja que ens han tallat la carretera de Jesús a 
Roquetes per la celebració de la cursa de la Marató). 
Fa un dia solejat, amb molt bona temperatura per 
l’època en què ens trobem. Com que la característica 
principal del dia és la germanor i la sortida serà apta 
per a tots els socis, farem dos grups. El primer grup es 
quedarà una mica més endavant del Portell per anar a 
la “Cara de la Reina” i l’altre aniran a l’ermita del Port 
i faran una passejadeta més suau.
El primer grup deixem els cotxes una vegada hem 
passat el Portell. Agafem la drecera (una mica 
imaginària) que ens portarà al Tossal de la Reina. Com 
que no hi ha molt de desnivell és bastant assequible 
i agradable. Anem xerrant animosament mentre 
anem buscant el camí (no és molt complicat). Fem 
una paradeta per escoltar les diferents versions de 
la història de “la Reina Gubiana”. A l’arribar dalt del 
Tossal, podem gaudir d’unes vistes meravelloses. Per 
una part veiem el delta i per la part del darrera veiem 
tot el barranc de la Vallfiguera, la Vallcervera..., Alfara 
de Carles. Espectacular!, i més arrodonit pel dia tan 
lluminós i net de núvols que fa.
De baixada, en un lloc bastant pla, fem entre tots la 
forma d’un cor donant-nos les mans, pel tal d’enviar una 
foto al grup d’entitats col·laboradores en la Marató de 
TV3 a Jesús, dedicada a les malalties cardiovasculars. 
Ens ho passem molt bé intentant fer-ho.
Després continuem fins on havíem deixat els cotxes. 
Els que podem continuem a peu fins al Restaurant 
Pous de la Neu, on avui farem el dinar de germanor.

El segon grup deixen els cotxes a l’ermita de Sta. 
Maria del Port. Aquesta sortida encara serà més suau 
que l’altra, apta per a tothom. Van pel Pla d’Abària 
fins al refugi de pastor, on també contribueixen amb 
la foto de la Marató. Després passen per la font dels 
Bassiets i arriben fins a Cova Avellanes.
Als voltants de la una ens reagrupem tots al restaurant. 
Avui, festa grossa!! Bon dinar, bon ambient, bona 
companyia i moltes ganes de xalar! El dinar està 
carregat de sorpreses que es van desvetllant poc 
a poc, entre plat i plat, especialment dedicades als 
nostres “xerpes”. Per acabar, després del cafè. fem 
el sorteig de la rifa per la Marató. Els premis són dos 
llibres de Vicent i dos vals per a sortides culturals de 
pagament.
I amb aquest caliu, bon ambient, germanor i il·lusió 
ens acomiadem desitjant-nos un bon Nadal i un feliç 
Any Nou.
Una abraçada i fins a la propera sortida!

Amparo Monllau
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Enguany s’ha arribat a la XXV edició dels premis 
literaris que la Societat Cultural i Ecologista Sant 
Josep organitza en memòria del que va ser destacat 
periodista i president de l’entitat Ramon Ferrando i 
Adell.
L’acte, ja superades les restriccions ocasionades per 
la pandèmia que van incidir en anteriors convocatòries, 
va tindre lloc a la sala Jordi Brull de l’edifici de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Jesús. Va ser presidit 
per la vicepresidenta de la Societat, senyora Amparo 
Monllau, en representació de la presidenta, senyora 
Cinta Llasat, que no va poder assistir a l’acte per 
motius de salut, acompanyada per l’alcalde president 
de l’EMD de Jesús senyor Victor Ferrando, el regidor 
de Cultura Pere Panisello, el poeta i membre del 
jurat de poesia senyor Miquel Accensi Subirats, i la 
señora Bendi Suárez, escriptora i membre del jurat de 
poesia, els quals van adreçar unes paraules al públic 
assistent.
La presentació  de l’acte va correr a càrrec de Vicent 
Pellicer. María Jesús Pons va procedir a la lectura de 
les actes des jurat atorgant els premis  
Els membres del  jurat del concurs de contes curts 
van ser:  Pascual Pérez, artista, Joan Josep Chavarria, 
filòleg i Montse Boldú, escriptora,
Els guanyadors en la modalitat de contes curts han 
estat els següents:
CATEGORIA A:  Nascuts, residents o escolaritzats 
a Jesús fins a 4t de primària, guanyadora: Mariona 
García Juárez,  amb l’obra “El peluix i el mon de les 

joguines” Premiada amb diploma i 50€
CATEGORIA B:  Nascuts, residents o escolaritzats a 
Jesús de 5è de primària, guanyador: Joel Sebastià 
Copovi, amb l’obra “Perseguint un somni” Premiat 
amb diploma i 50€
CATEGORIA C: Nascuts, residents o escolaritzats a 
Jesús de 6è de primària, guanyador: Pol Panisello 
Canalda, amb l’obra  “Tot és possible” Premiat amb 
diploma i 50€.
CATEGORIA D: Nascuts, residents o escolaritzats a 
Jesús que cursen 1r o 2n d’ESO, guanyador: Iverson 
Cortez, amb l’obra “10 dies amb el meu avi” Premiat 
amb diploma i 100€.
CATEGORIA E: Nascuts, residents o escolaritzats 
a Jesús que cursen 3r o 4t d’ESO, guanyador: Pol 
Alaixendri Mayor,  amb l’obra “Un somni o realitat?” 
Premiat amb diploma i 100€.
El premi del concurs de poesia ha estat declarat 
desert per manca de participants
A continuació els guanyadors van llegir una part 
escollida dels seus treballs premiats,
Es van lliurar uns rams de flors a Pepita i Montserrat, 
germanes del que va ser durant molts anys president 
de la Societat i prestigiós periodista de les nostres 
terres Ramon Ferrando Adell, qui dona nom a aquest 
concurs literari organitzat en record de la seva 
memòria.
Finalment es va immortalitzar el moment amb la foto 
del grup, i el tradicional refrigeri a tots els assistents.

SOCIETAT CULTURAL I ECOLOGISTA SANT JOSEP
PREMIS LITERARIS RAMON FERRANDO ADELL
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ASSIDE continuem reclamant l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, ja que aquestes són el principal 
escull per poder tenir una vida digna i amb les mateixes 
oportunitats que la resta de la ciutadania. 
En aquest sentit, vam instar a l’EMD que rebaixes els 
pendents de l’Avinguda Molins d’en Comte, al comprovar 
que les obres realitzades actualment impedien accedir 
als carrers adjacents o travessar la mateixa Avinguda 
i/o posaven en perill la seguretat de les persones amb 
mobilitat reduïda, pel gran pendent dels accessos. El 
consistori, encapçalat per Víctor, enseguida va atendre 
la nostra petició i al tancament d’aquest Informatiu ja 
s’estaven suavitzant els desnivells. 
També vam mantenir una reunió amb Tortosa Més 
(unió de totes les associacions comercials, de serveis 
i d’hostaleria de Tortosa) i amb el regidor de Promoció 
Econòmica i Comerç de l’ajuntament de Tortosa, per tal 
de conscienciar sobre la necessitat d’anar avançant cap 
l’accessibilitat universal a tots els comerços i serveis de 
la ciutat. Les persones del nostre col·lectiu ens sentim 
discriminades quan no podem accedir als establiments, 
quan no podem provar-nos la roba als vestidors per ser 
inadequats a les persones que necessitem més espai, 
quan no podem accedir als lavabos de molts bars i 
restaurants, quan ens trobem ocupada la via pública amb 
trípodes informatius a la vora dels edificis en lloc de la 
calçada, quan els  webs dels establiments no tenen en 
compte les persones amb discapacitat visual i auditiva,... 
En aquest sentit, també demanem a l’Associació 

d’Empresaris de Jesús (AEJE) que aneu avançant cap a 
l’accessibilitat universal fent que els vostres establiments 
i empreses els puguem utilitzar totes les persones amb 
seguretat i igualtat. 
Penseu que totes les millores que es fan pel nostre 
col·lectiu repercuteixen positivament a la resta de 
la població, així que quan es fan obres, ja siguin 
públiques o privades, recordeu que siguin sempre sense 
barreres. I us animem que aneu suprimint les barreres 
arquitectòniques del vostre abast.
I donant un gir, ens fa goig comunicar-vos que Susanna 
Gómez, regidora de l’Àrea de Polítiques de la Dona, 
conjuntament amb Cinta Caubet, presidenta de 
l’Associació de Dones, ens van oferir a ASSIDE que 
fóssim les partícips de la celebració del dia de la Dona 
a Jesús aquest 8 de març. No us podem avançar gaire 
cosa més, ja que en aquests moments estem dissenyant 
l’acte amb vàries dones de la nostra associació. Més 
endavant ja rebreu tota la informació. Esperem que ens 
hi pugueu acompanyar!

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

14 de gener! Amb molta il·lusió ens trobem, com sempre, 
a les 10, a la Pèrgola. És una visita molt especial ja que 
visitem l’Espai-Museu Joan Panisello, a Jesús.
El Joan ens obre les portes de la seva exposició, quin 
privilegi que tenim!
Ens explica les seves inquietuds artístiques, seguir 
amb la simetria o trencar-la? Seguir  amb les tècniques 
conegudes o experimentar i innovar?  Afortunadament  va 
guanyar l’originalitat, l’experimentació i la innovació.
Hi veiem els dibuixos d’un obra simètrica i com es 
pot transformar en diverses peces molt diferents i 
completament asimètriques. Tallant  i cosint, així de 
simple i així de complicat al mateix temps.
També podem observar-hi obres realitzades amb la 
tècnica d’origen oriental del Raku, que s’elaboren amb 
la mescla de diferents elements minerals capaços de 
suportar el contrast de temperatures, des de la sortida 
del forn a més de 900ºC fins que s’introdueixen en 
encenalls i aigua: el temps que està la peça introduïda 
en els encenalls en determinarà el color.
Molt interessants són les obres de l’etapa denominada 
“Binomi arbre-home”, en la qual la ceràmica ens 
transporta al bosc, a la natura, a observar-hi la rugositat 

de l’escorça d’una palmera, d’un pi, d’un ametler o d’una 
olivera.
Precioses són les obres dedicades als Ovnis, amb els 
seus reflexos metàl·lics.
Al centre de la sala hi ha un gran nombre de publicacions 
que parlen de la seva trajectòria professional o de la 
gran quantitat de premis que ha rebut Joan Panisello, 
com a ceramista original, innovador de tècniques i gran 
coneixedor del color. 
Agraïm a Joan el temps dedicat i la passió que ens 
transmet al parlar de la seva extensa obra. 
Sortim de l’exposició amb la sensació que hem passat 
un profitós gran matí.

Isa Alcoverro

VISITA A L’ESPAI-MUSEU JOAN PANISELLO 14/01/2023
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TORNEM A SER-HI!
El 19 de gener es va convocar, a Barcelona, la 
cimera entre l’Estat francès i l’Estat espanyol. Pedro 
Sánchez la va voler convocar a Barcelona per  fer una 
demostració de força davant del mandatari francès, i 
per deixar clar que el procés està mort.
Des de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium 
i el Consell per la República es va convocar una 
mobilització unitària, a Montjuïc, en contra de la cimera, 
recolzada per gairebé una quarantena d’entitats de la 
societat civil, com l’Assemblea de Municipis per la 
Independència (AMI), el CIEMEN, la Cambra de Comerç 
de Barcelona, la Intersindical-CSC, la Unió Sindical 
de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de 
Catalunya (USTEC), la Coordinadora de l’Advocacia 
de Catalunya i el Front Comú Contra la Repressió, 
entre altres, mostrant la unitat i transversalitat de la 
convocatòria. 
Aquesta convocatòria deia d’una manera clara i 
contundent que:  
1) El Primer d’Octubre Catalunya es va autodeterminar 

i, amb una majoria del 91% de vots afirmatius, 
va decidir esdevenir un estat independent. 
L’Estat francès i l’Estat espanyol han signat i 
s’han adherit al Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics (adoptat per l’Assemblea de 
Nacions Unides mitjançant la Resolució del 16 
de desembre de 1966). Aquest pacte estableix, 
a l’article 1, la lliure determinació dels pobles. 
Catalunya farà efectiva la independència de 
l’Estat català en aplicació del referèndum del 
Primer d’Octubre i d’acord amb l’article 1 de 
l’esmentat Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics. Els estats hauran de respectar, si volen 
ser democràtics, l’autodeterminació exercida i les 
decisions que en el futur s’adoptin en aplicació del 
mandat del Primer d’Octubre.

2) En el Tractat del Pirineus, signat el 7 de novembre 
de 1659, el regne francès i l’hispànic es van repartir 
el Principat de Catalunya i van vincular el Rosselló 
i part de la Cerdanya a l’Estat francès. Aquest 
tractat és il·legal. Ho era llavors i ho continua sent 

ara. El tractat no va ser mai sotmès a l’obligatòria 
deliberació de les institucions catalanes i ha de 
ser anul·lat pel Parlament de Catalunya.

3) Denunciem la repressió i la persecució política, 
judicial i policial de la llengua catalana a 
tota la comunitat lingüística nacional, des de 
fa més de tres segles i fins a l’actualitat, i 
denunciem especialment l’assetjament a què 
es troba sotmès l’ensenyament en català, pels 
estats francès i espanyol, en el territori propi. 
En aquest sentit, dia rere dia l’escola 
en català és perseguida pel govern i els 
tribunals de justícia espanyols, que, a cop de 
sentència injusta i no democràtica, imposen 
l’obligatorietat d’almenys un 25% de castellà a 
les aules catalanes, sense cap criteri pedagògic. 
Igualment, exigim que l’Estat francès faci oficial 
el català a la Catalunya Nord i el respecti com a 
llengua pròpia, si és que vol ser coherent amb els 
valors de la República i dels drets humans que diu 
defensar.

Malgrat el fred, l’hora i el dia, la convocatòria va ser un 
èxit, ens vam congregar 30.000 persones, validant una 
vegada més la força del moviment independentista i la 
voluntat del poble de Catalunya. Es va omplir de gent 
la Font Màgica i les zones pròximes, inclosa l’avinguda 
de Maria Cristina, amb multituds que arribaven fins a 
la plaça d’Espanya.
En la lectura del manifest unitari es va denunciar la no-
resolució del conflicte polític i la vulneració sistemàtica 
de drets fonamentals, amb exiliats i més de 4.200 
represaliats per defensar drets democràtics. Es va 
recordar, també, que l’única normalitat democràtica 
als Països Catalans és que continua la mobilització 
d’una societat decidida a defensar les seves llibertats 
nacionals, a exercir els seus drets civils i polítics i a 
viure en una República catalana, independent, justa i 
lliure per a tothom.

ENDAVANT REPÚBLICA!!!
JxI
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Els 7 Cervells estem preparant-nos per tornar a sortir 
pels carrers dels pobles i ciutats a espargir el foc 
de Satanàs. Ara, però, és temps d’afilar les forques, 
canviar les bordoneres dels timbals a l’espera del bon 
temps.
Tot i ser diables i diablesses també tenim bon 
cor! I el passat dissabte 17 de desembre vam 
col·laborar a la diada solidària: “Jesús fa pinya per 
la salut cardiovascular”. Els 7C vam organitzar una 
“Carretillada Solidària” on tota aquella persona 
altruista, però una mica endiablada, podia cremar per 
col·laborar amb una bona causa acompanyada de la 
música dels magnífics grallers de Jesús.
Com ja fa 23 anys, durant les festes de Nadal es 
va dur a terme el Casal de Nadal 7 Cervells. Les 

xiquetes i xiquets van poder realitzar múltiples treballs 
manuals nadalencs, dur la carta dels reis mags, visitar  
el convent de les Teresianes... entre moltes altres 
activitats. Ens consta que van xalar de valent. Donar 
les gràcies tant als nostres monitors per la feina feta, 
com a les famílies que heu dipositat la confiança en 
el casal.
INFORMAR, que si esteu interessats a formar part 
dels 7 cervells, ho voleu provar, teniu alguna pregunta 
o qüestió no dubteu a posar-vos en contacte amb 
nosaltres als telèfons 685 993 306 / 610 049 809 
o al correu electrònic 7cervells1994@gmail.com. Ben 
segur que us ho passareu bé i sereu molt benvinguts!!
 

- Junta 7C- 

ESCALFANT MOTORS PER A LA TEMPORADA 2023
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Estimades i estimats socis/es, 
Primer de tot donar-vos la notícia que des de l’entitat ens 
hem apuntat al carro de l’eficiència energètica. Un espai tan 
gran i amb tanta il·luminació ho necessitava. Tot i presentar-
nos als pressupostos participatius, la nostra proposta no 
va poder-se votar, donat que no complíem normatives del 
procés. Hem pogut fer la despesa de renovar la il·luminació 
posant focus led i així poder baixar la factura de la llum, 
aconseguint ser més sostenibles. Això ens ha permès fer 
més activitats i donar nous usos al Casal.
El 17 de desembre ens vàrem sumar a la iniciativa dels 
companys de Jesús es Mou, conjuntament amb la resta 
del teixit associatiu del poble, participant en l’edició 
d’enguany de la Marató de TV3, dedicada a les malalties 
cardiovasculars.
Va ser una experiència molt positiva. Al matí vàrem 
col·laborar fent activitats a la Torre Sant Antoni amb 
els amics de Brot del Sud i Carlos ens va endinsar en 
l’agricultura sostenible. Allí mateix, el GEPEC,  de la mà de 
Laura, va realitzar una activitat que consistia a endevinar els  
animalons que ens envolten amb les restes orgàniques. Les 
noies i els nois, i els no tan menuts, vàrem gaudir de tota 
aquesta descoberta. També ens va mostrar la construcció 
de casetes per a mallerengues.
Per la tarda, ja al Casal Jesusenc, seu de la nostra entitat,  
la colla dels Gaiters de l’Aguilot ens van fer una exhibició, 
amb una plantada de gegants i el popular ball de cavallets. 
Després, amb cercavila, vàrem anar a trobar-nos amb els 
amics de la Colla Gegantera de Tortosa, que ens esperaven 
al pavelló. Allí vam fer una petita pinya i ens van deixar 
participar de l’estructura dels castells, fent un petit tastet. 
Hi van participar diverses persones que hi havia dintre 
del pavelló. Va ser una tarda plena de simbolismes de 
cultura Catalana, una identitat pròpia de l’Associació de 
Veïns. Donem les gràcies a les dues entitats per la gran 
col·laboració en la diada. 
Dintre de les activitats prenadalenques, vàrem començar 
per la festa de l’IE Daniel Mangrané, que un any més van 
donar vida al Casal, lloc de retrobament veïnal. Gràcies a 
este gran equip docent i als xiquets i xiquetes, convertits en 
grans artistes vam poder gaudir de les diferents actuacions. 
També cal esmentar que organitzem un concurs de postals 

de Nadal adreçat als escolars, tant de l’IE Daniel Mangrané 
com del CEIP Sant Jordi.
Tot seguint, el 18 de desembre, la Comissió de la Cavalcada 
de Reis, amb la col·laboració de la nostra entitat, varen 
organitzar la recollida de cartes, a càrrec dels patges 
reials. La benvinguda la vàrem donar amb una bosseta de 
palometes i alguna llaminadura. També hi havia diferents 
tallers que van entretenir els xiquets fins l’arribada de 
l’actuació del pastoret MUNIATTO. Durant la tarda els pares 
varen poder veure les postals de Nadal que els seus petits 
havien fet. Una acció que a l’AVV, ens ompli de joia ja que 
els pares poden veure les creacions dels seus fills. També 
el Casal estava decorat per a l’ocasió amb les cortines i la 
catifa, i també amb l’escenari, el Pegasso, la bústia i tots 
els elements que la Comissió de la Cavalcada va posar per 
facilitar la recollida de cartes als patges reials, enviats per 
ses magestats, els Reis Mags d’Orient. Gràcies a la Comissió 
de la Cavalcada per fer-nos confiança i permetre’ns obrir el 
nostre Casal als xiquets en un dia tant màgic com aquest. 
Esperem que l’any que ve es puga repetir.
Aquest any es preveu ple d’activitats. Us demanem que 
ens acompanyeu. El Casal és Viu, i us animem a participar 
d’aquesta gran aventura iniciada ara fa 44 anys, per un grup 
de gent que estimava el seu poble i els seus veïns.
L’essència de l’entitat és donar resposta i veu als veïns i 
aconseguir, si més no, que les inquietuds siguin portades al 
lloc on toca i com toca.
Un poble amb molts espais i que ha de sentir-se per tots 
els seus racons.
El mon globalitzat ens aïlla com a persones i només la 
comunitat es fa gran si l’impuls de l’individu és sincer i 
l’impuls desapareix sense la comprensió de la comunitat.
En breu us informarem via EBANDO de la data de Assemblea 
General de socis, així com per les xarxes i cartells al nostre 
poble.
Us animem a participar, ja que l’entitat és de tots vosaltres.
Correu electrònic: aavvjesuscat@gmail.com
Bloc: https://aavvjesuscat.wordpress.com/
«Tenim una addicció als nostres propis pensaments i, si no els 
modifiquem, no podrem transformar res»

La Junta Directiva de l’A.VV.
JESUS CATALONIA casal Jesusenc
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Com  ja tenim per costum us fem un petit resum de 
les activitats dutes a terme darrerament, així com les 
properes que volem dur a terme.

Del 16 al 18 de desembre, viatge de Prenadal a la 
Rioja, visitant Logroño, Monestirs de Yuso (considerat 
el Escorial de la Rioja i que compta amb uns 
arxius històrics molt importants) i de Suso, Nàjera 
(considerada cort i bressol de Reis i on es troba la 
porta de Carlos I), també Sto. Domingo de la Calzada 
i Haro on es van visitar les Bodegues Ramon Bilbao, 
(tast de 3 vins inclòs), cal destacar que vam omplir el 
Bus i, a més, va haver un lot de Nadal per persona de 
regal.

El 31 de Desembre es va fer sopar/ball de Cap d’Any 
al local del Casal de Jubilats. El sopar va ser elaborat 
pel Forn de Carlos Ripolles i la Junta es va fer càrrec 
de tota la resta. Degut a les dimensions de la Sala 
l’aforament va ser molt limitat (només 70 places), 
així que demanem disculpes si algú no es va poder 
inscriure, va ser un èxit total.

El 8 de Gener, amb un petit retard perquè s’havien 
equivocat de camí, i en plena sessió del ball dels 
diumenges ens van visitar el Reis Mags, que portaven 
caramels i un petit regal per tots els assistents, va ser 
una bona sorpresa.

Tenim previst celebrar el día 19 de febrer Sant Valentí 
(dia dels enamorats) i hi haurà dinar i ball. El dinar 
serà al Restaurant La Gela i després ball al local del 
Jubilats. En una tarda vam esgotar totes les places.

El dia 26 de febrer tenim ball de disfresses.

El dia 4 de març, viatge calçotada a Clariana (inclou 
esmorzar i dinar), al Restaurant Masia La Casona i 
visita guiada de Sitges.

A finals de març, o principis d’abril farem l’assemblea 
general.

I al maig, els dies 5 a 7, viatge a la Mancha, 
Manzanares-Almagro-Valdepeñas-La Solana. Inclou un 
lot d’1 pernil, 6 botelles de vi i 1 formatge.

Res més, seguirem informant i una cordial salutació.

LA JUNTA

JUBILATS
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ASSOCIACIÓ DE DONES

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC “ENTRE MOTS”

Aquest any tornem a fer la trobada de Santa Àgueda.
Com a novetat farem una xarrada amb Carme 
Sabaté “HO OPONOPONO, paraules que curen”.  
Serà el dia 23 de febrer a les 19h. a la sala de la 
segona planta.
Dir-vos que hem començat la gimnasia GYROKINESIS 
el dilluns tarda al gimnàs de l’EMD. 

El voluntariat és la nostra raó de ser, considerant 
l’activitat altruista com la principal manera d’adquirir 
i compartir valors i fer una xarxa comunitària inclusiva 
i compromesa. El voluntariat Lingüístic “Entre Mots”, 
que des d’Obre’t Ebre es gestiona de fa més de 
sis anys, naix amb la voluntat d’engrescar a totes 
les persones a participar en activitats d’acollida 
lingüística i cultural de manera que aprenguem tots 
i totes uns/es de les altres. A més, volem facilitar la 
integració de les persones no catalanoparlants a la 
ciutat i al nostre entorn cultural i lingüístic.

A l’actualitat a Obre’t Ebre hi ha registrades 
110 persones amb necessitats d’immersió a la 
comunitat local i 27 persones voluntàries que 
ajuden a que això sigui possible, mitjançant classes 
no formals de llengua catalana. L’entitat organitza 
juntament amb l’ajuda de l’Ajuntament de Roquetes 
i l’EMD de Jesús l’espai d’interacció per a que els 

diferents grups de locals i aprenents puguin dur a 
terme aquestes trobades d’aprenentatge. 

Per a fer voluntariat o ser aprenenta, us convidem a 
escriure’ns al correu de contacte: obretebre@sinergia.
org o trucar-nos/escriure’ns al 657 288 485.
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ASSOCIACIÓ JESÚS ES MOU
JESÚS PER LA MARATÓ DE TV3
El passat 17 de desembre vàrem dur a terme a Jesús 
la diada per la marató de TV3. La idea de celebrar 
aquesta diada naix a partir de l’Associació Jesús es 
mou amb la intenció de recuperar la que ja es feia en el 
seu dia al nostre poble, l’objectiu era involucrar a totes 
les associacions del nostre poble i a l’administració 
local, i la resposta, com no podia ser d’altra manera, 
va ser un SI, un sí amb majúscules ja que en tot 
moment va haver predisposició per part de totes i tots 
per tirar-ho endavant i tot van ser facilitats per tal de 
que la diada fos un èxit.
En quan a la diada, com ja vàreu poder comprovar per 
les xarxes socials, va ser un dia de molta activitat tant 
pel matí com per la tarda, i per a tots el públics, i 
creiem que pels pronòstics que ens havíem generat 
va ser tot un èxit. Lògicament hi ha punts a millorar 
i coses que poden canviar de format o fer-se d’altra 
manera, però l’acte naix amb aquesta intenció, que 
no és altra que fer partícip a tot el poble i dur a terme 
un acte que tingui continuïtat durant els anys i al gust 
de tothom.
Pel que fa al balanç de la jornada es van poder recaptar 
2.240,64€ els quals s’han aportat a la Marató de TV3 
en nom de tot el poble de Jesús, i que com ja hem 
esmentat creiem que és un èxit per a Jesús després 
d’haver recuperat una diada que ja s’havia donat per 
perduda.
Per últim només ens queda agrair a tothom que ha 
participat, tant de manera activa aquell dia com fent 
aportacions desinteressades els dies previs o a 
posteriori, i com no gràcies a totes les associacions 
del nostres poble i l’administració local per poder fer 
realitat una jornada solidària com la que vam viure.
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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA REUNIÓ AMB JOVENT

Com ja ve sent habitual, ens trobem a les portes d’un 
nou any, el 2023, i volem fer-los sabedors que ja s’està 
treballant en l’organització de la propera edició de la 
cursa de Jesús dels 10km, 5km i la caminada popular 
de 5km. Aquest any recuperem la data al calendari 
com ja vàrem fer al 2019 i se celebrarà al setembre, 
concretament el 16 de setembre.
El format serà el mateix que venim fent aquests últims 
anys, es realitzarà per la tarda, i per finalitzar l’acte 
està previst dur a terme una festa posterior a la cursa 
amb concerts musicals i diverses sorpreses més, com 
sempre els beneficis obtinguts aniran destinats a una 
causa benèfica, que més endavant us anunciarem i us 
en farem partícips. 

CALENDARI RUNNING SERIES 
TERRES DE L’EBRE 2023

JESÚS ACULL L’ACTE DE CLOENDA DEL CIRCUIT RUNNING SERIES 2022



50

Doncs ja ha passat el Nadal. Durant les Festes vam 
anar en màniga curta i ara ja ens hem hagut de 
tapar de valent.
Tot i el fred, l’activitat del Club no s’atura. Tenim al 
Primer Equip apunt d’acabar la primera fase de la 
competició a la 2a Catalana i esperant rivals per la 
segona. Tocarà remar de fort però estem segurs que 
salvarem la categoria amb la implicació de jugadors 
i tècnics i amb el suport de socis i aficionats.
A la part alta de la classificació tenim a l’Equip Filial 
que manté la filosofia formativa del nostre planter, 
fent una gran temporada a la 4a Catalana.
I el nostre Futbol Base continua avant, creixent i 
fent pinya entre jugadors, jugadores, entrenadors, 
mares, pares, familiars i amics. Felicitem de forma 
especial a l’equip Cadet, que ens està fent xalar 
d’allò més cada cap de setmana però als que 
aprofitem per recordar que mantinguin els peus a 
terra i gaudeixin del camí que estan fent però amb 
molt de seny.
Gràcies a tots els que animeu els nostres equips per 
la vostra implicació i pels vostre suport i respecte 
partit rere partit.
Gràcies també als patrocinadors, espònsors i 

col·laboradors per permetre que tot això sigui 
possible. 
Aquest mes de desembre passat vam rebre la visita 
a la Santa Creu del Pare Noel i vam tornar a repetir 
la xocolatada i els tradicionals penals solidaris amb 
els que vam recaptar fons per la Marató de TV3.
Ara arranquem el que ens queda d’hivern amb 
forces renovades i molts preparatius pel que vindrà 
els propers mesos. Ens espera una temporada 
llarga encara a la majoria d’equips i esdeveniments 
com Carnestoltes, l’ExpoEbre, torneigs Terra Rubra, 
Leandro Rovira i Ramon Laperia i alguna que altra 
sorpresa...
Força Cata !!! 
Seguim.
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
Telf 722 13 89 44 // jesuscatalonia@gmail.com // 
esponsorscata@gmail.com 

L’INFORMATIU. CF JESÚS CATALÒNIA
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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:
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.

CALENDARI OFICIAL DE FESTES 
LOCALS I LABORALS 2023

6 de gener (Reis)
7 d’abril (Divendres Sant)
10 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 maig (Festa del treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
4 de setembre (Dilluns de la Cinta) FESTA LOCAL
11 de setembre (Diada de Catalunya)
4 d’octubre (Sant Francesc) FESTA LOCAL
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
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
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.

CARNAVAL A LA VORA DEL CANAL
Dissabte 18 de febrer

XIII TROBADA DE GAITERS DE L’AGUILOT
Dissabte 11 de març

8ENA SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA
I LA SALUT

Del 27 de març a l’1 d’abril

XVII FIRA LITERÀRIA
14 i 15 d’abril

2N EBRECIÈNCIA
Dissabte 29 d’abril

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

Del 12 al 14 de maig

FESTA MAJOR
Del 7 al 15 de juliol

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.  

Sancions fins a 750€
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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 HOSPITAL SANTA CREU 977580209
TAXI – Tdtaxi (24 hores) 902242400
TAXIS TORTOSA (24 hores)
Telèfon de guàrdia

977443011
646646047

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2023
 AJUNTAMENT DE TORTOSA

CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
IBI RÚSTICA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
IBI URBANA 1ª. Fracció: Del 31/05/2023 al 31/07/2023

2ª Fracció: Del 28/07/2023 al 29/09/2023
IAE Del 28/07/2023 al 29/09/2023
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES Del 28/04/2023 al 30/06/2023

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2023
EMD DE JESÚS

CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT
Taxa guals Del 01/03/2023 al 28/04/2023
Taxa per ocupació de domini públic Del 30/05/2023 al 28/07/2023
Taxa per serveis al mercat. 1r. Trimestre De l’1 al 31 de març de 2023
Taxa per serveis al mercat. 2n. Trimestre De l’1 al 30 de juny de 2023
Taxa per serveis al mercat. 3r. Trimestre De l’1 al 30 de setembre de 2023
Taxa per serveis al mercat. 4t. Trimestre De l’1 al 31 de desembre de 2023
Taxa de manteniment i conservació de cementiris Del 20/09/2023 al 21/11/2023
Taxa llar d’infants – mensualment Del 01 al 14 de cada mes
Taxa escola de música - mensualment Del 15 al 31 de cada mes

Fins el 14 de març es necessari realitzar les 
comunicacions per la crema de restes vegetals. La 
podeu realitzar a les oficines municipals de l’EMD de 
Jesús de 9h a 11h.

Cal portar:
- DNI del sol·licitant.
- Número de telèfon mòbil.
- Adreça de correu electrònic.
- Polígon i parcel·la.

CREMA DE BRANCATGE I RESTES VEGETALS
PROCEDENTS DE TREBALLS AGRÍCOLES

TAULER EMD



DESPESES PRESSUPOST 2023

CLASSIFICACIÓ DENOMINACIO
CRÈDITS 
INICIALS

CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL 881.900,00

PERSONAL FUNCIONARI 72.800,00

10-920-120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 28.700,00

10-920-120.00 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 28.700,00

10-920-121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 44.100,00

10-920-121.00 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 44.100,00

PERSONAL LABORAL 616.500,00

  PERSONAL LABORAL - FIX 393.400,00

10-164-130.00
RETRIBUICONS BÀSIQUES: GRUP DE 
PROGRAMA

24.500,00

10-312-130.00
RETRIBUICONS BÀSIQUES: GRUP DE 
PROGRAMA

27.700,00

10-323-130.00
RETRIBUICONS BÀSIQUES: GRUP DE 
PROGRAMA

39.700,00

10-326-130.00
RETRIBUICONS BÀSIQUES: GRUP DE 
PROGRAMA

48.000,00

10-327-130.00
RETRIBUICONS BÀSIQUES: GRUP DE 
PROGRAMA

28.500,00

10-920-130.00
RETRIBUICONS BÀSIQUES: GRUP DE 
PROGRAMA

225.000,00

PERSONAL LABORAL- TEMPORAL 223.100,00

10-323-131.00 GRUP DE PROGRAMA 75.000,00

10-323-131.01 GRUP DE PROGRAMA 44.000,00

10-323-131.02 GRUP DE PROGRAMA 12.500,00

10-326-131.00 GRUP DE PROGRAMA 38.400,00

10-454-131.00 GRUP DE PROGRAMA 38.700,00

10-920-131.01 GRUP DE PROGRAMA 14.500,00

ALTRE PERSONAL 6.500,00

10-342-143.00 ALTRE PERSONAL 6.500,00

 
QUOTES PRESTACIONS I DESPESES 
SOCIALS A CÀRREC DE L’OCUPADOR

186.100,00

QUOTES SOCIALS 183.600,00

10-920-160.00 SEGURETAT SOCIAL 183.600,00

  DESPESES SOCIALS DE PERSONAL 2.500,00

10-920-162.04 ACCIÓ SOCIAL 2.500,00

CAPÍTOL II 
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 
SERVEIS

356.050,00

REPARACIONS,MANTENIMENT I 
CONSERVACIO 

43.100,00

INFRASTRUCTURES I BÉNS 
NATURALS

5.500,00

10-165-210.00 ENLLUMENAT 500,00

10-454-210.00 VIES PUBLIQUES 2.000,00

10-459-210.00 ALTRES 3.000,00

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 37.600,00

10-920-212.00 GENERAL 20.000,00

10-164-212.01 CEMENTIRI 500,00

10-342-212.02 SPORTS 3.500,00

10-323-212.03 EDUCACIÓ 9.000,00

10-334-212.04 CULTURA 500,00

10-920-214.00 ELEMENTS DE TRANSPORT 2.600,00

10-920-219.00 ALTRES IMMOBILITZAT MATERIAL 1.500,00
MATERIAL SUBMINISTRAMENT I 
ALTRES 

244.150,00

MATERIAL D’OFICINA 5.800,00

10-920-220.00 ORDINARI NO INVENTARIABLE 4.800,00

10-920-220.01
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I 
ALTRES PUBLICACIONS

500,00

10-920-220.02
MATERIAL INFORMÀTIC NO 
INVENTARIABLE

500,00

SUBMINISTRAMENTS 145.550,00

ENÈRGIA ELÈCTRICA 83.400,00

10-165-221.00 ENLLUMENAT PÚBLIC 1.200,00

10-337-221.00 PUNT JOVE-BIBLIOTECA 1.800,00

10-342-221.00 ESPORTS 16.000,00

10-323-221.00 EDUCACIÓ 26.000,00

10-164-221.00 CEMENTIRI 400,00

10-920-221.00 SERVEIS GENERALS 38.000,00

AIGUA 11.050,00

10-920-221.01 GENERAL 1.500,00

10-312-221.01 SANITARIS 1.200,00

10-337-221.01 PUNT JOVE-BIBLIOTECA 150,00

10-323-221.01 EDUCACIÓ 2.600,00

10-342-221.01 ESPORTS 1.600,00

10-171-221.01 VIES I FONTS PUBLIQUES 4.000,00

GAS 6.000,00

10-323-221.02 EDUCACIÓ 6.000,00

COMBUSTIBLES I CARBURANTS 4.000,00

10-920-221.03 GENERAL 4.000,00

PRODUCTES ALIMENTARIS 800,00

10-920-221.05 PRODUCTES ALIMENTARIS 800,00

PRODUCTES DE NETEJA 6.300,00

10-920-221.10 GENERAL 2.500,00

10-342-221.00 ESPORTS 800,00

10-323-221.10 EDUCACIÓ 3.000,00

ALTRES SUBMINISTRAMENTS 34.000,00

10-920-221.99 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 25.000,00

10-323-22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 9.000,00

COMUNICACIONS 5.700,00

SERVEIS TELECOMUNICACIONS 5.400,00

10-920-222.00 GENERAL 4.000,00

10-312-222.00 SANITARIS 1.000,00

10-337-222.00 PUNT JOVE-BIBLIOTECA 200,00

10-342-222.00 ESPORTS 100,00

10-323-222.00 EDUCACIÓ 100,00

POSTALS 300,00

10-920-222.01 POSTALS 300,00

PRIMES D’ASSEGURANCES 19.000,00

10-920-224.00 PRIMES D’ASSEGURANCES 19.000,00

TRIBUTS 2.100,00

10-920-225.00 TRIBUTS ESTATALS 100,00

10-920-225.01
TRIBUTS DE LES COMUNITATS 
AUTÒNOMES

1.000,00

10-920-225.02 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 1.000,00

DESPESES DIVERSES 23.600,00

10-920-226.01
ATENCIONS PROTOCOL.LARIES I 
REPRESENTATIVES

100,00

10-920-226.02 PUBLICITAT I PROPAGANDA 9.000,00

10-920-226.03 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS 500,00

10-920-226.04 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 500,00

10-338-226.08 FESTES POPULARS 500,00

10-334-226.09
ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES

5.000,00

10-920-226.99 ALTRES DESPESES DIVERSES 8.000,00

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 
EMPRESES I PROFESSIONALS

42.400,00

10-323-227.00 NETEJA I ACONDICIONAMENT 700,00
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10-920-227.06 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.000,00

10-920-227.99
ALTRES TREBALLS REALITZATS 
PER ALTRES EMPRESES I 
PROFESSIONALS

39.700,00

INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DEL 
SERVEI

48.800,00

LOCOMOCIÓ 200,00

10-920-231.20 DEL PERSONAL NO DIRECTIU 100,00

10-912-231.20 DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 100,00

ALTRES INDEMNITZACIONS 48.600,00

10-912-233.00 ALTRES INDEMNITZACIONS 48.600,00

  DESPESES PUBLICACIONS 20.000,00

10-920-240.00 DESPESES D’EDICIÓ O DISTRIBUCIÓ 20.000,00

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES 7.000,00

DE PRÉTECS I ALTRES OPERACIONS 
FINANCERES EN EUROS

1.000,00

10-011-310.00 INTERESSOS 1.000,00

10-934-311.00
DESP. FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ 
I CANCEL·LACIÓ
INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES 
DESPESES FINANCERES

6.000,00

10-934-359.00 ALTRES DESPESES FINANCERES 6.000,00

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 109.000,00

A ENS PÚBLIC I SOCIETAT 
MERCANTILS DE L’ENTITAT LOCAL

70.400,00

10-338-449.00
ALTRES SUBVENCIONS A ENS 
PUBLICS I SOCIETATS MERCANTILS 
DE L’ENTITAT LOCAL

70.400,00

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE 
FINS DE LUCRE

38.600,00

10-323-480.02 CONVENI 7C 4.300,00

10-323-480.01
CONVENI AMPA IE DANIEL 
MANGRANÉ

1.650,00

10-342-480.00
CONVENI CLUB FUTBOL JESÚS 
CATALÒNIA

10.500,00

10-920-480.01
CONVENI ASSOCIACIÓ VEINS JESUS 
CATALÓNIA

1.550,00

10-920-480.02
CONVENI CASAL DE JUBILATS SANT 
FRANCESC

2.160,00

10-920-480.09
QUOTES PER PERTANYENÇA A 
ALTRES ENS

2.500,00

10-323-480.00
A ALTRES FAMÍLIES I ENTITATS 
SENSE FINS DE LUCRE

9.000,00

10-920-480.00
A ALTRES FAMÍLIES I ENTITATS 
SENSE FINS DE LUCRE

6.940,00

CAPITOL V
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS

10-920-500.00
Fons de contingència d’execució 
pressupostària

CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS 445.350,00
INVERSIOÓ NOVA EN 
INSFRAESTRUCTURES I BÉNS 
DESTINATS A L’ÚS GENERAL

2.000,00

10-153-609.00 Senyalització viària i mobiliari urbà 2.000,00
INVERSIONS DE REPOSICIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES I BÉNS 
DESTINATS A L’ÚS GENERAL

137.000,00

10-454-619.00
Arranjament i millora de vies 
publiques 

20.000,00

10-454-619.01
Altres inversions de reposició en 
infraestructures i béns destinats a 
l’ús general

10.000,00

10-454-619.02 Arranjament Avinguda Santa Teresa 100.000,00

10-920-619.00
Arranjament i millora edificis serveis 
generals

7.000,00

INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL 
FUNCIONAMENT OPERATIU DELS 
SERVEIS

260.000,00

10-920-627.00 Equipament i serveis generals 15.000,00

10-920-627.01 Elaboració de projectes tècnics 10.000,00

10-454-622.00
Urbanització Avinguda Molins d’En 
Comte i C/ Daniel Mangrané, Fase 2 

190.000,00

10-920-622.01 Adquisició Molí 45.000,00
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA 
AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS 
SERVEIS

35.000,00

10-323-632.00 Equipament Educació 20.000,00

10-920-633.00 Millora equipament informàtic 15.000,00
ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 
ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 
OPERATIU DELS SERVEIS

11.350,00

10-920-639.00 Altres inversions 11.350,00

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 35.000,00

10-338-740.00
A ens públics i societats mercantils 
de l’entitat local

10.000,00

10-920-740.00
A famílies i institucions sense ànim 
de lucre

25.000,00

CAPITOL VIII ACTIUS FINANCERS

10-920-872.90
APORTACIÓ PATRIMONIAL SOCIETAT 
MERCANTIL

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS 9.000,00

AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS I 
OPERACIONS AMB EUROS

10-011-913.00
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A 
LLARG TERMINI D’ENS FORA DEL 
SECTOR PÚBLIC

9.000,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
1.843.300,00

INGRESSOS

CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS   156.000,00

Article 30. Taxes per prestació de serveis bàsics 30.000.00

Article 31. Taxes per prestació de serveis socials i 
preferents 86.000,00

Article 32. Taxes per realització d’activitats de 
competència local 8.000,00

Article 33. Taxes per utilització del domini públic 27.000,00

Article 34. Preus públics 1.000,00

Article 39. Altres ingressos 4.000,00

CAPITOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.199.800,00

Article 45. De la Generalitat 91.500,00

Article 46. D’Entitats Locals

Concepte 461. Diputació de Tarragona 202.300,00

Concepte 462. Ajuntament de Tortosa 900.000,00

Concepte 465. Consell Comarcal del Baix Ebre 6.000,00

Concepte 469. Altres ens locals

CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS 9.500,00

Article 52. Interessos de dipòsits

Articel 55. Productes de concessions i 
aprofitaments especials 9.500,00

CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  478.000,00

Article 72. De l’Estat

Article 75. De la Generalitat
Article 753. De societats mercantils

58.000,00
225.000,00

Article 76. D’Entitats Locals

Concepte 761. De la Diputació de Tarragona 120.000,00

Concepte 762. De l’Ajuntament de Tortosa 75.000,00

Concepte 765. Del Consell Comarcal del Baix Ebre 0,00

Article 78. De famílies i institucions sense ànim 
de lucre

CAPÍTOL IX- PASSIUS FINANCERS 0

Article 91. Préstecs rebuts en euros

Concepte 913. Préstecs a llarg termini d’ens fora 
sector públic 0

TOTAL INGRESSOS EN EUROS 1.843.300,00






