
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS: 

• 4 de març: Mercat de Brocanters al Gran Riurau de Jesús Pobre de les 
09:00 a les 14:00 hores. 

 

ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
 

• EATIM JESÚS POBRE: 09:15 a 14:00 h. 

• ARQUITECTE TÈCNIC : Dijous de 18:00 a 20:00 h. 

• TREBALLADORA SOCIAL: primer dimarts de cada mes de 10:00 a 12:00 h. 

• AQUALIA: primer dimecres de cada mes de 10:00 a 12:00 h. 

SOL·LICITUD PERMISOS DE FOC: se signen els dimarts a primera hora. 

 

 

NOTA: Si vols estar assabentat de les activitats que realitzem en Jesús Po-
bre, envieu un correu a l' EATIM amb el nom, cognoms i el teu correu. Pas-
saràs a formar part del Fòrum. 
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 ALCALDIA: 
•  4 de març: Presentació del receptari “Receptes de la memòria” en el 

saló de plens de l’EATIM de Jesús Pobre a les 12:00 hores.  
• S'informa que a partir d'aquest mes tenim tots els dijous en el mercat 

ambulant municipal de la C/Diagonal fruites i verdures fresques, en pe-
ríode de prova durant 2 mesos per a la seua acceptació entre els veïns, 
horari de 08:00 a 13:00 hores. 

 

CULTURA:  
• 1 de març: Inauguració exposició “ HORS DU TEMPS” de Manuel Garcia 

de la Creu en el Centre Social “8 de març” a les 20:00 hores, de l'1 de 
març a l'1 d'abril de 2018.  

• 4 de març: Fira del Llibre en Valencià en el Carrer Diagonal de 09:00 a 
14:00 hores. 

• 12 de març: Conta contes infantil en el Centre Social “ 8 de març” a les 
16:00 h.  

• 26 de març: Conta contes infantil en el Centre Social “ 8 de març” a les 
16:00 h.                    

 

BENESTAR SOCIAL: 
CURSOS EN JESÚS POBRE: Matricula en l’EATIM de Jesús Pobre de 09:15 
a les 14:00 hores. 

 

Des de les Aules de l’Experiència de l’Ajuntament de Dènia s’impartiran 
en Jesús Pobre els següents cursos: 
 

Boixets. (Dijous de 18:00 a 21:00 h). 

Gimnastica de manteniment. (Dilluns i Dimecres de 10:30 a 11:30 h).  

Informática. (Dimarts de 17:00 a 19:00h).  

Patchwork, ( Dilluns de 18:00 a 20:00 h). 
 
Des de Dinàmics-LLunàtics s’impartiran en Jesús Pobre els següents cur-
sos: 
 

Pilates. (Dilluns i Dimecres de 19:00 a 20:00 h). 

Yoga. (Dimarts i Dijous de 19:00 a 20:00 h). 

Programa termalisme : 
Institut de Majors i Serveis Socials, per la qual es convoquen places per a 
pensionistes que desitgin participar. 
 

Inscripció  de l’1 de gener fins a el 31 de desembre de 2018. 

NOTA: inscripcions en l’EATIM de Jesús Pobre o  

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/23/pdf/2018_1780.pdf. 

 

OBRES: 
• Execució de jardineres en el carrer diagonal per a la integració de con-

tenidors.  

• Instal·lació d'una pista de Roller Skate.  

 

ESPORTS: 

• Multi esport per a xiquets a partir de 6 anys ( 1er Primària) i ESO ( 12/16 
ANYS), inscripcions fins a esgotar places. Subvencionat per  

    l’EATIM de Jesús Pobre. 

 

COMISSIÓ DE LA DONA (ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES)  

•  9 de març: Curtmetratge " Rebel menopause” dAdele Tulli a les 21: 00 
hores en el Centre Social “8 de març”. 

• 10 de març: Teatre “Vagines, vergonyes i altres vivències”, del col·lectiu 
gemega, a les 20:00 hores en el centre social “8 de març”. I a les 21:30 
hores sopar de dones al Bar Pedro.  

  

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DEL RIURAU : 
• 4 de març: Mercat del Riurau a la Plaça. 

• 11 de març: TADEO (música en directe). 

• 18 de març:  Presentació del llibre “Gadgets Away! 100 games to Play 
by Fionna Jennison. KNOT AGAIN  (música en directe). 

• 25 de març:  MR. PAIMOR (música en directe). 


