
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 febrer: 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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 CULTURA:  
 

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

• 10 de febrero: Carnestoltes, a les 17:30 hores pasacarrer amb el 
G.I.J.P de Jesús Pobre i a continuació berenar per a tots els xiquets/es 
en el Riurau de Jesús Pobre. 

• 12 de febrer: Conta contes infantil en el Centre Social “ 8 de març” a 
les 16:00 h. “ Love is in the air”. 

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

 

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 bo respire:  

 

Finançar estades de caràcter temporal en residències de tercera edat de 
persones majors que necessiten atenció en un centre especialitzat. El ter-
mini de presentació fins al 23 de febrer. 

OBRES: 
• Finalització de l'obra d'adequació del cementeri de Jesús Pobre. Subven-

cionat per Diputació d'Alacant.  
 

• Finalització de l'obra instal·lació cuina del Centre Cultural de Jesús Pobre. 

 

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. 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ( COMISSIÓ DEL VI) : 
 

• 17 de febrer:  a les 10 hores. Recollida dels vins negres de cadascun dels 
participants (preguem estigueu preparats per rebre a la Comissió que pas-
sarà per les vostres cases a recollir els caldos). 

•  18 de febrero  (Centre Social) 

 9.30 hores: Esmorzar per a tots els vinaters participants i carre ters. 
(lloc: Plaça del Centre Social) 

 11 hores: Concurs degustació dels vins negres. 

 13:30 hores: Mentre es fa el recompte de puntuacions hi haurà 
 una  picada per a tots els assistents i després es procedirà a  l’en-
trega de trofeus. 

 14:30 hores: Dinar popular organitzat per la Comissió de Festes 
 2018 de Jesús Pobre. 

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL RIURAU : 
• 4 de febrer: Mercat del Riurau a la Plaça. 

• 11 de febrer: VICTORIO guitarra latina. 

• 18 de febrer: OCEAN SPRAY (pop en angles). 

• 25 de febrer: MIQUEL PÉREZ– MARIA MORENO (poemes i tonades 
d’amor). 

 


