
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

OBRES:OBRES:OBRES:OBRES:    
• Obres Pista Poliesportiu. Es prevé la seua finalització durant 

aquest mes per Diputació d’ Alacant.    

• Finalitzades les obres de la sala multi usos a càrrec de l’EATIM 
per completar la remodelació de tota la instal·lació esportiva.    

INCIDENCIES DE TRÀFIC:INCIDENCIES DE TRÀFIC:INCIDENCIES DE TRÀFIC:INCIDENCIES DE TRÀFIC:    
• 5 de març: Cursa ciclista Club Ciclista de Gata de Gorgos, que 

afecta a la CV-738 per Jesús Pobre de les 16:00 a 17:30 h.    

ESPORTS:ESPORTS:ESPORTS:ESPORTS: 

• 12 de març: Lliga comarcal BTT pre-benjami a cadet a les 15:00 
h parking riurau. 

• Multi esport per a xiquets/es a partir de 6 anys ( 1er primària) i 
ESO ( 12/16 ANYS), termini d’inscripcions fins esgotar places. 
Subvencionat per l’EATIM de Jesús Pobre.    

ATENCIÓ AL PÚBLIC:ATENCIÓ AL PÚBLIC:ATENCIÓ AL PÚBLIC:ATENCIÓ AL PÚBLIC: 

• EATIM JESÚS POBREEATIM JESÚS POBREEATIM JESÚS POBREEATIM JESÚS POBRE: 09:30 a 13:30 h. 

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

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

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

• SOL.LICITUD PERMISOS DE FOC: SOL.LICITUD PERMISOS DE FOC: SOL.LICITUD PERMISOS DE FOC: SOL.LICITUD PERMISOS DE FOC: es firmen els dimarts a primera 
hora.    
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CULTURA: CULTURA: CULTURA: CULTURA:     
• Exposició  “Belles criatures” de Sefa Costa i Domingo Oller, de l’11 de febrer 

al 13 de març en el centre social “ 8 de març”. 

• 8 de març: Aula d’alfabetització plàstica per a xiquetes i xiquets a les 15:00 h 
en el Centre Social “8 de març”. 

• 10 de març: Aula d’alfabetització plàstica per a xiquetes i xiquets a les 15:00 
h en el Centre Social “8 de març”. 

• 11 de març: Conta contes infantil en el Centre Social “ 8 de març” a les 
17:30 h. 

• 12 de març: Presentació de la nova novel·.la de Jovi Lozano “ El Traductor” a 
les 19:00 h en el saló de plens de l’EATIM. 

• 13 de març: Aula d’alfabetització plàstica per a adults, a les 10 h en el Cen-
tre Social  “8 de març”. 

• 21 de març:  Inauguració exposició “ ELS RIURAUS. L.’ELABORACIÓ DE LA 
PANSA”,  a les 20 h en el Centre Social “ 8 de març, del 21 de març fins 10 
d’abril . 

• 23 de març: Taller didàctic al voltant dels Riuraus per a xiquets/ es a les 
09:15 h en el col·legi públic Pare Pere. 

• 27 de març: Ruta dels Riuraus de Jesús Pobre. Inscripcions en l’EATIM de 
Jesús Pobre . Eixida des de la Plaça Pou de la Murtera a les 11:00 h. 

BENESTAR SOCIAL:BENESTAR SOCIAL:BENESTAR SOCIAL:BENESTAR SOCIAL:    
AULES DE L’EXPERIENCIA CURSOS: 

• Boixets: dijous de 18:00 a 21:00 h. 

• Gimnàstica de manteniment: dilluns i dimecres de les 10:00 a 11:00h. 

• Pilates: dilluns i dimecres de les 19:30 a 20:30 h. 

DINAMICS I LLUNATICS CURSOS:DINAMICS I LLUNATICS CURSOS:DINAMICS I LLUNATICS CURSOS:DINAMICS I LLUNATICS CURSOS:    

• Patchwork: dilluns  de 18:00 a 20:00 h.  

NOTA: NOTA: NOTA: NOTA: Inscripcions en l’EATIM fins a completar places. 

AJUDES EN L’ESTALVI ENERGÈTIC:AJUDES EN L’ESTALVI ENERGÈTIC:AJUDES EN L’ESTALVI ENERGÈTIC:AJUDES EN L’ESTALVI ENERGÈTIC:    
Concessió de subvencions per a evitar el tall dels subministraments d’ener-
gia elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d’exclusió social, així com per a 
contribuir al pagament de lloguer de l’habitatge a persones que, per haver 
sigut desnonades o haver-se vist obligades a oferir el seu habitatge habitual 
en pagament, han accedit a un lloguer social i no podem afrontar-lo.. Termi-
ni per a la presentación de sol·licituds será de 3 mesos, fins marçpresentación de sol·licituds será de 3 mesos, fins marçpresentación de sol·licituds será de 3 mesos, fins marçpresentación de sol·licituds será de 3 mesos, fins març. 

 

    

•     

     

  

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

1er Torns :1er Torns :1er Torns :1er Torns :dels mesos de febrer fins agost. Finalitzat el terminis d’inscripcions 
continua oberta en llista d’espera fins el 11 de maig..11 de maig..11 de maig..11 de maig.. 

2n Torns: 2n Torns: 2n Torns: 2n Torns: dels mesos de setembre a desembre, termini d'inscripció fins a l'11 termini d'inscripció fins a l'11 termini d'inscripció fins a l'11 termini d'inscripció fins a l'11 
de maig de 2016.de maig de 2016.de maig de 2016.de maig de 2016.    

Nota: Nota: Nota: Nota: Inscripcions en la web: 
http://imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo o en l’EATIM 
de Jesús Pobre. 

ACTES COMISSIÓ DE FESTES:ACTES COMISSIÓ DE FESTES:ACTES COMISSIÓ DE FESTES:ACTES COMISSIÓ DE FESTES:    
• 13 de març:  I Matinal motera. De les 09:00 a les 18:00 h en c/diagonal, 

plaça pou del Pare Pere, plaça pou de la murtera i plaça del poble.    

ACTES COMISSIÓ DE LA DONA:ACTES COMISSIÓ DE LA DONA:ACTES COMISSIÓ DE LA DONA:ACTES COMISSIÓ DE LA DONA:    
• 6 de març: Pel·licula “ La professora d’història” al Centre Social “8 de 

març” a les 18:00 h. 

• 12 de març: Sopar al Bar Rosita a les 21:00 h. 

• 20 de març: La Perruca de Luca, conte en la Plaça Pou del Pare Pere a 
les 12:00 h. 

ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS:ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS:ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS:ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS:    
• 6 de març:  Pintures Angeles Portaña al Gran Riurau de Jesús Pobre. 

ASSOCIACIÓ SOCIOASSOCIACIÓ SOCIOASSOCIACIÓ SOCIOASSOCIACIÓ SOCIO----CULTURAL DEL RIURAU :CULTURAL DEL RIURAU :CULTURAL DEL RIURAU :CULTURAL DEL RIURAU : 

Activitats al mercat :Activitats al mercat :Activitats al mercat :Activitats al mercat : 
• 6 de març: Mercat del Riurau a la plaça. 

• 13 de març: THE KC EXPERIENCE, música en directe. 

• 20 de març: Taller de fang amb Núria Franch i THE GATSBY THREE, músi-
ca en directe. 

• 27 de març: ORGAN CHILLY TRIO, música en directe. 


