
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL RIURAU : 

• 6 de gener: Mercat del Riurau a la Plaça 

• 13 de gener: Poetes “VEUS DE LA MARINA” . 

• 20 de gener:  Micro obert. 

• 27 de gener:  Presentació del llibre de Joan Mascarell “Pous de memoria” 
i taller de la llata. 

 

ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS: 

• 6 de gener: Mercat de Brocanters al Gran Riurau de Jesús Pobre de les 
09:00 fins 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. 

• 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 Pobre, 
envieu un correu a l' EATIM amb el nom, cognoms i el teu correu. Passaràs a 
formar part del Fòrum. (forumjesuspobre@gmail.com)   
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 CULTURA:  
 • 3 de gener: Recollida de cartes del patge real, a les 17:00 hores en el 
Riurau de Jesús Pobre, hi haurà xocolatada per a berenar. 
 

• 5 de gener: Cavalcada dels Reis Mags, a les 18:30 hores des del camí 
del Bisserot pel carrer major fins a la plaça del poble. 
 

• Exposició de PEPA CASELLES del 30 de novembre 2018 al 6 de gener de 
2019 en el Centre Social “8 de març”. 
  

• 14 de gener: Contacontes infantil en el Centre Social “8 de març” a les 
16:00 hores. 
 

• 27 de gener: A les 12:30 hores. Benedicció d'animals domèstics en la 
plaça de l'església, a continuació benedicció de la resta d'animals davant 
de la casa Abadia. 
 

• 28 de gener: Contacontes infantil en el Centre Social “8 de març” a les 
16:00 hores.  

BENESTAR SOCIAL: 
SERVEIS  SOCIALS: 
 

• 22 de gener: Servei de l'atenció de l'Assistenta Social de les 10:00 a les 
12:00 h en l’EATIM de Jesús Pobre.  
 

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

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,(Dimarts de 17:30 a 19:30 h). 
 

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

Ioga (Dilluns i Dimecres de 18:00 a 19:00 h). 

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

OBRES: 
• Aprobació de la subvenció nominativa  “ Adequació i millora de la zona 

verda del entorn del Carro de Jesús Pobre”, subvencionada per la Excma. 
Diputación Provincial d’Alacant. 

• Aprobació de la subvenció nominativa “ Recollida integral de aigües pluvials 
en el casc urba de Jesús Pobre”, subvencionada per la Excma. Diputación 
Provincial d’Alacant. 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES (COMISSIÓ DEL VI) : 
 

• 24 de gener: a les 20 hores. Recollida dels vins blancs de cadascun dels 
participants (preguem estigueu preparats per rebre a la Comissió que pas-
sarà per les vostres cases a recollir els caldos). 

• 25 de gener: En el Centre Social “8 de març” 

 20 hores:  Xerrada a càrrec del Celler Gurgu. 

 21,30 hores: Concurs degustació dels vins blancs . 

 22 hores: Degustació d'una selecció de vins blancs del País. 

• 26 de gener:  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). 

• 27 de gener: En el Centre Social “ 8 de març”. 

 9.30 hores: Esmorzar per a tots els vinaters participants i carreters. 
(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’entrega 
de trofeus. 

 14:30 hores: Dinar popular organitzat per la Comissió de Festes 
 2019 de Jesús Pobre. 

 

ASSOCIACIÓ DE VINS SINGULARS I DE POBLE DE LA 
MARINA ALTA: 

• 26 de gener: XERRADES “ Els oficis del vi” EL CERAMISTA . 

 12:00-13:00 Carles Llarch, ceramista de Font Rubi, Penédés: La  

 cerámica en la el·laboració de vins. 

 13:00 14:00 Josep Ahuir, Arqueòleg: L’alt de Benimàquia i l’Almadrava, 
 dos referents a la comarca. 

 14:00 Cata de vins d’àmfora. 


