
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS: 
 

• 2 de juny: Mercat de Brocanters a la plaça Pou de la Murtera y Pou del 
Pare Pere 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: Suspés fins octubre de 2019.  

 

 

 

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. (forumjesuspobre@gmail.com)   
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 CULTURA:  
 

• 6 de juny: Inauguració exposició a càrrec del Col·lectiu La Figuera “Danza  
espacio tiempo” en el Centre Social “8 de març” a les 20:00h, del 6 de 
juny al 7 de juliol de 2019. 

 
• 6 de juny: Inauguració exposició “Olis i vaixells” d'Antonio Riera a la sala 
de plens de l’EATIM a les 20.30 h, del 6 de juny al 16 de juny de 2019.  
 
 

BENESTAR SOCIAL: 
 

 

CURS D'ESTIU (Juliol i Agost): Inscripció en l’EATIM de Jesús Pobre, de 
09.15 a 14.00 h. 

 
Zumba (Dilluns i Dimecres de 19.00 a 20.00 h).  

 

CURS DE PSICOMOTRICITAT PER A MAJORS DE 50 ANYS EN PISCINA: 
De l'1 de juliol al 31 d'agost, inscripcions en l’EATIM de Jesús Pobre de les 
09.15 hores a les 14.00 hores. Curs subvencionat per la Diputació Provin-
cial d'Alacant. (Inclòs el transport a la piscina de la Xara).  

 

IGUALTAT: 

 

• Curs d'iniciació a la Autodenfesa feminista, per a totes les dones impartit 
per Maitena Monroy els dies 18,19 i 20 de juny en horari de 16.00 a 19.00 
hores, inscripcions en l’EATIM de Jesús Pobre de les 09.15 a les 14.00 ho-
res.  

 

PROGRAMA TERMALISME: 
 

Institut de Majors i Serveis Socials, per la qual es convoquen places per a 
pensionistes que desitgen participar. 
 

Termini d'inscripció fins al 31 d'octubre de 2019. 

OBRES: 

•  A partir del dilluns 17 de juny contínua la segona fase de les obres de Reur-
banització parcial del carrer pinaret i entroncament amb el carrer diagonal. 
Estarà prohibit el estacionament al carrer pinaret durant les obres. Subvencio-
nat per Excma. Diputació d'Alacant.  

 

SERVEIS: AIGUA URBANITZACIÓ “LOS LAGOS”: 

Ja es pot contractar el proveïment d’aigua potable de la partida “ Los Lagos” 
amb Aqualia, única gestora del Servei Municipal d’Aigües de l’EATIM de Jesús 
Pobre. 
 

ESPORTS: 

• 1 de juny: XXII Cursa Popular a partir de les 17.00 hores. 
 

ACTES ASSOCIACIÓ DE VINS SINGULARS I DE POBLE 

DE LA MARINA ALTA: 
 

• 2 i 3 de juny: III Mostra Internacional de Vins singulars i de poble, en el Riu-
rau de Jesús Pobre, horari diumenge de 17.00 a 00.00 hores i el dilluns de 
10.00 a 14.00 hores Jornada hostaleria. 
 

COMISSIÓ DE FESTES: 

• Del 6 al 15 de juny: Festes Patronals de Jesús Pobre 2019, veure programa-
ció en el llibre de Festes.  
 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL RIURAU : 

• 2 de juny: Mercat del Riurau, en el recinte del Riurau taller de mandales a 

les 11.00 h. 

• 9 de juny: Taller de mandales per a tots a les 11.00 h. 

• 16 de juny: Veus de la Marina. 

• 23 de juny: Farem coronetes de Sant Joan. 

• 30 de juny: Sandra Monfort, música en directe a les 20.00 h.  

CANVI D'HORARI  


