
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

 

 

ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS: 

• 4 d’agost: 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: Suspès 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. 
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BENESTAR SOCIAL: 
• 20 d'agost: Servei atenció de l'Assistenta Social de les 10.00 a les 12.00 h 

a l’EATIM de Jesús Pobre.  
 

CURSOS A JESÚS POBRE: Preinscripcions a l’EATIM de Jesús Pobre de 
09:15 a les 14:00 hores. 
 

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

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

Informàtica. (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 les 17:30 a 19:00 h). 

Zumba (Dilluns i Dimecres de les 19:00 a 20:00 h). 
 
(En tots els cursos es necessita un mínim de 6 persones per curs, per a la seua rea-
lització) 
 

SANITAT: 

•  6 d'agost: Donació de sang al Centre Social “8 de març” de les 16:30 a les 
20:30 hores.  

 

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: 
• Comencen les obres de Recollida d'aigües pluvials al nucli urbà de Jesús 

Pobre, 1r tram c/major amb c/ escoles, subvencionada per l'Excma. Dipu-
tació d'Alacant. 

  

COMISSIÓ DE FESTES 2020: 
Cinema a la fresca al carrer diagonal plaça del poble a les 22.30 h, servei de 
barra a les 20.30 h. 

 
• 3 d'agost: El cascanueces y los cuatro reinos.  
• 10 d'agost: Ha nacido una estrella.  

 

14 d’agost: Festa de l’Estiu a la plaça del poble a partir de les 20:00 hores, 
amb l’actuació del Histeriia. 
 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES: 

 

• 6 d'agost: Tres Molins, Tres Castells, eixida a les 21.00 h des del  
Riurau. 

•  9 d'agost: Festa del Farolet en el Riurau, a les 18.00 Berenar, Taller i espec-
tacle de màgia. 

• 17 d'agost: Assaig Escaldà a les 07.30 hores. 

• 23 d'agost: Concert NOTES SOLTES al Riurau a les 23.00 hores. 

• 25 d'agost: Festa de l’Escaldà. 

 

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DEL RIURAU : els events 

tenen lloc al Mercat del Riurau cada diumenge a partir de les 20:00h. 

 

• 4 d’agost: MANECO I AITANA, música en directe. 

• 11 d’agost: Mercat al Riurau. 

• 18 d’agost:  Presentació informació “Riurau film festival”. 

• 25 d’agost: Mercat al Riurau. 

 


