
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

 

ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS: 
 

• 1 de març: 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 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:  
 

• 2 de març: Contacontes infantil “ Princesas Pitipitesas” al Centre Social 
“8 de març” a les 17.30 hores. 

•  5 de març: Inauguració exposició de Leticia Fayos “Sweet Body”  al Cen-
tre Social “8 de març” a les 20.00 hores, exposició del 5 de març al 5 
d'abril de 2020. 

• 16 de març: Contacontes infantil “La Mar” conte musicat al Centre So-
cial “8 de març” a les 17.30 hores.  

 

BENESTAR SOCIAL: 
 

SERVEIS  SOCIALS: 
 

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

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

Aules de la 3a edat:  
  

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).  

Dinàmics– Llunàtics:  

Patchwork,(Dimecres 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 (Dimarts i Dijous de les  18:00 a 19:00 y  19:00 a 20:00 h). 

 

PROGRAMA TERMALISME: 

• Obertura del termini per a presentació de sol·licituds al programa de Ter-
malisme Valencia. Termini d'inscripció fins al 31 d'octubre de 2020, pre-
sentación en les oficines del PROP (Ajuntament de Dénia). 

OBRES: 
• Planejament i desenvolupament de la fibra òptica en el nucli urbà de Jesús 

Pobre. 

• Execució d'un tram de la xarxa municipal de clavegueram i instal·lació de dos 
equips de depuració i connexió a la unitat de remunte en Jesús Pobre”, ator-
gada per l'Excma. Diputació d'Alacant. 

 

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

 

COMISSIÓ DE LA DONA (ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I 
VEÏNES) 
• 5 de març: a les 19:30h, manifestació en Dénia convocada per la xarxa de 

dones de la Marina Alta. 

• 6 de març: Pel·licula de temática feminista al Centre Social “8 de març” a 
les 20:00 hores. 

• 7 de març: Dinar de dones al Restauran El Sequer a les 14.00 hores. 

• 8 de març: Viatge a València en autobús per a participar en la manifestació 
de València, eixida a les 11:00 hores. 

• 13 de març: Monòleg a càrrec de Patricia Espejo a les 20:30 hores al Cen-
tre Social “8 de març”. 
 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL RIURAU : 

• 1 de març: Mercat del Riurau a la Plaça. 

• 8 de març: ARSÈNIC, música en directe. 

• 15 de març: Mercat al Riurau. 

• 22 de març: POL ALCAINE presenta el audio llibre “una aproximació al 
Folkore de la Comunitat Valenciana”, ´música en directe. 

• 29 de març: VERÓNICA CUENCA, música en directe. 

 
 


