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Vicent Beguer s'acomiada
com a farmacèutic de Jesús
Dr. Vicent Beguer Oliveres
16 de novembre de 2003
Sr. Pere Panisello i Chavarria
President de l'EMD
Jesús
Benvolgut president i amic,
És un deure comunicar-li que el
passsat dia 14 de novembre vaig
traspassar la meva oficina de
farmàcia, del carrer Molins d'en
Comte, 50, al Llicenciat Sr.
Godofredo Capella Arzo. Després
de prop de 42 anys d'exercici
professional a JESÚS crec que ha
arribat el moment de donar pas a una
altra generació, que amb tota
seguretat ve molt preparada.
Com ja sap, vaig néixer a JESÚS,
a la carretera de Xerta, i ha estat un
honor i un plaer exercir a un poble
amb el que m'hi sento plenament
identificat. Des del primer moment,
quan vàrem llogar el local a la família
Ripollés –avui Curto-Ripollés–
només he trobat caballerositat i bona
gent entre els jesusencs. Ordes
Religioses (Carmelites, Consolació,
Teresianes), entitats, famílies, Hospital de la Santa Creu (on han nascut

les meves quatre filles), alcalde
pedani (Sr. Montserrat), regidors
(Srs. Colomé, Blanquet i Ferrando),
sempre han donat facilitats en el
treball professional. Ni que dir té que
amb vostè m'ha complagut
col.laborar d'una altra responsabilitat
meva en aconseguir que JESÚS fos
Entitat Municipal Descentralitzada,
que tants profits aporta per al
desenvolupament de la població.
També he d'agrair l'eficaç

col.laboració de les persones que a
l'oficina de farmàcia he tingut al meu
costat. Cal esmentar especialment al
Sr. Víctor Ferrando, recentment
jubilat i amb més de 40 anys de
servei com a auxiliar.
Els diferents companys de la
sanitat, metges, infermers i
infermeres m'han facilitat la tasca.
No em desvinculo del poble, seguiré formant part de les mateixes
associacions i entitats que ara, i espero que ens seguirem veient amb
freqüència pels carrers de JESÚS. I
que Sant Francesc ens continuï
protegint a tots.
Li prego que accepti una donació
per a la Fundació Josep Puig que
vostè tan dignament presideix, a fi de
que es puguin potenciar les seves
activitats en benefici del poble.
Li agraeixo molt especialment el
seu tracte personal, tot demanant-li
estengui la meva salutació als
membres de la Junta Veïnal, i
treballadors de l'EMD, així com a les
jesusenques i jesusencs en general.
Em reitero a la seva disposició,
amb el major afecte i consideració.
Vicent Beguer i Oliveres

Impostos i taxes 2004 aprovats
pel ple de l'Ajuntament de Tortosa
Impostos
Modificació
Impost sobre béns immobles (IBI) ....................... 15%
IAE .......................................................... aprox. +40%
Impost vehicles ..................................................... +3%
Taxes
Escombraries ...................................................... +85%
Serveis cementiri i mercat..................................... +3%
Expedició de documents ....................................... +3%
Llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer .. +3%
Tramitació d'autorització ambiental ..................... +3%

Retirada vehicles abandonats o mal estacionats ... +3%
Lliurament de cartografia munic.
digitalitzada ................................................... S'elimina
Utilització privat domini públic ............................ +3%
Realització curs de tall i confecció ....................... +3%
Ús piscines, centre de fisioteràpia
i activ. esportives .................................................. +3%
Ocupació del teatre auditori Felip Pedrell ............ +3%
Cursos Escola Municipal de Música..................... +3%
Llicències urbanístiques i d'obertura ... No es modifica
Estacionaments .................................... No es modifica
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Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
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Pere Gonzàlez

Tot i que el dia es presentava amb
cara trista (el sol no faria acte de
presència en tota la jornada), els intrèpids i les intrèpides excursionistes
de la Societat Sant Josep, amb la
manta al coll i la motxilla a les espatlles, agafàrem el camí de Casetes
Velles, per dirigir-nos, tot seguit, a la
fageda del Retaule.
Els núvols, amb la panxa ben plena d'aigua, amenaçaven de ploure;
tot i així, la pluja, al llarg de tot el
recorregut, no va passar d'un agradable i finíssim plugim, que, de tant en
tant, ens acariciava les orelles i ens
humitejava les parpelles.
Tan bon punt ens vam endinsar en
el bosc, començàrem a entropessar
amb els rovellons, i els excursionistes
ens convertíem, molt ràpidament, en
boletaires, en esclaus d'aquests follets
que encaterinen, a la tardor, l'esperit
dels qui visitem els boscos del Port.
Vam trobar les pinedes escarritxades d'or i foc; els aurons, els avellaners, els corners i els faigs, situats
estratègicament al bell mig de les
diverses arbredes, ens regalaven un
paisatge tardorenc, trencat per les
mans magistrals de la natura, en mosàics acolorits.
Semblava com si hagués hagut
una esllavissada d'estels rojos i grocs:
hom diu que els àngels, a la tardor,
tristos perquè s'atansa el fred (els
refreda la sang de les ales i quasi no
poden volar), a les nits ploren llàgrimes de nostàlgia, barrejades amb
gotetes de sang, que pinten les fulles
dels arbres.
Continuàrem fent camí sota la mirada dels auros i els fajos, i la dolçor
dels aglans madurs, que trobàvem a
les vores de les senderes. El dia es va
vestir, per a nosaltres, de gala.
La boira també va voler saludarnos, i pujava, a corre-cuita, per les
valls, per sobre dels masos assolats.
I alguns estols de trencapinyes i
pinsans volaven per sobre dels nostres caps.

Pere Gonzàlez

La fageda daurada
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Tens un familiar malalt?
Vols millorar la seva vida?
Uneix-te a nosaltres!

Per més informació ens pots trobar de les 17 a
les 20 hores, dimecres, a San Carles de la Ràpita
i dijous a Tortosa, a les següents adreces:

Av. Catalunya, 38 - Sant Carles de la Ràpita
Providència, 16 B - Tortosa
Telèfon 977 744 510
www.fmmebre.com
info@fmmebre.com
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS
MENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE

Pere Gonzàlez

Cap al final de l'itinerari, uns instants abans de regressar a casa, em
vaig quedar sol, en silenci, per tal
d'escoltar el cor de la tarda, que ja
començava a alentir els seus batecs:
hauria volgut que la tarda hagués
vingués amb mi, recolzada al bras!
Vicent Pellicer Ollés
"Porto la tarda recolzada al braç,
i jo mateix, perdut dintre la tarda,
presoner dels camins i de la llum,
daurant l'enyor amb l'or amic dels
somnis"
Versos de Miquel Martí i Pol,
extraordinari poeta català, que fa pocs
dies ha abandonat el món terrenal.
Catalunya, el món sencer, ha perdut
un home que pensava que "en un
instant només pot estimar-se tant com
en tota la vida".

Donació de
sang a Jesús

El passat dimarts, 4 de novembre, de les 18.00 a
les 21.00 h, a la sala multiús de l'Edifici de
Serveis, per part del Centre de Transfusió i Banc
de Teixits del Servei Català de la Salut, es realtizà
l'extracció de sang per a donació.
Al llarg de la tarda, passaren un total de 30
persones, de les quals, 23 van poder realitzar la
donació i a qui s'obsequià amb un puzzle referent
a la campanya Dóna'n una mica.
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