
 

 

 

 

 
ACORD DE COL·LABORACIÓ 

ECONÒMICA ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA 
El passat 9 de desembre l’alcaldessa, 
Sra. Sònia Martínez i la regidora 
d’Ensenyament i Benestar Social, Sra. 
Míriam Lanero, varen tenir una 
entrevista a l’Ajuntament amb el 
Director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament, Sr. Albert Bayot. Allà 
es tractaren diferents temes, entre ells 
l’estat actual de l’escola “Josep 
Peñuelas del Río” i el manteniment 
que li caldria fer. 
Posteriorment, es varen desplaçar fins 
l’escola per tal de mostrar-li in situ el 
seu estat. El director de l’escola, Sr. 
Pere Bahí, els va acompanyar i mostrar 
les diferents aules i l’estat d’aquestes.  

 
El Sr. Bayot va poder comprovar 
l’estat actual del centre. En paraules 
del mateix delegat, el cert és que en 
èpoques de bonança econòmica els 
diferents responsables del 
Departament haurien d’haver prestat 
més atenció al manteniment d’escoles 
antigues com és el cas de la 
Jonquera. També va reconèixer que 
l’Ajuntament de la Jonquera ha 
assumit econòmicament diverses 
actuacions que no li pertocarien. La 
darrera serà el canvi de finestres que 
es farà en algunes aules amb una 
despesa aproximada de 50.000 €. 
L’alcaldessa li va expressar que la 
voluntat del seu equip de govern és 
col·laborar en tot allò que estigui en 
les seves mans per tal de garantir 
unes bones condicions de l’alumnat i 
professorat de l’escola, ja sigui 
logísticament o bé amb recursos 
econòmics. Fruït d’aquesta voluntat, 
de la bona entesa amb el 
Departament d’Ensenyament i, 
sobretot, de les millores que necessita 

l’escola s’ha arribat a un acord entre 
Ajuntament i Departament que 
consisteix en: 
- L'Ajuntament destina 50.000 euros 
enguany pel canvi de finestres i 
s’acorda una col·laboració de 25.000 
euros per part del Departament i 
25.000 més per part de l’Ajuntament 
(revisables cada any), per tal d’anar-hi 
fent les millores adients. 
- Els tècnics del Departament 
revisaran el grau de perillositat que 
pot suposar la subjecció dels 
radiadors d'algunes aules; revisaran 
els aspectes de pla d'emergències 
(escala d'emergències); i, també, 
faran una valoració del motiu pel qual 
alguns dels lavabos del centre són, 
actualment, inservibles. 
Aquest acord és molt important perquè 
garanteix el compromís econòmic del 
Departament d’Ensenyament a les 
actuacions de millora de l’escola. 
També ho és perquè s’afegeix i 
complementa al que l’Ajuntament ha fet, 
fa i seguirem fent en els propers anys, 
sigui o no competència municipal, per 
tal de garantir que la mainada i els 
professionals d’ensenyament 
desenvolupin la seva activitat en les 
millors condicions possibles. 
Sònia Martínez Juli  
Alcaldessa 

 
 

APROVAT EL PLA ESTRATÈGIC 
ORGANITZATIU DE 

L’AJUNTAMENT AMB ELS 
VOTS FAVORABLES DE TOTS 

ELS GRUPS MUNICIPALS 
Ara farà un any em vaig proposar 
reorganitzar l’estructura operativa i el 
funcionament de l’Ajuntament. Durant 
aquest període s’ha fet un treball 
intern, amb la participació dels 
treballadors/es de l’Ajuntament, el 
resultat del qual és el Pla Estratègic 
Organitzatiu, que fou aprovat per tots 
els grups municipals (CiU, ERC i PP) 
en sessió plenària del passat mes de 
desembre. 
La voluntat de l’actual equip de 
govern, i de la resta de grups del 
consistori, és donar un impuls en el sí 

de l’Ajuntament, a partir d’un procés 
de millora del seu funcionament. 
El Pla ha definit un nou model 
d’organigrama que ha de permetre 
una capacitat de resposta major a les 
necessitats que la ciutadania ens 
planteja a l’administració. 
El Pla s’està començant a implantar i, 
amb la voluntat d’unificar serveis i ser 
més eficients en la gestió dels recursos, 
des d’aquest més de gener l’atenció de 
Serveis Socials es fa al Centre Cultural 
de l’Albera – Can Laporta, seguint la 
mateixa dinàmica d'atenció al públic, 
amb els mateixos horaris, les mateixes 
professionals i el mateix número de 
telèfon directe (972 55 56 68). 
També, a partir de les properes 
setmanes, els serveis d’Atenció i 
Informació a la Ciutadania (registre, 
empadronament i recaptació) es 
realitzaran a la planta baixa de 
l’Ajuntament. Aquest fet suposa una 
atenció més directa i propera a tota 
aquella persona que fins la data ve a 
l’Ajuntament a fer una gestió de les 
esmentades. 
Estic convençuda que els jonquerencs 
i les jonquerenques notarem la millora. 
A mesura que anem implantant els 
processos i les metodologies de treball 
intern, la capacitat de resposta i 
actuació de l’Ajuntament serà major, 
més ràpida i eficaç. 
Sònia Martínez Juli 
Alcaldessa 

 
 

CAFÈ AMB L’ALCALDESSA 
L’alcaldessa us recorda que segueix 
dempeus la proposta de fer un cafè per 
poder mantenir una conversa distesa 
on li exposeu les vostres inquietuds, 
preocupacions, iniciatives o qualsevol 
qüestió d’interès públic i de 
competència municipal. 
Aquesta iniciativa pretén ser un canal 
de participació ciutadana i potenciar la 
proximitat dels jonquerencs i 
jonquerenques amb l´Ajuntament. 

 



 

 

 

 

 

ES REFORÇA L’HORARI DIÜRN 
DE LA POLICIA LOCAL 

Durant els darrers mesos de l’any, tres 
baixes a la plantilla de la Policia Local, 
han fet que es replantegi el servei que 
aquest cos ofereix al municipi. 
Donades les característiques 
geogràfiques i especials de la 
Jonquera, la presència dels diferents 
cossos policials durant les 24h del dia, 
està garantida. Així doncs, s’ha decidit 
suprimir temporalment l’horari 
nocturn, fet que ens permet el reforç 
del servei durant el dia. 
Aquesta reestructuració permetrà que 
la plantilla destini més recursos en el 
compliment de l’ordenança de 
convivència ciutadana, a controlar la 
venda ambulant il·legal, a continuar 
amb els programes de mobilitat 
segura a les escoles i per a la gent 
gran, així com garantir la presència 
policial i la seguretat en els 
establiments comercials en els seus 
horaris d’obertura. 
També, cal recordar que les nits no 
queden desateses, perquè es compta 
amb el cos dels Mossos d’Esquadra, la 
Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que, 
cadascú amb les seves competències, 
vetllen per la nostra seguretat.  
Sònia Martínez Juli 
Alcaldessa 

 
 

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI 
Del 24 de gener al 22 de març de 2015 

Exposició "De la caiguda de 
Barcelona a la Retirada. Report of 

Wide World Photo for The New 
York Times" 

Exposició comissariada per Eric Forcada 
Des de 1989, Perpinyà és la capital 
internacional indiscutible del 
fotoperiodisme. No obstant, 50 anys 
enrere, la vila ja fou projectada, amb la 
Retirada, al primer pla de l’actualitat 
mundial, al cor de l’activitat dels foto-
periodistes. La caiguda de Barcelona, 
el 26 de gener de 1939, va provocar el 
primer èxode civil massiu a Europa. En 
tan sols dues setmanes, el 
departament dels Pirineus Orientals 
passa de 250.000 habitants a gairebé 
800.000. A la urgència humanitària s’hi 
afegeix una crisi sanitària de primer 
ordre i s’estableixen tres immensos 
camps de concentració sobre la costa 
rossellonesa. Uns 330.000 republicans 
espanyols hi seran internats. 
Del 27 de gener al 10 
de febrer de 1939, la 
Retirada és portada 
de la premsa 
internacional. A partir 
del 28 de gener de 
1939, un gruix de més de 135 
periodistes arriba al Rosselló per 

informar els lectors d’aquest 
esdeveniment major de la política 
internacional qui anuncia la caiguda de 
la República espanyola. S’hi realitzen 
una sèrie de reportatges per agències 
fotogràfiques com Fulgur, Keystone o 
Wide World Photo for The New York 
Times que faran els grans titulars. 
Durant tota la Retirada, les oficines 
parisenques de l’agència americana 
Wide World Photo for The New York 
Times queden en contacte directe 
amb el seu corresponsal local, l’Studio 
Chauvin. Els clixés realitzats per una 
desena de foto-periodistes a Cervera, 
Port-Vendres, El Pertús, Sant Llorenç 
de Cerdans o La Guingueta d’Ix són 
enviats per Belinògraf des de la seu 
de l’estudi d’Augustin Chauvin. 
A l’exposició “De la caiguda de 
Barcelona a la Retirada” es presenten 
unes fotografies inèdites fins avui.  
Aquestes 42 preses fotogràfiques 
originals, que s’havien presentat a 
l’exposició de la Casa de la 
Generalitat de Catalunya a Perpinyà, 
permeten redescobrir un patrimoni 
visual essencial de la història del 
segle XX, alhora que desvelen també, 
una nova mirada del fotoperiodisme.  

 
 

Dimecres 28 de gener, de 10 a 14h 
Dia Internacional de 

Commemoració a les Víctimes de 
l’Holocaust al MUME. 

Acte organitzat pel “Grup de Treball de 
Geografia i Història: l’Holocaust, exili i 
deportació”, del Servei Educatiu de l’Alt 
Empordà amb la col·laboració del 
MUME, el Memorial Democràtic i 
l’Ajuntament de la Jonquera. 
Aquest acte, que reunirà a l’entorn de 300 
estudiants d’ESO i Batxillerat de diversos 
instituts de l’Alt Empordà, s’integra en la 
commemoració internacional a les 
víctimes de l’Holocaust. 

 
 

Del 7 de febrer al 25 de maig de 2015 
Dins la secció “Art i Memòria”, el 
MUME presenta l’obra  “Postdata” 

de l’artista Pep Dardanyà. 
Inauguració: 7 de febrer a les 12 h 
Aquesta petita exposició, que es 
compon d’una instal·lació de vídeo i 
fotografia, parteix de l’experiència 
familiar de l’artista. Fa pocs anys, 
l’artista es va assabentar que un 
germà del seu avi matern havia 
desaparegut al front de guerra de la 
Noguera-Pallaressa l’any 1938. Arran 
d’aquest fet traumàtic, el seu avi -Joan- 
va demanar, molts anys després, que 
Josep –el nom del desaparegut- fos el 
nom del seu nét.  
Aquesta revelació familiar porta 
l’artista a rastrejar les vivències del 
seu avi i els seus dos germans durant 

la Guerra Civil, l’exili i la postguerra 
franquista. A partir del cas del germà 
del seu avi desaparegut (Josep), 
indaga també sobre la trajectòria del 
seu propi avi (Joan) empresonat a 
Mataró durant 3 anys en plena 
postguerra, i la d’un altre germà, 
Francesc, que va emprendre el camí 
de l’exili a França, passant pel camp 
de Sant Cebrià i per una Companyia 
de Treballadors estrangers a 
Villefranche de la Rouergue. 
Tal com assenyala el mateix artista: 
“Havia escoltat i llegit moltes històries 
sobre la guerra civil però no va ser fins 
aquest moment, reconstruint les vides 
dels tres germans, que vaig tenir plena 
consciència de les seves conseqüències. 
La mort, la repressió i l’exili dels meus 
familiars representaven les tres formes 
d’acabar una guerra per part dels vençuts 
i això tenia incidència directe sobre la 
meva vida i el meu caràcter.”  
El projecte “Postdata” vol ser un 
modest exercici de recuperació de 
memòria familiar i, al mateix temps, 
un homenatge als que varen patir les 
conseqüències de la guerra. Els 
documents reals recuperats i la 
descripció objectiva dels fets ens 
remeten a la legitimitat de la memòria. 
Però son les noves imatges creades 
per l’artista, en tornar als paratges on 
van succeir els fets,  les que 
transmeten l’emoció per la via de 
recórrer la geografia sentimental 
d’aquelles experiències.  

 
 

Dijous 19 de febrer, a les 21 h 
Concert de Juanjo Bosk 

“Figueres – Gernika” 
El concert, que presenta el MUME i 
s'emmarca dins la celebració anual de 
les jornades "Chemins-Caminos-
Camins de la Retirada, 2015” 
 organitzades per l'Associació FFREEE 
(Fills i Filles de Republicans Espanyols i 
Infants de l'Èxode) i l’Ajuntament 
d’Argelers, tindrà lloc als Porxos de 
Can Laporta. 
El cantant empordanès persenta el seu 
nou treball “Figueres – Gernika” (2013). 
Un recull de cançons inspirades en els 
fets històrics dels bombardeigs feixistes 
de 1938 i 1939 sobre Figueres, la seva 
ciutat natal i que tracen un paral·lelisme 
amb els atacs patits també a Gernika, 
símbol de la cruesa de la guerra. 
Aquest treball dóna continuïtat al darrer 
disc “Cançó per Elna” on canta a l’exili. 
Més informació: www.joanjobosk.com 
Aquestes activitats es complementen  
amb la visita guiada gratuïta i les 
exposicions que podeu trobar a 
l’agenda d’aquest butlletí. 
Més informació a www.museuexili.cat. 



 

 

 

 

 

TRASLLAT DELS SERVEIS 
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT 

A CAN LAPORTA 
Des del 15 de gener, l’atenció als 
usuaris de Serveis Socials es fa a al 
Centre Cultural de l’Albera – Can 
Laporta amb els mateixos horaris, 
les mateixes professionals i el 
mateix número de telèfon directe: 
972 55 56 68. 

 

DECORACIÓ DELS REIS MAGS 
FETA DE LLANA  

 
Enguany la sala de la Societat va lluir 
especialment per rebre els Reis Mags 
amb uns guarniments de llana de 
colors, fets per la colla de teixidores 
de la Jonquera.  
Un cop més, des de l’Ajuntament de 
la Jonquera volem donar les gràcies a 
totes elles, així com a la comissió de 
reis i a tothom qui ha participat en 
aquest projecte. 
 

ELS GRALLERS DE 
L’ALBERA AMB LA MARATÓ 

El diumenge 14 de desembre els 
Grallers de l’Albera van col·laborar, per 
segon any consecutiu, amb la Marató. 

 
La iniciativa d'aquest any va ser una 
"cercavila solidària" i consistia a 
dedicar una cançó a tothom qui fes 
un donatiu. En total es van recaptar 
197,89 €. Moltes gràcies a tots! 
Grallers de l’Albera (GRÀFIC) 

NOU FULLETÓ D’ACTIVITATS 
PER A LA GENT GRAN 

Com cada any, La Llar del Jubilat – 
Casal de l’Avi i la regidoria de Benestar 
Social acaben d’editar el díptic amb les 
activitats per a la gent gran 
organitzades per a aquest primer 
semestre de 2015. El fulletó inclou una 
àmplia varietat de possibilitats: cursos, 
tallers, excursions, etc., pensades per 
complementar les estones de lleure, 
que esperem trobeu interessants. 
Per a més informació podeu consultar 
les cartelleres del Casal de l’Avi, o bé 
acostar-vos fins a Can Laporta. 

DINAR DE NADAL DEL CASAL 
DE L’AVI DE LA JONQUERA 

8 de desembre de 2014 
Com cada any l’Associació Llar del 
Jubilat-Casal de l’Avi de la Jonquera 
va celebrar el dinar de Nadal.  
La jornada va començar a les 12.30 h 
amb una missa a la Parròquia de 
Santa Maria de la Jonquera. 
Tot seguit, es va dinar al Restaurant 
el Mirador, amb l'assistència de 151 
socis que van poder degustar el menú 
compost per còctel de benvinguda, 
variat de peix fregit i marisc a la 
planxa, turnedó rossini o rap a la 
marinera i pinya a la crema, tot això 
acompanyat de vi, cava, aigua, cafè, 
licors, i torró. 

 
Al final del dinar, l'alcaldessa, senyora 
Sònia Martínez, el president del Casal 
de l’Avi, senyor Jaume Mach i el vice-
president, senyor Climent Llosa van 
dirigir unes paraules als assistents 
fent un petit repàs de totes les 
activitats (cursos, excursions, viatges, 
dinars, etc.) organitzades per aquesta 
entitat durant l’any 2014. També es 
van anunciar les noves propostes que 
hi haurà per a aquest primer semestre 
de l’any 2015, organitzades per 
aquesta entitat i la regidoria de 
Benestar Social de l’Ajuntament, que 
s’ha enviat a tots els socis i sòcies a 
través d’un fulletó. 
La festa acabà amb un animat ball al 
mateix local.  
La Junta del Casal de l’Avi 

 AGENDA CULTURAL 
 Fins al 29 de març de 2015 

EXPOSICIÓ “JOSEP NARRO. 
DIBUIXAR LA VERITAT NUA DELS 
CAMPS DEL ROSSELLÓ (1939-1941)" 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a www.museuexili.cat  
 Del 24 de gener al 2 de març 

EXPOSICIÓ: “De la caiguda de 
Barcelona a la Retirada. Report of Wide 
World Photo for The New York Times.”  
Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a l’interior d’aquest 
butlletí i a www.museuexili.cat  
 Dimarts 27 de gener 

XERRADA: ELS ADOLESCENTS EN 
EL SEGON CICLE DE LA ESO. “SOM 
UNA FAMÍLIA O UNA PENSIÓ” 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 21 h 
Organitza: AMPA INS la Jonquera 

 Dimecres 28 de gener 
EXCURSIÓ: HOSPITAL DE SANT PAU 
I MARISCADA 
Sortida a les 8 h de l’Institut. Parada per 
esmorzar (inclòs). Anirem a Barcelona 
on farem una visita guiada a l’Hospital 
de Sant Pau, conjunt modernista de 
Lluís Domènech i Montaner. Després a 
Castelldefels farem una mariscada.  
Preu: 56 € 
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20 h. 
Organitza: Casal de l’Avi 
DIA INTERNACIONAL DE COMMEMORACIÓ 
A LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Hora: de 10 a 14 h 
Organitza: “Grup de Treball de Geografia 
i Història: l’Holocaust, exili i deportació”, 
del Servei Educatiu de l’Alt Empordà 
Col·laboren: MUME, Memorial 
Democràtic i l’Ajuntament la Jonquera 
 Diumenge 1 de febrer 

NETEJA DEL CÓRREC DE LES VINYES 
Sortida de la Societat a les 8.30 h 
Informació: 627339579 (Kuti) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 
RUN 4 CÀNCER. Cursa provincial pel 
Dia Internacional del Càncer 
Sortida davant de la Societat a les 10 h 
Inscripcions a www.oncolligagirona.cat i 
el mateix dia de la cursa. 
Informació a www.oncolliga.cat i al 
telèfon 972224963. 
Organitza: Fundació Oncolliga Girona 
 Dimecres 4 de febrer 

XERRADA ABDOMINALS  HIPOPRESSIUS 
A càrrec de Montse Gallegos, de 
Torremirona Sport & Spa 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 18.30 h 
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Torremirona Sport & Spa 
 Divendres 6 de febrer 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta 
Hora: de 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Ajuntament de la Jonquera 
PRESENTACIÓ DE SÒNIA MARTÍNEZ com 
a candidata a l’alcaldia de la Jonquera 
Presentarà l’acte el Sr. Miquel Buch, 
alcalde de Premià de Mar i president de 
l’Associació Catalana de Municipis. 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 20 h 
 Del 7 de febrer al 25 de maig 

EXPOSICIÓ: POSTDATA,  de l’artista 
Pep Dardanyà 
Inauguració dissabte 7 de febrer a les 12 h. 
Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a l’interior d’aquest 
butlletí i a www.museuexili.cat  
 Diumenge 8 de febrer 

EXCURSIÓ A SANT MIQUEL DE ÇA 
CIRERA (ALBANYÀ) 
Sortida de la Societat a les 8 h 
Durada recorregut: aprox. 3 h 
Cal portar esmorzar 
Informació: 696105976 (Joan) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 



 

 

 

 

 

 Divendres 13 de febrer 
10 h RUA DE CARNAVAL DE LA 
LLAR D’INFANTS 
Tema: El galliner 
(Recorregut: des de Can Laporta fins 
a la plaça Àrias Comellas) 
15.15 h RUA DE CARNAVAL DEL 
CEIP J.PEÑUELAS  
Tema: Màscares 
Organitza: CEIP J.Peñuelas del Río. 
Col·labora l’AMPA. 
 Del 14 al 27 de febrer 

EXPOSICIÓ: POESIA VISUAL – 
HOMENATGE A L’EMPORDÀ, a 
càrrec de Claude Lambert. 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Inauguració dissabte dia 14 a les 11 h 
Horari de visita: feiners de 17 a 20 h; 
dissabte i diumenge d’11 a 14 h 
Organitza: Regidoria de cultura 
 Diumenge 15 de febrer 

EXCURSIÓ A SANTA MAGDALENA 
(LA SALUT DE TERRADES) 
Sortida de la Societat a les 8 h 
Durada recorregut: aprox. 4 h 
Cal portar esmorzar 
Informació: 696105976 (Joan) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 
 

 

11.45h Concentració a la Plaça 
darrera l’Església 
12h Cercavila de Carnaval amb els 
Xanquers i els Grallers de l’Albera 
Recorregut: la rua sortirà de la plaça de 
darrera l’Església i continuarà pel c. Vell, c. 
GRAFIC, pl. Ajuntament, c. Major, pl. Àrias 
Comellas i c. Major fins a la Societat. 
12.30h Espectacle d’Animació 
Infantil: Jordi Patxeco i La Colla 
Lloc: davant de la Societat 
14h DINAR POPULAR a la Sala de la 
Societat, obert a tothom i gratuït per a 
qui porti disfressa. Qui no vagi disfressat, 
caldrà que compri un tiquet de 3€.  
Organitza la comissió de carnaval 2015.  
17h BALL DE CARNAVAL amb el 
grup Radio Hits 
Lloc: Sala de la Societat 
A la mitja part hi haurà concurs de 
disfresses, amb els següents premis:  
* MILLOR DISFRESSA INDIVIDUAL - 
infantil i adult 
* 6 premis als MILLORS GRUPS (dues 
o més persones)  
* També premi a la millor carrossa de la 
cercavila del matí 
Només podran optar als premis aquelles 
persones que vagin disfressades i que 
es trobin dins la Sala de la Societat 
durant la primera part del ball.  

 Dimecres 18 de febrer 
HORA DEL CONTE, a càrrec del 
personal de la Biblioteca 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Hora: 17 h 
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria 
 Dijous 19 de febrer 

CONCERT: FIGUERES - GERNIKA, de 
Joanjo Bosk 
Lloc: Porxos de Can 
Laporta 
Hora: 21 h 
Organitza: MUME 
Més informació a l’interior d’aquest 
butlletí i a www.museuexili.cat  
 Divendres 20 de febrer 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta 
Hora: de 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Ajuntament de la Jonquera 
REUNIÓ GENERAL DE SOCIS DEL 
CASAL DE L’AVI 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 17 h 
En acabar, hi haurà berenar per a tothom. 
Organitza: Casal de l’Avi 
 Diumenge 22 de febrer 

EXCURSIÓ A SANT MARTÍ DE 
BAUSSITGES 
Sortida de la Societat a les 8 h 
Durada recorregut: aprox. 5 h  
Cal portar esmorzar 
Informació: 696105976 (Joan) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 
JORNADA PORTES OBERTES MUME 
Entrada gratuïta de 10 a 14 h. 
11 h VISITA GUIADA GRATUÏTA 
Cal reservar lloc trucant al 972556533 o 
a l’adreça info@museuexili.cat 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
 Dilluns 23 de febrer 

INICI DEL TALLER DE LA MEMÒRIA 
Dotze sessions el dilluns de 18 a 19 h. 
Preu del taller: 16 € 
Inscripcions a Can Laporta de dilluns a 
divendres de 17 a 20 h 
Organitza: Regidoria de Benestar Social 
 Dimecres 25 de febrer 

EXCURSIÓ: JARDINS DE SANTA 
CLOTILDE I CALÇOTADA 
Sortida a les 8 h de l’Institut. Parada per 
esmorzar (inclòs). Anirem a  Blanes on 
visitarem Modes Cristina i, a Lloret de 
Mar, els Jardins de Santa Clotilde. 
Dinarem calçots i a la tarda a passejar 
per Tossa de Mar. 
Preu: 42 € 
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20 
h. Del 9 al 13 de febrer, reservades als 
socis del Casal de l’Avi; a partir del 14 
de febrer, obertes a tothom. 
Organitza: Casal de l’Avi 

AGENDA ESPORTIVA 
FUTBOL 
Dissabte 31 de gener 
16 h – 2a divisió Juvenil grup 4 
UE LA JONQUERA – PUF 
Diumenge 1 de febrer 
 

15.45 h – 1a Catalana 
UE LA JONQUERA – GRAMANET MILAN UD 
Dissabte 7 de febrer 
16 h – 2a divisió Juvenil grup 4 
UE LA JONQUERA – ROSES AE 
Diumenge 8 de febrer 
11 h – 2a divisió Infantil grup 7 
UE LA JONQUERA – JUNCÀRIA CE 
Dissabte 21 de febrer 
11.30 h – 2a divisió Aleví grup 27 
UE LA JONQUERA – ROSES AE B 
16 h - 2a divisió Cadet grup 4 
UE LA JONQUERA – CADAQUÉS UD 
Diumenge 22 de febrer 
16.15 h – 1a Catalana 
UE LA JONQUERA – MOLLETENSE UD A 
Dissabte 28 de febrer 
11.30 h – 2a divisió Aleví grup 27 
UE LA JONQUERA – NAVATA CF 
16 h - 2a divisió Cadet grup 4 
UE LA JONQUERA – BORRASSÀ FC 
 

HOQUEI 
Diumenge 1 de febrer 
10 a 12 h – Trobada d’escoles d’hoquei 
13 h – Infantil 
CP JONQUERENC - VILASSAR 
Dissabte 7 de febrer 
15.30 h – Infantil 
CP JONQUERENC – SHUM Grupo Mestre 
16.45 h – Aleví 
CP JONQUERENC – SHUM Grupo Mestre 
18 h – Prebenjamí 
CP JONQUERENC – CP BREDA 
19 h – Benjamí preferent 
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL 
Dissabte 14 de febrer 
18.30 h – 1a Catalana femení 
CP JONQUERENC – CERDANYOLA CH 
19.30 h – 2a Catalana 
CP JONQUERENC – CH CANET 
Dissabte 21 de febrer 
15 h – Iniciació grup B 
CP JONQUERENC – BLANES HCF 
17.30 h – Aleví 
CP JONQUERENC – BLANES CH 
18.30 h – Infantil 
CP JONQUERENC – JESÚS, MARIA I JOSEP 
Dissabte 28 de febrer 
16 h – Iniciació grup A 
CP JONQUERENC – HOQUEI BANYOLES 
16 h – Iniciació grup B 
CP JONQUERENC – CH LA VINYA 
16.30 h – Prebenjamí 
CP JONQUERENC – HC SALT 
17.30 h – Benjamí preferent 
CP JONQUERENC – GIRONA CH 
TENNIS TAULA 
Divendres 30 de gener 
21 h – Preferent territorial 
CTT ALBERA –CTT CAMPRODON 
21 h – Segona territorial 
CTT ALBERA – CTT TORROELLA 
Divendres 6 de febrer 
21 h – Preferent territorial 
CTT ALBERA – CTT VILABLAREIX MIMBRA 
Divendres 27 de febrer 
21 h – Preferent territorial 
CTT ALBERA – TT TRAMUNTANA B 
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