
 

 

 

 

 

NOU EQUIP DE GOVERN A 
L’AJUNTAMENT DE LA 

JONQUERA 
Després de les eleccions municipals 
del passat 24 de maig, s’ha 
constituït el nou equip de govern a 
l’Ajuntament de la Jonquera, format 
per cinc regidors de CiU i un del 
PSC. 
Aquesta legislatura hi haurà tres 
tinents d’alcalde:  

 Rafa Medinilla (primer, 
Regidor de Territori, Qualitat Urbana 
i Hisenda) 

 Jordi Picornell (segon, 
Regidor d’Esports i Medi Ambient) 

 Joan Bella (tercer, Regidor 
de Turisme, Comerç i Barri del 
Portús) 
La resta de regidories estaran a 
mans de  

 Sònia Martínez (Alcaldia, 
Cultura, Festes i Participació 
Ciutadana) 

 Míriam Lanero (Educació, 
Benestar Social i Joventut)  

 Narcís Quintana 
(Governació i Noves Tecnologies) 
Dels sis regidors de l’equip de 
govern, quatre tindran dedicacions, 
tot i que cap serà exclusiva. 
Sònia Martínez Juli 
Alcaldessa 

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI 
Del 18 de juliol al 27 de setembre  
Exposició "Contes infantils de la 

guerra". Llibres infantils publicats a 
Catalunya entre 1936 i 1939 

Inauguració: Dissabte 18 de juliol 
de 2015 a les 12h. 

CONTES INFANTILS DE LA 
GUERRA ens explica la producció 
editorial infantil duta a terme durant la 
Guerra Civil Espanyola, posant 
l’accent en el bàndol republicà. Partint 
de la col·lecció privada de Freixes-
Garriga, l’exposició ens mostra com 
els contes infantils van passar a 
formar part de l’engranatge 
propagandístic del moment. Del 
Comissariat de Propaganda a 
l’Editorial Estrella, d’El més petit de 
tots, a les adaptacions de contes 
clàssics com El gato con botas, els 
contes infantils es van convertir en 
una arma singular per ensenyar als 
més petits el món dual de bons i 
dolents que, en certa manera, 
s’estava enfrontant de forma fratricida 
al camp de batalla. 
Comissariada per 
Sergi Freixes i 
Jordi Garriga, 
l’exposició és un 
viatge que s’atura 
per mostrar-nos 
amb detall 
diferents episodis, i 
s’estructura en els 
àmbits següents: 
Context històric, Finalitat ideològica i 
propagandística, Exemples de contes 
clàssics adaptats, El Ministerio de 
Instrucción Pública, El Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de 
Catalunya i la Biblioteca Infantívola, 
Autors destacats i Il·lustradors 
destacats i, finalment, Literatura 
infantil del bàndol franquista de la 
guerra i la postguerra. 
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.  

 

FENT EL GR-11 
Segons dades de la Direcció General 
de Joventut, uns 221.000 infants i 
joves participaran aquest estiu en 
alguna de les 4.300 activitats de lleure 
programades arreu de Catalunya per 
entitats d’educació en el lleure, 
associacions educatives juvenils, 
associacions de pares i mares, 
empreses i institucions. 
Molts d’aquests joves formen part dels 
Agrupaments d’Escoltes i Guies de 
Catalunya i s’interessen per fer la ruta 
GR-11. El GR-11 és el sender de gran 
recorregut més muntanyenc de tots 
els que hi ha en territori català. De fet, 
el sender del Pirineu uneix la mar 
Cantàbrica amb la mar Mediterrània 
resseguint el vessant sud de la 
serralada dels Pirineus. 

 
Com l’estiu passat, un bon nombre 
d’aquestes entitats es posa en 
contacte amb l’Ajuntament per tal de 
facilitar-los un espai on poder reposar 
i dormir. Des de l’Ajuntament sempre 
hem facilitat la nostra col·laboració 
amb aquests grups.  
Per a ells, les rutes són activitats 
educatives dirigides principalment a 
adolescents i joves, que es realitzen 
durant diversos dies seguint un 
itinerari d’interès, de manera que cada 
dia es pot dormir en un lloc diferent. 
L’allotjament es pot fer a l’aire lliure, a 
sota de qualsevol tipus d’aixopluc, 
dins d’una tenda de campanya, en 
una instal·lació juvenil o qualsevol 
altre edifici o instal·lació en funció del 
tipus de ruta i del lloc on es vol 
pernoctar. El seu caràcter auster, 
d’esforç, d’assoliment de fites, de 
compartir neguits, etcètera, fa que les 
rutes siguin una oportunitat educativa 
especial pels seus requeriments i la 
seva duresa. 
La major part d’aquestes entitats 
s’emporten un molt bon record del seu 
pas per la Jonquera. 



 

 

 

 

 

EL FITAG DE NOU ALS 
PORXOS DE CAN LAPORTA 

El proper Festival Internacional de 
Teatre Amateur de Girona (FITAG), 
patrocinat per la Diputació de 
Girona amb el suport de la Casa de 
Cultura i l’Ajuntament de Girona, 
tindrà lloc del 25 al 29 d’agost 
d’enguany. Com ja és habitual, 
s’ubicarà en diferents escenaris de 
la ciutat de Girona i es beneficiarà, 
a més, de la complicitat de diversos 
municipis gironins que formen part 
de la xarxa FITAG als Municipis, 
entre els quals la Jonquera. 
En el FITAG 2015 hi participaran un 
total de vint-i-sis companyies, que 
presentaran fins a trenta 
espectacles, repartits en set 
escenaris diferents. El festival tindrà 
deu propostes de grups amateurs 
de les comarques gironines, amb 
dues coproduccions pròpies (una 
amb Mèxic i una altra amb Israel) i 
posarà en escena fins a dos-cents 
vuitanta actors amateurs.  

 
La inauguració del FITAG es farà al 
Teatre Municipal de Girona i serà a 
càrrec de la companyia Quantus 
Teatre, de Lloret de Mar, que 
presentarà l’espectacle Lisístrata. 
La regidoria de Cultura d’aquest 
Ajuntament, en col·laboració amb el 
grup local de teatre amateur 
“TEIATRU”, té interès a potenciar i 
difondre el teatre amateur a la 
nostra vila. 
Així, en el marc d’aquest Festival, la 
Jonquera rebrà la companyia Teatro 
Pello, de Xile,  que presentarà l'obra 
"LAS MOSCAS SOBRE EL RÍO" 
als Porxos de Can Laporta. Serà el 
dissabte 29 d’agost a les 21 h. 

INFORMACIÓ CASAL DE L’AVI 
El dimecres 17 de juny el Casal de 
l’Avi va fer l’última sortida del 
semestre, a l’ Espai Montseny i l’Espai 
Aqua. 
Sortírem a les 8 del mati i, després de 
fer un bon esmorzar, seguírem ruta 
fins a Viladrau,  per visitar l’Espai 
Montseny, lloc  on varem gaudir de 
una visita guiada, així con d’un 
audiovisual que explica la història de 
l’indret, com eren las bruixes de la 
contrada, la vida de Joan Sala (àlies 
Serrallonga) i les dones d´aigua. 

 
En acabar, ens varem dirigir a Sant 
Hilari, a veure el  manantial de Font 
Vella, i seguidament vam dinar a 
l’Hotel Restaurant Ripoll.  
A la tarda, la visita va ser a l’Espai 
Aqua, on també ens passaren un 
audiovisual. Es tracta d’un museu 
modern, que com molt bé diu el seu 
nom, tracta sobre l´aigua mineral. 
Ja de tornada, varem fer una visita a 
Galetes Trias, de Santa Coloma de 
Farners. 
Cal recordar a tots els nostres socis 
que la propera sortida serà a Alsàcia 
(França) del 17 al 22 de setembre, i  
que les inscripcions comencen el dia 
20 de Juliol. 

 

 

El dissabte 27 de juny de 2015, com 
cada any des del 2008, quan va entrar 
la junta actual, celebrem el dinar del 
soci; enguany érem 191. 
Després de la missa celebrada a 
l’Església de Santa Maria de la 
Jonquera, vam anar a dinar  al 
Restaurant Can Pau, de Cantallops, 
amb aquest menú: amanida 
d’espàrrecs amb pernil ibèric i 
romesco, suprema d’orada a l’oli 
d’anet, melós de vedella amb salsa de 
vi negre i guarnició i, de postres, 
pastís Massini. 

 

També des del 2011 celebrem la festa 
dels socis que durant l’any en curs 
han complert o compliran 90 anys. 
Enguany, han celebrat l’efemèride 
Francesc Badia Passolas, Maria 
García Vilchez i Maria Cufí Noguer. A 
tots tres, la Junta els va fer entrega 
d’una placa commemorativa.   
Seguidament va parlar el President, 
Jaume Mach; el Sots-President, 
Climent Llosa i en Josep Cufí,  que va 
fer una explicació dels propers viatges 
que el Casal té programats fins a final 
d’any. Per finalitzar, en representació 
de l’Alcaldessa, que no va poder 
assistir a la festa, va parlar en Jordi 
Picornell. 
Seguidament, per pair el dinar, una 
estona de ball. 
La Junta 

 

TEATRE A FAVOR DE LA FEM 
El 20 de juny, el grup Teiatru va 
representar l’obra Això no és vida!  a 
la Sala de la Societat. L’obra ens va 
acostar, en clau d’humor, a les 
misèries humanes de la vida 
moderna.  

La recaptació íntegra, 190 €, es 
donarà a la Fundació Esclerosi 
Múltiple (FEM). 
La FEM és una entitat sense ànim de 
lucre que va néixer l’any 1989, i  que 
treballa amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les persones 
afectades per aquesta malaltia i 
destinar recursos a la recerca. Està 
implantada a tot Catalunya i disposa 
de serveis de neurorehabilitació i 
d’atenció domiciliària.  També ofereix 
serveis de formació, inserció laboral i 
acollida a les persones que acaben 
de ser diagnosticades, atenció a les 
persones cuidadores i servei 
d’assessorament legal. 
El projecte de la FEM és ambiciós i, 
alhora, realista amb les necessitats de 
les persones amb esclerosi múltiple i 
el seu entorn. S’ha anat creant i fent 
gran amb els anys, i ha permès 
sensibilitzar la societat sobre aquesta 
malaltia neurològica, segona causa 
de discapacitat en adults joves, que 
afecta més a les dones que als 
homes i que es diagnostica 
principalment en persones d’entre 20 i 
40 anys. 



 

 

 

 

 

FINAL DE CURS A L’ESCOLA 
DE MÚSICA 

Els dies 17 i 19 de juny es van fer 
als Porxos de Can Laporta les 
audicions de final de curs de 
l’Escola de Música, amb l’actuació 
dels gairebé 50 alumnes d’aquest 
curs passat. 

 
Com a novetat, l’audició de música 
moderna, el dia 19 de juny, es va 
fer al pati dels Porxos de Can 
Laporta, a la fresca, i va ser una 
vetllada molt agradable. 

 

 
Per al proper curs, les inscripcions 
es faran a partir del dia 1 de 
setembre, de dilluns a divendres de 
17 a 20 h. 
L'Escola de Música de la Jonquera, 
ubicada a Can Laporta, està 
reconeguda pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Està formada per un 
equip de set professors, tots músics 
en actiu, que provenen de diferents 
mons de la música: la clàssica, la 
flamenca, el jazz, el heavy metal i el 
pop rock. Aquesta riquesa d'estils fa 
que l'oferta de l'escola sigui molt 
variada. 
Per al curs 2015-2016, que 
començarà el dia 14 de setembre, a 
part del pla docent establert, 
l’Escola de Música ofereix cursos 
per a grups de percussió, guitarra 
flamenca i música tradicional. 
Val a dir també que un alumne del 
curs passat ha assolit un molt bon 
nivell a l’escola i ha superat les 
proves d’accés al Conservatori de 
Música de Girona. Enguany 
continuarà allà la seva formació 
musical. 

CONSELLS PER SUPORTAR 
L’ONADA DE CALOR 

Amb l'estiu arriben les temperatures 
altes i la calor. La calor excessiva pot 
perjudicar la salut i provocar 
esgotament, deshidratació, cops de 
calor, rampes i erupcions cutànies. 
Per gaudir d'un estiu saludable i evitar 
l'aparició d'aquests trastorns, podeu 
seguir alguns consells que us 
ajudaran a protegir-vos de la calor: 
A casa, controleu la temperatura.  
- Durant el dia, tanqueu les persianes 

de les finestres on toca el sol. 
- A la nit, obriu les finestres de casa 

per refrescar-la. 
- Estigueu-vos a les estances més 

fresques. 
- Refresqueu-vos sovint amb dutxes, 

tovalloles mullades amb aigua, etc. 
- Beveu aigua fresca de forma regular 

encara que no tingueu set. 
Al carrer, eviteu el sol directe 
- Porteu una gorra o un barret. 
- Utilitzeu roba lleugera (cotó), de 

colors clars i que no sigui ajustada. 
- Procureu caminar per l’ombra, estar 

sota un para-sol quan sigueu a la 
platja i descanseu en llocs frescos 
del carrer o en espais tancats que 
estiguin climatitzats. 

- Porteu aigua i beveu-ne sovint. 
- Eviteu sortir a les hores de més 

calor i eviteu les activitats físiques 
intenses. 

Al cotxe 
- Eviteu viatjar amb cotxe durant les 

hores de més calor; porteu sempre 
líquids per hidratar-vos. 

- No deixeu mai els nens ni les 
persones especialment vulnerables 
a l'interior del vehicle amb les 
finestres tancades.  

- Quan feu un viatge llarg, atureu-vos 
periòdicament per descansar i 
refrescar-vos. 

- Feu atenció als canvis sobtats de 
temperatura que es produeixen en 
entrar i sortir del vehicle. 

Als àpats 
- Feu menjars lleugers, eviteu els 

menjars molt calents i els que 
aporten moltes calories. 

- Preneu aliments rics en aigua; us 
ajudaran a recuperar les sals 
minerals perdudes per la suor. 

- Beveu molta aigua i sucs de fruita, 
encara que no tingueu set. 

- No prengueu begudes alcohòliques. 
Ajudeu els altres. Si coneixeu gent 
gran o malalta que viu sola 
- Mireu de visitar-los un cop al dia.  
- Si prenen medicació, reviseu amb el 

seu metge si aquesta pot influir en 
la termoregulació i si s’ha d’ajustar o 
canviar. 

SARDANES A LA FRESCA 
Donant continuïtat al curs de 
sardanes que es fa durant l’hivern, 
l’Associació Sardanista La Rotllana, 
amb l’Anna Rodríguez al capdavant, 
ha programat, per a tots els 
divendres del mes de juliol, ballades 
de sardanes a la fresca. 
Es faran els dies 3, 10, 17, 24 i 31 
de juliol, a les 22 h, davant dels 
Porxos de Can Laporta. 

 

TORNA EL PUNT JOVE D'ESTIU 
Després de l'èxit de l'any passat, 
torna el Punt Jove d'Estiu. 
Aquest és un espai adreçat a nois i 
noies a partir de 12 anys, que tots 
els dilluns i dimecres del mes de juliol, 
de 18 a 20.30 h, proposa diverses 
activitats esportives: Campionats de 
Futbol, Basquet, Tennis, Voleibol, 
Tennis Taula, Camps de Skateboard, 
Jocs de Taula, etc. 

 
El punt de trobada és a la zona 
esportiva de la Jonquera, i no cal 
inscripció prèvia. 
Enguany les monitores són l'Alba 
Bleisa i l’Alícia Avalos 
Regidoria de Joventut 
 

AVÍS ALS USUARIS DE LA 
PISCINA MUNICIPAL 

Per la celebració de diverses 
competicions de natació, que es 
duran a terme a la piscina 
municipal, es comunica que aquest 
equipament romandrà tancat al 
públic els dies: 

25 de juliol, de 15 a 20 h 
6 d’agost, de 15 a 20 h 



 

 

 

 

 

AGENDA CULTURAL 
 Fins al 5 de juliol 

EXPOSICIÓ: “DESENTERRANT EL 
SILENCI”, de Sergi Bernal 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a www.museuexili.cat  
 Fins al 14 d’agost 

XVI CONCURS FOTOGRÀFIC DE 
L’ALBERA 
Lliurament de les obres a l’Ajuntament 
de la Jonquera o al Centre 
d’Informació de l’Albera, Can Laporta. 
Consulteu les bases a 
www.lajonquera.cat 
Organitza: Ajuntament de la Jonquera 
Col·labora: ACEJ Secció Fotografia  
 Fins al 4 d’octubre 

EXPOSICIÓ: Testimonis de 
Mauthausen. 70 anys d’història i 
memòria dels camps 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a www.museuexili.cat  
 Fins a l’11 de novembre 

EXPOSICIÓ: ASSAIG / S.T. 1909-
1919, de Gonzalo Elvira 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a www.museuexili.cat  
 Divendres 3 de juliol 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta 
Hora: de 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Aj. de la Jonquera 
 Dissabte 4 de juliol 

CAMINADA SOTA LA LLUNA 
PLENA 
Trobada: a les 21 h a la Societat, per 
anar en cotxe fins als Estanys, punt 
de partida de la caminada. 
Informació: 627339579 (Kuti) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 
 Diumenge 12 de juliol 

XXII MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE 
Des del 1994, es 
convida a tota la 
societat a “mullar-se”, 
llançant-se a l’aigua 
de la piscina més 
propera per col·laborar en la lluita 
contra l’esclerosi múltiple. A 
Catalunya aquest esdeveniment s’ha 
consolidat com el segon acte de 
solidaritat més multitudinari, amb el 
suport de més de 630 piscines i clubs. 
Lloc: Piscina municipal 
Hora: de 10 a 19 h 
Organitza: ACEJ Secció Natació 
 Divendres 17 de juliol 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta 
Hora: de 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Aj. de la Jonquera 

 Dissabte 18 de juliol 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“CONTES INFANTILS DE LA 
GUERRA” 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili 
Hora: 12 h 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
Trobareu més informació a l’interior 
d’aquest butlletí i a 
www.museuexili.cat 
VISITA GUIADA DE L’EXPOSICIÓ 
ASSAIG / S.T. 1909-1919, de 
Gonzalo Elvira 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili 
Hora: 12.30 h 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a www.museuexili.cat  
 Diumenge 26 de juliol 

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 
 Dissabte 1 d’agost 

CAMINADA SOTA LA LLUNA 
PLENA 
Trobada: a les 21 h a la Societat, per 
anar en cotxe fins als Estanys, punt 
de partida de la caminada. 
Informació: 627339579 (Kuti) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 
 Divendres 7 d’agost 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta 
Hora: de 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Ajuntament de la 
Jonquera 
 Divendres 14 d’agost 

VINE A DIVERTIR-TE AMB LES 
PLANXES D’SKIMBOARD 
Lloc: Piscina municipal 
Hora: a partir de les 16 h 
Organitza: ACEJ Secció Natació 
 Del 15 d’agost al 13 de setembre 

EXPOSICIÓ: EL SIMBOLISME DE 
LES LÍNIES, de Jaume Mach 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari de visita: feiners de 10.30 a 
13.30 h i de 18 a 21 h; dissabtes i 
festius d’11 a 13.30 h 
Inauguració dissabte 15 d’agost a les 
20.30 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Dissabte 29 d’agost 

CAMINADA SOTA LA LLUNA 
PLENA 
Trobada: a les 21 h a la Societat, per 
anar en cotxe fins als Estanys, punt 
de partida de la caminada. 
Informació: 627339579 (Kuti) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 
TEATRE amb l’obra “LAS MOSCAS 
SOBRE EL RÍO”, de la companyia 
Teatro Pello, de Xile, en el marc del 
FITAG2015. 

Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 21 h 
Preu: gratuït 
Organitza: Casa de Cultura de la 
Diputació de Girona i Ajuntament de 
la Jonquera 
 Diumenge 30 d’agost 

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 
 Del 17 al 22 de setembre 

VIATGE A ALSÀCIA 
6 dies / 5 nits durant els quals farem, 
entre d’altres, les següents visites: el 
centre històric de Mulhouse; la 
catedral, l’antic Ajuntament, la porta 
de Sant Martí i l’edifici dels Curtidors 
de la seva capital Friburg; el 
Parlament Europeu, catedral, barri 
vell, Palau Rohan i la Petite France 
d’Estrasburg; les Catarates del Rhin a 
Schauffhausen (Suïssa) i 
l’anomenada Ruta dels Vins plena de 
llocs encantadors com Riquewihr, 
Riveauvillé, el Chateau du Haut-
Koenigsbourg, etc. 

 
Preu: 675 € (tot inclòs, hotel*** 
superior)  
Suplement habitació individual: 128 € 
Inscripcions a Can Laporta, de 10.30 
a 13.30 h. Del 20 al 26 de juliol, 
reservades als socis del Casal de 
l’Avi; a partir del dia 27 de juliol, 
obertes a tothom. 
Organitza: Casal de l’Avi 
 
 

AGENDA ESPORTIVA 
NATACIÓ 
25 de juliol, a partir de les 16.30 h 
COPA PIRINEUS 
6 d’agost, a partir de les 17 h 
CHALLENGER DAVID MONER 
14 i 15 d’agost, de les 24.00 h del 
dia 14 fins a les 6.00 h del dia 15 
6 HORES DE NATACIÓ 
Hi haurà un carril públic per a totes 
aquelles persones que hi vulguin 
participar 
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