
 

 

 

 

 
 

EDUCACIÓ PER LA MOBILITAT 
SEGURA A L’ESCOLA 

Agents de la Policia Local de la 
Jonquera i Mossos d’Esquadra del 
sector de Trànsit de Figueres han 
estat duent a terme una sèrie 
d’activitats amb els nens i nenes de 
l’escola Josep Peñuelas del Rio, de la 
Jonquera, encaminades a una 
mobilitat més segura dels alumnes a 
la via pública. 

 
Enguany, el projecte s’ha treballat als 
cursos de P5, 2n, 4t i 6è, amb una 
molt bona acollida tant per part dels 
alumnes com del professorat, que en 
fa una valoració positiva. 
A més d’aquestes actuacions, aquest 
grup de mobilitat segura, creat 
recentment entre els dos cossos 
esmentats, té previst dur a terme 
diversos controls a peu de carrer per 
tal de valorar les entrades i sortides 
de l’escola i les condicions en que es 
fa el transport dels nens i nenes al 
centre d’ensenyament. 
En aquest sentit, el passat dia 23 de 
maig ja es va realitzar un primer 
control estadístic on es va detectar 
que més del 50% dels nens i nenes 
que van a l’escola amb cotxe 
particular ho fan de forma 
antireglamentària. Es preveu 
continuar amb actuacions similars per 
fer un retrat el més real possible de la 
problemàtica que s’hi detecta. 
Finalment, es tractarà de posar fil a 
l’agulla, des dels diferents àmbits i 
amb la participació de les parts 
implicades, per tal de minimitzar així 
els riscos que actualment es detecten.  
En qualsevol cas, les conclusions 
d’aquest treball es faran arribar 
degudament als pares i mares dels 
alumnes de l’escola, per tal que entre 
tots fem possible una entrada i sortida 
de l’escola amb risc 0 pels nostres 
menors. 

Policia Local de la Jonquera 

LA PARTICIPACIÓ DELS VEÏNS 
EN UN PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ 

L’Ajuntament de la Jonquera inicia la 
redacció del projecte de prolongació 
del carrer Albera. Aquest projecte 
contempla la connexió del carrer 
Albera amb el carrer Roc de 
Miradones. Les obres tenen l’objectiu 
de realitzar la urbanització d’aquest 
espai per tal d’habilitar un accés 
adequat, tant per a vianants com per 
a vehicles. Amb la urbanització 
d’aquests espais es crearan dues 
noves zones de lleure, una d’elles 
amb elements infantils, i una zona 
d’aparcaments en superfície.  
Amb l’objectiu de presentar la 
proposta d’urbanització, i per tal 
d’afavorir el diàleg i el consens en 
aquests projecte, l’Ajuntament ha 
preparat per al proper dia 12 de 

juny a les 19 h una sessió 
informativa als Porxos de Can 
Laporta. La reunió està dirigida no 
només als veïns directament implicats 
per les obres, sinó també a tots 
aquells veïns que vulguin aportar 
propostes i suggeriments per a aquest 
nou espai. 



  
 

 

 

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI 
Dimarts 10 de juny de 2014 
Sortida Cultural - Commemoració 
dels 75 anys de l'exili - Casal de la 
Gent Gran de Figueres. 
Programa: 
10 h: Visita Museu de l’Empordà 
11.20 h: Sortida cap a la Jonquera 
12 h: Visita al MUME 
13.30 h: Dinar al Restaurant Font del Pla 
15 h: Sortida cap a la Maternitat d’Elna 
Preu de la sortida: 27€/24€ (Socis del 
Casal de la Gent Gran de Figueres). 
Inclou visites guiades, dinar i autobús. 
Aquesta és una activitat 
complementària de l'exposició del 
Museu de l'Empordà (mE): (Silencis) 
Figueres sota les bombes 1938-1939, 
que es podrà visitar a Figueres fins 
al 14 de setembre de 2014. 
Més informació a: Associació Gent 
Gran de Figueres, telèfon 972510511, 
socgran65.casal@gmail.com 
Horari de 10h a 13h i de 15h a 20h. 
Organitza: Casal Gent Gran de 
Figueres, Museu de l'Empordà i 
Ajuntament de Figueres 
Col·labora: MUME, GEES, Generalitat 
de Catalunya i Diputació de Girona 
 

Fins al 15 de 
juny de 2014. 
Exposició "De 
Museu a Museu" 
Amb motiu del 

Dia Internacional dels Museus, 
Intercanvi de peces entre els museus 
altempordanesos de la xarxa "Una 
Comarca de Museu". El MUME rep 
una peça del Museu Ciutadella de 
Roses i el Museu Ciutadella de Roses 
rep una peça del MUME.  
 

Del 31 de maig al 28 de setembre  
Exposició "Art i Memòria: “Exilis” 
Llibre d’artista de Bep Marquès, en 
col·laboració amb l’Associació 
Populart de Capmany. 
Bep Marquès (Girona, 1943-2013) va 
ser un artista i impressor que de ben 
jove va mostrar el seu interès per les 
arts. Avesat a la lluita contra la 
injustícia i a favor de les llibertats en 
la seva trajectòria de militant 
antifranquista, l’any 1975,  juntament 
amb Lluís Bosh Martí, va fundar el 
col·lectiu Grup Praxis 75 (1975-1990) 
que es va distingir per una ingent 
producció artística de caire crític i 
polític en què el muntatge i el collage 
eren els seus principals instruments 
d’expressió artística.  
Aquestes activitats es complementen  
amb les exposicions que podeu trobar 
a l’agenda d’aquest butlletí. 
Més informació a www.museuexili.cat.  

 
Divendres 6 de juny 
19.30 h - Pre estrena del 
documental “LA JONQUERA, 20 
ANYS SENSE FRONTERA” 
Projecció per a veïns de la Jonquera del 
documental 'La Jonquera, 20 anys sense 
frontera' que s'emetrà el dia 10 de juny a 
TV3 en el programa 'Sense Ficció'. 
Coproduït per TV3 i la productora i 
empresa de comunicació Visual13, el film 
està dirigit pel realitzador Vicenç Asensio. 
El documental està protagonitzat per veïns 
i veïnes de la Jonquera i treballadors i 
extreballadors de duanes. Després de la 
projecció del documental, es celebrarà una 
conversa entre els productors i els 
protagonistes de la cinta que tancarà 
l'activitat. 
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 
Dissabte 7 de juny 
 

65a  Festa de la Gent Gran 
12.30 h - Missa 
Lloc: Església Parroquial 
14 h - Dinar d'Homenatge i 
Germanor a la Gent Gran 
16 h - Concert “d’Opera Prima”, 
amb la Susana del Saz, Elena 
Martinell, i Giorgio Elmo, on 
s'enllaça la història de tres cantants 
amb àries d'òpera, temes de 
musicals, jazz, ranxeres, cançó 
francesa, cançó catalana ... 
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 

d’11 a 13.30 h - Homenatge a 
Austràlia, exposició de pintures de 
Jaume Mach 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
18 h – Teatre familiar: “Una Paradeta 
Particular” de la companyia La Bleda 
Lloc: plaça darrera l’Església 
19.30 h – Havaneres amb el grup 
Son de l’Havana 
Lloc: plaça de l’Ajuntament 
22.30 h – Discomòbil i Karaoke amb 
Show Lince 
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 

Diumenge 8 de juny 
XXIII FIRA D’ARTESANIA i 
PRODUCTES NATURALS  
Lloc: carrer Major (durant tot el dia) 
Organitza: GAT (Grup d’Art i Treball) i 
Ajuntament de la Jonquera 
11 h - Inflables, tallers i jocs infantils 
Lloc: carrer Major 
d’11 a 13.30 h – Homenatge a 
Austràlia, exposició de pintures de 
Jaume Mach 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
12.30 h - Missa solemne amb 
l'Orfeó Jonquerenc 
Lloc: Església Parroquial 
13.30 h – Tres sardanes amb la 
Cobla Vila de la Jonquera  
Lloc: plaça de l’Ajuntament 
16.30 h – Tallers infantils i juvenils 
amb Innova’t Educació 
Lloc: carrer Major  
17.15 h – Espectacle de titelles “El 
perquè de les coses” de la Cia 
Engruna Teatre 
Lloc: carrer Major   
18 h - Audició de Sardanes amb la 
Cobla Vila de la Jonquera 
Lloc: carrer Major davant la Societat 
18.30 h – Xocolatada per a la mainada 
a càrrec de la Societat de Socors 
Mutus “La Unió Jonquerenca” 
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 
20 h – El mag Fèlix Brunet presenta 
l’espectacle “20 anys màgics” 
Lloc: carrer Major davant la Societat  
Dilluns 9 de juny 
Aplec de Santa Llúcia 
9.30 h - Pujada a peu a l'Ermita de 
Santa Llúcia 
Sortida davant de la Societat 
11 h - Missa Solemne a l'Ermita de 
Santa Llúcia i Concert amb l'Orfeó 
Jonquerenc 
13 h - Dues sardanes amb la Cobla 
Vila de la Jonquera 
15 h - Animació musical infantil 
amb l’actuació de Jordi Patxeco 
16 h - Acte d’homenatge i agraïment 
popular als amics de Santa Llúcia 
Tot seguit, Sardanes i balls populars 
amb la Cobla Vila de la Jonquera 
 

Durant els dies de la nostra festa, 
alguns arbres de la Jonquera i 
Santa Llúcia estaran engalanats  
amb peces de llana de colors, 
“yarn bombing”. 
Des de l’Ajuntament de la 
Jonquera volem donar les gràcies 
a tothom qui ha participat en 
aquest projecte, tot omplint de 
colors la nostra vila. 



  
 

 

 

EL YARN BOMBING 
HA ARRIBAT A LA JONQUERA 

Després de veure que cada dia els 
carrers del poble eren més i més 
tristos, vam decidir que volíem vida, 
alegria i color! Com ja s’ha fet a altres 
pobles de l’Empordà, se’ns va ocórrer 
que la solució més original seria el 
“yarn bombing”, peces de color fetes 
amb llana, tant de mitja com de 
ganxet, penjades dels arbres.  
Es tracta d’una activitat creativa i 
comunitària que, en aquesta ocasió, 
ha ajuntat a dones del poble de totes 
les edats. Ha sigut tant bona la 
acollida que ha tingut des de bon 
principi, que les “instigadores”, 
Margaret i Mercè, ens hem quedat 
gratament sorpreses del nombre de 
dones que s’hi han involucrat.  
Ara hem decorat tres arbres (Can 
Laporta, la plaça de l’Ajuntament i 
l’arbre dels músics i un tros de barana 
de Santa Llúcia), però tenim altres 
idees per més endavant, per a les que 
necessiten la vostra col·laboració.  

 
Per aquesta vegada, les teixidores de 
mitja i ganxet són: Elena Andrada, 
Isabel Arché,  Ariadna Cabezas, Nuri 
Cabezas, Anna Cabrera, Dolors 
Calverol, Brigitte Cavelier, Lidia 
Comas, Enriqueta Cullell, Dolors 
Dalfau, Lluïsa Delclos, Teresa Donat, 
Cristina Ferrarons, Montserrat 
Figueras, Mariona Fornieles, Anna I. 
Fuentes, Marita Gómez, Rosario 
González, Maria Gorris, Paquita 
Juanola, Rosa Lleras, Isabel Llobet, 
Antonia, Dolors, Tere i Paca López, 
Nuri i Carmen Monjonell, Ramona 
Mora, Dolors Paez, Sara Pagès, 
Lluïsa i Tat Pérez, Nuri Pérez, Licinia 
Puerta, Judit Roca, Mònica Salueña, 
Margaret Townsend,  Cynthia Vidal, 
Mercè Vilalta, i Clara i Marta Vilarrasa.    
I hem de donar les gràcies a Mercè 
Berrocal, Ester Parés i Eusebi 
Cabezas, Sergi Pagès, Raül Magallón 
de la brigada de l’Ajuntament i a la 
Míriam Lladós per ensenyar-nos 
aquesta tècnica. 
Margaret i Mercè 

 

EXCURSIÓ CASAL DE L’AVI 
El dimecres 30 d’abril el Casal de l’Avi 
vam anar a fer “LA RECOLLIDA”. 
Després d’esmorzar al Restaurant “La 
Carpa” de Banyoles, vam començar la 
jornada de visites a la fàbrica de 
xocolates Torras, on vam veure un 
vídeo explicatiu molt interessant i ens 
van obsequiar amb una xocolata. A 
Tortellà, a la carnisseria d’Esteve 
Vilanova, ens van regalar una 
botifarra crua i bacon. A Montagut, 
vam rebre iogurts i flam. A Castellfollit 
de la Roca, a la fàbrica de galetes de 
Cal Enric, ens van obsequiar amb 
galetes i mongetes de Santa Pau; a 
les Preses, mitja dotzena d’ous, un 
litre de llet i una coca i, finalment, als 
Hostalets d’en Bas, un pa de la fleca 
de Can Batallé. 
Tot seguit, vam anar a fer un bon 
dinar a Can Bundància d’Oix, i en 
acabar, en Marià de l’Agència de 
viatges ens va obsequiar a cada 
persona amb dos  pastissos de 
formatge.  

 
Abans de tornar ben carregats cap a 
casa, vam enllestir aquesta divertida 
excursió a Besalú on, qui va voler, va 
fer una passejada amb el trenet. 
La Junta 

 

HORARIS ESTIU  
CAN LAPORTA 

Com cada any, un cop finalitzades 
totes les activitats que es fan durant 
el curs escolar, el Centre Cultural de 
l’Albera “Can Laporta” canvia el seu 
horari. Del 23 de juny al 12 de 
setembre (ambdós inclosos), el 
centre romandrà obert en horari 
d’atenció al públic de dilluns a 
divendres de 10.30 a 12.30 h. 
 

 

EL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC 
JONQUERENC INFORMA  

El passat dia 27 
d’abril la patinadora 
del Club Patinatge 
Artístic Jonquerenc, 
Irene Rescalvo, va 
superar la prova de 
certificat d’aptitud i 
actualment es prepara 
per ser debutant i 
poder presentar-se al 

campionat provincial. 
Felicitats, Irene! 
 

TARIFES PISCINA MUNICIPAL 
El proper dissabte 14 de juny s’obre la 
piscina municipal fins al 31 d’agost. El 
primer cap de setmana estrenarem la 
piscina amb dues jornades de portes 
obertes gratuïtes per a tothom 
durant els horaris següents: 
Dissabte 14 de juny, de 10 a 21 h 
Diumenge 15 de juny, de 10 a 16 h 
A continuació us passem la relació del 
cost de l’entrada per a aquest any 
2014, així com també el dels 
abonaments per a tota la temporada o 
bé per a 5 o 10 banys.  
Dies laborables 
menors de 3 anys gratuïta 
menors de 16 anys 3,00 €    
adults (majors de 16 anys) 4,00 € 
majors de 65 anys 2,00 € 
Dissabtes i festius - empadronats 
menors de 3 anys gratuïta 
menors de 16 anys 3,00 €    
adults (majors de 16 anys) 4,00 € 
majors de 65 anys 2,00 € 
Dissabtes i festius – no empadronats 
menors de 3 anys gratuïta 
menors de 16 anys 4,50 €    
adults (majors de 16 anys) 8,00 € 
majors de 65 anys 2,00 € 
Abonament 5 entrades  
menors de 16 anys 12,00 €    
adults (majors de 16 anys) 17,00 € 
majors de 65 anys 7,00 € 
Abonament 10 entrades  
menors de 16 anys 20,00 €    
adults (majors de 16 anys) 30,00 € 
majors de 65 anys 10,00 € 
Abonaments temporada estiu  
menors de 16 anys 40,00 €    
adults (majors de 16 anys) 70,00 € 
majors de 65 anys 20,00 € 
Abonament familiar 170,00 € 

 

Els abonaments es podran adquirir 
a l’Ajuntament fins al dia 13 de 
juny. Durant la temporada d’estiu 
(del 14 de juny al 31 d’agost), la 
compra d’abonaments, excepte 
l’abonament familiar que es 
continuarà adquirint a l’Ajuntament, 
es realitzarà a la piscina municipal. 
Els abonaments adquirits abans del 
20 de juny, gaudiran de les 
següents bonificacions: 
 

menors de 16 anys 10%     
adults (majors de 16 anys) 10% 
Abonament familiar 15% 

AGENDA CULTURAL 
 Fins al 8 de juny 

Exposició de pintura 
“HOMENATGE A 
AUSTRÀLIA”, de 
Jaume Mach 
Lloc: Porxos de Can 
Laporta 
Horari de visita: feiners 
de 17 a 20 h; dissabte i 
diumenge d’11 a 13.30 h 
Organitza: Regidoria de 
Cultura 



  
 

 

 

 Fins al 15 de juny 
Exposició amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus. "De 
Museu a Museu"  
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a l’interior d’aquest 
butlletí i a www.museuexili.cat 
 Fins al 6 de juliol 

Exposició "Catalunya Bombardejada"  
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a www.museuexili.cat 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
 Fins al 14 de setembre 

Espai d’acollida del projecte 
"(Silencis) Figueres sota les 
bombes 1938-1939". 
Més informació a www.museuexili.cat 
Organitza: MUME en col·laboració 
amb el Museu de l’Empordà 
 Fins al 28 de setembre 

Exposició Art i Memòria: “Exilis” 
Llibre d’artista de Bep Marquès. 
Organitza: MUME en col·laboració amb 
l’Associació Populart de Capmany 
 Diumenge 1 de juny 

EXCURSIÓ al Paratge Natural de 
l’Albera: SANT GENÍS DESPRAC 
Durada: 4 hores 
Dificultat: mitjana 
Telèfon d’inscripció: 972 54 50 79 (cal 
inscriure’s 10 dies abans per reservar plaça) 
Organitza: Generalitat de Catalunya - 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Col·labora: CCAE  
XERRADA: DECIDE TU FUTURO 
VOTANDO  
A càrrec d’Eduardo Reyes, president 
de Súmate, i Sonia Berlanas i Nando 
Oliva, membres de Súmate 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 17 h 
Organitza: Súmate Girona 
CONCERT DEL TRICENTENARI 
CANTEM EN LLIBERTAT - Passeig 
coral per la història de Catalunya 
Lloc: Pavelló Municipal 
Hora: 18 h  
Organitza: Agrupació Coral de les 
Comarques Gironines i Orfeó Jonquerenc 
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera 
 Dimecres 4 de juny 

XERRADA “Aspectes quotidians 
del consum: drets i deures” 
A càrrec de Francesca Falcó, Tècnica 
de Consum del Consell Comarcal 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 17.15 h 
Organitza: Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, Ajuntament la Jonquera, Agència 
Catalana del Consum i Casal de l’Avi 
 Divendres 6 de juny 

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

 Dies 6, 7, 8 i 9 de juny  
FESTES PASQUA DE PENTECOSTA 
(programa inclòs a l’interior del butlletí) 
 Dimarts 10 de juny 

SORTIDA CULTURAL I COMMEMORATIVA 
DE L’EXILI REPUBLICÀ. 
Més informació a l’interior d’aquest 
butlletí i a www.museuexili.cat 

 

REUNIÓ AMB LES ENTITATS: Gestió 
del bar de Sant Joan i Festa Major 
Lloc: Can Laporta 
Hora: 19.30  

 

 Dimecres 11 de juny 
HORA DEL CONTE, a càrrec del 
personal de la biblioteca. 
Hora: 17 h (gratuït) 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria 
 Dijous 12 de juny 

PRESENTACIÓ de la proposta 
d’urbanització de la prolongació del 
carrer Albera 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 19 h 
Organitza: Ajuntament de la Jonquera 
 Dies 14 i 15 de juny 

OBERTURA PISCINA MUNICIPAL 
Jornada de portes obertes gratuïta per 
a tothom durant els horaris següents: 
Dissabte 14 de juny, de 10 a 21 h 
Diumenge 15 de juny, de 10 a 16 h 
Organitza: Ajuntament de la Jonquera 
 Dimecres 18 de juny 

EXCURSIÓ A IGUALADA 
Sortida a les 7.30 h de l’Institut. Parada per 
esmorzar (inclòs). Arribada a Igualada, on 
farem una visita guiada al Museu del 
Traginer. Després dinarem i, havent dinat, 
visitarem el Museu de la Pell. 
Preu: 45 € 
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20 h. 
Organitza: Casal de l’Avi 
CONCERT FINAL DE CURS 
ESCOLA DE MÚSICA  
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 19 h 
Organitza: Escola de Música de la Jonquera 
 Dijous 19 de juny 

REUNIÓ DE PARES  
ACTIVITATS ESTIU 2014  
Lloc: Porxos de Can Laporta 
18.30 h -  Casal de lleure  
19.15 h - Estiu jove 
Organitza: Regidoria de Joventut 
 Divendres 20 de juny 

CLUB DE FEINA 
Hora: de 9 a 10.30 h 
Lloc: Can Laporta 
Organitza: CCAE i Ajuntament la Jonquera 
 Dilluns 23 de juny 

SANT JOAN 
21.30 h - Arribada del Centre 
Excursionista Jonquerenc al Portús, i 
lliurament de la  Flama del Canigó a 
les autoritats. 

22.30 h – Arribada del Centre 
Excursionista Jonquerenc a la plaça 
de l’Ajuntament amb la Flama del 
Canigó.  
23.00 h – REVETLLA DE SANT 
JOAN amb el conjunt LA 
MONTECARLO a la plaça Nova 

 Dies 27, 28 i 29 de juny 
TRAVESSA A PORTBOU 
Sortida dia 27 des de Cantallops 
Informació: Jordi Taulera 646666344 
                   Carles Plana 649442057 
Organitza: Centre Excusionista Jonquerenc 
 Dissabte 28 de juny 

DINAR DEL SOCI DEL CASAL DE 
L’AVI i d’Homenatge als socis que 
enguany fan 90 anys. 
Lloc: Restaurant El Mirador 
Hora: 14 h - Preu: 15 € 
Inscripcions a Can Laporta fins al 25 
de juny. 
Organitza: Casal de l’Avi 
 Diumenge 29 de juny 

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 
 

AGENDA ESPORTIVA 
HOQUEI 
Dissabte 7 de juny 
16.30 h – Iniciació 
CP JONQUERENC – CH BANYOLES A 
 

   ACEJ Natació INFORMA 
Cursets d’iniciació, perfeccionament i 
entrenaments a la piscina juliol i agost 
cada dia a partir de les 16 h. 
Per a més informació i inscripcions: 
Can Laporta fins al 13 de juny. 
Posteriorment a la piscina municipal, 
despatx natació (18.15 – 20 h). 
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