
 

 

 

 

 
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GAS NATURAL 

Aquesta alcaldia ha tingut coneixement, per mitjà de 
jonquerencs/ques afectats i també personalment, de 
determinats contratemps derivats de la implantació del gas 
natural al municipi de la Jonquera, especialment pel que fa 
a la facturació i abonament del nou servei.  
Malgrat es tracta d’un servei gestionat per una empresa 
privada, no essent aquest de competència municipal, la 
Corporació s’ha interessat per aquest fet per tal de poder 
informar als usuaris de les especificats del canvi de 
subministrament i de l’estat actual en què es troba el 
procés.  
És per aquest motiu que aquesta alcaldia s’ha posat en 
contacte amb “Gas Natural Distribución SDG, SA”, 
empresa que ha dut a terme la infraestructura necessària 
per dotar de gas natural el municipi, i posa en coneixement 
dels/de les jonquerencs/ques les informacions següents: 
- A finals del mes d’abril es facturarà el servei, prèvia 
lectura de comptadors. 
- L’ajuntament ha pactat la possibilitat de sol·licitar un 
fraccionament sense interessos de l’import a abonar, 
amb previsió de que aquests siguin elevats, atès el retard 
de la dita societat en la facturació del servei.  
- Per a qualsevol dubte o sol·licitud, disposeu d’un telèfon 
de contacte d’atenció al client de Gas Natural, que és el 
900.333.555. 
- Gas Natural ha informat també que determinats clients 
encara no s’han donat d’alta a cap empresa 
comercialitzadora de gas natural, pel que, si encara no ho 
heu fet, cal que us poseu en contacte, el més aviat 
possible, amb una de les empreses que detallem a 
continuació, als efectes de subscriure el corresponent 
contracte de subministrament: 

 

Empresa comercialitzadora Telèfon gratuït 
d’atenció al client 

Alpiq Energia España, SAU 900.802.076 

Axpo Iberia, SL 900.101.311 

BP Gas Europe, SAU 900.100.520 

CEPSA Gas Comercializadora, SA 900.100.333 

Endesa Energia, SAU 800.760.909 

Energya VM Gestión de Energia, 
SLU 900.306.130 

Sònia Martínez Juli 
Alcaldessa 

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI 
Divendres 15 de maig, de 10 a 18 h 

Jornada de debat: La configuració de la història i la 
memòria dels camps nazis a l’Estat  espanyol: A 
propòsit del 70è aniversari de l’alliberament de 

Mauthausen 
De l’univers concentracionari nazi deriva, sens dubte, una 
de les memòries més significatives del segle XX. Un 
referent ineludible que ha configurat un paradigma 
memorial i testimonial que travessa generacions. 
Precisament, per això, sol ser un terreny adobat per als 
mites, els malentesos i, fins i tot, la falsificació i la 
impostura. Amb freqüència, com és obvi, la filtració en 
l’esfera pública de tergiversacions, algunes fins i tot 
malintencionades, sol procedir del món visual i del món de 
les lletres, en especial de l’àmbit que es coneix com el 
gènere testimonial. Actualment, el poder dels media i de 
les xarxes pot comportar una amplificació incontrolable 
d’aquest fenomen. 
Els despropòsits i els estereotips circulen i penetren en 
l’imaginari col·lectiu amb efectes que pertorben la memòria 
col·lectiva. L’Estat espanyol, en aquest sentit, no ha estat 
una excepció. El camp de Mauthausen, on anaren a raure 
la major part dels deportats peninsulars, no ha escapat a 
polèmiques i controvèrsies variades, ni a usos i 
manipulacions que han servit i serveixen interessos 
partidaris concrets, que a la vegada han estat clau no 
només a l’hora de configurar un saber sobre l’experiència 
concentracionària a Mauthausen,  sinó a l’hora d’enfrontar-
se a la història i a la memòria d’altres camps nazis, en 
definitiva, a d’altres memòries. 
Aquesta jornada de debat vol aportar, des del camp de la 
història, de la filosofia i dels estudis culturals i visuals, 
elements per tenir la capacitat d’articular una memòria 
crítica d’aquest passat traumàtic. 
Durant la jornada, els protagonistes seran els estudiants 
del segon curs del grau d’Història, que hauran fet un viatge 
d’estudis recentment al Camp de Mauthausen. Així mateix, 
l’activitat també és oberta a estudiants d’altres graus que 
hi estiguin interessats. 
Més informació a www.museuexili.cat 

Diumenge 17 de maig, de 10 a 14 h 
Visita guiada a l’exposició permanent i Jornada de 

portes obertes al MUME amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus 

La visita guiada serà a les 11.30 h 
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 
 



 

 

 

 

 

CONCERT DE PRIMAVERA DE 
L’ORFEÓ JONQUERENC 

Un any més l'Orfeó Jonquerenc ha 
programat el tradicional Concert de 
Primavera; enguany és la XXIII edició. 
Després d'unes Festes Nadalenques 
molt intenses, amb molts concerts, 
intercanvis amb altres corals i 
actuacions diverses, la coral 
jonquerenca ha fet una pausa per 
preparar noves peces i renovar el seu 
repertori. 

 
El diumenge 17 de maig a les 19 hores 
presentem a la Sala de la Societat “La 
Unió Jonquerenca” un concert molt 
interesant amb dues corals convidades: 
la coral Veus Amigues, d'Aiguaviva i 
l’Orphéon Banyulenc, de Banyuls de la 
Marenda. Es tracta d'unes corals de 
diferents estils amb les quals hem 
col·laborat en altres concerts. 
La coral Veus Amigues, d'Aiguaviva, 
ens va convidar al seu Concert de 
Tardor el passat mes de novembre, i 
amb la coral de Banyuls vàrem 
participar a un Concert de Nadal, dins 
el programa d'intercanvi de l'Agrupació 
Coral de les comarques de Girona i la 
Federació de Cors de Clavé de la 
Catalunya Nord. 
Desitgem que els cantaires de les dues 
formacions que ens visiten es trobin tan 
ben acollits com nosaltres en el seu 
moment quan tinguérem l'ocasió de 
compartir amb ells els respectius 
concerts. 
Agraïm a les corals visitants la bona 
disposició mostrada per venir a la 
Jonquera i us convidem a compartir 
amb tots nosaltres aquesta vetllada i a 
gaudir de la música i el cant coral, així 
com de l'esperit de germanor i 
catalanitat que envolta els nostres 
concerts. 
Us hi esperem! 

Orfeó Jonquerenc 

 

 

GRUP DE NADONS A LA LLAR 
D’INFANTS “TERRA DE VENTS” 
La Llar d’Infants Municipal de la 
Jonquera oferirà, com a novetat per 
al curs 2015-2016, fins a 8 places 
per a infants de zero anys, 
completant així el servei que ja dóna 
per a nens i nenes d’un i dos anys.  
La preinscripció finalitza el 15 de 
maig a la pròpia Llar d’Infants. 

 
 

 Divendres 22 de maig 
17 h – Contes per menjar-se la por, a 
càrrec d’Olga Cercós. Per a nens i 
nenes a partir de 3 anys (projecte “A 
punt de llegir” de BibliotecAE) 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
18:30 h – Presentació – Inauguració de 
l’exposició de pintura “L’Exili” de Kiko 
Peña 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
 Dissabte 23 de maig 

 

 

66a 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 amb la Cobla 
Orquestra Internacional Montgrins. 
Lloc: Sala de la Societat “La Unió 
Jonquerenca”

  

10 a 18 h – Prèvia del Campionat de 
Catalunya d’Hoquei Benjamí 
Lloc: Poliesportiu Municipal 
17 h – Teatre familiar amb l’espectacle 
“Els músics de Bremen” de la 
Companyia Xip Xap 
Lloc: Pl. darrera església  
De 17 a 20 h – Exposició de pintures 
“L’Exili” de Kiko Peña 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
19 h – Ball amb la Cobla Orquestra 
Internacional Montgrins 
Lloc: Sala de la Societat “La Unió 
Jonquerenca” 
23.30 h – Nit de Rock & Roll amb el 
grup Eslabon Perdido 
Lloc: Sala Polivalent 
 Diumenge 24 de maig 

11 h Inflables, tallers i jocs infantils 
Lloc: carrer Major 
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 – JOCS DE TAULA amb Via 
Lúdica. Realització d’interessants, 
divertides i educatives partides de jocs 
de taula per al públic familiar. 
Lloc: carrer Major davant la Societat 
18 h – Xocolatada per a la mainada a 
càrrec de la Societat de Socors 
Mutus “La Unió Jonquerenca” 
Lloc: Sala de la Societat “La Unió 
Jonquerenca” 
18.30 h - Audició de Sardanes amb la 
Cobla Vila de la Jonquera 
Lloc: carrer Major davant la Societat 
 Dilluns 25 de maig 

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 - Sardanes i balls populars amb 
la Cobla Vila de la Jonquera 
 
 
 

 

L’EQUIP INFANTIL DEL 
C.P.JONQUERENC VA VIATJAR 
FINS A NANTES PER DISPUTAR 
UN TORNEIG INTERNACIONAL 

La Setmana Santa passada, l’equip 
infantil del Club Patí Jonquerenc, format 
per Lluis Lizana, Albert Budó, Alex 
Díaz, Ferran Faig, Marius Domínguez, 
Ramon del Campo i Jean Nolla, i 
entrenats per David Brugat, van viatjar 
fins a la ciutat francesa de Nantes per 
disputar un torneig internacional. 
Van arribar a Nantes el dijous al vespre, 
després d’aproximadament vuit hores 
de cotxe. L’endemà, es van aixecar 
aviat i van anar a fer una ruta turística 
per la ciutat, tot visitant els monuments 
més emblemàtics. 
El dissabte va començar el torneig 
(XIeme Tournoi du Printemps du Rink 
Hockey) on participaven vuit equips de 
la categoria U17 i sis equips de la 
categoria U15. 
El mateix dia, els altempordanesos van 
jugar contra l’Horta (van guanyar 6-0), 
l’equip alemany Darmastadt (van 
perdre 4-0) i l’equip francès i amfitrió 
Nantes (van empatar 3-3). Aquests 
resultats els va permetre classificar-se 
per semifinals, que van disputar el 
diumenge. 
El diumenge, ja força cansats per la 
càrrega de partits, van disputar la 
semifinal contra el Barcino. El partit va 
estar molt ajustat en tot moment però a 
falta de segons, els de Barcelona es 
van poder avançar gràcies a una falta 
directa, i quan restaven menys de deu 



 

 

 

 

 

segons van fer el segon gol també de 
falta directa (0-2). 
Més tard, van jugar contra el Quevert 
per al 3r i 4t lloc. El partit també va estar 
molt emocionant. Els francesos van 
guanyar el partit per 6-2 i es van endur 
la 3a posició. Per tant, el 
C.P.Jonquerenc va acabar 4t. 
Aquesta 4a posició es valora d’una 
forma molt positiva des del club, ja que si 
ens parem a pensar, jugàvem amb 
quatre jugadors alevins, i dos d’ells de 
primer any. També cal dir, que un dels 
nostres jugadors, l’Albert Budó, i el 
porter, Lluís Lizana “Lizi”, van rebre el 
premi al millor jugador i millor porter del 
torneig, respectivament. Moltes felicitats! 
Van ser uns dies de molta emoció, 
amistat, convivència… i sobretot molt 
d’hoquei! Els nanos s’ho van passar 
d’allò més bé. Van poder disfrutar de 
noves maneres de jugar al nostre 
esport i a la vegada, van aprendre molt! 
Per tant, només ens queda agrair a 
totes les persones que han fet possible 
aquest viatge: des de la gent francesa 
que ens va acollir molt bé i els pares 
que ho van fer possible, fins als 
mateixos jugadors, que van donar-ho 
tot defensant els colors del nostre 
poble! 
I és per grans fets com aquest, que hi 
ha molta gent que ens qualifica com a 
petit gran club. 
#FORÇAJONQUERENC 

 
 
 
 
 

UN JONQUERENC GUANYA 
LA “THE PIRINEXUS 360 

CHALLENGER” 
El dissabte dia 2 de maig es va 
celebrar la prova ciclista de 347 
Kilòmetres que va transcórrer per la 
Via Verda – Pirinexus, amb un punt 
d’avituallament a la Jonquera.  
Hi van participar 62 esportistes, i el 
corredor més ràpid va ser el 
jonquerenc Jordi Pereira Morales, 
que va completar el recorregut amb 
un temps de 13 hores i 45 minuts. 

 
 
 

PUNT DE LLIBRE SANT JORDI
Com a iniciativa del Consell 
d’Infants de la Jonquera, els nens i 
nenes de 5è i 6è de primària del 
CEIP Peñuelas del Río van 
participar en el concurs de punts de 
llibre de Sant Jordi, fent una 
il·lustració per a aquesta data 
assenyalada.  
Hi va haver quatre finalistes: 

Ailín Iglesias, de 5è A 
Renata Décima, de 5è B 
Ferran Mandado, de 6è A 

Jennifer González, de 6è B 
Finalment, el jurat, format per 
personal de l’àrea de Cultura, va 
dictaminar com a guanyador el 
dibuix d’en Ferran Mandado. 

 
Com ja s’havia fet en anys 
anteriors, s’han imprès diversos 
punts de llibre amb la il·lustració 
guanyadora en una cara i amb 
l’agenda d’activitats de Sant Jordi a 
l’altra.  
Moltes felicitats als finalistes i al 
guanyador! 

 

 

EL CASAL DE L’AVI INFORMA 
L’excursió del 22 d’abril del Casal de 
l’Avi va ser una de les més 
interessants que hem fet. 
Després d’esmorzar a Banyoles, 
emprenguérem camí cap a Oristà 
(Berguedà), on visitarem l’Església de 
Sant Andreu, maca i molt ben 
conservada. Dins de l’edifici de 
l’església també vàrem poder veure el 
Museu de Terrissa de Catalunya. Tot 
seguit, sortida en direcció a 
Montmajor per visitar el Museu del 
Bolet, inaugurat l’any 2003. Els bolets 
estan fets de ceràmica, exposats en 
vitrines i adornats amb molsa i 
fullaraca del seu àmbit natural... es 
podrien collir amb la mirada. Totes les 
peces són donació de l’artista 
Josefina Vilajosana,  i han estat 
seleccionades  amb l’assessorament  
del micòleg Lluc Escànez. Aquesta 
col·lecció anirà augmentant a mida 
que l’artista vagi lliurant la seva obra. 

 
Finalitzada la visita, i abans d’anar a 
dinar a Sant Corneli, vàrem anar a 
comprar la famosa Coca de Perafita 
al poble del mateix nom. 
La Junta  

 
Un any més, la Regidoria de Cultura 
ha organitzat, amb la col·laboració de 
la Secció de Fotografia de l’ACEJ, el 
Concurs Fotogràfic de l’Albera, amb 
la finalitat d'estimular la creació 
artística cap als valors d’aquest parc 
natural. 
El certamen, en la seva setzena 
edició, premiarà amb un trofeu i 150 
euros la fotografia guanyadora, 100 i 
50 euros per a la segona i tercera 
posició, a part de trofeu. 
A més, també hi haurà un trofeu, 
gentilesa de Falgués Fotografia, per 
al guanyador del vot popular i un 
trofeu,  gentilesa de Foto Estudi 
Albera, per al millor classificat 
resident a la Jonquera. 
Del 5 al 24 setembre totes aquelles 
persones que ho desitgin podran votar 
les imatges que més els agradin de les 
presentades a concurs, les quals seran 
exposades del 5 de setembre al 24 de 
setembre de 2015 al Centre 
d’Informació de l’Albera.  
Els interessats en participar en 
aquest concurs disposen de 
termini fins al 14 d’agost de 2015 
per enviar les seves instantànies. 
El veredicte del jurat, format per 
professionals de la fotografia i 
coneixedors de l’Albera, es realitzarà 
el 25 de setembre. Posteriorment es 
farà el lliurament de premis als 
guanyadors. 

Bases: www.lajonquera.cat 
 

 

FINS AL 15 DE MAIG 
INSCRIPCIONS PER A LES 
ACTIVITATS D’ESTIU 2015 

Casalet de la Llar d’Infants (per a 
nens i nenes d’1 i 2 anys) 
Inscripcions a la Llar d’Infants 
Casal de Lleure (per a nens i 
nenes nascuts entre 2005 i 2001) i 
Estiu Jove (per a nois i noies 
nascuts abans de 2005) 
Inscripcions a Can Laporta (de 
dilluns a divendres de 17 a 20 h). 
Trobareu més informació a l’apartat 
notícies del web municipal 
www.lajonquera.cat 



 

 

 

 

 

 
 
 

AGENDA CULTURAL 
 Fins al 24 de maig 

EXPOSICIÓ: “K.L. REICH. LA VEU DE 
L’INFERN NAZI” 
Més informació a www.museuexili.cat  
 Fins al 25 de maig 

EXPOSICIÓ: “POSTDATA”, de 
l’artista Pep Dartanyà 
Més informació a www.museuexili.cat  
 Fins al 5 de juliol 

EXPOSICIÓ: “DESENTERRANT EL 
SILENCI”, de Sergi Bernal 
Més informació a www.museuexili.cat  
 Dimarts 12 de maig 

DONACIÓ DE SANG 
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: de 17 a 21 h 
Organitza: Germandat Donants de Sang 

 

 

REUNIÓ AMB LES ENTITATS DE 
LA VILA PER A LA GESTIÓ DEL 
BAR DE LES FESTES 2015 
Lloc: Can Laporta (1r pis) 
Hora: 19 h 
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Festes Populars 
 

 

 Dimecres 13 de maig 
PATIS OBERTS 
Lloc: pati del CEIP J.Peñuelas del Río 
Hora: 16.30 a 18 h 
Organitza: Ajuntament de la Jonquera 
 Del 16 de maig al 7 de juny 

EXPOSICIÓ: L’EXILI, a càrrec de Kiko Peña 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari visita: tots els dies de 17 a 20 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Diumenge 17 de maig 

EXCURSIÓ DE MIG RECORREGUT: 
MAÇANET DE CABRENYS (COVA 
DELS TRABUCAIRES) 
Sortida de la Societat a les 7.30 h  
Cal portar vehicle 4x4 
Durada: aproximadament 4 hores des 
de les Salines 
En aquesta excursió ens quedarem a 
dinar a les Salines (arròs, 8 €/persona). 
Cal confirmació al telèfon 696105976 
(Joan Ferrer – truqueu a la tarda ) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 
MARXA DELS DÒLMENS 
Sortida: 9 h davant de la Societat 
Inscripcions anticipades: fins al 15 de 
maig a Fotografia Falgués, Can Laporta 
(de 17 a 20 h) i a www.curses.cat 

Preu: 8 € socis del CEJ – 9 € no socis 
Inscripcions el dia de la marxa 
Preu: 8 € socis del CEJ – 10 € no socis 
CURSA DELS DÒLMENS 
Sortida: 9 h davant de la Societat 
Inscripcions anticipades: fins al 15 de 
maig a Fotografia Falgués, Can Laporta 
(de 17 a 20 h) i a www.curses.cat 
Preu: 15 € federats – 17 € no federats 
Inscripcions el dia de la marxa 
Preu: 17 € federats – 19 € no federats 
ARROSSADA POPULAR 
Adults: 7 € socis del CEJ – 9 € no socis 
Menors de 10 anys: 3 € 
Organitza: CEJ Centre Excursionista 
Jonquerenc 
XXIII CONCERT DE PRIMAVERA amb 
l’Orfeó Jonquerenc, la Coral Veus 
Amigues, d’Aiguaviva, i l’Orfeó 
Banyulenc, de Banyuls de la Marenda 
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 19 h 
Organitza: Agrupació Coral de les 
Comarques Gironines i Orfeó Jonquerenc 
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera 
 Dimecres 20 de maig 

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 
PATIS OBERTS 
Lloc: pati del CEIP J.Peñuelas del Río 
Hora: 16.30 a 18 h 
Organitza: Ajuntament de la Jonquera 
 Dijous 21 de maig 

ACTE FINAL DE CAMPANYA DE LA 
CANDIDATURA D’ERC 
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 20.30 h 
Organitza: ERC la Jonquera 
 Divendres 22 de maig 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta - Hora: 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Ajunt. de la Jonquera 
ACTE FINAL DE CAMPANYA DE LA 
CANDIDATURA DE CIU 
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 20 h 
Organitza: CIU la Jonquera 
 Dimecres 27 de maig 

PATIS OBERTS 
Lloc: pati del CEIP J.Peñuelas del Río 
Hora: 16.30 a 18 h 
Organitza: Ajuntament de la Jonquera 
 Dissabte 30 de maig 

FIRA DEL MOTOR. TROBADA DE 
VEHICLES CLASSICS. 
Lloc: Gran Jonquera Outlet & Shopping. 
A les 10.45 h sortida del Gran Jonquera 
Outlet & Shopping per fer un recorregut 
pels carrers de la Jonquera. 
Acabat el trajecte, es vehicles 
romandran estacionats fins a migdia al 
passeig del Riu i a l’aparcament de la 
Llar d’Infants, on tothom qui ho desitgi 
els podrà veure. 
Organitza: Empordà Racing Days 
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera 

 Diumenge 31 de maig 
EXCURSIÓ DE MIG RECORREGUT: 
RONDO SANTA LLÚCIA (Veurem 
Puig Falgués - Civadera i anirem 
també a veure l'avió) 
Trobada a la Societat a les 8 h.   
Sortida des de Santa Llúcia (cal portar 
vehicle fins a l’ermita) 
Durada: aprox. 3 h 30 min 
Info: Joan Ferrer 696105976 
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 
PLAYBACK  
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 17 h - Preu: 3 € 
Organitza: AMPA CEIP J.Peñuelas  

AGENDA ESPORTIVA 
FUTBOL 
Dissabte 16 maig 
11.30 h – 2a Divisió Aleví grup 27 
UE LA JONQUERA – LLERS CF “B” 
16 h – 2a Divisió Cadet grup 4 
UE LA JONQUERA – PALS ATLÈTIC “B” 
Diumenge 17 maig 
17.30 h – 1a Catalana grup 1 
UE LA JONQUERA – MANRESA CE 
Dissabte 23 maig 
16 h – 2a Divisió Juvenil grup 4 
UE LA JONQUERA – EMPURIABRAVA CE A 
Dissabte 30 maig 
11.30 h – 2a Divisió Aleví grup 27 
UE LA JONQUERA – FIGUERES UE D 
16 h – 2a Divisió Cadet grup 4 
UE LA JONQUERA – PUF 
Diumenge 31 maig 
18 h – 1a Catalana grup 1 
UE LA JONQUERA – MONTCADA CD 
HOQUEI 
Diumenge 17 maig 
16 h – Iniciació 
CP JONQUERENC – PALAFRUGELL A 
17 h – Iniciació 
CP JONQUERENC – PALAFRUGELL B 
18 h – Iniciació 
CP JONQUERENC - SALT 
Dissabte 23 maig 
10 a 18 h – Prèvia del campionat de 
Catalunya Benjamí 
Diumenge 24 maig 
16 h – Iniciació 
CP JONQUERENC – GIRONA A 
17 h – Iniciació 
CP JONQUERENC – GIRONA B 
18 h – 1a Catalana Femení 
CP JONQUERENC – UE HORTA 
19.30 h – 2a Catalana 
CP JONQUERENC – CP CALDES 
Dissabte 30 maig 
16 h – Iniciació 
CP JONQUERENC – FARNERS 
16 h – Iniciació 
CP JONQUERENC – CASSANENC 
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