
 

  

 

 

 
 

 
Benvolguts jonquerencs i 
jonquerenques, 
Com bé sabeu el President i el Govern 
de la Generalitat ha trobat la fórmula 
legal per tal que puguem opinar sobre 
el futur polític de Catalunya, malgrat 
les contínues suspensions i 
impugnacions del govern espanyol, a 
través d’una votació en forma de 
consulta participativa. 
Gràcies a la col·laboració de milers de 
persones voluntàries i d’observadors 
internacionals, el dia 9 celebrarem un 
procés rigorós. Però també és necessari 
que el resultat sigui inqüestionable i això 
només ho aconseguirem si hi participem 
massivament. 
Davant la transcendència de l’oportunitat 
que tenim aquest proper diumenge, us 
demano que feu sentir la vostra opinió i 
que animeu el vostre entorn a fer-ho. 
Del resultat del dia 9 en dependrà una 
part important del futur de la nostra 
gent. Decidim-ho junts. És històric! 
Sònia Martínez Juli  
Alcaldessa de la Jonquera 

Qui hi pot participar? 
a) Els majors de 16 anys que disposin 
d’un DNI on consti l’adreça de 
residència en un municipi de Catalunya.  
Els catalans i catalanes majors de 16 
anys que es trobin a l’exterior, que 
tinguin un DNI on consti l’adreça de 
residència en un municipi de Catalunya, 
o bé que presentin el DNI o passaport 
espanyol vigent juntament amb el 
comprovant d’inscripció en el Registre 
de catalans i catalanes a l’exterior o el 
Certificat del padró d’espanyols 

residents a l’exterior (PERE) en què 
consti l’adscripció territorial a Catalunya.  
b) Els majors de 16 anys nacionals 
d’estats de la Unió Europea i d’altres 
estats que formin part de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. Han 
de presentar el DNI o passaport vigent 
acompanyat del Certificat de registre de 
ciutadans de la UE. 
c) Els majors de 16 anys nacionals de 
tercers estats. Han de presentar el 
passaport acompanyat de la targeta 
d’identitat d’estranger (TIE) vigents, on 
consti l’adreça de residència en un 
municipi de Catalunya.  
Inscripció en el fitxer de participants. 
Cada persona només podrà participar 
una sola vegada i la participació és 
personal i intransferible. Per poder 
participar-hi, cal inscriure’s en el fitxer 
de participants.  

Procediment de participació  
el dia 9 de novembre 

Residents a Catalunya en el local i la 
mesa de participació assignats.  
Catalans i catalanes residents a 
l’exterior que tinguin un DNI en què 
consti l’adreça de residència en un 
municipi de Catalunya participen en 
el punt de participació que els 
correspon en funció de l’adreça.  
Catalans i les catalanes residents a 
l’exterior que vulguin votar a Catalunya i 
que no tinguin un DNI en què consti 
l’adreça de residència en un municipi 
de Catalunya participen en la seu 
habilitada a Barcelona, al Passeig de 
Gràcia, 107 (Palau Robert).  
Catalans i catalanes a l’exterior, en els 
locals de participació habilitats a l’exterior.  

Procediment de participació a 
Catalunya del 10 al 25 de novembre 
Els dies hàbils entre el 10 i el 25 de 
novembre, les persones cridades a 
participar que no ho hagin pogut fer el 9 
de novembre poden presentar les 
seves aportacions en el registre de les 
delegacions territorials del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
El procediment per participar requereix 
presentar la sol·licitud d’inscripció en el 
fitxer de participants, una fotocòpia del 

DNI o NIE (o fotocòpia del DNI o 
passaport espanyol vigent, juntament 
amb el comprovant d’inscripció en el 
Registre de catalans i catalanes a 
l’exterior o el Certificat del padró 
d’espanyols residents a l’exterior - 
PERE, en què consti l’adscripció 
territorial a Catalunya, en el cas dels 
catalans i les catalanes residents a 
l’exterior que no tinguin l’adreça de 
residència a Catalunya en el DNI) i el 
sobre amb l’opció de participació tancat. 
Més informació a www.participa2014.cat 

                           

 

UNIÓ D´ESFORÇOS PER 
IMPULSAR L´ECONOMIA I EL 
TURISME A L´ALT EMPORDÀ 

El teixit empresarial, els 68 
ajuntaments de la comarca i el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
han redactat un pla estratègic amb 
la voluntat de donar un impuls a 
l'economia i el turisme a la zona.  

 
Amb la posada en comú de tota la 
informació, i els punts de vista del 
sector privat i el sector públic, s'ha 
redactat aquest pla estratègic, que vol 
ser el punt de partida per saber 
quines són les debilitats que presenta 
la comarca, com es poden superar i 
com aprofitar els reptes i oportunitats. 
El document, per tant, es converteix 
en el pla a seguir i en el qual 
s'emmarcaran totes les accions de 
promoció econòmica dels ajuntaments 
o del Consell Comarcal a partir d'ara. 
El pla es va presentar el passat dijous 
dia 16 d’octubre a Figueres. Segons 
han destacat els seus impulsors, el 
d'avui és un punt d'arrencada i caldrà 
en un futur determinar com i qui en 
finança el desenvolupament i com es 
concreta en accions tot allò que 
diagnostica. També caldrà dissenyar 
un organisme de control, format per 
representants dels ajuntaments, que 
en faci el seguiment. 

PARTICIPA A LA JONQUERA 
Diumenge 9 de novembre, de 9 a 
20 h, a l’Institut de la Jonquera, 
carrer Lluís Companys, s/n. 
Porta el DNI o TIE+passaport 
vigents! 



  
 

 

 

PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 
El passat dia 30 d’octubre, el 
director del Servei Català de Trànsit 
(SCT), Joan Josep Isern, i 
l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia 
Martínez, van signar un conveni per 
a l’elaboració del Pla Local de 
Seguretat Viària (PLSV).  

Amb aquest pla es pretenen aplicar 
mesures concretes per tal de millorar 
la seguretat viària en el terme 
municipal, així com reduir, en la 
mesura del possible, la sinistralitat 
viària amb víctimes que es registra a 
la localitat. En aquest cas, Isern va 
destacar que "és un pla fet a mida i 
que es complementa amb el pla de 
mobilitat que també s'està 
confeccionant”. En la seva 
elaboració s’han tingut en compte les 
característiques de la Jonquera, 
marcades pel pas de l’N-II i l’AP-7 i 
els enllaços des d’aquestes vies 
principals per accedir a la localitat. 

 

RECOLLIDA 
SOLIDÀRIA  

DE JOGUINES 
En una de les sessions del Consell 
dels Infants que es va celebrar durant 
el curs 2013-2014, va sorgir la 
iniciativa de realitzar una recollida 
solidària de joguines.  
Tenint en compte que la proposta va 
ser un èxit gràcies a la gran 
col·laboració per part dels vilatans, 
aquest any, des de l’Ajuntament, 
s’obre de nou un període de recollida 
de joguines de tot tipus i per a totes 
les edats (des de 0 mesos fins a 12 
anys) des del proper dilluns 14 de 
novembre fins al 7 de desembre 
d’enguany. Hi haurà quatre punts 
de recollida on els participants 
podran dipositar les joguines: la 
Creu Roja, Can Laporta, 
l’Ajuntament i a la mateixa Escola 
Josep Peñuelas del Río. Aquest 
any, com a novetat, també es 
podran dipositar joguines al punt 
d’informació del Gran Jonquera 
Outlet&Shopping des de l’1 de 
novembre fins al 8 de desembre. 
Esperem que aquesta iniciativa tingui 
molt d’èxit, i que es puguin recollir 
moltes joguines per a tots aquells 
infants que més ho necessiten.  
Míriam Lanero Carrillo 
Regidora d’Ensenyament i Serveis Socials 

LA POLICIA LOCAL INFORMA 
La passada setmana la Policia Local 
de la Jonquera va lliurar a l’escola un 
tríptic per tal que els docents ho 
repartissin a tots els alumnes. 
Aquest  “Butlletí  informatiu“  tracta 
sobre la Mobilitat segura referent a 
l’entorn de l’escola i els seus accessos, 
i està adreçat als adults que 
acompanyen als menors, en qualsevol 
mitjà de transport. En aquest sentit, i 
vista la perillositat que comportaven les 
entrades i sortides de l’escola, 
originada en bona part per vehicles 
mal estacionats i en ocasions per 
l’incivisme d’alguns conductors, s’han 
pres una sèrie de mesures dins el pla 
d’actuació. 

Al butlletí també s’informa de les 
conseqüències administratives de les 
sancions, les quals no tenen afany 
recaptatori, sinó que es dóna prioritat a 
la seguretat dels infants, usuaris 
vulnerables ja que depenen dels pares, 
mares o acompanyants, i que  poden 
ser víctimes de les imprudències dels 
adults. 
L’objectiu del grup de formadors de 
mobilitat segura és que els infants 
prenguin mesures per tal de minimitzar 
els riscos que la via pública comporta, per 
la qual cosa continuaran amb les classes 
presencials a l’escola durant el curs 
escolar, als alumnes de P5, 2n, 4t i 6è.  
Aquesta Policia Local desitja la 
màxima col·laboració ciutadana per 
fer de l’entrada i sortida a l’escola 
dels nostres infants, una rutina 
segura i pràctica. Agraeix la 
implicació i l’esforç que tothom, 
conductors, vianants i educadors, facin 
per una mobilitat segura, recomanant, 
sempre que sigui possible, els 
desplaçaments a peu o amb bicicleta. 
Policia Local de la Jonquera 

 

 

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI 
Del 15 de novembre al 29 de març 2015 
Exposició "Josep Narro. Dibuixar la 
veritat nua dels camps del Rosselló 

(1939-1941)" 
Inauguració: 15 de novembre a les 12 h 
Aquesta exposició es farà a partir d’un 
fons propi del MUME de més de 100 
dibuixos excepcionals sobre l’estada 
en diferents camps de concentració 
del dibuixant català Josep Narro. 

La mostra es farà en col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Elna i el curador 
serà Eric Forcada. 
El 7 de febrer de 1939, després de 
passar la frontera, Josep Narro és 
internat al Camp d’Argelers. Aquest 
camp, obert per les autoritats militars 
amb presses a la platja per fer front a 
l’aflux massiu de refugiats republicans 
espanyols estava desproveït de 
qualsevol instal·lació. Atrapats pel fred 
glacial de l’hivern de 1939, els 
100.000 internats d’Argelers es 
protegien del vent com podien i 
sofrien per la manca d’aliments i 
d’aigua potable, que provocaven la 
propagació de malalties. Josep Narro 
representa en els seus dibuixos els 
nombrosos malalts del Camp 
d’Argelers, a l’espera de ser 
transferits cap a un hospital, i també 
els nens, les primeres víctimes del 
camp, generalment massa fràgils per 
resistir les condicions extremes que 
imposa la vida concentracionària. 

 
Els refugiats espanyols que no podien 
exiliar-se a Amèrica del Sud es van 
veure abandonats a la seva sort al 
camp de concentració d’Argelers, 
sense cap mena d’activitat o treball. 
Els artistes s'afanyen a reagrupar-se i 
per matar el temps, dibuixen. Josep 
Narro representa l’únic paisatge que 
podia veure, els d’homes presoners 
d’un internament injust i fent activitats 
culturals per intentar alimentar els 
seus pensaments. 
Al llarg de la seva estada als camps, 
Josep Narro mai va deixar de 
representar el rostre humà en 
condicions extremes. Dibuixant la vida 
quotidiana dels refugiats detinguts als 
camps de la perifèria de la societat 
mostra en els seus esbossos aquests 
éssers doblement marginats, malalts i 
nens que encarnen el perill absolut de 
la mort. Josep Narro, abans 
d'abandonar el Camp d'Argelers va 
realitzar el retrat d’algunes persones 
amb les quals va viure el seu 
internament. Els retrats, d’una gran 
noblesa acadèmica, resten com a 
testimoniatge del seu compromís de 
mantenir la dignitat dels homes i les 
dones marginats però plens d’una 
gran humanitat. 
Aquesta activitat es complementa  amb 
la visita guiada gratuïta i les 
exposicions que podeu trobar a 
l’agenda d’aquest butlletí. 
Més informació a www.museuexili.cat. 

 



  
 

 

 

EL CASAL DE L’AVI INFORMA 
Del 24 de setembre a  l’1 d’octubre el 
Casal de l’Avi de la Jonquera va fer el 
viatge de cada any a la tardor, va ser 
a Galicia, a les Rías Altas. Érem  60  
persones i, tot i ser moltes, el viatge 
va resultar molt agradable. El temps 
ens va acompanyar tot el viatge i vam 
visitar La Coruña, Finisterre, Muros, 
Muxia, Camariñas, Lugo, Costa da 
Morte, Ribadeo, Sada, Pontedeume, 
Betanzos, i Santiago de Compostela.   

 
El dia de l’excursió  a Camariñas  
(localitat famosa pels seus treballs en 
puntes de coixí) també visitarem un 
castell de la localitat de Vimianzo, 
província de La Coruña, molt famós  per 
les seves “palilleras” (puntaires), a les 
que vam veure treballar en grup. Resulta 
curiós per a les persones  que treballem 
aquesta tècnica, veure la diferència de 
fets dintre el mateix sistema. 
La Junta del Casal de l’Avi espera que 
a tots els que ens van acompanyar els 
agradés el viatge. Moltes gràcies a 
tots i fins a l’any que ve si Déu vol. 
 

El 9 d’octubre de 2014 es va celebrar  
a Vilafant la VII Trobada d’Entitats 
de la Gent Gran de l’Alt Empordà. 

 
Foto: Llorenç Gifreu / L’Empordà 

Els membres del Casal de l’Avi 
assistents vam sortir de la Jonquera a 
mig matí, amb un autobús gentilesa 
de l’Ajuntament de la Jonquera. 
A Vilafant els actes es van iniciar amb 
una ballada de sardanes. Tot seguit 
vam dinar, després es feren els  
parlaments a càrrec de les autoritats 
assistents i entrega de diplomes als 
Presidents dels Casals. 
En acabar la jornada, vam poder 
gaudir d’una sessió de ball abans de 
la tornada a la Jonquera. 
 

El dissabte dia 18 d’octubre el Casal de 
l’Avi de la Jonquera va celebrar la setena 
edició de la Festa de les Noces d’Or. 
Aquest any les parelles homenatjades 
van ser: Joan Mundet Pujol i Rosa 
Maria Guardiola Abel de Capmany, 

Silvestre Franco Hernàndez i Pilar 
Compte Roig de Figueres i Josep 
Ferrarons Buxeda i Trinidad Baño 
Bascuñana de la Jonquera. 
Aquests van poder renovar les 
promeses matrimonials a la missa de 
la Parròquia de Santa Maria i, tot 
seguit van fer un excel·lent dinar al 
Restaurant Artigas, on se’ls va fer 
entrega d’una placa commemorativa i 
unes flors per a les senyores. 

 
Finalment tots vam gaudir del ball de 
tarda de la Societat, a càrrec de Xavi 
Rodríguez. 
La Junta 
 

DARRERA EDICIÓ DEL CONCERT 
“CANTEM EN LLIBERTAT” 

El diumenge 12 d'octubre tingué lloc a 
Banyoles l'última edició del concert 
“Cantem en Llibertat” estrenat a la 
Jonquera el dia 1 de juny, i presentat 
també a l'Auditori de Girona el dia 22 
del mateix mes, sempre amb la 
participació de l'Orfeó Jonquerenc. 

 
El nombrós públic que omplia a 
vessar el pavelló de La Draga de 
Banyoles va vibrar amb els poemes, 
lectures i cançons que tot resseguint 
la nostra història donaven forma a 
l'espectacle. 
Com a novetat, els cantaires de les 20 
corals de l'Agrupació Coral de les 
Comarques Gironines que hi 
participaven, més una coral infantil 
formada pels alumnes d'una escola 
banyolina, vam interpretar al final del 
concert la cançó “Ara és l'hora de dir”, 
cantada a Barcelona el dia 11 de 
setembre com a culminació de la V i que 
ha esdevingut un símbol de llibertat. 
En finalitzar aquesta cançó, el públic 
va esclatar en una llarguíssima i 
continuada ovació al crit de: 
INDEPENDÈNCIA! INDEPENDÈNCIA! 
Realment fou molt emocionant. Es va 
produir una comunió total entre els 
assistents, una reacció inesperada 
que va sorgir espontàniament sense 
cap mena de preparació. 
Tots sense excepció, cantaires i 
públic, vam sentir-nos units pel mateix 
sentiment de catalanitat i ànsia de 
llibertat.  

Des d'aquí volem agrair l'assistència 
dels jonquerencs, amics i coneguts 
que ens van acompanyar i donar 
suport amb la seva presència i els 
seus aplaudiments. 
També ens comprometem a seguir 
preparant nous actes, sempre amb la 
intenció de preservar i divulgar el 
nostre patrimoni cultural i musical. 

Orfeó Jonquerenc 

LLIURAMENT DELS PREMIS 
XV CONCURS FOTOGRÀFIC DE 

L'ALBERA 
Aquest passat divendres 31 
d’octubre, es va fer el lliurament de 
premis del XV Concurs Fotogràfic 
de l’Albera. L’acte va tindre lloc a 
l’Oficina d’Informació del PNIN de 
l’Albera de la Jonquera. 
En aquesta edició del concurs, han 
participat un total de 34 fotografies de 
14 autors.  
El jurat, format per professionals de la 
fotografia i coneixedors de l'Albera, 
reunit uns dies abans, va acordar el 
següent veredicte: 
1r premi (trofeu i 150 €), a la 
fotografia “Cavallerisses”, de Miquel 
Pons Bassas. 

 
2n premi (trofeu i 100 €), a la 
fotografia “Camí”, de Daniel Arenas 
Cintado. 
3r premi (trofeu i 50 €), a la fotografia 
“Vaca fagina a l’ombra del faig”, de 
Jordi Cabezas Llobet. 
Finalment, el premi al vot popular 
(trofeu gentilesa de Falgués 
Fotografia) també va ser per a la 
instantània “Camí”, de Daniel Arenas 
Cintado i l’accèsit al jonquerenc 
millor classificat (trofeu gentilesa de 
Foto Estudi Albera) per a la fotografia 
“Vaca fagina a l’ombra del faig”, de 
Jordi Cabezas Llobet. 
Els premis van estar lliurats per 
l’alcaldessa de la Jonquera, senyora 
Sònia Martínez Juli i la regidora de 
Cultura, senyora Anna Vera de la 
Torre, les dues empreses 
col·laboradores i membres del jurat. 
Properament, la mostra es trobarà 
exposada a l’Oficina del Paratge de 
l’Albera a Espolla, lloc on la podreu 
visitar. 
 



  
 

 

 

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 
Per sisè any consecutiu, els Bancs dels 
Aliments de Catalunya organitzen, els 
propers dies 28 i 29 de novembre, el 
gran Recapte d’Aliments a Catalunya 
amb l’objectiu de donar resposta a les 
urgències alimentàries de les persones 
més necessitades. 
Per fer-ho possible, fan una crida a la 
ciutadania, són necessaris 20.000 
voluntaris a 2000 punts de recollida a 
supermercats arreu de Catalunya.  
Més informació a www.granrecapte.com. 

AGENDA CULTURAL 
 Divendres 7 de novembre 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta 
Hora: de 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Aj. de la Jonquera 
 Del 7 al 20 de novembre 

EXPOSICIÓ: LA RENOVACIÓ DE 
L’ESCOLA PÚBLICA, de l’Empordà a 
tot Catalunya (1900-1939) 
Lloc: Can Laporta 
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Del 7 al 22 de novembre 

EXPOSICIÓ solidària de pintura de 
DOLORS CABALLERO, a benefici de 
la Fundació ONCOLLIGA 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari de visita: feiners de 17 a 20 h; 
dissabtes de 10 a 12 h. 
Inauguració divendres 7 de novembre a les 19 h. 
Durant els dies que duri la mostra, es 
podran adquirir làmines d’algunes de les 
obres exposades, a benefici de la Fundació. 
Organitza: Fundació ONCOLLIGA 
 Divendres 14 de novembre 

XERRADA: LES FONTS DEL RIU 
AMAZONAS, a càrrec de Sebastià 
Delclós “Pitruc” 
Porxos de Can Laporta a les 20 h 
Organitza: Grup d’Art i Treball (32 aniversari) 
 Del 15 de novembre al 29 de març 2015 

EXPOSICIÓ: "Josep Narro. Dibuixar 
la veritat nua dels camps del 
Rosselló (1939-1941)" 
Inauguració: 15 de novembre a les 12 h 
Més informació a l’interior d’aquest butlletí. 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
 Diumenge 16 de novembre 

CONCERT: JAZZ A SANTA LLÚCIA 
amb Sergi Labarta, saxòfon, i Jep 

Perxés, piano; professors de l’Escola 
de Música de la Jonquera 
Església de Santa Llúcia a les 11.30 h 
Organitza: Grup d’Art i Treball (32 aniversari) 
BALL DE TARDA AMB XAVI DE ROSES 
Ball de tarda i berenar 
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 17 h - Preu: 5 € 
Organitza: Regidoria de Benestar Social 
 Dimecres 19 de novembre 

EXCURSIÓ A LES MINES DE CARDONA 
Preu: 50 € 
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20 h.  
Organitza: Casal de l’Avi 
HORA DEL CONTE 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Hora: 17 h (gratuït) 
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria 
 Divendres 21 de novembre 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta 
Hora: de 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Aj. de la Jonquera 
 Del 24 de novembre al 10 de desembre 

EXPOSICIÓ: LA FI DELS DIES, 
fotografia de Yurian Quintanas 
Exposició inclosa en el programa “Joves 
fotògraf(e)s” de la Diputació de Girona. 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Dimecres 26 de novembre 

XERRADA: SALUT EMOCIONAL 
INFANTIL, a càrrec de Yolanda 
Salvatierra Ferrón, Psicòloga. 
Porxos de Can Laporta a les 21 h 
Organitza: Regidoria d’Ensenyament 
 Divendres 28 de novembre 

XERRADA SOBRE PATRIMONI: 
APROXIMACIÓ A LA VIDA I A 
L’ENTORN DELS CONSTRUCTORS 
DE DÒLMENS I MENHIRS, a càrrec 
d’Assumpció Heras i Trias 
(Arqueòloga i professora d’institut) 
Porxos de Can Laporta a les 20 h 
Organitza: Grup d’Art i Treball (32 aniversari) 
 Diumenge 30 de novembre 

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 
FUTBOL 
Dissabte 8 de novembre 
11.30 h – 2a divisió Aleví grup 27 
UE LA JONQUERA – CADAQUÉS UD 
12 h – Benjamí preferent grup B 
UE LA JONQUERA – CF BASE ROSES JONCOLS 
16 h – 2a divisió Cadet grup 4 
UE LA JONQUERA – LLANÇÀ CE B 
Diumenge 9 de novembre 
10.45 h – Benjamí promoció grup B 
UE LA JONQUERA – UE VILASACRA 
Dissabte 15 de novembre 
16 h – 2a divisió Juvenil grup 4 
UE LA JONQUERA – ESCOLA BAIX TER B 
Diumenge 16 de novembre 

10.45 h – Benjamí promoció grup B 
UE LA JONQUERA – PUF BLANC 
15.15 h – 1a Catalana grup 1 
UE LA JONQUERA – GIRONA FC B 
Dissabte 22 de novembre 
11.30 h – 2a divisió Aleví grup 27 
UE LA JONQUERA – BASE ROSES CF B 
12 h – Benjamí preferent grup B 
UE LA JONQUERA – FEF 2005 BLANC 
16 h – 2a divisió Cadet grup 4 
UE LA JONQUERA – ROSES AE 
Diumenge 23 de novembre 
10.45 h – Prebenjamí 1r any grup A 
UE LA JONQUERA A – CE JUNCÀRIA 
11 h – 2a divisió Infantil grup 7 
UE LA JONQUERA – CADAQUÉS UD 
Dissabte 29 de novembre 
16 h – 2a divisió Juvenil grup 4 
UE LA JONQUERA – NAVATA CF 
Diumenge 30 de novembre 
15 h – 1a Catalana grup 1 
UE LA JONQUERA – MOLLET UE CF A 
HOQUEI 
Dissabte 8 de novembre 
16 h – Iniciació grup A 
CP JONQUERENC – CH FIGUERES A 
17 h – Iniciació grup B 
CP JONQUERENC – CH FIGUERES B 
18 h – Infantil 
CP JONQUERENC – CH MATARÓ B 
20.30 h – 1a Catalana femení 
CP JONQUERENC – CHP BIGUES I RIELLS 
Dissabte 15 de novembre 
16.30 h – Prebenjamí 
CP JONQUERENC – CH FARNERS 
17.30 h – Benjamí 
CP JONQUERENC – SHUM GRUPO MAESTRE B 
18.30 h – Aleví 
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL A 
19.30 h – 2a Catalana 
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL 
Diumenge 23 de novembre 
12.30 h – 1a Catalana femení 
CP JONQUERENC – UE HORTA 
Dissabte 29 de novembre 
15.30 h – Iniciació grup A 
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL A 
16.15 h – Iniciació grup B 
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL B 
17.15 h – Infantil 
CP JONQUERENC – FD CASSANENC 
18.45 h – 2a Catalana 
CP JONQUERENC – CH LLORET 
20.30 h - 1a Catalana femení 
CP JONQUERENC – CH LLORET 
Diumenge 30 de novembre 
11 h – Aleví 
CP JOQUERENC – CH FARNERS 
12 h – Benjamí 
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL B 
TENNIS TAULA 
Divendres 7 de novembre 
21 h – Preferent territorial 
CTT ALBERA – CTT OLOT 
21 h – Segona territorial 
CTT ALBERA – CTT VILABLAREIX A 
Divendres 21 de novembre 
21 h – Segona territorial 
CTT ALBERA – CTT CELRÀ 
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NOUS CURSOS DE MÚSICA 
Aquest mes de novembre 
començaran dos nous cursos a 
l’Escola de Música: Flamenco, 
(dijous de 19 a 20.30 h) i Percussió 
(divendres de 20 a 21.30 h). Ambdós 
cursos tenen un preu de 25 €/mes. 
Per a més informació i inscripcions, 
adreceu-vos a l’Escola de Música (2a 
planta de Can Laporta)  o truqueu al 
972555713 (ext. 3). 


