
 

 

 

 

 
XERRADA A CÀRREC DE LA 

GENERALITAT I DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 “Obligacions dels veïns per la 
prevenció d’incendis en 

l’interfase urbana-forestal” 
Dins el programa d’assistència als 
ajuntaments per a la prevenció 
d’incendis forestals que porta a terme 
la Generalitat, juntament amb la 
Diputació i amb col·laboració amb els 
Consells Comarcals, en aplicació de 
la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció d’incendis 
forestals, es farà una reunió als 
porxos de Can Laporta per explicar 
als veïns del municipi de la 
Jonquera les obligacions que han 
de complir en matèria de prevenció 
d’incendis. 
Dia:  dimecres 18 novembre 2015  
Lloc:  Porxos de Can Laporta  
Hora:  19.30 a les 20.30 h 
Objectiu: Protegir les persones i els 
béns que es troben en terreny forestal 
o a menys de 500 metres de terreny 
forestal, sense excepcions. 
Conscienciar els veïns del municipi 
del risc dels incendis forestals en la 
interfase urbana. 
Contingut i ponents:   
• El director dels SSTT 
d’Interior, sr. Albert Ballesta,  i el cap 
de la Regió d’Emergències, sr. Enric 
Cano, expliquen i posen exemples als 
veïns de com  fer  front als incendis 
forestals. Per aquest motiu, els 
exposen  les obligacions derivades de 
l’esmentada Llei, que obliga als veïns 
a realitzar una franja de 25 metres al 
voltant de totes les edificacions, 
instal·lacions, nuclis i urbanitzacions.  
• També s’aprofiten aquestes 
xerrades per  donar-los consells 
d’autoprotecció en cas d’incendi 
forestal.  
• Els dits ponents aniran 

acompanyats del Conseller Comarcal 
de Medi Ambient, sr. Josep M. 
Cervera, de la tècnica en prevenció 
d’incendis de la Diputació, la sra. 
Maria Pipió, i del cap de comarca dels 
Agents Rurals, sr. Teodor Corominas.  

OBLIGACIONS DE LES 
COMUNITATS DE PROPIETARIS O 
PROPIETARIS INDIVIDUALS 
1. Assegurar l’existència d’una franja 
exterior de protecció d’almenys 25 m 
d’amplada al voltant, lliure de 
vegetació seca i amb la massa arbòria 
aclarida que compleixi les 
característiques que s’estableixin per 
reglament. 
2. Mantenir el terreny de totes les 
parcel·les i zones verdes interiors a la 
franja de protecció. 
3. Mantenir nets de vegetació seca els 
vials de titularitat privada. 
Jordi Picornell i Mach 
Regidor de Medi Ambient 
 

 

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI 
Divendres 6 de novembre a les 19 h 
Conferència “Bombardejos, refugis 

i exili” de David Garcia Algilaga 
Xerrada a càrrec de David García 
Algilaga, autor del llibre Ales Negres i 
Xampinyons – Bombardeigs i Refugis 
– Figueres 1936-1939, i Carles B. 
Gorbs, editor del llibre. 
Aquest llibre és 
l'aportació historiogràfica 
més recent i actualitzada 
sobre els bombardejos a 
la ciutat de Figueres 
durant la Guerra Civil i 
ha sigut publicat per 
l'Editor C. Gorbs aquest 2015. 

Del 28 de novembre de 2015 al 31 
de gener de 2016 

Exposició “FERN SEHEN” de 
Monika Anselment 

Fotografia - Instal·lació 
En alemany una televisió és un 
aparell per mirar el que està lluny. La 
paraula grega tēle dins de la paraula 
televisió és equivalent a FERN, que 
significa lluny i la paraula llatina visiō 
dins de la paraula televisió és 
equivalent a SEHEN que significa 
mirar´. 
En aquest conjunt d’obres, l’artista 
alemanya enten el seu treball artístic 
com a investigació de les estructures i 
relacions en les nostres societats. Es 

proposa descobrir l’invisible, vol fer 
perceptible les imatges que tenim al 
cap, però que no 
necessàriament 
som conscients 
que les tenim o no 
sabem el que 
signifiquen. 
Pretén trobar les 
estructures que 
no es veuen al 
primer cop d’ull. 
En aquest sentit, un dels focus per a 
investigar aquelles estructures són 
per a ella els mitjans de comunicació 
de masses. 
Totes les obres tenen com a base 
fotografies preses davant de la 
televisió relacionades amb conflictes 
bèl·lics, desplaçaments forçosos de 
població, situacions d’exili i 
d’immigració. Es tracta d’una 
reapropiació crítica de documents 
gràfics del que veiem cada dia en els 
telenotícies o en documentals i 
reportatges. 
Fotografies, vídeos i instal·lació 
formaran el conjunt de l’obra 
presentada al Museu Memorial de 
l’Exili i al Museu de l’Empordà. 
Exposició realitzada en col·laboració 
amb el Museu de l’Empordà. 
Inauguració dissabte 28 de novembre 
de 2015 a les 12h. 
Aquestes activitats es complementen 
amb la visita guiada gratuïta i les 
exposicions que trobareu a l’agenda. 
Més informació a www.museuexili.cat 

 

 

 

 

NOU HORARI D’ATENCIÓ AL 
PÚBLIC DE L’OFICINA DE 

GESTIÓ CULTURAL 
Des de primers de novembre, 
l’Oficina de Gestió Cultural de Can 
Laporta, obrirà també l’atenció al 
públic durant tres matins setmanals. 
Així doncs, ara ens podreu trobar 
els matins de dimecres a divendres, 
de 10.30 a 13.30 h, i les tardes de 
dilluns a divendres de 17 a 20 h. 

 



 

 

 

 

 

PREMIS DEL XVI CONCURS 
FOTOGRÀFIC DE L’ALBERA 

En la seva 16a edició, el Concurs 
Fotogràfic de l’Albera ha comptat amb 
la participació de 22 fotògrafs, alguns 
professionals i d’altres aficionats, que 
han presentat un total de 60 obres. 
El jurat, format per Jordi Picornell, 
regidor de Medi Ambient, Bartomeu 
Borràs, director de l’oficina 
d’informació del PNIN de l’Albera, Teo 
Corominas, cap de comarca dels 
Agents Rurals, i els fotògrafs Conxi 
Molons, Robin Townsend, Josep 
Ribas i Sergi Pagès, es va reunir el 
dia 9 d’octubre, i va decidir atorgar els 
següents premis: 
1r/ “Recinte de l’antic emmurallat”, de 
Mamadou Racine Ndiaye 

 
2n/ “El solitari”, d’Heribert Mateo 
Carbonell 

 
3r/ “Reflexos”, de Ricard López 
Quintana 

 
Accèssit jonquerenc: “Boira”, de Jordi 
Cabezas Llobet 

 

El premi al vot popular ha estat per a 
“Halo solar”, de Lluís Laporta Benito, 
amb 7 dels 41 vots emesos. 

 
El dijous dia 5 de novembre s’ha fet 
l’acte de lliurament dels premis. 

 
 

 

ACTIVITATS DE LA LLAR 
D’INFANTS TERRA DE VENTS 
Els nens i nenes de la llar d’infants 
aprenen de la tardor. 
Han fet un taller on l’element 
principal és la magrana. Les miren 
per dins i per fora, les toquen, les 
oloren, les tasten… finalment, un 
cop desgranades les manipulen 
amb una cullera i pots de diferents 
mesures, per experimentar les 
capacitats. 

 
 

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS 
DEL FUTBOL BASE DE LA UELJ 
El diumenge dia 1 de novembre, al 
camp municipal de futbol Les 
Forques, es va fer la presentació dels 
equips del Futbol Base de la UELJ. 

 
Posteriorment es va fer un partit 
contra el Girona, amb victòria per 1-0 
de la UELJ. La recaptació obtinguda 
es va donar íntegrament a la família 
de la Ylenia, una nena arrelada al 
nostre municipi que pateix la 
síndrome de Rett. 

ACTIVITATS CREU ROJA DE LA 
JONQUERA 

Els propers dies 27 i 28 de novembre 
es durà a terme a la nostra vila i 
poblacions dels voltants, EL GRAN 
RECAPTE D’ALIMENTS. Enguany, a 
part dels supermercats Esclat i 
Consum, també hi haurà botigues de 
la població que hi participaran. En el 
seu moment es penjaran cartells per 
tal que tothom sàpiga a quins 
establiments pot col·laborar i quins 
són els aliments més necessaris. 
Per altra banda, i com ja és 
tradicional, el proper dia 6 de 
desembre celebrem la nostra QUINA, 
a les 19 h a la Sala de la Societat. 
Tothom hi està convidat! Aprofitem 
aquest escrit per donar les gràcies a 
tots els col·laboradors, que són molts, 
voluntaris, i a la gents que ve a jugar i 
passar una estona, mostrant-se 
solidari amb la tasca que porta a 
terme l’Assemblea de la Creu Roja a 
la Jonquera. 
També, igual que hem fet els últims 
dos anys, es farà una RECOLLIDA 
SOLIDÀRIA DE JOGUINES en bon 
estat i noves, per poder fer contents 
tots els infants d’aquelles famílies 
que, per un o altre motiu, estan 
travessant per un moment de 
vulnerabilitat. Gràcies a la tasca de 
tots, tindran una rialla a la cara el 
proper Nadal. Podeu portar les 
vostres joguines a la Creu Roja, de 10 
a 14 h, des del 9 de novembre fins al 
10 de desembre. 
Per acabar, vull encoratjar a tothom a 
participar en totes les activitats, i 
animar-vos a fer una visita a 
les instal·lacions de la Creu Roja, per 
ajudar-nos a millorar i, si és possible, 
fer-vos voluntaris. La falta de  
recursos humans fa que les activitats 
que podem dur a terme siguin 
limitades. Tothom és benvingut i es bo 
que la població s´impliqui per donar 
a conèixer tota la feina que fem durant 
l’any, que per a moltes persones és 
desconeguda, i que, en aquest cas i 
personalment, m’agradaria compartir.  
Cèlia Fita Salellas 
Tècnic Social- Creu Roja la Jonquera 
 

CURSOS DE CATALÀ INICIAL 
El dilluns dia 2 de novembre ha 
començat un nou curs de català 
inicial, pensat especialment per a 
persones nouvingudes, i impartit per 
una professora del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
Les classes es faran dilluns i 
dimecres de 19  21 h a Can 
Laporta, fins al dia 8 de febrer. 



 

 

 

 

 

INFORMACIÓ DEL CASAL DE 
L’AVI DE LA JONQUERA 

El divendres 9 d’octubre de 2015 el 
Casal vam fer una sortida a Platja 
d’Aro per celebrar el  Dia Internacional 
de la Gent Gran, organitzat per  la 
Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya. Érem 601 socis 
de la província de Girona, 80 dels 
quals del nostre Casal. 
A S’Agaró vam caminar pel Camí de 
Ronda, un lloc veritablement maco, i 
la nostra guia ens va mostrar Senya 
Blanca, lloc on han cantat els millors 
personatges d’aquest art, i entre altres 
coses, l’Hostal de la Gavina. Va ser 
una passejada molt amena, amb unes 
vistes immillorables, acompanyats 
d’un sol esplèndid i una guia fabulosa. 

 
Abans de dinar encara vàrem tenir 
temps de fer una volta pel mercat de 
Platja d’Aro. A les 14 h, puntuals com 
un clau, dinar a l’Hotel “La Terrassa” 
de Platja d’Aro; en acabar, ball i, qui 
va voler, va aprofitar per anar de 
compres a les botigues  de roba de la 
vila, abans de tornar a la Jonquera. 
Segons les opinions dels socis, una 
excursió que va agradar a tothom. 

 

El passat dissabte 17 d’octubre de 
2015 la Llar del Jubilat – Casal de 
l’Avi de la Jonquera vàrem celebrar la 
VIII FESTA DE LES NOCES D’OR  
dels socis que han fet o faran 50 anys 
de casats durant l’any 2015. 
Enguany eren 5 matrimonis: Pere 
Sala Viñas i M. Dolors Dalfau March, 
Francesc Mas Camarasa i Francesca 
Hormigo Cintado, José Antonio 
Moreno Ávila i Aura Felisa Moreno 
Moreno, Joaquim Masó Manera i 
Maria Martínez García, José Pimentel 
Domínguez i Concha López Marín. 
Aquestes dues últimes parelles no 
varen poder assistir a la festa per 
motius de salut. 
Els vàrem acompanyar 19 matrimonis 
que ja hem celebrat els 40 anys de 
casats. 

 

Després de la missa i d’un excel·lent 
dinar al Restaurant Artigas, en el 
decurs del qual els homenatjats van 
ser obsequiats amb una placa 
commemorativa i un ram de flors, i un 
cop duts a terme els parlaments de 
l’Alcaldessa Sra. Sònia Martínez , el 
President , Sots President  i el  
delegat de les excursions del Casal, 
vam acabar la festa a la Sala de la 
Societat “La Unió Jonquerenca”, amb 
una vetllada de ball a càrrec de Dana 
Duet. 
La Junta 
 

PARELLES LINGÜÍSTIQUES 
TRANSFRONTERERES 

Els ajuntaments de la Jonquera i del 
Voló varen signar el 22 de març del 
2011 un conveni de col.laboració 
cultural transfronterer. 
Una de les accions que conté 
aquest conveni, en l’apartat segon, 
és el de promoure accions 
conjuntes per al coneixement i 
l’aprenentatge de la llengua 
catalana. 
Per a aquest darrer  trimestre del 
2015 es proposa un programa de 
conversa en català . 
L’objectiu és crear parelles 
lingüístiques transfrontereres. Cada 
parella estarà formada per un 
voluntari de la Jonquera o pobles 
del voltant que tingui el català com 
a llengua materna i d’un voluntari 
del Voló  (Catalunya Nord) que 
vulgui adquirir fluïdesa en el català 
oral. 
Ja hi ha 30 persones del Voló 
inscrites en el programa a l’espera 
de la seva parella lingüística. 
La trobada de presentació es farà a 
l’Ajuntament del Voló el proper mes 
de desembre. 
Els interessats podeu passar per 
Can Laporta i omplir el formulari 
corresponent: matins de dimecres a 
divendres de 10.30 a 13.30 i tardes 
de dilluns a divendres de 17 a 20 h. 

 

LA CASTANYADA 
El dissabte 30 d’octubre, l’AMPA del 
CEIP J.Peñuelas va organitzar la 
castanyada, amb un seguit d’actes 
(venda de pastissos, jocs de cucanya, 
maquillatge infantil, servei de bar i 
música en viu) pensats per a la 
distracció de petits i grans. 

 

XXXI ALBERADA 
El diumenge 1 de novembre es va 
celebrar la XXXI Alberada. 

 
La marxa, organitzada pel Centre 
Excursionista Empordanès, el Casino 
Menestral Figuerenc, i el GAT (Grup 
d’Art i Treball), amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Jonquera, fa un 
recorregut aproximat de 13 km, i un 
desnivell de cap a 600 m per la Serra 
de l’Albera, tot sortint de la plaça de 
l’Ajuntament i passant pels paratges 
de Canadal, Santa Llúcia, Puig 
Falguers, l’Esquerda de la Bastida, i el 
Castell de Rocaberti. 

 

 

INFORMACIÓ COOPERATIVA 
ROBA AMIGA 

El consorci d'entitats de la 
Cooperativa Roba Amiga està format 
en l'actualitat per les següents 
empreses d'inserció: Formació i 
Treball, ADAD-L'Encant, Solidança, 
Troballes i Recibaix, i té per objectiu 
modernitzar el sector en termes 
d'eficiència i rendibilitat, fent el procés 
de gestió de la roba de segona mà a 
Catalunya més eficient, per reduir al 
màxim els residus tèxtils a través de 
la reutilització i el reciclatge, 
mitjançant un model de negoci 
eficient, que fomenti la integració de 
persones. 
Roba Amiga disposa de contenidors 
repartits arreu de Catalunya, quatre 
d’ells a la Jonquera.  
Durant el 2n trimestre de 2015, al 
nostre municipi s’han recollit 516 
kg de residus tèxtils. La seva 
reutilització i/o reciclatge suposa un 
estalvi ambiental de 1858 kg de CO2 i 
3.096.000 lts d’aigua. 

 

CURSA DE LA DONA 2015  
El proper 4 de desembre a les 20 h 
es farà la presentació de la Cursa 
de la Dona 2015. 
L’acte, organitzat pel Centre 
Excursionista Jonquerenc i la 
Fundació Oncolliga de Girona, es 
durà a terme als Porxos de Can 
Laporta. 



 

 

 

 

 

AGENDA CULTURAL 
 Fins a l’11 de novembre 

EXPOSICIÓ : Assaig/ST 1909-1919, 
de Gonzalo Elvira 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a www.museuexili.cat 
 Fins al 22 de novembre 

EXPOSICIÓ: Walter Benjamin. 
Constel·lacions de l’exili 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a www.museuexili.cat 
 Fins al 27 de desembre 

EXPOSICIÓ: Catalunya en transició 
(1977-1980) 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a www.museuexili.cat 
 Del 4 al 27 de novembre 

EXPOSICIÓ: La Mancomunitat de 
Catalunya a les terres de Girona 
Cent anys després 
de la seva creació, 
a les comarques 
gironines 
commemorem la 
Mancomunitat de 
Catalunya, primera experiència 
d'autogovern contemporani, amb una 
exposició que proporciona una visió 
renovada de les principals actuacions 
que va impulsar. La mostra ofereix, 
des d'una perspectiva humana i 
social, un recorregut per la intensa 
etapa de construcció d'un país 
modern a partir d'una concepció 
nacional tot i els modestos recursos 
de què disposava i la manca de 
competències que tenia atribuïdes. 
L'exposició La «Mancomunitat de 
Catalunya a les terres de Girona» 
està dividida en diversos àmbits, que 
presenten les actuacions més 
significatives que es van dur a terme 
entre els anys 1914 i 1924 en 
diversos camps. 
L'exposició és promoguda pel 
Patronat Francesc Eiximenis de la 
Diputació. El seu contingut ha estat 
elaborat per Joaquim Maria Puigvert, 
professor d’història contemporània de 
la Universitat de Girona, i Narcís 
Figueras, professor d’estudis catalans 
de la Universitat Oberta de Catalunya 
i director del Patronat Eiximenis, i per 
un equip d’especialistes en el període 
de la Mancomunitat o en les diverses 
qüestions que s’hi plantegen, integrat 
pels historiadors Jordi Bohigas, 
Mònica Bosch, Pere Bosch, Xavier 
Carmaniu, Xavier Castanyer, Jordi 
Falgàs, Maximiliano Fuentes, Rosa 
Maria Gil, Carles Gorini, Andreu Pujol 
i Enric Pujol. 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari de visita: matins de dimecres a 
divendres de 10.30 a 13.30 h; tardes 
de dilluns a divendres de 17 a 20 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 

 Divendres 6 de novembre 
CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta 
Hora: 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Ajuntament de la 
Jonquera 
CONFERÈNCIA: Bombardejos, 
refugis i exili, de David Garcia 
Algilaga 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a l’interior d’aquest 
butlletí i a www.museuexili.cat 
 Del 9 de novembre fins al 10 de 
desembre 

RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE 
JOGUINES 
Lloc: Creu Roja la Jonquera 
Hora: de 10 a 14 h 
Més informació a l’interior d’aquest 
butlletí. 
 Dimecres 18 de novembre 

EXCURSIÓ al Balneari de Caldes de 
Montbuí 
Sortida a les 7.30 h de l’Institut. 
Parada per esmorzar (inclòs). 
Arribada a Caldes de Montbui i visita 
a l’Hotel Balneari, tot seguit ens 
desplaçarem fins a Sant Feliu de 
Codines on visitarem el Museu del 
Rellotge i gaudirem d’un tastet 
d’embotits a Can Riera. Tornada a 
dinar al Balneari Termes Victòria de 
Caldes i a la tarda anirem fins a 
Parets del Vallès a visitar la fàbrica de 
iogurts Danone. 
Preu: 40 € 
Inscripcions a Can Laporta. Matins de 
dilluns a dimecres de 10.30 a 13.30 h; 
tardes de dilluns a divendres de 17 a 
20 h. 
Organitza: Casal de l’Avi 
HORA DEL CONTE: El gripau 
babau 
Lloc: Biblioteca Carles Bosch de la 
Trinxeria 
Hora: 17 h 
Organitza: Biblioteca Carles Bosch de 
la Trinxeria 
 Divendres 20 de novembre 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta 
Hora: 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Ajuntament de la 
Jonquera 
 Del 28 de novembre al 31 de 
gener de 2016 

EXPOSICIÓ: FERN SEHEN, de 
Monika Anselment 
Inauguració dissabte 28 de novembre 
a les 12 h 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a l’interior d’aquest 
butlletí i a www.museuexili.cat 
 Diumenge 29 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: MUME Museu memorial de 
l’Exili 

 
AGENDA ESPORTIVA 

FUTBOL 
Dissabte 7 de novembre 
11 h – Aleví 2a divisió 
UELJ – PERALADA CF C 
Diumenge 8 de novembre 
10.30 h – Prebenjamí 2 any A 
UE LJ – BORRASSÀ CF 
11 h – Infantil B 2a divisió 
UELJ – ESCOLA BAIX TER B 
11.45 h – Prebenjami 1 any 
UELJ – PERALADA CF 
HOQUEI 
Divendres 6 de novembre 
20 - Aleví 
C.P.JONQ. – CH FARNERS 
21 h - Infantil 
C.P. JONQ. – G.E. i E.G. 
Diumenge 8 de novembre 
18 h – 2a Catalana femení 
C.P. JONQ. – CP RIUDEBITLLES 
Divendres 13 novembre  
20 h – 1a Catalana femení 
C.P. JONQ. – CLUB OLESA PATÍ 
Dissabte 14 novembre 
17 h - Prebenjamí 
C.P. JONQUERENC – CH 
PALAFRUGELL 
18 h - Benjamí 
C.P. JONQ. -  HOQUEI BANYOLES 
Diumenge 22 novembre 
9 h – INFANTIL 
C.P. JONQUERENC – CP VIC 
10.30h – 2a Catalana femení 
C.P. JONQ. – HC PALAU 
PLEGAMANS 
12 h – Juvenil 
C.P. JONQUERENC – FD 
CASSANENC 
Divendres 27 novembre 
21.55h – 2a Catalana 
C.P. JONQ. – CP RODA 
Dissabte 28 de novembre 
17h – Prebenjamí 
C.P. JONQ. – CPH OLOT 
18h – Aleví 
C.P. JONQ – HOQUEI FIGUERES 
19.30 h – 1a Catalana femení 
C.P. JONQ. – FD CASSANENC 
PATINATGE 
Dissabte 7 de novembre 
De 9 a 20h 
Jornada de tecnificació 
Diumenge 8 de novembre 
De 9 a 15h 
Jornada de tecnificació 
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