
 

 

 

 

 
 
 
 

GARANTIA JUVENIL 
Els joves de la Jonquera us podeu 
apuntar al Programa de Garantia 
Juvenil, iniciativa d’àmbit europeu 
que té com a objectiu ajudar a tots 
aquells joves que en aquests 
moments no estudieu ni treballeu. 
La finalitat d’aquest programa és 
que els joves d'entre 16 i 29 anys 
(que no teniu clar què fer durant 
aquest any), inicieu un itinerari 
d’aproximació al món laboral, ja 
sigui accedint a una oferta de feina, 
fent pràctiques en empresa o 
participant en una acció formativa. 
Requisits per accedir-hi: 
- Tenir entre 16 i 29 anys. 
- No haver treballat ens els últims 
30 dies ni haver rebut cap acció 
formativa en els últims 90. 
- Tenir autorització per residir i 
treballar en territori espanyol. 
És important que tots els joves 
que compliu els requisits us 
inscriviu al Programa de Garantia 
Juvenil, ja que és imprescindible 
per tenir accés a la majoria 
d'accions formatives, i a diverses 
bonificacions que poden rebre 
les empreses que us vulguin 
contractar. 
Per inscriure-us al Programa de 
Garantia Juvenil, heu d'anar al Punt 
Jove que tingueu més a prop, o bé, 
a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà (c.  
Anicet de Pagès, 2, 17600 
Figueres), on les Impulsores de 
Garantia Juvenil us ajudaran. Un 
cop realitzada la inscripció, us 
oferiran un servei d’atenció 
personalitzada on valoraran en 
quina situació us trobeu i què cal 
que feu per aconseguir una feina 
que us agradi. 
Per a més info, truqueu al 
972673728 o escriviu a 
maguilar@altemporda.cat; També 
podeu visitar la pàgina de 
Facebook: Garantia Juvenil Alt 
Empordà – Figueres, i la pàgina 
web de la Generalitat de Catalunya: 
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ 

 

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI 
Dissabte 3 d’octubre 

II Edició del Premi Internacional 
Memorial Walter Benjamin. 
Reconeixement a un treball 

assagístic inèdit 
Convocat pel Consorci del Museu 
Memorial de l’Exili, amb el patrocini de 
la Diputació de Girona. 
Programa: 
11 h: Inauguració 
de l’exposició 
Walter Benjamin. 
Constel·lacions de 
l’exili (del 3 
d’octubre al 22 de 
novembre de 2015) 
11.30 h: lectura del 
veredicte del jurat 
de la II Edició del 
Premi Internacional 
Memorial Walter 
Benjamin 
12 h:  Teatre “La 
idea d’Europa”, de George Steiner, 
monòleg dirigit i interpretat per Òscar 
Intente, amb la participació de 
l'acordionista Ferran Martínez. 
Activitat coorganitzada pel Museu 
Memorial del’Exili i la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, amb la 
col·laboració de la Fundació 
Catalunya-Europa. 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili  

Portbou, 10 i 11 d’octubre 
Col·loqui Internacional Walter 

Benjamin 2015 
En el 75è aniversari de la mort a 
Portbou de Walter Benjamin, la 
Càtedra Walter Benjamin, Memòria i 
Exili de la Universitat de Girona i el 
Museu Memorial de l’Exili proposen 
una relectura d’alguns aspectes de 
l’inabastable i polièdric llegat d’aquest 
fonamental filòsof alemany. Enguany, 
aquest ja tradicional col·loqui 
internacional té  com a objectiu 
principal homenatjar tant  la seva 
figura com el seu pensament a través 
de les reflexions d'alguns dels més 
rellevants estudiosos nacionals i 
internacionals, amb l’objectiu d’anar 

l’agudesa de les anàlisis sobre 
la complexa contemporaneïtat en què 
vivim. 
Dissabte 10 d’octubre: Programa 
col·loqui  
10 h: Inauguració. 
10.30 h: Jörg Zimmer (CWB-UdG), 
Walter Benjamin i la crítica a l’estètica 
clàssica. 
11.30 h: Robert  Caner (Universitat de 
Barcelona), "El futur del passat". Peter 
Szondi llegeix Walter Benjamin. 
12.30 h: Debat. 
13.00 h: Acte d’homenatge a Walter 
Benjamin al cementiri de Portbou. 
Ofrena floral i  parlaments. 
16 h: Frank Voigt (Universität 
Potsdam), El concepte d’ideologia a 
Walter Benjamin. 
17 h: Debat. 
17.30 h: Presentació de l’aplicació per 
a mòbils i tabletes Història viva: 
Walter Benjamin, a càrrec de Heike 
Demmel. 
18 h: Taula rodona Walter Benjamin: 
una obra i  pensament per al segle 
XXI? 
Participants: Xavier Antich (UdG), 
César Rendueles (Universidad 
Complutense de Madrid), Antoni Martí 
(Universitat de Barcelona). 
Moderador: Maximiliano Fuentes 
(CWB-UdG). 
*Totes les conferències es faran a la 
sala d’actes del Centre Cívic Ca 
l’Herrero, (C/Méndez Núñez s/n, 
Portbou). 
Diumenge 11 d’octubre: Programa 
Ruta a peu Banyuls-Portbou, amb la 
intervenció artística W W / Walking 
with Walter 
Un projecte de l’artista iraniana Kubra 
Khademi per a la ruta Walter 
Benjamin dins el cicle "El Viatge de 
les Arts" del Centre de     Creació 
Contemporània Nau Côclea de 
Camallera, amb el guiatge de Clara 
Garí. 
Amb la col·laboració de La Muga 
Caula 



 

 

 

 

 

Lloc: Portbou, sortida a les 8:00h, 
Oficina de Turisme. Cal apuntar-se a 
l’Oficina deTurisme de Portbou abans 
del dia 8 d’octubre de 2015. 
Telèfon (0034) 972125161.  
Preu de l’autobús: 5 euros 

Girona, 15 d’octubre a les 18 h 
75 anys de la mort de Lluís 

Companys 
Taula rodona en 
homenatge al 
president de la 
Generalitat, Lluís 
Companys, 
afusellat per la 
dictadura 
franquista el 15 d’octubre de 1940 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili i 
l’Institut de Recerca Històrica  -
Seminari permanent d’Estudis Polítics 
i Culturals- del Departament d’Història 
de la Universitat de Girona, amb la 
col·laboració de la Biblioteca Carles 
Rahola. 
Lloc: Auditori Biblioteca Carles Rahola 
c. Emili Grahit 4-6 / 17002 Girona 
Entrada lliure 
Participants: Àngel Duarte (Catedràtic 
d’Història Contemporània, UdG), Enric 
Pujol (Doctor en Història i professor a 
la UAB), Jordi Guixé (doctor en 
Història) i Jordi Gaitx (professor a la 
UdG) 
Presenta: Jordi Font Agulló, director 
del Museu Memorial de l’Exili (MUME) 

del 17 d’octubre al 27 de desembre 
Exposició Catalunya en Transició 

(1977-1980) 
L’exposició, produïda pel Memorial 
Democràtic, ofereix una mirada 
catalana sobre la Transició partint de 
dues singularitats. Una és el procés 
que condueix a les eleccions generals 
de l’any 1977, basat en la unitat 
d’oposició a la dictadura franquista 
dels moviments 
socials, entitats, 
personalitats i 
les forces 
polítiques entorn 
de l’Assemblea 
de Catalunya. 
El segon tret 
diferenciador és 
el procés polític 
des de les 
eleccions del 15 
de juny de 1977 
fins a les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 1980, que comporta 
un mapa polític diferenciat del que es 
constitueix a la resta de l’Estat. 
L’exposició vol retre homenatge a 
totes aquelles persones i 

organitzacions inspiradores de drets i 
llibertats. 
Inauguració: Dissabte 17 d'octubre 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 

 
 

 

ACTIVITATS ASSOCIACIÓ 
AMICS DEL MUME 

El dia 17 d’octubre, l’Associació 
d’Amics del Museu Memorial de 
l’Exili de la Jonquera, organitza 
una activitat oberta a tothom, socis i 
no socis, a l’entorn dels espais de 
memòria de la Jonquera, el Portús i 
Agullana.  
Ens trobarem al MUME a les 10 h 
del matí i sortirem amb bus cap al 
cementiri del Portús, per visitar i fer 
una ofrena floral, amb lectura de 
textos, a la tomba d’ANTONI 
ROVIRA I VIRGILI.  Tornarem al 
MUME per assistir a la inauguració 
de l’exposició temporal 
CATALUNYA EN TRANSICIÓ 
(1977-1980) 
Dinarem al Restaurant MARFIL de 
la Jonquera i a les 16 h farem una 
visita guiada al MAS PERXÈS 
d’AGULLANA, on van passar els 
darrers dies de la Guerra Civil  el 
President Companys i un grup molt 
nombrós d’intel·lectuals i polítics.  
A continuació farem una visita a 
l’exposició permanent L’EXILI 
CULTURAL CATALÀ DE 1939, a 
Agullana, i tornarem a la Jonquera.  
El preu es de 25 € pels socis de 
l’Associació d’Amics del MUME, i de 
30 € pels no socis. S’han de fer les 
inscripcions abans del dia 14 
d’octubre a través del MUME, al 
telèfon 972.55.65.33, o a través 
d’en Jordi Cabezas, President de 
l’Associació, (tel. 629.79.09.06 -
jcabezas4647@gmail.com). 
És una oportunitat per visitar els 
espais de memòria propers a casa 
nostra i que molts no coneixem. 
Igualment, tindrem l’ocasió de fer-
nos socis de l’Associació, poder 
participar en totes les activitats que 
organitzem i conèixer de primera 
mà les activitats que organitza 
periòdicament el Museu Memorial 
de l’Exili.  
Jordi Cabezas 
President Associació Amics del 
MUME 

 
 
 

 

INFORMACIÓ CASAL DE L’AVI 
Del 17 al 22 de setembre, un grup de 
43 persones vam viatjar a Alsàcia. 
El primer dia, sortírem ben aviat de la 
Jonquera i vam fer camí fins arribar a 
Mulhouse, on teníem l’hotel.   
L’endemà, sortida a Freiburg, capital 
d’Alsàcia: visita panoràmica, la 
catedral, antic Ajuntament, l’edifici 
dels curtidors i la porta de Sant Martí.  
El tercer dia,  visitarem Estrasbourg: 
Catedral de Nôtre-Dame, el Barri Vell, 
el Palau Rohan i la Petite France. A la 
tarda, vam anar a Colmar, una bonica 
ciutat coneguda com la Petita 
Venècia. 

 
El quart dia vam fer la ruta dels vins. 
És espectacular la quantitat de vinyes 
que hi ha a la zona, aprofitant les 
muntanyes. Visita a Riquewhir, una 
ciutat encantadora, amb cases amb 
entramats de fusta i finestres plenes 
de flors. També hi ha molts petits 
cellers. Després visita a l’imponent 
Château du Haut-Koenigsburg, 
construït el  1462, i a Selestat, on vam 
visitar l’església de Saint Georges, 
amb rajoles verdes i vermelles. Per 
acabar, visita a Obernai, on es respira 
l’aroma autènticament alsacià, i 
pujada al Mont Sainte-Odile, al cim 
del qual es troben les restes  de la 
Santa Patrona d’Alsàcia. 
El dia següent ens vam desplaçar a 
Suïssa, per veure les espectaculars 
Cascades del  Rhin,  a la població de 
Schaffhausen. A la tarda visita al llac 
Constança, impressionant per la seva 
grandiositat.  

 
I ja l’últim dia, vam sortir ben aviat per 
anar a Vienna i continuar camí fins a 
la Jonquera. 
Pensem que es una excursió que ha 
agradat a tothom, ja que hem visitat 
llocs i poblacions molt boniques, i hem 
gaudit de molt bon temps tots els dies. 
La Junta 



 

 

 

 

 

CURSOS DE CATALÀ PER A 
ADULTS 

El Consorci per a la Normalització 
Lingüística organitza un curs de  
català inicial, de 45 h de durada, 
que s’impartirà a Can Laporta els 
dilluns i dimecres de 19 a 21 h, des 
del 2 de novembre de 2015 fins al 8 
de febrer de 2016. 
L’obtenció del certificat oficial de 
nivell Inicial (A1) és vàlid per a 
l’emissió de l’informe d’arrelament.  
El curs és gratuït, tot i que en 
inscriure’s cal pagar 35 €, import 
corresponent als llibres de text i 
material divers que es facilitarà 
als/les alumnes. 
Les inscripcions es fan a Can 
Laporta de 17 a 20 h, fins al dia 15 
d’octubre, i per formalitzar-les cal 
facilitar un document d’identitat. 

 

RECORDATORI 
CONVOCATÒRIA PER A 

L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A 
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE 

TEXT, QUADERNS I ORDINADORS 
- ENSENYAMENT OBLIGATORI 

CURS 2015-2016. 
D’acord amb les bases establertes a 
l’ordenança reguladora aprovada al 
respecte i modificada enguany, 
s’estableix un termini de 
presentació de sol·licituds fins al 
30 d’octubre de 2015. 
Podeu trobar la instància per sol·licitar 

l’ajut al web www.lajonquera.cat. 
 

 

ACTES DE SUPORT DEL MÓN 
LOCAL A LES IMPUTACIONS 

DEL 15-O 
L’Associació de Municipis per la 
Independència i l’Assemblea 
Nacional Catalana conviden tots els 
jonquerencs i jonquerenques a una 
concentració el dia 13 d’octubre a 
les 19.30h a la Plaça de 
l’Ajuntament,  com a mostra de 
suport a les imputacions pel 9N del 
president Mas i les conselleres 
Rigau i Ortega.  
Com a catalans, tenim la 
responsabilitat d’acompanyar, des 
d’on estiguem, el president del 
nostre país en la declaració que 
farà el proper dia 15 d’octubre al 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
Durant la concentració es  llegirà  el 
manifest  redactat pel Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir (PNDD). 
#9NSomTots 

 

LA MARGARITA DURAN REP EL 
PREMI A “LA ENCAJERA MÁS 

MAYOR DE ESPAÑA” 
Com ja informàvem al butlletí del mes 
de setembre, l’acte es va dur a terme 
el diumenge 6 de setembre, amb 
motiu de la XII Trobada de Puntaires 
de la Jonquera.  

 
Els organitzadors d’aquest concurs, 
Bolillos Carmelo Badalona i el Grupo 
Encajes de Bolillos y tul Raquel M. 
Adsuar,  van ser els encarregats de 
lliurar el premi, un lot de productes del 
boixet, a la Margarita, que a l’edat de 
102 anys va ser anomenada 
Presidenta d’honor del grup a 
Facebook. 

 

 

Cursos per a nens i nenes de 3 i 4 
anys (nascuts anys 2011 i 2012). 
Inici dels cursos: 6 de novembre. 
Una sessió de 45 minuts a la 
setmana: 
Nascuts any 2012, divendres 17 h 
Nascuts any 2011, divendres 17.45 h 
Informació i inscripcions a l’Escola de 
Música, de dilluns a divendres, de 17 
a 20 h, tel. 972555713 

 
AGENDA CULTURAL 

 Fins al 4 d’octubre 
EXPOSICIÓ: Testimonis de 
Mauthausen. 70 anys d’història i 
memòria dels camps 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Més informació a www.museuexili.cat 

 Fins al 23 d’octubre 
EXPOSICIÓ: ESFORÇ, escultura 
d’ARC’o Pujol  

 

 
 

La mostra es completarà amb pintures 
de terra del mateix artista. 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari de visita: feiners de 17 a 20 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 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 
 Dijous 1 d’octubre 

INICI DE LA NOVA TEMPORADA 
DE CURSOS I TALLERS DE CAN 
LAPORTA 
Inscripcions a Can Laporta, de dilluns 
a divendres de 17 a 20 h  
Podreu veure la programació a 
http://www.lajonquera.cat/media/sites/
106/cursosweb1.pdf 

 

 
 Del 3 d’octubre 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 
 Dissabte 3 d’octubre 

II Edició del Premi Internacional 
Memorial Walter Benjamin 
Més informació a l’interior d’aquest 
butlletí i a www.museuexili.cat 
 Diumenge 4 d’octubre 

SORTIDA: FESTA DEL 
BASSEGODA al Pla de les Bateries 
(Albanyà) 
Sortida a les 8 h de la Societat 
Informació: 627339579 (Kuti) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 
XXX TROBADA COLL DE 
PANISSARS 
Commemoració del 730 aniversari de 
la Victòria Catalana (1285) a la batalla 
del Coll de Panissars. 
Actes:  



 

 

 

 

 

11.30 h - trobada i ofrena floral davant 
el monument del Coll de Panissars; 
recepció d'autoritats, resum històric 
dels fets, parlaments i Cant dels 
Segadors. 
12.30 h - visita guiada al Museu 
Memorial de l’Exili, exposició temporal 
“Walter Benjamín, 75 anys de la seva 
mort”. 
Organitza: IPECC (Institut de 
Projecció Exterior de la Cultura 
Catalana) i Ajuntament de la Jonquera 
 Divendres 9 d’octubre 

DIA INTERNACIONAL DE LA GENT 
GRAN 
Només per a socis del Casal de l’Avi. 
Programa: 
Sortida a les 7.30 h de l’Institut. 
Parada per esmorzar (inclòs). Tot 
seguit anirem a fer el camí de Ronda 
de S’Agaró i després, qui vulgui podrà 
anar al mercat de Platja d’Aro. 
14h Dinar a l’Hotel “La Terrassa” de 
Platja d’Aro, amb ball i música en 
directe. 
Preu: 35 € 
Inscripcions a Can Laporta de dilluns 
a divendres, de 17 a 20 h. 
Organitza: FATEC i Casal de l’Avi  
CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta - Hora: 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Ajuntament de la 
Jonquera 
 Dimarts 13 d’octubre 

CONCENTRACIÓ de suport a les 
imputacions del president Mas i les 
conselleres Rigau i Ortega. 
Lloc: plaça de l’Ajuntament 
Hora: 19.30 h 
Organitza: Associació de Municipis 
per la Independència i Assemblea 
Nacional Catalana 
 Dimecres 14 d’octubre 

HORA DEL CONTE: De peus a la 
galleda, a càrrec d’Olga Cercós 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Hora: 17 h 
Organitza: Biblioteca C. Bosch de la 
Trinxeria 
 Dissabte 17 d’octubre 

VISITA Espais de Memòria a la 
Jonquera, El Portús i Agullana 
Organitza: Associació Amics del 
Museu memorial de l’Exili de la 
Jonquera 
Més informació a l’interior del butlletí 
FESTA DE LES NOCES D’OR 
Només per a socis del Casal de l’Avi. 
12.30 h, Missa 
14 h, Dinar al Restaurant Artigas 
Preu: 35 €/persona 
Inscripcions a Can Laporta fins al 13 
d’octubre 
Organitza: Casal de l’Avi 
BALL DE TARDA I BERENAR AMB 
DANA DUET 
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca” 

Hora: 17.30 h 
Preu: 5 € (gratuït per als homenatjats 
a la Festa de les Noces d’Or) 
Organitza: Ajuntament de la Jonquera 
Col·labora: Casal de l’Avi 
 Del 17 d’octubre al 27 de 
desembre 

EXPOSICIÓ: Catalunya en transició 
(1977-1980) 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Inauguració: dissabte 17 d’octubre a 
les 12 h 
Més informació a l’interior del butlletí 
 Diumenge 18 d’octubre 

FESTA DE SANT JULIÀ DELS 
TORTS 

Hi haurà arrossada gratuïta per a 
tothom (cal portar plat i coberts) i 
servei de bar. 
Per als que vulguin pujar a peu, la 
sortida serà davant de la Societat a 
les 9.30 h. 
Informació: 627339579 (Kuti) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 
 Dies 24 i 25 d’octubre 

TRAVESSA A PORT-BOU 
Sortida de la Societat dissabte 24 a 
les 8.30 h 
Informació: 627339579 (Kuti) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 
 Diumenge 25 d’octubre 

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 
 Divendres 30 d’octubre 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta - Hora: 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Ajuntament de la 
Jonquera 
 Dissabte 31 d’octubre 

CASTANYADA POPULAR 
Lloc: c.Major davant de la Societat 
Hora: a partir de les 16 h 

Hi haurà animació per a petits i grans i 
servei de bar. 

Organitza: AMPA CEIP J.Peñuelas 
del Río 
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera  
 Diumenge 1 de novembre 

SORTIDA: ALBERADA 
Lloc: Sant Quirze de Colera 
Hi haurà dos recorreguts: 9 i 14 km. 
Sortida de la Societat a les 8 h. 
Informació: 627339579 (Kuti) 
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball 

 
AGENDA ESPORTIVA 

FUTBOL 
Dissabte 3 d’octubre 
10.30 h - Prebenjamí 1 any  
UELJ – AE ROSES 

11 h – Infantil A 
UELJ – BASE ROSES B 
11.30 h – Prebenjamí 2 any 
UELJ – AE ROSES 
16 h – Juvenil 
UELJ – NAVATA CF 
Diumenge 4 d’octubre 
11 h – Infantil B 
UELJ – VILAMALLA CF B 
16 h – 1a Catalana 
UELJ – FARNERS CE 
Dissabte 10 d’octubre 
11.30 h – Prebenjamí 1 any 
UELJ – CE FORTIÀ 
12.45 h – Aleví 
UELJ – ESPLAIS CF 
16 h – Cadet 
UELJ – LLERS CF 
Diumenge 11 d’octubre 
11.30 h – Infantil A 
UELJ - BORRASSÀ 
HOQUEI 
Dissabte 3 d’octubre 
16 h – Iniciació 
CP JONQ. – SHUM Balder Técnica 
17 h – 2a Catalana 
CP JONQ. – CPH OLOT 
18 h – Infantil 
CP JONQ. – CP MNLLEU 
19 h – Aleví 
CP JONQ. – SHUM Balder Técnica 
20 h – Juvenil 
CP JONQ. – CH LLORET 
Dissabte 10 d’octubre 
15.30 h – 1a Catalana femení 
CP JONQ. – IGUALADA FEM.HCP 
17 h – Prebenjamí 
CP JONQ. - SHUM Balder Técnica 
Aleví 
CP JONQ. – CH LLORET 
Diumenge 18 d’octubre 
11.30 h – Iniciació B 
CP JONQ. – CASSANENC 
15 h – Benjamí 
CP JONQ. – CH PALAFRUGELL 
16 h – Juvenil 
CP JONQ. – GIRONA CH 
17.30 h – 2a Catalana femení 
CP JONQ. – CLUB PATÍ CUBELLES 
18.45 h – Infantil 
CP JONQ. – HC RIPOLL 
20 h – 2a Catalana 
CP JONQ. – CP VIC 
Diumenge 25 d’octubre 
16 h – Benjamí 
CP JONQ. – CH FARNERS 
17 h – Juvenil 
CP JONQ. -. CH PALAFRUGELL 
18 h – 1a Catalana femení 
CP JONQ. – UEH BARBERÀ 
Dissabte 31 d’octubre 
2a Catalana femení 
CP JONQ. -  CP RIUDEBITLLES 
2a Catalana 
CP JONQ. – ANDORRA HC 
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