
 

 

 

 

 

 
El cap de setmana passat, dies 30 i 31 
d’agost es va celebrar la Festa de 
l’Esport, amb moltes i diverses 
activitats. 
Enguany, l’Ajuntament de la 
Jonquera ha volgut fer un especial 
reconeixement al Sr. Josep Serra 
Vila, per la seva gran vinculació amb 
l’esport a la nostra vila, tant com a 
regidor com també pels més de 20 
anys al capdavant de la Unió Esportiva 
La Jonquera.  

 
A continuació, es va fer entrega d’un 
trofeu als esportistes destacats, que 
elegits a proposta dels corresponents 
clubs, van ser:  
Júlia Salellas Velasco, del Club 
Patinatge Artístic Jonquerenc, amb 
motiu  d’haver superat el nivell 
d‘Iniciació A amb 10 anys. 
Irene Rescalvo Serra, del Club 
Patinatge Artístic Jonquerenc, per 
haver superat la prova de certificat 
d’aptitud. 
Equip benjamí, del Club Patí 
Jonquerenc, amb motiu d’haver estat 
classificats per jugar el Campionat de 
Catalunya en la seva categòria. 
Equip femení, del Club Patí 
Jonquerenc, per l'ascens a 1a 
Catalana Femenina 
Equip 1a territorial, del Club Tennis 
Taula Albera, per l’ascens a categoria 
preferent. 
Equip David Moner 2014, de l’ACEJ 
Natació, per haver quedat en 3a 
posició en aquesta competició. 
Equip Copa Pirineus 2014, de l’ACEJ 
Natació, per haver quedat en 4a 
posició en aquesta competició. 

Equip Oncotrail 2013, del Centre 
Excursionista Jonquerenc, per haver 
quedat en 7a posició. 
Des de la regidoria d’Esports es vol 
agrair la participació de les entitats 
esportives en aquesta Festa, sense les 
quals no seria possible. 

 

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI 
Del 13 de setembre al 2 de novembre 
Exposició El conflicte ruandès vist 

per un català: Joaquim Vallmajó 
Inauguració: 13 de setembre a les 12 h 
Aquesta exposició és un projecte del 
GEES (Grup  d’Empordanesos i 
Empordaneses per la Solidaritat) amb 
la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de 
l’Alt Empordà, el MUME i el Memorial 
Democràtic, i el suport de l’Ajuntament 
de Figueres i la Diputació de Girona, 
que té com a principal propòsit 
commemorar el vintè aniversari de 
la desaparició de Joaquim Vallmajó i 
dels fets dramàtics ocorreguts a 
Ruanda des de l'1 d'octubre de 1990 
fins a l’abril de 1994. 
Joaquim Vallmajó (1941-1994) fou un 
sacerdot empordanès de l'orde dels 
missioners d'Àfrica (Pares Blancs), fill 
de Navata, que va exercir com a 
missioner prop de trenta anys a 
Ruanda. El 26 d'abril de 1994 va ser 
assassinat per l’organització 
guerrillera Front Patriòtic Ruandès 
(FPR), una de les faccions armades 
enfrontades en un violent conflicte, 
encetat a inicis dels anys noranta i de 
conseqüències terribles per a la 
població civil d’aquest petit país africà 
de la zona dels grans llacs. Durant la 
seva llarga estada a Ruanda, Joaquim 
Vallmajó va destacar per la seva 
entrega al costat dels més humils i 
desposseïts. Aquest posicionament el 
va dur a treballar per millorar les 
condicions de vida de milers de 
camperols amenaçats per les 
dificultats econòmiques i la guerra. 
Alhora, va ser una veu 
discordant/crítica, i va denunciar els 
abusos de poder i les violacions dels 
drets humans que es van cometre en 
una llarga i complexa confrontació 

que anava més enllà de les 
suposades diferències ètniques entre 
els principals pobladors de Ruanda, 
els hutus i els tutsis. 
Aquesta actitud ètica, en sintonia amb 
les seves conviccions religioses, va 
fer que Joaquim Vallmajó fos 
considerat una persona incòmoda per 
qui estava a punt d’aconseguir el 
poder a Ruanda –el Front Patriòtic 
Ruandès–, després d’un abril de 1994 
sagnant, en què centenars de milers 
de persones foren assassinades i 
moltes altres van haver de refugiar-se 
en zones frontereres dels països 
circumdants, especialment a l’antic 
Zaire, on les matances i les 
persecucions van prosseguir en un 
context d’exili i de desplaçaments 
forçosos. 

L’exposició té la particularitat de 
mostrar el testimoniatge que ens va 
deixar Joaquim Vallmajó amb les 
seves cartes i les seves fotografies 
fetes sobre el terreny.  
Aquesta activitat es complementa  amb 
les exposicions que podeu trobar a 
l’agenda d’aquest butlletí. 
Més informació a www.museuexili.cat.  

 
 
 

NOTA D’INTERÈS 
CONVOCATÒRIA PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
DESTINADES A L’ADQUISICIÓ DE 
LLIBRES DE TEXT DE 
L’ENSENYAMENT OBLIGATORI PER 
AL CURS 2014-2015.  
S’endega aquesta convocatòria, d’acord 
amb les bases establertes a l’ordenança 
reguladora aprovada al respecte 
establint un termini de presentació de 
sol·licituds del 15 de setembre al 30 
d’octubre de 2014. 
Properament podreu trobar la 
instància per sol·licitar l’ajut al web 
www.lajonquera.cat. 

 



 

 

 

 

 

NOVA SENYALITZACIÓ DE 
L’ESPAI NATURAL “ELS 

ESTANYS DE LA JONQUERA” 
Com és sabut, l'espai Natural "Els 
Estanys de la Jonquera" formada pels 
Estany Gros,  Estany Petit i 
l’Estany de Baix forma part de les 
zones PEIN i de la Xarxa Natura 
2000. 
Degut a la gran quantitat de camins i 
caminets existents a la zona, l’any 
2005 es va creure necessari procedir a 
l’ordenació, tot senyalitzant un sol 
camí. Així, des de la regidoria de Medi 
Ambient, i amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya, es va 
senyalitzar aquest espai amb un 
itinerari d’uns 1.200 metres i recorregut  
circular, amb inici i fi en el mateix punt. 
Degut a algunes bretolades i sobretot, 
després de l'incendi de juliol de 2012, tota 
la zona va quedar molt malmesa i 
afectada, fet que ha propiciat la renovació 
de la senyalització en aquest espai. 

 
Per portar a terme aquesta actuació 
s'han sol·licitat, per separat, dues 
subvencions (a la Direcció General 
d'Administració Local i al Departament 
de Medi Natural), de les quals, la 
Direcció General d'Administració Local 
ja ens ha concedit una subvenció de 
3.556,52 €. Pel que fa al departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, restem a 
l'espera de rebre informació. 

JAUME MACH - PREMIAT AL 
SALON EUROPEEN DE L’ART 
Des de la regidoria de Cultura 
d’aquest Ajuntament volem felicitar al 
Sr. Jaume Mach per haver estat 
guardonat amb el 2n premi, en la 
modalitat d’oli i acrílic, en el Salon 
Européen de l’Art de Carcasonne, 
EUR-OPEN-ART. 
Aquest certamen, organitzat per 
l’Associació D’Art en Art, va comptar 
amb 44 participants de diferents 
països europeus. 

 

NOVA TEMPORADA EXPOSICIONS  
PORXOS DE CAN LAPORTA 

Donant continuïtat a aquesta activitat, 
duta a terme des de l’any 2008, la 
regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la 
Jonquera endega una nova temporada 
d’exposicions als Porxos de Can Laporta 
2014-2015.  
Enguany començarem amb una MOSTRA 
D’ARTISTES LOCALS, activitat inclosa en 
el 32 aniversari del GAT. Posteriorment, en 

aquest mateix marc, acollirem dues 
exposicions de fotografia EL ROMÀNIC A 
L’ALBERA i FOTOS DE MUNTANYA. 
La Diputació de Girona, en el seu 
programa “Exposicions Itinerants” ens 
portarà HIPNOSI, de l'artista figuerenc 
Adrià Ciurana, exposició seleccionada 
pel jurat en l'última convocatòria. També 
podrem gaudir de l’obra fotogràfica LA FI 
DELS DIES i UNA ALTRA MANERA DE 
CAPTAR EL MÓN de Yurian Quintanas 
i Miquel Ruiz Avilés, respectivament. 
Així mateix, comptarem amb l’exposició 
RENOVACIÓ DE L’ESCOLA PÚBLICA, 
de l’Empordà a tot Catalunya (1900-
1939),  produïda per l’Arxiu Comarcal de 
l’Alt Empordà, l’Arxiu Històric de Girona, el 
Museu del Joguet de Catalunya i la 
Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana. 
I, acabarem la temporada, amb les obres 
dels artistes Claude Lambert, Teresa 
Rebull i Miquel Arnaudies i Kiko Peña. 
Les exposicions s’obriran dins l’horari 
d’atenció al públic de Can Laporta, amb 
entrada pel c. Major núm. 2, així com 
alguns caps de setmana (es concretarà 
als cartells específics de cada exposició). 

PUNT I FINAL A LES ACTIVITATS 
DE LLEURE D’ESTIU 2014 

Finalment, un total de 84 participants, 
17 dels quals del grup Estiu Jove, han 
gaudit durant els mesos de juliol i 
agost de les activitats de lleure per a 
infants i joves, organitzades des de 
l’ajuntament i executades 
per l'empresa Tot Oci.  

 
Enguany, sota el títol de “Quina 
animalada” s’han fet activitats 
relacionades amb aquest tema. Així 
hem conegut i treballat els diferents 
tipus d’animals: domèstics, del fred, 
del cel, nocturns, del bosc, de la 
selva, de sota terra i marins. Cal 
destacar la sortida als Aiguamolls de 
l’Empordà del passat 23 de juliol i la 
sortida del 20 d’agost. Aquesta 
darrera estava prevista al parc aquàtic 
Aquabrava, però a causa del mal 
temps que ens ha acompanyat tot 
l’estiu, finalment es va decidir d’anar 
al parc Salatà, també a Roses. 
Vam acabar les activitats amb una 
festa de cloenda amb inflables, 
d’animals és clar, a la piscina.  

Casal de lleure - estiu 2014 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE LA JONQUERA 

L'EMJ, és una escola de música reconeguda 
pel Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Està formada per 
un equip de set professors, tots músics en 
actiu, que provenen de diferents branques de 
la música: la clàssica, la flamenca, el jazz, el 
heavy metal i el pop rock. Aquesta riquesa 
d'estils fa que l'oferta de l'escola pugui ser 
molt variada. 
PROGRAMES EDUCATIUS: 
DESCOBERTA - música per 
als més petits (3 i 4 anys) 
SENSIBILITZACIÓ - 
iniciació al llenguatge 
musical (de 5 a 8 anys) 
ELEMENTAL - formació musical 
bàsica / simultaneïtat d'estudis amb 
l'ESO (de 9 a 13 anys) 
PROFESSIONAL - aprofundiment i 
continuïtat en la formació musical / 
simultaneïtat d'estudis amb l'ESO i 
BATXILLERAT (14 a 18 anys) 
JOVES i ADULTS - classes d’instrument 
solista, de llenguatge musical i de grup  
que poden ser des del nivell principiant 
fins a l'ampliació d’uns estudis previs ja 
fets, per a qualsevol edat. 
 

Instruments: piano, guitarra espanyola, 
(clàssica, moderna i flamenca), violí, 
viola, violoncel, clarinet, saxòfon, flauta 
travessera, guitarra elèctrica, bateria, 
baix elèctric i piano modern. 
 

CURS DE PERCUSSIÓ 
Professor : Jordi Rallo 
Adreçat a tothom que vulgui aprendre 
ritmes del món, treballant la tècnica 
de dits i palmells i desenvolupant el 
llenguatge sil·làbic i la seva escriptura. 
Els instruments: cajón, darbouka, 
pandero, uddus, djembé i d'altres. 
Curs trimestral d'octubre a desembre 
de 2014. Classes col·lectives d'una 
hora i mitja setmanal. 
CLASSES COL·LECTIVES DE 
FLAMENCO PER A ADULTS 
Professor: Xavier Ballesteros 
L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre 
a tocar Flamenco  en grup, donant 
especial importància al ritme i a la 
melodia. Començarem per la Rumba i les 
seves variants rítmiques per aprofundir 
més endavant en els principals “palos” 
(soleá, buleria, tangos ...). 
Aquestes classes estan adreçades a 
adults de qualsevol edat. Els grups 
seran de 3 a 4 persones, en funció del 
nivell de cada alumne. Per  començar, 
no cal saber tocar la guitarra. Classes 
col·lectives d'una hora i mitja setmanal. 

 

Matriculació curs 2014-2015: A partir 
de l'1 de setembre, de 17 a 20 hores 

El curs s’iniciarà el 15 de setembre  
DESCOBERTA: inici curs l'1 d'octubre 

escolamusica@lajonquera.cat 
Tel. 972 55 57 13 
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DDDiiivvveeennndddrrreeesss   555   
18.30h INAUGURACIÓ EXPOSICIONS: 
Mostra d’artistes locals (activitat inclosa 
en el 32 aniversari del GAT) 
1976-2014 La crònica dels canvis. El 
periodisme a les comarques gironines 
XV Concurs Fotogràfic de l’Albera 
Cursos de Can Laporta (punta de coixí i 
manualitats) 
Lloc: Centre Cultural “Can Laporta”  
20h INAUGURACIÓ de l’Exposició 
Retrospectiva de Fotografies de la UE 
JONQUERA 
Lloc: Cafè de la Societat 
23h ESPECTACLE D’INICI DE LA 
FESTA MAJOR a càrrec de Mali Vanili, 
amb Pregó musicat. A continuació, NIT 
DE MÚSICA amb Xarop de Nit. 
Lloc: plaça Nova   

DDDiiissssssaaabbbttteee   666   
11.30h JOCS DE CUCANYA amb la 
Creu Roja 
Lloc: plaça Nova 
12h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “El 
diamant d’Herkimer”, de David Frigola i 
Fontacaba, a càrrec de Sònia Martínez 
Juli, alcaldessa de la Jonquera, i Josep 
Maria Bernils, periodista. 
Lloc: Biblioteca C.Bosch de la Trinxeria 
13h CONCERT “PICANT FORT”, a 
càrrec de Batuscala, grup de l’Escala 
format per cinc bateries i una banda. 
Lloc: carrer Major, davant la Societat  
Organitza: Escola Municipal de Música 
16h CAMPIONAT DE BOTIFARRA 
Lloc: Cafè de La Societat  
(inscripcions a partir de les 15.30 h) 
Organitza: Societat de Caçadors 
16h FUTBOL juvenils:  
UE La Jonquera – Juncària 
Lloc: Camp de futbol municipal 
17h TEATRE FAMILIAR amb l’espectacle, 
LA GRAN A...VENTURA a càrrec del 
popular i conegut clown Marcel Gros.  
Lloc: Sala de la Societat 
Important: l’entrada és lliure però no es 
permetrà l’accés a la sala una vegada hagi 
començat l’espectacle. 

11h MASTERCLASS de Zumba a càrrec 
de Torremirona Sport & Spa i Fitnessalud 
Lloc: plaça de l’Ajuntament 
18h FUTBOL: Veterans UE La Jonquera 
– Veterans CE Agullana 
Lloc: Camp de futbol municipal 
20h CORREFOC amb la Colla Infantil 
dels Diables d’en Pere Botero (Salt) i 
els Banyetes de l’Albera. 
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer Major, 
plaça Àrias Comellas, carrer Àrias Comellas i 
passeig del riu. 

22h CORREFOC amb els Diables 
Bruixes del Riberal (Bao), la Colla dels 
Diables de les Valls d’Àneu i els 
Diables de l’Albera, acompanyats pels 
Tambors dels Diables i Bruixes del 
Riberal i els Tambors de l’Albera. 
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer Major, 
carrer Sant Miquel, plaça de darrera l’Església, 
carrer de la Torre, carrer Major, plaça Àrias 
Comellas, carrer Àrias Comellas i passeig del riu. 

23h NIT DE MÚSICA JOVE amb els grups 
Removida i Rumba Tramuntana 
Lloc: plaça Nova 

DDDiiiuuummmeeennngggeee   777   
10h TROBADA GENERAL DE PUNTAIRES 
DE LES COMARQUES DE GIRONA  
Lloc: carrer Major (durant el matí) 
11h TALLER INFANTIL DE JUMPING 
CLAY a càrrec de l’Acadèmia Jumping 
Clay Girona.  
Lloc: carrer Major   
11.30h MISSA GOSPEL a càrrec de 
l’Empordà Gospel Choir, sota la direcció 
de Tina Crespo. 
Lloc: Església de Santa Maria   
12h ESPECTACLE DE CARRER amb 
Postal Express 
Recorregut: Carrer Major i voltants 
13h SARDANES amb la Cobla Vila de la 
Jonquera   
Lloc: carrer Major, davant la Societat  
17h FUTBOL: partit de lliga  
UE JONQUERA – L’ESCALA 
Lloc: Camp de futbol municipal 
17.30h JOCS DE TAULA amb Via 
Lúdica. Realització d’interessants, divertides i 
educatives partides de jocs de taula per al 
públic familiar. 
Lloc: plaça de l’Ajuntament   
19h CONCERT de Festa Major amb 
l’Orquestra Titanium    
Lloc: plaça Nova   
23h BALL de Festa Major amb 
l’Orquestra Titanium    
Lloc: plaça Nova  

DDDiii lll llluuunnnsss   888   
8.30h CERCAVILA amb els Trabucaires 
de l'Albera pels carrers de la Vila  
11h TALLER INFANTIL: Cargot de Joc, 
a càrrec de l’Associació GUIXOT DE 8. 
Lloc: carrer Major davant la Societat 
Gentilesa de GBI Serveis SAU 
12.15h CERCAVILA de Festa Major amb 
la Cobla Vila de la Jonquera   
Recorregut: plaça Ajuntament, carrer Major, Església 

12.30h OFICI SOLEMNE amb l'Orfeó 
Jonquerenc    
Lloc: Església de Santa Maria   

13.30h TRES SARDANES amb la Cobla 
Vila de la Jonquera   
Lloc: plaça de l’Ajuntament   
17h CERCAVILA de Festa Major amb en 
Julià i la Llúcia (els Gegants de la 
Jonquera), els Xanquers, els Tambors i 
els Grallers de l'Albera 
Recorregut: local de Gràfic, carrer Major fins a 
la Societat, plantada dels Gegants, pujada d'en 
Delhom, carrer de les Alzines i tornada pel 
carrer Major fins a la Societat. 

18h AUDICIÓ DE SARDANES amb la 
Cobla Vila de la Jonquera   
Lloc: carrer Major, davant la Societat  
18h Activitat infantil: TENNIS a càrrec de 
Torremirona Sport & Spa i Fitnessalud 
Lloc: plaça Nova 
20h VESPRE DE MÚSICA CATALANA 
amb Miquel del Roig i el seu Popurri 
Musico Cultural Català.   
Lloc: plaça Nova 

DDDiiimmmaaarrrtttsss   999   
16.30h XERINGADA amb els més petits, 
a càrrec de l’AMPA de l’escola 
Lloc: plaça Nova 
18.30h TALLER per tal d’Entendre la 
Factura Elèctrica 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Organitza: Agència Comarcal de l’Energia 
de l’Alt Empordà 

DDDiiimmmeeecccrrreeesss   111000   
22h NIT DE MONÒLEGS a càrrec de la 
companyia de teatre Teiatru 
Lloc: plaça darrera Església 

DDDiii jjjooouuusss   111111   
10h CERCAVILA amb els Grallers de l’Albera 
Recorregut: carrers de la Vila.   
10.30h ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA 
TROBADA DE SUPORT A LA 
CONSULTA DEL 9N 
L’ANC convoca a tots els vilatans i vilatanes a 
la plaça de l’Ajuntament per tal de donar suport 
a la consulta del 9N. 
Lliurament als regidors/es del 
consistori del compromís d’adhesió de 
les entitats de la Vila a favor de la 
convocatòria de la consulta. 
Actuació de l’Orfeó Jonquerenc 
Durant l’acte, a igual que a d’altres municipis de 
Catalunya, es farà una foto que es podrà veure 
al web www.assemblea.cat 
Lloc: plaça de l’Ajuntament 
11.45h Concentració i sortida cap a 
Barcelona per assistir a l’acte “Via 
Catalana 2014 – Ara és l’hora” 
Lloc: Institut de la Jonquera    
Organitza: Assemblea Nacional Catalana    
12.30h TRES SARDANES amb la Cobla 
Vila de la Jonquera 
Lloc: plaça de l’Ajuntament 
18.30h AUDICIÓ DE SARDANES amb la 
Cobla Vila de la Jonquera 
Lloc: plaça Nova   
Notes:  
La regidoria de Cultura i Festes es reserva el 
dret de modificar el present programa si, per 
causes alienes, s’hi veiés obligada.  
 

Podreu seguir el desenvolupament i qualsevol 
novetat referent als actes a través de twitter 

amb l’etiqueta  
#FMlajonquera14  

Us animem també a fer ús d’aquesta etiqueta.  
 

 



 

 

 

 

 

NOU FULLETÓ D’ACTIVITATS 
PER A LA GENT GRAN 

La Llar del Jubilat – Casal de l’Avi i la 
regidoria de Benestar Social acaben 
d’editar el díptic amb les activitats per 
a la gent gran, organitzades per a 
aquest darrer trimestre de 2014. El 
fulletó inclou una àmplia varietat de 
possibilitats: cursos, tallers, 
excursions, dinars, etc., pensades per 
complementar les estones de lleure, 
que esperem trobeu interessants. 
Per a més informació podeu consultar 
les cartelleres del Casal de l’Avi, o bé 
acostar-vos fins al Can Laporta. 

CURSOS DE CAN LAPORTA 
Com cada any, la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament ha editat un llibret 2014-2015 
on, a més dels cursos i tallers organitzats 
des de Can Laporta per a persones de 
totes les edats, hi podem trobar les 
organitzades per l’Escola Municipal de 
Música, el MUME i la Biblioteca i, així com 
la informació dels diferents serveis que 
s’ofereixen a Can Laporta, com el Club de 
Feina (SDIL) i el Servei d’Acollida a les 
persones. 

 
Durant els dies de la Festa Major 
tindrem els llibrets amb totes les 
activitats de Can Laporta enllestits. Els 
cursos i tallers s’iniciaran el proper 1 
d’octubre. Tota persona interessada en 
assistir-hi haurà de tramitar la seva 
inscripció en les dates següents: 
 Dilluns 15 de setembre: Inscripcions 

per als alumnes que us vulgueu apuntar al 
mateix curs que fèieu la temporada 
passada. 
 Dijous 18 de setembre: Inscripcions 

per als nous alumnes o alumnes de la 
temporada anterior que us vulgueu 
apuntar a nous cursos. 
Existeix l’opció de matricular-se a 
determinats cursos i tallers online, des de 
la plataforma www.hospici.cat. A partir del 
dia 12 de setembre trobareu tota la 
informació al web municipal: 
www.lajonquera.cat i a facebook. 
Us recordem que, dilluns dia 15 de 
setembre, el Centre Cultural de l’Albera 
“Can Laporta” obrirà l’atenció al públic 
en horari d’hivern, les tardes de dilluns 
a divendres de 17 a 20 h. 

Més informació a Can Laporta, 
972555713,canlaporta@lajonquera.cat 

o bé al web www.lajonquera.cat. 

AGENDA CULTURAL 
 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: Bep Marquès".  
“Exilis” Llibre d’artista de Bep Marquès  
Organitza: MUME en col·laboració amb 
l’Associació Populart de Capmany. 
 Del 5 a l’11 de setembre 

FESTA MAJOR 
(programa inclòs a l’interior del butlletí) 
 Del 5 de setembre al 10 d’octubre 

EXPOSICIÓ: XV CONCURS 
FOTOGRÀFIC DE L’ALBERA 2014 
Lloc: Can Laporta - Centre d'lnformació i 
Interpretació de l'Albera. 
VOT POPULAR: Del 5 al 24 de setembre, 
totes aquelles persones que ho desitgin 
podran votar la imatge que més els 
agradi. (caldrà mostrar DNI, només es 
comptabilitzarà un vot per DNI). 
Horari de visita: 
dies 6,7, 8 i 11, en horaris visita Festa Major 
dies 9, 10 i 12, de 10.30 a 13.30 h 
del 15 al 19, d’11 a 13 h 
A partir del 22, de 9 a 14.30 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Del 5 al 26 de setembre 

EXPOSICIÓ: 1976-2014 La crònica dels 
canvis. El periodisme a les comarques 
gironines. 
Lloc: Can Laporta 
Horari de visita: 
dies 6,7, 8 i 11, en horaris visita Festa Major 
dies 9, 10 i 12, de 10.30 a 13.30 h 
A partir del 15, de 17 a 20 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Del 13 de setembre al 2 de novembre 

Exposició “El conflicte ruandès vist 
per un català: Joaquim Vallmajó” 
Inauguració: 13 de setembre a les 12 h. 
Projecte del GEES (Grup  
d’Empordanesos i Empordaneses per 
la Solidaritat) amb la col·laboració de 
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, el 
MUME i el Memorial Democràtic, i el 
suport de l’Ajuntament de Figueres i la 
Diputació de Girona 
Més informació a l’interior d’aquest butlletí. 
 Del 24 de setembre a l’1 d’octubre 

VIATGE A GALICIA, RIAS ALTAS 

8 dies / 7 nits per visitar, entre altres, 
Oviedo, A Coruña, Miño, Camariñas, 
Muxia, Muros, Ézaron, Lugo, Santiago 
de Compostela i la Costa da Morte. 
Preu: 460 € 
Inscripcions a Can Laporta. 
Organitza: Casal de l’Avi 

 Dimecres 24 de setembre 
DONACIÓ DE SANG 
Hora: de 18 a 21 h 
Lloc: Sala societat “La Unió Jonquerenca” 
Organitza: 
 Divendres 26 de setembre 

CLUB DE FEINA 
Hora: de 9 a 10.30 h 
Lloc: Can Laporta 
Organitza: CCAE i Ajuntament de la Jonquera 
 Diumenge 28 de setembre 

XXIX TROBADA COLL DE PANISSARS 
Commemoració del 728 aniversari de la 
Victòria Catalana (1285) a la batalla del 
Coll de Panissars. 
Actes: trobada i ofrena floral davant el 
monument del Coll de Panissars; 
recepció d'autoritats, resum històric dels 
fets, parlaments i Cant dels Segadors 
Organitza: IPECC (Institut de Projecció 
Exterior de la Cultura Catalana) i 
Ajuntament de la Jonquera. 
 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 
 FESTA DE BASSEGODA 

Lloc de trobada: El Casalot 
Organitza: Centre Excursionista 
Empordanès i GAT la Jonquera 
 

 

AGENDA ESPORTIVA 
 

FUTBOL 
Dissabte 6 de setembre 
16 h – Juvenil 
UE LA JONQUERA – JUNCÀRIA 
18 h – Amistós veterans 
UE LA JONQUERA – CE AGULLANA 
Diumenge 7 de setembre 
17 h – 1a Catalana 
UE LA JONQUERA – L’ESCALA 
Diumenge 21 de setembre 
16.30 h – 1a Catalana 
UE LA JONQUERA – TECNOFUTBOL 
BARCELONA 
 

HOQUEI 
Dissabte 13 de setembre 
Torneig hoquei  
Dissabte 20 de setembre 
18.30 h – Infantil 
CP JONQUERENC – CP RODA 
Dissabte 27 de setembre 
17.30 h - Aleví 
CP JONQUERENC – GIRONA CH  
17.30 h – Benjamí 
CP JONQUERENC – FD CASSANENC 
19.30 h – 2a Catalana 
CP JONQUERENC – CH MATARÓ 
Diumenge 28 de setembre 
12.30 h – 1a Catalana femení 
CP JONQUERENC – FD CASSANENC 
 
 

Edita: Ajuntament de la Jonquera 
Col·labora: Diputació de Girona 
Setembre de 2014 / Núm. 142 

 
 


