
 

 

 

 

 
LA JONQUERA NO 

INCREMENTARÀ L’IBI 
L’equip de govern de la Jonquera ha 
acordat, en la Junta de Govern Local 
del dia 20 d’agost d’enguany, no 
acollir-se a la revalorització del 
cadastre per evitar un augment  d’un 
10% dels valors cadastrals de les 
finques per al 2016. Aquesta mesura 
evitarà l’increment del rebut de l’IBI 
del 2016. 
El Ministeri d’Hisenda enguany ha 
deixat als ajuntaments decidir sobre el 
fet d’acollir-se o no a la revalorització 
cadastral. L’Ajuntament de la 
Jonquera ja va emprendre accions en 
aquest sentit i va rebaixar el tipus un 
12% per a l’any 2015, per tal que la 
pujada de l’IBI que suposava aquesta 
revalorització feta per la Gerència del 
Cadastre es moderés. 
Així doncs, amb aquest acord, la 
corporació manifesta a la Gerència 
Territorial del Cadastre la seva 
voluntat de no aplicar els coeficients 
d’augment que s’estableixin en la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat 
per al 2016. 
L’Alcaldessa de la Jonquera afirma 
que aquesta és “una mesura que 
havíem de prendre per evitar una 
càrrega més per a les famílies de la 
Jonquera, essent conscients que 
aquesta mesura comportarà un esforç 
i una contenció de despesa de cares 
al pressupost del 2016”.  
 

 

NOTA D’INTERÈS 
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 del 15 de setembre al 
30 d’octubre de 2015. 
Properament podreu trobar la 
instància per sol·licitar l’ajut al web 
www.lajonquera.cat. 

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI 
10 de setembre, a les 19h 

Presentació del monogràfic 
“FRONTERA I EXILIS A LES 
COMARQUES GIRONINES (1923-
1945)” de la Revista de Girona, 
número 292 (setembre-octubre de 
2015), amb la intervenció del 
coordinador del monogràfic, Arnau 
González i Vilalta, i dels representants 
Institucionals de la Diputació de 
Girona i del Museu Memorial de l’Exili. 

3 d’octubre 
Activitats organitzades pel MUME i la 
Càtedra Walter Benjamin, Memòria i 
Exili a l’entorn del 75è aniversari de la 
mort de Walter Benjamin. 
11h : Inauguració de l’exposició Walter 
Benjamin. Constel·lacions de l’Exili 
Aquesta exposició, que es podrà 
visitar fins al 22 de novembre, és un 
homenatge a l’insigne pensador 
alemany en el 75è aniversari de la 
seva mort.  
Walter Benjamin. Constel·lacions de 
l'exili proposa una reconstrucció de la 
vida i l'exili de Benjamin fins a la seva 
tràgica fi, a través de testimonis i 
documents de diferents personalitats 
del seu entorn, que configuraven la 
seva constel·lació personal i 
intel·lectual.  
L’exposició es basa en material 
procedent de l'Arxiu Walter Benjamin 
de l'Akademie der Künste (Berlín), i 
recull reproduccions facsímils de 
materials, suports, objectes o escrits 
(textos manuscrits o mecanografiats, 
postals, quaderns de notes, sobres, 
tiquets, fotografies, retalls de premsa, 
registres, fitxers, carpetes, llibreta 
d’adreces, etc.), els quals ens 
reflecteixen una exigència constant en 
Walter Benjamin: salvar de l’oblit el 
pensament i organitzar-ne el rescat, ja 
fos del seu propi pensament, el de la 
seva família o de parts senceres de la 
història oblidades.  
L'exposició, que és un projecte l’Arxiu 
Walter Benjamin de l’Akademie der 
Künste de Berlin, ha estat organitzada 
pel Patronat Call de Girona i la 
Càtedra Walter Benjamin, memòria i 

exili de la Universitat de Girona, amb 
la col·laboració del Museu Memorial 
de l'Exili (La Jonquera). 
11.30h : Lectura del veredicte del 
juratde la II Edició del Premi 
InternacionalMemorial Walter Benjamin 
12h : Teatre “La idea d’Europa”, de 
George Steiner, monòleg dirigit i 
interpretat per Òscar Intente, amb la 
participació de l’acordionista Ferran 
Martínez.  

 
“La idea d’Europa” és el títol d’un 
llibret de George Steiner que parla de 
l’home europeu contemporani. Dels 
homes, dones i nens europeus que 
duen, com si fos una motxilla massa 
carregada, un pes a l’esquena. El pes 
d’un passat brutal i grandiós alhora.  
Activitat coorganitzada pel Museu 
Memorial de l’Exili i la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, amb la 
col·laboració de la Fundació 
Catalunya-Europa. 
Aquestes activitats es complementen 
amb la visita guiada gratuïta i les 
exposicions que trobareu a l’agenda. 
Més informació a www.museuexili.cat 

 

EXPOSICIONS 
PORXOS DE CAN LAPORTA 

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
ha publicat un fulletó amb les 
exposicions que es duran a terme als 
Porxos de Can Laporta, fins al 
desembre de 2015. 
Fins al 25 de setembre, a Can Laporta, 
tindrem les pintures d’Amada Rubio. Tot 
seguit, als Porxos, pintura i escultura de 
mARC’o Pujol; la Diputació de Girona 
ens portarà la seva mostra “La 
Mancomunitat”; i per tancar l’any, 
diferents artistes presentaran i 
representaran  tot un conjunt per gaudir 
i despertar sentits, sentiments i 
emocions. 



 

 

 

 

 

 
Divendres 4 
17 h - HOQUEI. Jornada participativa. 
Obert a tothom  
Lloc: Poliesportiu municipal 
Organitza: Club Patí Jonquerenc / Activitat 
de la Setmana de l’Esport 
 

19h - INAUGURACIÓ de les 
EXPOSICIONS: 
“El simbolisme de les línies” de 
Jaume Mach 
“La segona joventut” d’Amada Rubio 
XVI Concurs Fotogràfic de l’Albera 
Cursos de Can Laporta (punta de 
coixí i manualitats) 
Lloc: Can Laporta          
 

22 h - PREGÒ DE FESTA MAJOR a 
càrrec de l’ACEJ Natació, amb motiu 
del seu 40è aniversari 
“Portem la piscina a la plaça” 
Lloc: plaça de l’Ajuntament  
 

23.30 h - NIT DE MÚSICA JOVE amb 
els grups The Blackiss, Banana 
Beach i Dj Coconuts 
Lloc: plaça Nova   
Dissabte 5 
FUTBOL (durant tot el dia) 
Partits d’infantils, alevins i cadets 
Lloc: Camp de futbol municipal 
Organitza: Unió Esportiva La Jonquera / 
Activitat de la Setmana de l’Esport 
 

11.30 h - JOCS DE CUCANYA amb la 
Creu Roja 
Lloc: plaça Nova 
 

12 h - PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“Hem guanyat, Hem perdut”, de Marc 
Gafarot, a càrrec de Sònia Martínez 
Juli, alcaldessa de la Jonquera.         
Lloc: Biblioteca Carles Bosch de la 
Trinxeria 
 

15 h - CAMPIONAT LOCAL DE TIR AL PLAT 
Lloc: Camp de Tir del Mas Oliva 
(Capmany). Al matí hi haurà entrenament. 
No cal inscripció prèvia; cal tenir llicència 
d’armes. 
Organitza: Societat de Caçadors / Activitat 
de la Setmana de l’Esport 
17 h – TEATRE FAMILIAR amb 
l’espectacle, ALONE a càrrec de la 
Cia. Sebas 

Funció prèvia a l’estrena que es veurà 
properament a Girona 
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. 
 

18.30 h - CORREFOC amb la Colla 
Infantil dels Diables d’en Pere Botero 
(Salt), la colla dels Diables i Bruixes 
del Riberal (Bao) i els Banyetes de 
l’Albera. 
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer 
Major, plaça Àrias Comellas, carrer Àrias 
Comellas i passeig del riu. 
 

19.15 h - CONCERT DE FESTA 
MAJOR amb l’Orquestra Titanium  
Lloc: plaça Nova   
 

22 h - CORREFOC amb els Diables 
d’en Pere Botero (Salt), els Diables i 
Bruixes del Riberal (Bao), els Diables 
de l’Albera, acompanyats pels 
Tambors dels Diables d’en Pere 
Botero, dels Diables i Bruixes del 
Riberal i dels 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. 
 

23 h - BALL de Festa Major amb 
l’Orquestra Titanium  
A continuació, Rock & Roll amb el 
grup Eslabon Perdido i fi de festa 
amb la Discomovil Moulimix 
Lloc: plaça Nova   
Diumenge 6 
ACTE CENTRAL DEL 40è 
ANIVERSARI DE L’ACEJ NATACIÓ 
10 a 20 h - Exposició de fotos, medalles 
i records dels 40 anys del club. 
11 h - Inscripció cursa de relleu. 
12 h - Cursa de relleu 25 m nedadors, 
màsters, veterans ... 
14 h - Dinar de germanor i celebració 
dels 40 anys del club. 
Lloc: Piscina Municipal 
Preu: 12 €. Venda de tiquets a Can 
Laporta i a la piscina. 
Organitza: ACEJ – Natació / Activitat de 
la Setmana de l’Esport 
 

10 h - XII TROBADA DE PUNTAIRES  
Lloc: carrer Major (durant el matí) 
 

11 h Entrega del premi a la puntaire en 
actiu de més edat de l’Estat Espanyol 
a la jonquerenca, Margarita Duran.  
 

11 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   
 

11 h - JOCS DE CARRER: Cargot de 
Joc, a càrrec de l’Associació GUIXOT 
DE 8. 
Lloc: carrer Major 
Gentilesa de GBI Serveis SAU 
 

12 h – ESPECTACLE DE CARRER 
amb Babies de la Cia Fadunito 
Recorregut: carrer Major i voltants 
 

12.30 h - SARDANES amb la Cobla 
Vila de la Jonquera   

Lloc: carrer Major, davant la Societat 
 

17 h - FUTBOL: partit de lliga UE LA 
JONQUERA – FC MATARÓ 
Lloc: Camp de futbol municipal 
 

19 h - ACTIVITAT AL ROCÒDROM 
Lloc: Rocòdrom municipal 
Organitza: Centre Excursionista 
Jonquerenc / Activitat de la Setmana de 
l’Esport 
 

20 h - ACTE DE CLOENDA DE LA 
SETMANA DE L’ESPORT / XXIV 
FESTA DE L’ESPORT 
Lliurament d’obsequis als participants 
de la setmana de l’esport i lliurament de 
trofeus als esportistes destacats durant 
la temporada 2014 / 15. 
Lloc: Rocòdrom municipal 
 

22 h - HAVANERES amb Mar d’Amunt  
Hi haurà cremat per tothom 
Lloc: plaça Nova 
Dilluns 7 
16.30 h - XERINGADA per als més petits 
Lloc: plaça Nova 
Organitza: AMPA de l’escola 
 

MASTERCLASS de Balance i 
Tonificació a càrrec de Torremirona 
Sport & Spa i Fitnessalud 
18 h Tonificació / 18.30 h Balance / 19 h 
Tonificació / 19.30 h Balance 
Tonificació: Activitat d’intensitat mitjana – 
alta, no coreografiada, on l’objectiu serà 
tonificar la musculatura de tot el cos, a 
través d’exercicis dirigits i adaptats al 
nivell dels diferents usuaris. 
Balance: Activitat d’intensitat baixa – 
mitjana, que consta de diferents disciplines; 
ioga, tai-xi, pilates i estiraments. 
Es recomana portar roba i calçat esportiu. 
Aquestes són dues novetats del programa 
de cursos de Can Laporta.  
Lloc: plaça de l’Ajuntament 
 

19 h - GLOPS D’ART a la Biblioteca, 
amb David Molas, Dolors Caballero, 
Carles Gorris, Enric Puigsegur, Joan 
Vilarrasa i Luca Leonardi. A partir de 
la degustació de vi de la zona dels 
Aspres, ens endinsarem en diferents 
formes d’expressió artística: pintura, 
literatura i música. 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Nota: l’aforament és limitat. Cal inscriure’s 
a la Biblioteca.  
 

22 h - CERCAVILA amb els 
Trabucaires de l'Albera   
Recorregut: carrers de la Vila  
 

22.30 h - BALL amb l’Orquestra Gerunda 
Lloc: plaça Nova 
Dimarts 8 
10.45 h - CERCAVILA de Festa Major 
amb la Cobla Vila de la Jonquera 
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer 
Major, Església   
 

11 h - OFICI SOLEMNE amb l'Orfeó 
Jonquerenc, presidit pel Bisbe de 
Girona, Sr. Francesc Pardo.  
Lloc: Església de Santa Maria   
 

12 h - ANIMACIÓ INFANTIL amb 
l’espectacle Atlètic Pànxing Gim de la 
Cia. d’espectacles Pa Sucat  
Lloc: plaça Nova  
 



 

 

 

 

 

13.30 h - TRES SARDANES amb la 
Cobla Vila de la Jonquera  
Lloc: plaça de l’Ajuntament  
 

17 h - 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. 
 

18 h - AUDICIÓ DE SARDANES amb 
la Cobla Vila de la Jonquera  
Lloc: carrer Major, davant la Societat 
 

20 h - Concert amb els alumnes i 
professors de l’Escola Municipal de 
Música 
Lloc: Plaça Nova 
 

21.30 h - TEATRE. El grup de teatre 
local Teiatru representarà l’obra AIXÒ 
NO ÉS VIDA 
Lloc: Plaça darrera Església 
Dijous 10 
19h - Presentació del monogràfic 
“Frontera i exilis a les comarques 
gironines  (1923-1945)” de la Revista 
de Girona, número 292 (setembre – 
octubre de 2015), amb la intervenció del 
coordinador del monogràfic, Arnau 
González i Vilalta, i dels representants 
Institucionals de la Diputació de Girona i 
del Museu Memorial de l’Exili. 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili 
 

21h - HOQUEI: partit amistós entre el 
SHUM Maçanet – Selecció espanyola 
Sub 20 
Lloc: Poliesportiu municipal 
Organitza: Club Patí Jonquerenc 
Divendres 11 
10 h - CERCAVILA amb els Grallers 
de l’Albera 
Recorregut: carrers de la Vila   
 

10:30 h - ACTE INSTITUCIONAL DE 
LA DIADA. TROBADA DE SUPORT A 
LA VIA LLIURE A LA REPÚBLICA 
CATALANA 
L’ANC convoca a tots els vilatans i 
vilatanes a la plaça de l’Ajuntament per 
tal de donar suport a l’acte que tindrà 
lloc a la tarda a Barcelona. 
Actuació de l’Orfeó Jonquerenc 
Parlaments: ANC la Jonquera i 
Alcaldessa de la Jonquera  
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
 

11.30 h - Concentració i sortida cap a 
Barcelona per assistir a l’acte VIA 
LLIURE A LA REPÚBLICA 
CATALANA - 27º09’2015’’ ON TOT 
COMENÇA 
Cal inscripció prèvia. 
Lloc: Institut de la Jonquera    
Organitza: Assemblea Nacional Catalana    
 

12.30 h - TRES SARDANES amb la 
Cobla Vila de la Jonquera 
Lloc: plaça de l’Ajuntament 
 

18.30 h - AUDICIÓ DE SARDANES 
amb la Cobla Vila de la Jonquera 
Lloc: plaça Nova  
  
 

SETMANA DE L’ESPORT 
De l’1 al 6 de setembre 

Dimarts 1 
TENNIS TAULA (obert a tothom) 
Hora: a partir de les 19 h 
Lloc: Sala polivalent 
Dimecres 2 
TORNEIG DE TENNIS TAULA 
Hora: a partir de les 19 h 
Lloc: Sala polivalent 
Dijous 3 
MINI FESTIVAL DE PATINATGE 
Hora: 18 h 
Lloc: Poliesportiu municipal 
En acabar, tothom qui ho desitgi, 
podrà patinar. 
Dies 4, 5 i 6 
Per saber les 
activitats previstes, 
vegeu el programa 
de la Festa Major, 
que trobareu en 
aquest butlletí. 

 

MARGARITA DURAN, la 
puntaire en actiu de més edat de 

l’Estat Espanyol 
La jonquerenca de més edat, la 
Margarita Duran, ha resultat 
guanyadora del VIII Concurs “La 
encajera más mayor de España” 
convocat a través del facebook per 
Bolillos Carmelo Badalona i el Grupo 
Encajes de Bolillos y tul Raquel M. 
Adsuar. 

 
La Margarita, de 102 anys, passa les 
estones amb la lectura i els boixets, 
tècnica en la que es va iniciar de 
petita i que va recuperar a partir dels 
90 anys quan, de la mà de la Dolors 
Dalfau, es va unir al grup de les 
Puntaires de la Jonquera. 
Aquest diumenge dia 6 de 
setembre a les 11 h, amb motiu de 
la XII Trobada de Puntaires de la 
Jonquera, els organitzadors, 
Bolillos Carmelo Badalona i el 
Grupo Encajes de Bolillos y tul 
Raquel M. Adsuar, li faran entrega 
del premi consistent amb un lot de 
productes del boixet. Acte en el que 
també serà anomenada Presidenta 
d’honor del grup a Facebook. 

 

CURSOS DE CAN LAPORTA 
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament ha 
publicat un fulletó amb els cursos i tallers 
organitzats des de Can Laporta per a 
persones de totes les edats. 
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 14 de setembre: Inscripcions 

per als alumnes que us vulgueu apuntar al 
mateix curs que fèieu la temporada 
passada. 
 Dijous 17 de setembre: Inscripcions 

per als nous alumnes o alumnes de la 
temporada anterior que us vulgueu 
apuntar a nous cursos. 
Us recordem que, dilluns dia 14 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 
 

 

PUNT I FINAL A LES ACTIVITATS 
DE LLEURE D’ESTIU 2015 

Un total de 89 participants, 12 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, ens hem endinsat al nostre 
“El gran museu” i hem fet activitats 
relacionades amb les diferents sales: 
art, astrologia, mineralogia, moda i 
cinema, entre d’altres. Cal destacar la 
sortida a Aquabrava del passat 22 de 
juliol i la sortida a la Fageda d’en Jordà i 
el Museu dels Volcans del 26 d’agost.  

 
Vam acabar les activitats amb una festa 
de cloenda amb inflables a la piscina.  

Casal de lleure - estiu 2015 
 

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 2015. El fulletó 
inclou una àmplia varietat de 
possibilitats: cursos, tallers, excursions, 
dinars, etc., pensades per 
complementar les estones de lleure, 
que esperem trobeu interessants. 

 



 

 

 

 

 

 

L´ADF DE LA JONQUERA 
NECESSITA VOLUNTARIS 

 
 

Interessats, poseu-vos en contacte 
amb en Jaume Sabiol al 639187928. 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE LA JONQUERA 

L'EMJ, 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: clàssica, flamenca, jazz, 
heavy metal i pop rock. Aquesta 
riquesa d'estils fa que l'oferta de 
l'escola sigui 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 (de 9 a 13 anys) 
APROFUNDIMENT 
ADULTS 
 

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 
CLASSES COL·LECTIVES DE FLAMENCO  
Professor: Xavier Ballesteros 

 

Matriculació curs 2015-2016:  
A partir de l'1 de setembre, de 17 a 20 h 
El curs s’iniciarà el 14 de setembre  

escolamusica@lajonquera.cat 
Tel. 972 55 57 13 

 

Vine i participa als 
actes del 40è 
aniversari del nostre 
club!!! 
Ens toca organitzar-
ho però estem aquí 
perquè tots vosaltres, 
nedadors, nedadores, 
entrenadors, entrenadores, i membres 
de totes les juntes ho heu fet 
possible!!!! 
Celebrem- ho tots junts!!!! 
No faltis al dinar commemoratiu a la 
Piscina Municipal de La Jonquera el 
proper 6 de setembre. 
T' hi esperem!!!  
Tu també fas 40 anys!!!! 

 

AGENDA CULTURAL 
 Fins al 13 de setembre 

EXPOSICIÓ: EL SIMBOLISME DE LES 
LÍNIES, de Jaume Mach 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari de visita: feiners de 10.30 a 
13.30 h i de 18 a 21 h. Dissabtes i 

festius d’11 a 13.30 h. Els dies de Festa 
Major (5, 6, 8 i 11 de setembre) d’11.30 
a 14 h. 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Fins al 26 de setembre 

EXPOSICIÓ: LA SEGONA JOVENTUT, 
d’Amada Rubio 
Lloc: Can Laporta (1a planta) 
Horari de visita: feiners de 17 a 20 h. 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 

 

EXPOSICIONS 
MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI 
 Fins al 27 de setembre 

Contes infantils de la guerra 
 Fins al 4 d’octubre 

Testimonis de Mauthausen. 70 anys 
d’història i memòria dels camps 
 Fins a l’11 de novembre 

ASSAIG/ST 1909-1919, de Gonzalo Elvira 
Més informació a www.museuexili.cat 

 De l’1 al 8 de setembre 
AMPLIACIÓ OBERTURA DE LA 
PISCINA MUNICIPAL 
Horari: d’11 a 18 h 
 Dijous 10 de setembre 

NIT D’HIPNOSI amb German 
Reherman 
Lloc: plaça Nova 
Hora: 22.30 h 
Preu: gratuït 
Organitza: UE la Jonquera 
 Divendres 18 de setembre 

PRESENTACIÓ del llibre 
“Confidències i altres pecats”, del 
Doctor Joan Llauró. Tot seguit, 
presentació de la  ONG “Ajut per als 
nens de Nicaragua”,  promoguda pel 
mateix Doctor Llauró. 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Hora: 18.30 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Dimecres 23 de setembre 

TALLER DE TXAPES 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Hora: 17 h 
Inscripcions a la Biblioteca d’11 a 13 h i 
de 14 a 20 h. Places limitades. 
Organitza: Biblioteca C.Bosch Trinxeria 
DONACIÓ DE SANG 
Lloc: S. Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: de 18 a 21 h 
Organitza: Germandat Donants de Sang 
 Divendres 25 de setembre 

CLUB DE FEINA 
Lloc: Can Laporta 
Hora: de 9 a 10.30 h 
Organitza: CCAE i Aj. de la Jonquera 
 Del 25 de setembre al 23 d’octubre 

EXPOSICIÓ: ESFORÇ, pintura i 
escultura de mARC’o Pujol Busquets 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari de visita: feiners de 17 a 20 h 
Inauguració 25 de setembre a les 19 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Dissabte 26 de setembre 

TRAVESSA A PORTBOU CAMINANT 
"NON STOP " 
Sortida: 23 h davant de la Societat 

Durada aproximada: 15 h 
Cal dur menjar i beguda per a tot el 
recorregut (autosuficiència); hi haurà un 
únic avituallament al Coll de Banyuls. 
Material obligatori: llum frontal amb piles 
de recanvi, paravents i manta tèrmica. 
Activitat no competitiva; nivell dificultat: alt. 
Més info: David Baserba 647430979 
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc 
 Diumenge 27 de setembre 

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 5 de setembre 
12 h – Juvenil 
UELJ – LLANÇÀ B 
16 h – Aleví 
UELJ – BASE ROSES B 
16 h – Infantil 
UELJ – BASE ROSES B 
18 h – Partit de veterans 
HOQUEI 
Diumenge 6 de setembre 
16 h – Infantil 
CP JONQ. – SHUM 
17 h – Juvenil 
CP JONQ. – SHUM 
18 h – Sènior 
CP JONQ. – Combinat 
Dijous 10 de setembre 
21 h – partit amistós 
SHUM Maçanet – Selecció espanyola 
Sub-20 
Dissabte 12 de setembre 
Presentació de tots els equips del CPJ 
temporada 2015-16 
15 h – Iniciació B 
CP JONQ. – FIGUERES B 
16 h – Iniciació A 
CP JONQ. – FIGUERES A 
17 h – Escola  
18 h – Fèmines 
19.15 h – Presentació de tots els equips  
19.30 h – Sènior 
CP JONQ. - CASSANENC 
Dissabte 19 de setembre 
15 h – Prebenjamí 
CP JONQ. – GIRONA CH 
16 h – Infantil 
CP JONQ. – GIRONA CH 
17 h – Aleví 
CP JONQ. – BLANES HFC 
18.15 h – 1a Catalana femení 
CP JONQ. – VILASSAR HC 
19.30 h – 2a Catalana 
CP JONQ. – CALDES DE MALAVELLA 
Dissabte 26 de setembre 
15 h – 2a Catalana Femení 
CP JONQ. – CP FOLGUEROLES 
16.30 h – Benjamí 
CP JONQ. – CHP OLOT 
17.30 h – Juvenil 
CP JONQ. – SHUM Balder Tecnica 
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