
 

 

 

 

 
 
 

DIADA DE LA POLICIA LOCAL 
DE LA JONQUERA 

El proper dissabte 2 d’abril 
celebrarem, per primera vegada a la 
Jonquera, la Diada de la Policia Local.  
És norma en els diferents cossos i 
forces de seguretat, celebrar aquest 
tipus de festa que commemora alguna 
efemèride o aniversari. En el nostre 
cas, es commemora la creació, per 
part de la corporació municipal, 
essent  alcalde el sr. Joan Monjonell i 
Pérez, i de la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya, de la Policia Local de la 
Jonquera el dia 2 d’abril de 1987.  
El conveni regulador de les condicions 
de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de la Jonquera, i el 
Reglament de recompenses i 
distincions de la Policia Local,  
estableixen que es poden atorgar 
felicitacions públiques i privades.  
Aprofitant la celebració d’aquesta 
Diada, commemorarem els 24 anys 
de creació de la Policia Local. Es 
concediran medalles d’antiguitat als 
agents Ma Carmen Cabrera Pimentel, 
Manel Garcia Vallmajó, Lluïsa Santos 
Carbonera i medalla de reconeixement 
a l’antic cap de la Policia Local sr. 
Albert Brunet i Bragulat.  
Així mateix, en reconeixement pels 
anys de servei a la Jonquera i per la 
llarga trajectòria de servei a la 
comunitat, es lliurarà medalla al sr. 
Emilio José Rodríguez Galán, capità 
de la Guàrdia Civil en la reserva.  
Com a reconeixement per les 
diferents operacions relacionades 
amb el tràfic de drogues i per l’estreta 
col·laboració amb la Policia Local es 
lliura felicitació individual a diferents 
caps i guàrdies de la comandància de 
Girona. Així mateix, es farà entrega 
de diferents felicitacions individuals i 
col·lectives a diferents membres dels 
cossos de la Policia Nacional, Guàrdia 
Civil i Mossos d’Esquadra, per la 
coordinació i treball en conjunt i 
resolució de casos,  de tots els cossos 
i forces de seguretat de la Jonquera. 

CIRCULAR INFORMATIVA 
POLICIA LOCAL 

Amb motiu de la finalització de les 
obres a l’avinguda Carles Bosch de la 
Trinxeria es va passar nota 
informativa als veïns demanant la 
seva col·laboració amb els 
estacionaments incorrectes, havent 
obtingut resultats poc satisfactoris ja 
que algunes persones continuen 
estacionant els seus vehicles en llocs 
no autoritzats. 
Per tant, aquest ajuntament us 
comunica que, a partir del primer de 
març, es denunciaran els vehicles 
estacionats als llocs prohibits del c. 
Bosch Trinxeria, i de la urbanització 
Carme-Caví, especialment al damunt 
de les voreres i passos de vianants. 
També s’actuarà amb contundència 
als vehicles que s’estacionin a la 
placeta davant del CAP, lloc que serà 
senyalitzat properament. 
Novament agraïm la vostra 
col·laboració per millorar la mobilitat 
de tots els usuaris de la via i respectar 
els valuosos treballs efectuats per 
millora de tots. 

 Policia Local de la Jonquera 
 

 

POSEM NOM 
A LA LLAR D’INFANTS! 

La nostra Llar d’Infants no té cap 
nom que l’identifiqui, simplement és 
la Llar d’Infants de la Jonquera i és 
per això que des de la mateixa Llar, 
les educadores, l’AMPA i 
l’Ajuntament, hem pensat que estaria 
bé implicar a tots els jonquerencs i 
jonquerenques perquè proposessin 
un nom. 
Fins a final d’abril, tothom qui ho 
vulgui, es podrà adreçar a la Llar, on 
trobarà una bústia per desar el nom. 
El mes de maig donarem a conèixer 
el nom escollit i el Consell d’Infants, a 
través d’un concurs obert als 
alumnes de primària, s’encarregarà 
de fer el logotip que més li escaigui. 
Animeu-vos, esperem els vostres 
suggeriments!  
 

AGENT CÍVIC 
Amb motiu de les campanyes 
endegades per la Generalitat de 
Catalunya per a la creació de llocs de 
treball, des de l’Ajuntament de la 
Jonquera, es va decidir concórrer a la 
darrera convocatòria de 2010 per a la 
contractació, entre d’altres, d’un agent 
cívic. 
La seva principal tasca ha estat la 
d’informar als vilatans del compliment 
de les ordenances municipals 
(convivència ciutadana,  medi ambient,  
neteja,  selecció de les deixalles, etc.), 
que sovint, per desconeixença o 
incivisme no utilitzem bé, fet que pot 
provocar molèsties als veïns o 
despeses econòmiques que ens 
afecten a tots. 
Per altra banda, també s’ha encarregat 
de detectar qualsevol incident i/o 
anomalia dels serveis municipals i 
mobiliari urbà, així com de recollir les 
queixes i suggeriments dels vilatans 
per tal d’apropar l’ajuntament als 
ciutadans. 
Durant aquest sis mesos d’actuació, 
s’han dut a terme diverses accions 
(control d’embornals embossats, 
inventari de contenidors, control de 
parabòliques, etc.) entre les quals 
destaquem: 
- La prohibició d’estendre roba en 
façanes que donen a la via pública 
(Ordenança municipal de convivència 
ciutadana i via pública).  
- La prohibició de passejar el gos en 
parcs infantils, zones esportives, 
enjardinades, etc., de lligar-lo al 
mobiliari urbà i, evidentment, 
abandonar-lo. També es recorda que 
s’ha de recollir les caques, portar-lo 
sempre lligat, registrar-lo i posar-li el 
xip (Ordenança municipal sobre 
tinença d’animals domèstics). 
Aquests fets s’han fet públics als 
jonquerencs i jonquerenques 
mitjançant una circular informativa i un 
tríptic, respectivament. Es recorda que, 
en cas d’incompliment, aquesta 
alcaldia ordenarà l’inici dels expedients 
sancionadors corresponents, els quals 
comportaran la imposició d’una multa. 



  
 

 

 

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI  
El consorci del MUME durant aquest 
mes organitza un seguit d’actes que 
es descriuen a continuació: 
1) 9 d’abril de 2011, a les 19 h al 
Centre Cívic Ca l’Herrero (Méndez 
Núñez, s/n, Portbou) 
Presentació del llibre: Rosa Sala 
Rose, La penúltima frontera. Fugitivos 
del nazismo en España. 
El llibre el presentaran l’autora Rosa 
Sala Rose i Josep Calvet (historiador 
i tècnic del Memorial Democràtic). A 
l’acte també hi intervindran Antoni 
Vega (alcalde de Portbou i 
vicepresident segon del Consorci del 
MUME),  Joan Gubert (regidor de 
Cultura de l’Ajuntament de Portbou)  i 
Jordi Font Agulló (director del 
MUME). 
Acte emmarcat en el quadre de 
prefiguració de l’Espai Memorial 
Walter Benjamin de Portbou. 
2) 24 d’abril de 2011, a les 11.30 h, a 
la Societat “La Unió Jonquerenca”, 
“La maleta de l’Agustí” (Obra de 
teatre amb titelles per a públic 
familiar). Una producció de Farrers 
brothers i Cia amb el teatre de 
l’Aurora d’Igualada. 
Espectacle inspirat en un petit 
fragment de la vida del fotògraf català 
Agustí Centelles (1909-1985). Durant 
el seu exili a França, Agustí Centelles 
va emportar-se una maleta amb 4000 
negatius de les fotografies que havia 
realitzat durant la Guerra Civil. Aquest 
testimoniatge imprescindible es va 
poder salvar gràcies al fet que 
Centelles va amagar la maleta en 
unes golfes de la casa d’uns amics de 
Carcassona. No serà fins al 1976, 
després de la mort de Franco, que el 
fotògraf podrà recuperar la maleta.  La 
proposta escènica transcendeix la 
història individual de Centelles i 
esdevé una reflexió general sobre les 
actituds davant de situacions 
dominades pel conflicte i atapeïdes de 
dificultats. 
En col·laboració amb el Centre 
Cultural de l’Albera “Can Laporta”. 
3) 30 d’abril de 2011 
Al MUME, 
11 h, 
Presentació 
del llibre : 
Felip Solé / 
Grégory 
Tuban, 
Camp 
d’Argelers 
1939-1942. 
El llibre el 
presentaran els dos autors Felip Solé 
(director, realitzador i guionista, TV3) i 

Grégory Tuban (periodista i 
historiador). A l’acte també hi 
intervindran Jordi Cabezas (alcalde 
de la Jonquera i president del 
Consorci del MUME)  i Jordi Font 
Agulló (director del MUME). 
12.30 h, a la sala d’exposicions 
temporals, inauguració de 
l’exposició itinerant: “Símbols de 
Franco” 
Es tracta d’un exposició promoguda 
pel Memorial Democràtic. L’origen de 
la mostra rau en el fet que la dictadura 
franquista copsà l’espai públic com 
una amenaça latent que calia 
controlar –era el lloc on els ciutadans 
es podien trobar, agrupar, enraonar, 
conscienciar-se, manifestar les seves 
opinions, reivindicacions, etcètera–. 
En conseqüència, les autoritats 
franquistes s’esforçaren a regular i  
restringir l’ús d’aquest espai per part 
de la ciutadania. Malgrat tot, més de 
trenta anys després, s’observa encara 
arreu de l’Estat espanyol i –en menor 
mesura– a Catalunya, la pervivència 
d’aquests símbols del franquisme, 
aquestes icones antidemocràtiques 
permanents en edificis, monuments, 
cementiris, places i cruïlles de 
camins.  
Els objectius de la mostra són 
bàsicament dos: reflexionar sobre el 
que fou la simbologia de la dictadura i 
la seva permanència en l’espai públic 
democràtic; i la difusió del 
coneixement i la situació actual 
d’aquest símbols. 
L’acte d’inauguració comptarà amb la 
presència d’un dels comissaris de 
l’exposició, Jordi Guixé Coromines 
(historiador i cap de la Xarxa d’Espais 
de Memòria de Catalunya) 
A tots els actes l’entrada és lliure 

 
 

ACTIVITATS INFANTILS I 
JUVENILS – SETMANA SANTA  

El Punt Jove i el Consell dels Infants 
estan preparant un conjunt d’activitats i 
tallers per aprofitar el dies de descans 
escolar que hi haurà durant la propera 
Setmana Santa. 
Es faran campionats esportius, tallers de 
bunyols, 
aprendrem 
a fer un 
blog, festa 
dj’s i un 
munt de 
coses més. 
Durant els 
propers dies farem arribar a l’institut i a 
l’escola la informació i el calendari de 
totes les activitats previstes. 
 

 

CONSELL DELS INFANTS  
El passat dia 24 de març va tenir lloc 
la tercera trobada del Consell dels 
Infants. 
Els membres del Consell van fer una 
valoració molt positiva del tallers que 
es van fer durant la Setmana Blanca. 
En aquesta sessió també es va 
parlar de les possibles solucions que 
els infants veuen en relació als actes 
incívics del nostre poble, que van 
fotografiar en la darrera reunió i que 
van discutir a classe amb tots els 
seus companys. En general, creuen 
que la millor manera d’acabar amb 
aquests actes, seria la d’informar als 
infractors i de multar-los en el cas de 
ser reincident. Es va acordar que ells 
mateixos s’encarregarien de fer notar 
el seu malestar davant un acte incívic 
i n’informarien a l’Ajuntament. 
Es van acordar les activitats que es 
faran per Setmana Santa, un taller 
per fer el Blog del Consell dels 
Infants i un taller de brunyols. Però, 
sense cap mena de dubte, la 
proposta que més els va il·lusionar 
va ser la de Preparem una festa! 
Organitzarem una festa el proper 
mes d’abril, pels alumnes de cinquè i 
sisè, amb sessió de cinema i música 
als Porxos de Can Laporta. 
El Consell dels Infants també va 
organitzar un concurs de dibuix de 
Sant Jordi. La guanyadora ha estat la 
Maria Cabrera Cano de sisè. Aquest 
any el seu dibuix serà el que 
il·lustrarà el punt de llibre amb les 
activitats d’aquesta diada. Els 
dibuixos de tots els participants 
s’exposaran a Can Laporta. 

 
 

RECOMANACIONS SANT JORDI  
La Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria ens 
fa una sèrie de recomanacions per Sant 
Jordi,entre les quals podem trobar les 
següents: 
Llibres per a adults 
 - El poder, de Rhonda BYRNE, editorial 
Urano. L’autora d’El Secret ens mostra 
com crear tot allò que necessitem i com 
canviar allò que volem, només amb el 
poder que tenim dins nostre.  
- La dieta paleolítica, de Loren 
CORDAIN, editorial Urano. Una de les 
obres sobre nutrició més ben 
considerades que ens convida a 
recuperar la forma i la salut, amb una 
fórmula ancestral. 
- Escucha la voz del hielo, d’Angaangaq 
i Christoph QUARCH, editorial Urano. El 
missatge d’un dels homes més savis del 
poble esquimal que ens transmet 
valuosos impulsos per organitzar les 
nostres vides. 



  
 

 

 

- Pot semblar un accident. La novel·la 
negra i la transformació dels Països 
catalans, 1999-2010, de Sebastià 
BENASSAR, editorial Meteora. Un assaig 
ben documentat, amb capítols temàtics i 
annexos enriquidors d’un prolífic 
periodista, crític literari i novel·lista. 
- La tendresa del paper higiènic. Relats 
per al bon caganer, de Josep Maria 
PORTAVELLA, editorial Nus de Llibres. 
Un retrat de la nostra societat sota un 
prisma d’humor i tendresa a la vegada. 
Prop d’una setantena d’escrits curts ideals 
per gaudir-ne en la intimitat. 
- La taronja a terra, d’Olga XIRINACS, 
editorial Nus de Llibres. Poemes sobre la 
realitat vital que els anys ens conviden a 
passar.  
- Entre llibres i fogons, de Santi 
SANTAMARIA, editorial Nus de Llibres. 
Aquest llibre aplega 55 receptes que 
responen cadascuna a un fragment d’un 
dels 55 llibres que han marcat la literatura 
catalana del segle XX, entre Canigó de 
Jacint Verdaguer i Pà negre d’Emili 
Teixidor. 
Llibres infantils: 
- Les mosques de Sant Narcís, amb 
textos i il·lustracions de David GUÀRDIA, 
editorial Nus de Llibres. Ens convida a 
reviure una de les històries més 
explicades que evoca un temps de guerra 
i foscor. 
Un suggeriment per fer un regal diferent i 
original als més menuts de casa o per a la 
vostra parella: contes personalitzats de 
Sant Jordi Xevidom: 
www.boscdecontes.wordpress.com, per a 
encàrrecs: montse@xevidom.com o bé 
truqueu al 93 889 37 89. 

 

CULTURA URBANA 
El matí del proper dissabte 16 d’abril 
tindrà lloc a la zona esportiva (pista 
skate i entorn) una activitat juvenil que 
s’anomena “Cultura Urbana”. 

Organitzada per la Taula Comarcal de 
Joventut de l’Alt Empordà i el Punt 
Jove de la Jonquera, Cultura Urbana 
oferirà als joves que hi participin les 
següents activitats: concurs de 
graffitis, batalla de galls (competició 
entre dos o més persones que 
canten/ballen hip-hop), skate, 
sessions de dj’s i tallers varis. 
Per participar al concurs de graffitis, 
cal inscriure’s a Can Laporta fins al 
dia 8 d’abril. Trobareu més informació 
a www.empordajove.org 

PREMIS CARNAVAL 2011 
El passat diumenge 6 de març, els  
jonquerencs i jonquerenques vam 
celebrar la diada de Carnaval, una 
jornada que sempre compta amb 
molta participació a la nostra vila. 
 

Aquest any, com sempre, l’èxit va ser 
rotund, sobre tot a l’hora del ball, on 
no s’hi cabia. Entre totes les 
disfresses participants, que eren 
moltes, la comissió de carnaval va 
haver de realitzar la, cada vegada 
més difícil, tasca d’escollir les 
guanyadores.  
 

 
 

Finalment i després de molt deliberar 
aquesta decisió, les disfresses 
premiades varen ser les següents: 
Millor disfressa individual: 

PIPI LANGSTRUMPF (infantil) 
LA REGADORA (adult) 

Millor disfressa grup: 
CIRC LO MATO (1r classif.) 

MARINERS I PIRATES (2n classif.) 
LES 3 BESSONES, LES RATES I LA 

BRUIXA AVORRIDA (3r classif.) 
ANDALUSES I TOREROS (4t classif.) 

SHREK (5è classif.) 
NINOTS DE NEU (6è classif.) 

 
 
 

 
 

LIPDUB DE L’INSTITUT 
 

L’Institut de la Jonquera s’ha sumat a 
la moda que circula per internet de 
crear videos musicals realitzats per 
un grup de persones que 
sincronitzen els seus llavis, gestos i 
moviments amb una cançó, el que 
s’anomena “lipdub”. 
 

Val realment la pena, si voleu 
visualitzar-lo  només heu d’entrar al 
web: 
www.youtube.com/watch?v=Gx76h-
yTY9E 
 

 

AGRAÏMENT 
El grup "TEIATRU" de la Jonquera 
volem agrair a tots els jonquerencs i 
jonquerenques la gran acollida que 
ens vau fer el dia de la nostra 
presentació, amb la representació de 
l’obra "Un fànatic del Barça". 

 

Han estat molts mesos d'assajos, un 
gran esforç per part de tots, molts 
nervis previs a l'estrena, pànic dels 
actors: i si em quedo en blanc?... vols 
dir que la gent riurà?... els  
agradarà?... ai, quin ai que tinc!. Però 
tot ho vam veure recompensat amb el 
vostre caliu com a espectadors 
aquella tarda i això ens encoratja a 
continuar treballant per poder oferir-
vos una altra actuació ben aviat.  

Moltes gràcies a tots els que heu 
col·laborat i gràcies als que vareu 
venir a compartir amb nosaltres 
aquesta gran aventura, el teatre. 
Gràcies també al poble d'Agullana per 
la seva bona acollida al nostre grup 
en l'actuació del passat 27 de març, 
dia mundial del teatre.  

 
 
 

 

 
 

CAN LAPORTA 
HORARI DE SETMANA SANTA 

El Centre Cultural de l’Albera “Can 
Laporta” canvia l’horari durant la 
Setmana Santa.  
Així, els dies 19, 20 i 21 d’abril l’atenció 
al públic serà de 10 a 14 h. 

 

SETMANA CULTURAL AL PEÑUELAS 
Aquest any, l’escola dedica la tercera 
setmana cultural (de l’11 al 15 d’abril) al 
tema de LES ARTS, amb la intenció que 
els alumnes experimentin amb el món de 
la cultura: la visita al Museu d’Art, fer una 
representació teatral, visitar el taller 
d’Antonio Federico, conèixer monuments 
importants, etc.   
La setmana de les arts ha de despertar 
en els alumnes unes inquietuds, uns 
interessos i aficions que moltes vegades 
desconeixen i potser no tenen al seu 
abast. En definitiva, que prenguin 
contacte amb les diferents vessants de 
les arts i en gaudeixin, ja sigui com a 
protagonista o com a espectador. 
Divendres a les 17 h, hi haurà portes 
obertes per a tothom! 
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera i 
Ampa Josep Peñuelas 



  
 

 

 

AGENDA CULTURAL 
 

 Fins al 3 d’abril 
Exposició: “PAISATGES DE 
L’EMPORDÀ”, de Sònia Roggia. 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari de visita: de dilluns a divendres 
de 16 a 20 h  
Organitza: Regidoria de Cultura 
 

 Dissabte 2 d’abril 
DIADA DE LA  POLICIA LOCAL 
(Més informació a l’interior del butlletí) 
 

 Divendres 8 d’abril 
BORSA DE TREBALL 
Servei destinat a orientar i informar a 
persones que es troben en situació d'atur 
o volen millorar la seva situació laboral 
Lloc: Can Laporta - Hores convingudes 
Organitza: CCAE i Ajuntament Jonquera 
 
 

Taller: FEM CONFITURA D’AGLANS 
Amb els aglans que varem recollir, en 
Pere Sala ens ensenyarà a fer la confitura 
amb la qual elaborarem el pastís de la 
propera Diada de Catalunya. 
Lloc: Can Laporta 
Hora: de 18 a 20 h 
Activitat gratuïta, prèvia inscripció a Can Laporta 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 

 Del 8 al 24 d’abril 
Exposició: PASSIÓ I TRADICIÓ, 
fotografies de Rosana Vidal 

Lloc: Porxos de Can 
Laporta 
Horari de visita: dies 
11, 12, 13, 14, 15 i 18 
d’abril de 16 a 20 h; 
19, 20 i 21 d’abril de 

10 a 14 h; dissabtes de 16 a 19 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 

 Dissabte 9 d’abril 
PLAYBACK 
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 17 h 
Preu: nens de P3 a 6è de primària 2 €;        
adults 2,50 € 
Organitza: AMPA CEIP J.Peñuelas Río 
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera 
 

 Dilluns 11 d’abril 
SERVEI LOCAL ATENCIÓ FAMILIAR 
Servei d’atenció individualitzada (SAI) 
Hora: de 19 a 20.30 h (hores concertades) 
Escola de mares i pares, on es 
parlarà de la Intel·ligència emocional. 
Hora: de 21 a 22.30 h 
Lloc: Can Laporta 
Organitza: Regidoria de Benestar Social 
 

Presentació nova temporada 
“VOLUNTARIS PER LA LLENGUA” 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 19 h 
Abans de l’acte, aprofitant que ve Sant 
Jordi, farem un intercanvi de llibres a Can 
Laporta. Més informació en cartells a part. 
Organitza: Consorci de Normalització 
Lingüística, CCAE i Regidoria de Cultura 
 

 De l’11 al 15 d’abril 
SETMANA CULTURAL AL CEIP 
J.PEÑUELAS DEL RÍO. Tema: l’ART. 
Divendres a les 17 h, portes obertes per a tothom! 
 

 Dimecres 13 d’abril 
Excursió per a la gent gran: RUTA DE 
LA BOTIFARRA; 6 pobles = 6 
botifarres 
Sortida a les 7.45 h de la parada de bus 
de davant de l’IES. Parada per esmorzar 
(inclòs). Tot seguit iniciarem un recorregut 
per diferents localitats de la Selva, i a 
cadascuna recollirem una botifarra de 
diferent tipus, en carnisseries casolanes. 
Inscripcions a partir del 14 de març a les 
16 h a Can Laporta (places limitades) 
Preu: 50 € / Preu socis Casal Avi: 46 €  
Organitza: Casal de l’Avi 
 

 Dissabte 16 d’abril 
CULTURA URBANA 
Concurs de graffitis (cal inscripció a Can 
Laporta), baralla de galls, concurs 
d’skate i més activitats. 
A partir de les 10 h a la zona esportiva. 
Organitza: Taula Comarcal de Joventut 
de l’Alt Empordà i Punt Jove 
 

 Diumenge 17 d’abril 
BALL DE TARDA I BERENAR amb el 
músic ÀNGEL PUERTAS 
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 17 h 
Preu: 5 € 
Organitza: Regidoria de Benestar Social 
Col·labora: Casal de l’Avi 
 

 Dissabte 23 d’abril 

 
Al carrer Major, davant de la Societat, 
durant tot el dia trobareu PARADES DE 
LLIBRES i ROSES. 
A les 18 h, SARDANES amb la COBLA 
VILA DE LA JONQUERA 
(Us recordem que per Sant Jordi també 
estarà oberta l’exposició de la Rosana Vidal 
als Porxos de Can Laporta de 16 a 19 h) 
 

 Diumenge 24 d’abril 
VISITA GUIADA GRATUÏTA AL MUME 
Hora: 10 h 
Cal reservar lloc trucant al 972556533 o 
per mail a l’adreça info@museuexili.cat 
En cas que no hi hagi un mínim de 10 
persones inscrites, la visita s’ajornarà per 
al proper mes. 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
 

TEATRE per a tots els públics: LA 
MALETA DE L'AGUSTÍ, de Farrés 
Brothers i Cia. 
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 11.30 h 
Organitza: MUME 
Colabora: Can Laporta 
 

 Dimarts 26 d’abril 
DEMOSTRACIÓ PARC URBÀ SALUT 
Lloc: Plaça Catalunya (Barri del Carme) 
Hora: 10 h 
Organitza: Dipsalut i Àrea d’Esports 
 

 Dimecres 27 d’abril 
L’HORA DEL CONTE, sessió especial 
de Contes de Sant Jordi, amb “El 
Dractotcor, un drac diferent”, a  
càrrec de Bel contes. 

Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Hora: 17.30 a 18.30 h 
Preu: gratuït 
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria 
 

 Del 23 al 27 de maig 
Excursió a la Comunitat Valenciana: 
(Alcossebre, Burriana, Morella, 
Valencia, Deltebre) 
Preu: 300€ / Preu socis Casal Avi: 290€ 
Suplement habitació individual: 60 € 
Inscripcions del 4 d’abril al 4 de maig a 
Can Laporta de 16 a 20 h  
Organitza: Casal de l’Avi 
 

 Dissabte 30 d’abril 
11 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
Felip Solé / Grégory Tuban, Camp 
d’Argelers 1939-1942. 
12.30 h INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ: “Símbols de Franco” 
Lloc: MUME 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
(Més informació a l’interior del butlletí) 

 

AGENDA ESPORTIVA 
 

FUTBOL 
Aleví 3a divisió 
Dissabte 2 d’abril a les 12 h 
LA JONQUERA UE “A” – PENYA 
UNIONISTA FIGUERES “B” 
Dissabte 16 d’abril a les 12 h 
LA JONQUERA UE “A”–ESPLAIS CF “B” 
Benjamí promoció 
Diumenge 3 d’abril a les 11 h 
UE LA JONQUERA – U.E. CADAQUÉS 
1a Territorial 
Diumenge 10d’abril a les 17 h 
UE LA JONQUERA – BESALÚ 
3a Territorial 
Dissabte 2 d’abril a les 17 h 
UE LA JONQUERA - CISTELLA 
Dissabte 16 d’abril a les 17 h 
UE LA JONQUERA - SELVATANS 
 

HOQUEI 
Prebenjamí GR A 
Dissabte 9 d’abril a les 16 h 
CP JONQUERENC – HC RIPOLL 
Benjamí preferent 
Dissabte 9 d’abril a les 17 h 
CP JONQUERENC–SHUM GRUPO MAESTRE 
Aleví 
Dissabte 9 d’abril a les 18 h 
CP JONQUERENC – C.H. PATINS BLANES 
Juvenil 
Dissabte 2 d’abril a les 17.30 h 
CP JONQUERENC – GIRONA CLUB HOQUEI 
Dissabte 30 d’abril a les 17.30 h 
CP JONQUERENC – CENTRE D’ESPORTS 
ARENYS DE MUNT 
2a Catalana 
Dissabte 2 d’abril a les 19.30 h 
CP JONQUERENC–SHUM GRUPO MAESTRE 
Dissabte 16 d’abril a les 19.30 h 
CP JONQUERENC – GEIEG 
1a Catalana Femení 
Divendres 1 d’abril a les 18 h 
CP JONQUERENC – PATÍ HC SANT CUGAT 
Dissabte 9 d’abril a les 19 h 
CP JONQUERENC – CH ARENYS DE MAR 
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