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EL PER QUÈ DE TANTES OBRES JUNTES  
ALS CARRERS DE LA JONQUERA 

En el nostre programa electoral ja dèiem que la 
principal prioritat seria la millora de la qualitat 
urbana, amb un seguit de projectes que 
donarien una imatge renovada i moderna de la 
Jonquera. Dèiem també que participaríem en 
totes les línies de subvenció possibles de la 
Generalitat, Diputació i altres administracions, i 
que les obres de millora de carrers del municipi 
s’efectuarien SENSE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS DELS VEÏNS.  
Atenent aquestes premisses, i havent presentat 
a l’inici de legislatura, l’any 2007, els projectes 
de millora del carrer de les Alzines i dels carrers 
la Torre, Sant Miquel i Vell, al Pla Únic d’Obres i 
Serveis de la Generalitat, es va concedir 
subvenció per executar el projecte del c. Alzines 
pel 2009 i la Torre, Sant Miquel i Vell pel 2010. 
Posteriorment, l’any 2009, varem presentar el 
projecte de l’entorn de l’església parroquial a 
una subvenció Europea i al Pla de Barris.  Els 
fons europeus ens subvencionen el projecte del 
recinte emmurallat (entorns de l’església 
parroquial),  amb l’obligació d’acabar-lo abans 
de final de 2010.  Posteriorment, a finals de 
2008, se’ns va concedir una subvenció del Fons 
Estatal (Pla Zapatero)  per rehabilitar part de 
l’entrada sud de la Jonquera (c. Carles Bosch 
de la Trinxeria), també per executar durant el 
2009. La Diputació així mateix  ens ha concedit 
subvenció per a la millora de les voreres del 
carrer Horta d’en Geli, per justificar abans de 
maig de 2010.  
Un important volum de subvencions per obres 
que hem aconseguit de les diferents 
administracions, però que ens obliguen a 
executar en un temps  relativament curt, que ha 
fet i farà coincidir diferents obres en el mateix 
moment.  
Entenem que aquestes obres provoquen 
molèsties als veïns de la Jonquera, i que 
provisionalment  limiten el aparcaments i la 
circulació,  però que representaran una millora 
molt important i sense cap cost pels propietaris 
de cases i solars d’aquests carrers que es 
reformen. Aquesta ha estat i serà la línia 
d’actuació  d’aquest equip de govern.  
Per tal que els veïns coneguin la importància 
d’aquestes obres i l’esforç inversor de 
l’Ajuntament i de les diferents administracions 
que ens subvencionen, relacionarem l’obra 
pública que hem iniciat el 2009, que acabarem 
al llarg de l’any 2010, i el seu cost 
aproximat. Hem de significar que alguna obra, 

com la depuradora o el carrer Bosch de la Trinxeria  han gaudit  d’ una 
subvenció del 100%,  però per altres obres  les subvencions són del 50 al 
85%. La resta l’aporta l’Ajuntament amb fons propis.  
 

OBRES INCIADES/ACABADES EL 2009.  INVERSIÓ APROXIMADA. 
Depuradora 3.500.000 € 
c. Alzines 700.000 € 
c. Bosch de la Trinxeria  (fons  Zapatero)                 550.000 € 
c. Bosch de la Trinxeria (zona Creu Roja)                     150.000 € 
c. Bosch de la Trinxeria (zona Artigas i Garden)       130.000 € 
c. Horta d’en Geli  1a  fase                                              62.000 € 
c. Horta d’en Geli  2a fase                                              50.000 € 
Entorns del Cementiri i camí d’Agullana                       35.000 € 
Teulada escoles                                                           50.000 € 
Parcs infantils 55.000 € 
TOTAL INVERSIONS 2009 5.282.000 € 

 

OBRES A EXECUTAR EL 2010  (previsions)  
Carrers la Torre, Vell, Sant Miquel ( 1a fase)                  650.000 € 
Plaça de la Torre  (2a fase)                            350.000 € 
Col·lector i estació de bombeig Vilella 450.000 € 
Local Polivalent a la zona Esportiva (Pla Zapatero)      260.000 € 
Equipament Local Polivalent 50.000 € 
Millores Poliesportiu 40.000 € 
Millores cementiri 100.000 € 
Millores vies urbanes de la Jonquera i el Portús 200.000 € 
Parcs infantils 20.000 € 
Expropiació connexió c. Albera – Roc de Miradones 36.000 € 
Pistes de Tennis i Pàdel 100.000 € 
Adequació i millora Casal de l’Avi 90.000 € 
Mobiliari Sala d’Espectacles de la Societat 20.000 € 
TOTAL INVERSIONS PREVISTES 2010 2.366.000 € 

Amb un volum d’inversió de 7.648.000 € és normal que algunes de les 
obres coincideixin en el temps, amb més motiu si hem d’acomplir els 
terminis que ens obliguen les subvencions de les diferents 
administracions.  És important que  els jonquerencs i 
jonquerenques  coneguin que d’aquests 7.648.000 €,  5.286.000€  
procedeixen de subvencions o d’inversions fetes directament per altres 
administracions, com és el cas de l’Agència Catalana de l’Aigua amb la 
depuradora nova.  580.000 € són aportacions de particulars directament, 
com el cas del carrer Bosch de la Trinxeria (zona Artigas i Garden) o per 
mitjà de contribucions especials en el cas del col·lector i estació de 
bombeig de la zona comercial-industrial de Vilella i entorns. 
La inversió de l’Ajuntament serà de 1.682.000 €, que aportarem amb fons 
propis per venda de patrimoni i una part a crèdit concedit l’any 2009.    
Per l’equip de govern de l’Ajuntament de la Jonquera és un orgull poder 
presentar aquest volum d’obra pública, en uns anys de crisi generalitzada. 
El treball continuat i  la recerca d’ajudes i subvencions en totes les 
administracions,  ens permet tirar endavant projectes sense haver 
d’aplicar les contribucions especials a particulars,  que és la tònica 
comuna en la majoria d’ajuntaments.  
Com Alcalde m’ha semblat que tenia l’obligació d’explicar el per què de 
tantes obres juntes als carrers de la Jonquera,  i a part d’argumentar les 
disculpes als veïns que les pateixen, informar del seu cost i de la 
procedència de les inversions.   
Jordi Cabezas 
Alcalde



  
 

 

 

2a SESSIÓ CONSELL DELS 
INFANTS Curs 2009-2010 

El passat dia 25 de gener va tenir 
lloc la segona sessió del Consell 
dels Infants d’aquest curs 2009-
2010, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament.  

 
Els membres del Consell, 8 nens i 
nenes de 5è, 6è, 1r i 2n d’ESO, en 
Yordany Payano, la Sara 
Guerrero, la Clara Barragan, 
l’Adrià Pinto, la Melissa 
Benavides, en Pol Valls 
(secretari), l’Alejo López i la 
Sandra Wentzinger,  van elaborar 
el que serà el Reglament d’aquest 
consell, aportant les idees de tots 
els seus companys, prèviament 
treballades a classe. També es va 
fer l’elecció del logo del Consell 
dels Infants i el més votat, i per 
tant el guanyador, va ser el de la 
Pilar Cufí. 
Aprofito per 
felicitar a la Pilar i 
a tots els que hi 
van participar. La 
decisió no va ser 
gens fàcil, tenim una generació de 
joves artistes. 

Per a la propera sessió, el proper 
22 de març, es va determinar la 
feina que es durà a terme: un 
estudi i una enquesta sobre el 
reciclatge al nostre municipi i els 
tallers infantils que es faran en els 
propers mesos. 

En l’apartat de precs i preguntes, 
els membres van tenir l’oportunitat 
de preguntar a l’Alcalde i a les 
regidores temes relacionats amb la 
nostra vila, que havien treballat a 
les seves aules i on podien 
exposar les inquietuds de tots els 
alumnes que representen. 

L’experiència va ser molt positiva, 
els nens s’ho agafen amb moltes 
ganes i per nosaltres és tot un 
plaer poder compartir una estona 
amb ells. Des d’aquí, us animo a 
seguir treballant tan bé com ara i 
fins la propera! 

Raquel Fiol 
Regidora d’Ensenyament 
 
 
 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 
TEMPORALS DEL MUME 

El divendres, 5 de febrer, tindrà lloc 
el col·loqui “Mapes i cartògrafs en la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939)”. 
Els organitzadors són el Museu 
Memorial de l’Exili i el Grup d’Estudis 
d’Història de la Cartografia, els quals 
han comptat amb la col·laboració de 
l’ Institut Cartogràfic de Catalunya i el 
Memorial Democràtic / Direcció 
General de la Memòria Democràtica. 
Presentació del col·loqui: 
La Guerra Civil espanyola va donar 
lloc a la impressió d’una ingent 
quantitat de mapes militars, al dibuix 
de nombrosos plànols, croquis i 
vistes panoràmiques i a la realització 
de múltiples fotografies aèries dels 
diferents escenaris on es va dur a 
terme o on es pensava 
desenvolupar.  
Tota aquesta producció cartografia 
va ser obra d’un important  nombre 
de cartògrafs tant espanyols com 
estrangers. L’objectiu d’aquest 
col·loqui és presentar les principals 
recerques dutes a terme durant els 
darrers anys sobre aquesta temàtica 
pel Grup d’Estudis d’Història sobre la 
Cartografia (GEHC) i fer una crida a 
tots els geògrafs i historiadors 
interessats en aquest camp de la 
història de la cartografia i de la 
Guerra Civil espanyola a participar-
hi.   

Per a més informació sobre les 
inscripció consulteu al MUME, 972 
556533 i www.museuexili.cat. 

Així mateix, durant tot el mes de 
febrer es podrà veure al MUME 
l’exposició temporal “Manolo 
Valiente, testimoni fonamental del 
pas dels republicans pels camps de 
concentració francesos, “Del 
Barcarès a Bram i d’Argelers al 
Barcarès...  Un artista als camps de 
concentració (1939 – 1942)” 
 

 

CAN LAPORTA INFORMA 
Us volem informar que, aquest mes 
de febrer, hem tornat a iniciar les 
classes d’AERÒBIC els dilluns de 
20.30 a 21.30, després d’un petit 
descans provocat per la falta de 
professor. També us volem recordar 
que el curs de PILATES continua 
amb el mateix horari de sempre. Les 
inscripcions d’ambdós cursos resten 
obertes per a totes les persones 
interessades. 

Així mateix, cal fer-vos saber que, 
aquest mes hem hagut de suspendre 
el curs d’SPINNING per manca 
d’inscripcions (s’ha passat de 16 a 7 
alumnes). 
Durant aquest mes s’iniciarà un nou 
CURS DE CATALÀ BÀSIC - B1 
Dimarts i dijous de 20 a 21,45 h 
Començament el dia 23 de febrer. 
Aquest curs està adreçat a 
persones de llengua romànica, no 
catalanoparlants, que volen 
aprendre i millorar la comprensió i 
l’expressió oral de la llengua catalana. 
S’hi treballen les capacitats d’entendre 
el català i de parlar-lo. Tot i que el 
curs és gratuït, en el moment de la 
inscripció s’hauran d’abonar 25€ 
que seran destinats a la compra 
del llibre i material. 
Finalment, dir-vos que estem 
preparant el taller d’ANGLÈS PER 
VIATJAR, taller que esperem poder 
portar a terme properament.  
Animem a tothom que ho desitgi a 
inscriure’s als cursos i tallers 
programats.  
 

UNA SALA POLIVALENT A 
TOCAR DELS EQUIPAMENTS 

ESPORTIUS 
L’Ajuntament de la Jonquera ha 
decidit destinar 260.000 euros que 
els pertoquen en la segona 
convocatòria del fons estatal 
d’inversió local a un projecte 
llargament reivindicat per veïns i 
entitats: l’ampliació dels 
equipaments esportius i la 
construcció d’una sala polivalent. 
El que es farà és rehabilitar una 
nau de propietat municipal que hi 
ha al costat del pavelló  
poliesportiu i adequar-la com a 
sala polivalent. 
En els gairebé 500m2 que tindrà 
de superfície (un dels espais 350 
m2 i l’altre, 150 m2), s’hi encabiran 
una pista d’entrenaments esportius 
i un espai cultural per fer-hi 
diverses activitats.  
Sergi Aznar 
Àrea d’Esports 
 



  
 

 

 

FORMACIÓ VIRTUAL A 
DISTÀNCIA 

El Servei d'Ocupació de Catalunya, 
en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), posa en 
marxa una nova línia de formació 
telemàtica adreçada principalment a 
persones treballadores en situació 
d'atur.  

El programa e-formació UOC-SOC 
té com a finalitat oferir un ampli 
ventall de possibilitats formatives a 
través d'internet, mitjançant el qual 
un nombre significatiu de persones 
es pugui formar i millorar, així, les 
seves expectatives de trobar feina.  
 
El programa e-formació UOC-SOC 
consta de diferents cursos en unes 
50 especialitats diferents, d'entre 25 i 
125 hores de durada dins dels 
següents àmbits, entre d’altres: 
digital, lingüístic, recerca de feina, 
logística, informació i comunicació, 
turisme i relacions públiques 

Tots els cursos són sense cost per a 
les persones que s'hi inscriuen.  

Aquest programa compta amb el co-
finançament del Fons Social 
Europeu. 

Desenvolupament dels cursos 
Cada curs es farà a distància i de 
manera virtual dins el Campus de la 
UOC, amb l'assessorament 
permanent de professorat expert. 

L'alumne haurà de llegir els 
continguts de suport que trobarà a 
l'aula, llegir els missatges que s'hi 
vagin enviant, tant del professor com 
dels companys i participar en les 
activitats que es proposin. El seu 
seguiment comporta un compromís 
de treball diari d'aproximadament 
una hora i mitja. 

En finalitzar el curs, si se supera, es 
lliurarà un certificat de superació que 
acrediti la participació en el curs. 

Destinataris 
Aquesta formació s'adreça 
fonamentalment a persones 
treballadores en situació d'atur. Tot i 
així, algunes places podran destinar-
se a persones treballadores en actiu.  

Per poder-hi accedir, els treballadors 
en actiu haureu d’estar donats d’alta 
com a demandants de millora de 
feina a l’oficina del SOC més propera 
al vostre domicili. 

Per a més informació, inscripció i 
consultes, adreceu-vos al lloc web 
www.oficinadetreball.cat o al mail 
eformaciosoc@uoc.edu 

ANUNCI CONVOCATÒRIA 
PLAÇA 

L’Alcaldia-Presidència, mitjançant 
resolució de 30.12.09, aprovà 
convocar concurs oposició per a la 
contractació, amb caràcter fix, 
d’una plaça d’auxiliar-
administratiu (Grup C2 - 
Administració General), obrint un 
termini per a la presentació 
d’instàncies que, atès que encara 
no s’ha publicat l’edicte 
corresponent al BOP, es preveu 
finalitzi el 22 de febrer de 2010 (20 
dies a comptar des de l’endemà de 
la publicació). 

Per a més informació podeu trucar 
al 972.554.005 (secretaria) o bé 
consulteu la web municipal 
www.lajonquera.cat 
(convocatòries: bases íntegres). 

La Jonquera, 27 de gener de 2010.

L’alcalde, 
Jordi Cabezas i Llobet 

 
RESUM ESTADÍSTIC 2009 

BIBLIOTECA CARLES BOSCH 
DE LA TRINXERIA 

Durant el passat any 2009, la 
Biblioteca va tenir 7.106 visitants, 
dels quals 3.985 varen ser infants i 
3.121 adults. Hi va haver 4.971 
persones que es varen connectar a 
Internet, i es varen fer 4.649 
préstecs. També s’hi varen 
organitzar 108 activitats, amb un total 
de 3.284 participants. 
 
A banda d’això, la biblioteca informa 
que té a la disposició dels seus 
usuaris les novetats mensuals, més 
d’un centenar de revistes de temàtica 
ben diversa i els diaris: La 
Vanguardia, Avui, El Punt i Diari de 
Girona. 

A partir del mes de febrer, es posarà 
en funcionament el nou programa de 
gestió de préstec –Millenium- i caldrà 
fer-se un carnet d’usuari, gratuït, 
vàlid per a totes les biblioteques 
públiques de Catalunya. Només cal 
presentar el DNI/NIE/passaport per 
fer-vos-el i poder agafar en préstec 
fins a 20 documents, durant  30 dies. 

La biblioteca disposa de bústia de 
devolució que us permetrà tornar el 
material que tingueu en préstec, 
qualsevol dia i a qualsevol hora de la 
setmana. Tingueu  cura del material 
que torneu i poseu-lo dins d’una 
bossa o d’un sobre, per protegir-lo. 
 

Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 

ACTIVITATS PUNT JOVE PEL 
MES DE FEBRER 

Des del Punt Jove de la Jonquera 
s’han preparat una sèrie d’activitats 
pel mes de febrer. Totes elles estan 
pensades per tal de passar una bona 
estona amb tots aquells que hi 
estiguin interessats (majors de 12 
anys). Són les següents: 

Divendres 5: Fem broxetes de fruita 
amb xocolata calenta per berenar. 
Lloc: Porxos de Can Laporta. 
Horari: de 17 a 19 h 

Dimecres 10: Campionat de Poker. 
Lloc: Porxos de Can Laporta. 
Horari: de 16.30 a 19 h 

Divendres 19: Selecció de jocs 
esportius. 
Lloc: Patí IES. 
Horari: de 16.30 a 19 h 

Dimecres 24: Campionat de Wii amb 
obsequi per equip guanyador. 
Lloc: Porxos de Can Laporta. 
Horari: de 16 a 19 h 

Inscripcions a través del facebook 
(puntjovelajonquera) o bé per mail a 
puntjovelajonquera@hotmail.com 
fins al dia 20 de febrer.  
 

FELICITATS, ESQUERDA! 
Amb motiu de la publicació dels 
primers 100 números, l’Ajuntament 
de la Jonquera vol felicitar 
l’Esquerda de la Bastida i tot el seu 
equip per l’excel·lent tasca feta 
durant aquests anys. 

 
AGENDA CULTURAL 

 
 Fins al 21 de març 

Exposició: MANOLO VALIENTE 
del Barcarès a Bram i d’Argelers al 
Barcarès… un artista als camps de 
concentració (1939-1942) 
Lloc: MUME Museu Memorial de 
l’Exili 
Horaris de visita: de dimarts a 
dissabte de 10 a 18 h, diumenges i 
festius de 10 a 14 h, dilluns tancat 
Organitza: MUME Museu Memorial 
de l’Exili 
 
 Divendres 5 de febrer 

Col·loqui: MAPES I CARTÒGRAFS 
EN LA GUERRA CIVIL 
ESPANYOLA (1936-1939) 
Lloc: MUME Museu Memorial de 
l’Exili 
Preu: Gratuït. Preu del dinar pels 
inscrits: 15 € (cal avisar i pagar amb 
antelació) 
Organitza: MUME Museu Memorial 
de l’Exili 



  
 

 

 

 Dies 12 i 14 de febrer 
 

 
PROGRAMA D’ACTES 

 Divendres 12 
11 h Rua al carrer Major.  
Tema: LA BIODIVERSITAT 
Organitza: CEIP J.Peñuelas del R. 
i Llar d’Infants. Col·laboren les 
AMPES. 

15.30 h Portes obertes al pati del 
CEIP J.Peñuelas del Río, on els 
nens faran actuacions. 

 Diumenge 14 
12 h Cercavila de Carnaval amb 
els Xanquers de l’Albera i els 
Tambors de l’Albera. 
(Recorregut: la rua sortirà dels 
Porxos de Can Laporta, c. Major, 
Plaça de l’Ajuntament, c. Major, 
plaça Àrias Comellas i c. Major fins 
a la Societat). 

13 h Animació infantil amb en 
“Fefe i Cia.”, davant de la 
Societat. 

14 h DINAR POPULAR a la Sala 
de la Societat, obert a tothom i 
gratuït per a qui porti disfressa. Qui 
no vagi disfressat caldrà que 
compri un tiquet de 3€. 

MENÚ: Mongetes amb salsitxa de 
pams, pa amb tomàquet, fruita, 
aigua i vi. 

17 h BALL DE CARNAVAL amb 
el conjunt METROPOL 
Lloc: Sala de la Societat 
A la mitja part hi haurà concurs de 
disfresses, amb els premis 
següents: 
- MILLOR DISFRESSA 
INDIVIDUAL (infantil i adult) 

- 2 premis als MILLORS GRUPS 
(dues o més persones) – infantil, 
adult i mixt. 

El ball és gratuït per a tothom!!! 
Animeu-vos!!! 
 

 Dimecres 17 de febrer 
Excursió: LA RECOLLIDA DE LA 
GARROTXA 
Sortida a les 8 h del matí de la 
parada del bus de davant de l’IES   
Preu socis col·laboradors: 37 €  
Preu no socis: 40 € 
Inscripcions fins al 9 de febrer a Can 
Laporta (de dilluns a divendres de 16 
a 20 h). Places limitades! 
Organitza: Casal de l’Avi 
 
Xerrada: QUI MANA A CASA? 
Adreçada a pares i mares amb 
fills/filles de 0 a 5 anys. 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 21 h 
Organitza: Llar d’Infants, AMPA Llar 
d’Infants, CEIP J.Peñuelas del Río, 
AMPA J.Peñuelas del Río, Diputació 
de Girona i Ajuntament de la 
Jonquera. 
 
 Divendres 19 de febrer 

 

CARNAVAL 
Un any més, els alumnes de quart 
d'ESO organitzen el "ball de les 
dones", els beneficis que 
n'obtinguin serviran per finançar 
part de les despeses del  viatge de 
fi de curs. 
 

23 h BALL DE LES DONES 
Lloc: Sala polivalent de l’IES  
Preu: 2 €  si aneu disfressats / 3 € 
si no hi aneu 
Organitza : Alumnes 4t ESO i 
AMPA IES 
 

 

 Dimecres 24 de febrer 
SI T’AGRADA L’HORA DEL 
CONTE,  no et perdis la sessió de 
contes a càrrec de la Mercè. 
No hi faltis! 
Per a nens i nenes, a partir de 3 
anys, que sàpiguen escoltar amb ulls 
com llunes.  
Lloc: Biblioteca Carles Bosch de la 
Trinxeria 
Hora: 17.30 a 18.30 h 
Preu: Gratuït 
Organitza: Biblioteca Carles Bosch 
de la Trinxeria – Ajuntament de la 
Jonquera 
 Divendres 26 de febrer 

 

REUNIÓ GENERAL DE SOCIS 
DEL CASAL DE L’AVI 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 18 h 
Organitza: Casal de l’Avi 
 

 

 Dissabte 27 de febrer 
FESTA DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA D’ANDALUSIA 
Lloc: Sala Societat Unió 
Jonquerenca 
Organitza: Centro Benéfico Arriateño  

 Dimecres 17 de març 
Excursió: MUSEU DEL COURE 
Arribarem a Les Masies de Voltregà, 
on visitarem el Museu del Coure.  
Després de la visita, dinar i havent 
dinat visitarem Ripoll. 

 
Preu socis col·laboradors: 39 €  
Preu no socis: 42 € 
Inscripcions el dilluns 22 de febrer a 
partir de les 16 h als Porxos de Can 
Laporta (places limitades) 
Organitza: Casal de l’Avi 

 
AGENDA ESPORTIVA  

FUTBOL 
Benjamí preferent 
Dissabte 6 de febrer a les 12 h 
UE LA JONQUERA – FC L’ESCALA 
Dissabte 27 de febrer a les 12 h 
UE LA JONQUERA – FC VILAMALLA 
2000 B 
Prebenjamí 2n any 
Dissabte 13 de febrer a les 16 h 
UE LA JONQUERA – CF ESPLAIS 
Segona Territorial 
Diumenge 21 de febrer a les 16 h 
UE LA JONQUERA – SANT MIQUEL F. 
Diumenge 28 de febrer a les 16 h 
UE LA JONQUERA – LLANÇÀ 

HOQUEI 
Prebenjamí iniciació 
Dissabte 20 de febrer a les 16 h 
CP JONQUERENC – CH ARBÚCIES 
Prebenjamí 
Dissabte 20 de febrer a les 17 h 
CP JONQUERENC– CH PALAFRUGELL 
Benjamí 
Dissabte 20 de febrer a les 18 h 
CP JONQUERENC – HC RIPOLL 
Infantil 
Dissabte 6 de febrer a les 18 h 
CP JONQUERENC – CP LLUÇANÈS 
Dissabte 27 de febrer a les 18 h 
CP JONQUERENC – CPH OLOT 
2a Catalana 
Dissabte 6 de febrer a les 19.30 h 
CP JONQUERENC – GEIEG 
Dissabte 27 de febrer a les 19.30 h 
CP JONQUERENC – FOMENT 
DEPORTIU CASSANENC 
1a Catalana femení 
Dissabte 20 de febrer 
CP JONQUERENC – CE OLESA PATÍ 
2a Catalana femení 
Dissabte 6 de febrer a les 17 h 
CP JONQUERENC – CP MANLLEU 
Dissabte 27 de febrer a les 16.30 h 
CP JONQUERENC – NOIA FREIXENET 
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