
 

 

 

 

 
 

CARTA OBERTA ALS VEÏNS 
DEL CARRER DE LES ALZINES, 

I PER EXTENSIÓ A TOTS ELS 
VILATANS 

Benvolguts jonquerencs i jonquerenques, 
veïns del carrer de les Alzines:  
Em sento en l’obligació moral d’enviar-
vos aquesta carta, per manifestar 
públicament el meu sentiment de 
vergonya i impotència davant 
l’incompliment flagrant del contracte que 
havíem pactat amb l’empresa 
constructora de les obres de rehabilitació 
i millora del carrer de les Alzines.  
Tots sabeu que havíem mantingut 
reunions per pactar algunes de les  
característiques del projecte i per 
demanar la vostra autorització per a la 
col·locació de les caixes elèctriques a les 
façanes d’algunes cases.   
Tots vàrem manifestar la nostra 
satisfacció i il·lusió en el projecte, un 
projecte pel que havíem aconseguit 
subvencions suficients i que, amb 
l’aportació de l’Ajuntament, evitava   
haver de cobrar contribucions especials 
als veïns.   
Les empreses constructores d’obra 
pública no es trien per simpatia, per 
amistat o per coneixement de la seva 
eficàcia i eficiència, sinó que es trien en  
concurs públic, a preu tancat, al millor 
postor i al que presenta més millores i 
més ràpida execució.  
Aquesta obra penso que no és un 
exemple de bona execució, per no dir 
quelcom pitjor.  Les molèsties als veïns 
han estat llargues i continuades i 
evidentment la data de lliurament ja fa 
més de dos mesos que ha caducat.   
Per això em dirigeixo a tots vosaltres, 
especialment als veïns del carrer de les 
Alzines, per demanar disculpes per les 
molèsties que indirectament us hem 
ocasionat, i per manifestar el meu 
propòsit com Alcalde, el de l’equip de 
govern i el del personal tècnic de la casa,  
d’aconseguir que l’obra s’acabi 
correctament, amb les rectificacions que 
calguin,  i amb l’aplicació de les sancions 
que corresponen per incompliment de la 
data d’entrega que determina la llei de 
contractes de l’obra pública.  
Penso que és obligació de l’Alcalde com 
a representat polític vostre, vetllar perquè 

els cabals públics s’utilitzin correctament 
i complir i fer complir les lleis en cada 
una de les meves actuacions.  Podeu 
estar segurs que,  pel que fa referència a 
aquesta obra del carrer de les Alzines, 
arribarem on calgui per fer complir el 
contracte signat amb l’empresa 
constructora.  
Ben cordialment, 
Jordi Cabezas 
Alcalde 
 
 

 

LA NOSTRA VILA  
100 NÚMEROS 

Ja fa més de 9 anys, des de l’abril de 
2001, que la Jonquera disposa d’un 
mitjà mensual d’informació municipal.  
El motiu que va portat al llavors equip 
de govern format per CIU-ERC a treure 
un mitjà mensual d’informació local, va 
ser la voluntat d’informar a tots els 
jonquerencs i jonquerenques de 
l’activitat municipal, els acords de ple, 
l’agenda de les activitats de Can 
Laporta, les activitats culturals i 
esportives de les entitats i la possibilitat 
de tots els grups municipals, tant del 
govern com de l’oposició, d’expressar la 
seva opinió sobre qualsevol tema 
d’interès municipal. 
Després d’uns anys d’edicions 
d’impremta, actualment La Nostra Vila 
es publica íntegrament des dels serveis 
de l’àrea de Cultura, instal·lats a Can 
Laporta,  amb equipament informàtic i 
d’impressió propi. Això representa un 
estalvi important pel pressupost 
municipal, i a la vegada una facilitat en 
el moment d’haver de publicar notícies 
o informacions d’última hora.   
Després de 99 números, hem 
aconseguit que La Nostra Vila, que 
presentàvem el 2001 com una nova 
línia de comunicació entre l’Ajuntament 
i els jonquerencs, sigui un mitjà 
imprescindible a les nostres llars. 
Actualment, amb 1.500 exemplars 
mensuals, LNV arriba a totes les cases, 
la Societat, el CAP, els apartats de 
correus, etc, amb les notícies i agenda 
de cada mes.  
Per molts anys! 
Jordi Cabezas 
Alcalde 

 

 

RECURS DE REPOSICIÓ 
CONTRA LA DIRECCIÓ GRAL. 

D’ENERGIA I MINES DEL DEPT. 
D’ECONOMIA I FINANCES DE 

LA GENERALITAT  
El Ple Municipal de 17 de juny de 2010, va 
aprovar, per unanimitat de tots els grups 
polítics, la proposta d’interposar recurs de 
reposició davant de la Generalitat de 
Catalunya, per l’aprovació de les Zones de 
Desenvolupament Prioritari ZDP de Parcs 
Eòlics, per no haver estat acceptat l’informe 
desfavorable que va presentar aquest 
ajuntament per acord de Ple de data 25 de 
febrer 2010, en el que es demanava que 
rectifiqués la proposta de delimitació de la 
ZDP i l’adaptés totalment a la proposta 
d’ordenació territorial dels Parcs Eòlics a 
l’Alt Empordà, proposada pel Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà,  estudiada per 
l’Institut Cerdà a petició del mateix Consell 
Comarcal, l’Ajuntament de Figueres i el 
CILMA, i aprovada majoritàriament pel 
Consell d’Alcaldes del dia 23 de febrer,  
amb un únic municipi en contra.  
La ZDP, aprovada pel Govern de 
Catalunya, representa una agressió al 
territori del nord de la Comarca de l’Alt 
Empordà i del Paratge Natural de l’Albera,  
i tanca per sempre la possibilitat que 
aquest espai transfronterer de l’Albera es 
converteixi en Patrimoni de la Humanitat, 
com és voluntat del Consell Comarcal i dels 
municipis de la comarca.  
La ZDP aprovada pel Govern, pel que fa 
referència al terme municipal de la 
Jonquera, no respecta les distàncies del 
casc urbà que delimita en els altres 
municipis de la zona (500/1.000 m) i inclou 
zones urbanes comercials i industrials 
edificades i urbanitzades, dins la zona de 
desenvolupament prioritari, agredint sense 
cap mirament les competències municipals 
i les propietats públiques i privades.  
En l’aprovació de les ZDP tampoc es 
determina la paralització dels dos projectes 
de parcs eòlics en tramitació situats al 
terme municipal de la Jonquera: el parc 
eòlic de l’Auleda de 24 mw, sense 
declaració d’impacte ambiental i el parc 
eòlic de la Jonquera (Sant Julià) amb 
informe favorable d’impacte ambiental.  
En l’informe emès per acord de Ple del dia 
25 de febrer de 2010, demanàvem que els 
parcs en tramitació es puguin reubicar dins 
de la ZDP que proposava el Consell 
Comarcal, amb una potència de 265 mw, 
85 mw superior a l’aprovada pel Govern de 
Catalunya.   



  
 

 

 

 

EXPOSICIÓ AL  MUME 
La Gran Guerra en imatges 1914-1918 

Fons de l’Archivo General de Palacio 
Inauguració dissabte 3 de juliol a les 12 h i 

romandrà oberta al públic fins al 5 de 
setembre de  2010. 

L’exposició, produïda per Unnim Obra 
Social i el Museu d’Història de 
Catalunya i organitzada pel Museu 
Memorial de l’Exili, presenta una 
selecció d’imatges procedents del fons 
de l’Archivo General de Palacio, que 
es va realitzar coincidint amb el 90è 
aniversari de la fi de la Primera Guerra 
Mundial. 
El fons de l’Archivo General de Palacio 
està format per prop de 4.000 positius 
arribats d’agències alemanyes, 
angleses i franceses, dels quals han 
cedit les 100 imatges més 
representatives tant per la seva 
qualitat com pel contingut històric o el 
dramatisme que se’n desprèn. 

 
Aquesta exposició constitueix una 
gran aportació pel que fa al 
coneixement de l’inici del que es va 
anomenar històricament el segle curt 
(1914-1989). Un període històric que 
va quedar marcat per la violència 
extrema que es va exhibir en els 
conflictes bèl·lics, i de manera especial 
sobretot durant la Gran Guerra, a 
causa de la novetat, que va suposar 
en aquells anys, la industrialització 
global de la guerra i el començament 
de l’agressió sense contemplacions de 
la població civil. Aquesta brutalització 
de la guerra es va traslladar al món 
polític i social,  i va crear les condicions 
per al sorgiment dels totalitarismes. 
Per tot plegat, en aquesta ocasió es 
considera molt pertinent acostar al 
públic actual el testimoni d’una guerra 
que va implicar el salt definitiu entre els 
segles XIX i XX, amb la pèrdua 
col·lectiva de la ingenuïtat i amb 
revolucions polítiques, socials i 
econòmiques, desplaçaments 
forçosos de població i exilis, que 
definirien i condicionarien el món del 
futur.  

 
 

 
 

Us recordem que 
podeu trobar les 
bases d’aquesta 
onzena edició del 
concurs al web 
www.lajonquera.cat 

LA GENERALITAT INFORMA 
Els majors de 16 anys poden ara millorar 
el seu currículum i acreditar els seus 
coneixements en tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) davant 
d’empreses i de l’Administració. La 
Generalitat ha creat l’acreditació ACTIC, 
“acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la 
comunicació”, que s’aconsegueix després 
de passar un examen. 
De moment, es poden obtenir els 
certificats del nivell bàsic i mitjà, i, més 
endavant, s’oferiran els certificats de nivell 
avançat. La inscripció es pot fer a 
http://www20.gencat.cat/portal/site/acti
c, que també conté guies de la prova, 
qüestionaris d’autoavaluació i enllaços a 
recursos formatius.  
 

Ja està en marxa la nova llibreria 
virtual de la Generalitat. En qualsevol 
moment i des de qualsevol lloc, ara ja es 
poden comprar les publicacions venals 
dels departaments de la Generalitat de 
Catalunya, els seus organismes 
autònoms i les altres entitats que s'hi 
adscriuen. La nova llibreria en línia permet 
accedir a un catàleg de més de 4.000 
títols, tant tècnics com de divulgació, 
sobre les àrees d'actuació dels 
departaments de la Generalitat de 
Catalunya (cultura, economia, educació, 
medi ambient, salut, turisme, cartografia, 
etc.). Un cop feta la compra, un servei de 
missatgeria lliura les publicacions 
adquirides uns dies més tard.  
El nou web, http://llibreria.gencat.cat/, 
disponible en català, castellà i anglès, 
complementa els punts habituals de 
venda de publicacions, com les llibreries 
de la Generalitat a Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, o les comercials. 
 

La ciutadania i les empreses disposen 
d’un portal a Internet que reuneix més 
d’un miler de tràmits i, a més, permet 
gestionar-ne 160; és l’Oficina Virtual de 
Tràmits (OVT), que permet localitzar de 
manera senzilla els tràmits de la 
Generalitat (títol família nombrosa, cèdula 
habitabilitat, pagar una multa, oposicions, 
ajuts i subvencions....) – fins ara dispersos 
en diversos webs- i agilitzar-ne la 
tramitació. L’OVT enllaça amb la majoria 
de tràmits d’altres administracions i està 
connectada amb el 012 i les oficines 
d’atenció ciutadana. Això permet consultar 
l’estat d’un tràmit des de qualsevol 
d’aquests serveis,  independentment del 
mitjà en què s’hagi iniciat. 
A més, a l’OVT cada ciutadà pot crear la 
seva carpeta personal de tràmits, on 
trobarà les dades de totes les gestions 
que ha fet i l’estat en que es troben. La 
identificació a l’Oficina Virtual s’ha de fer 
amb una signatura digital, com per 
exemple l’idCAT o el DNI electrònic. El 
portal,http://www20.gencat.cat/portal/sit
e/OVT, està disponible en català, castellà i 
anglès. 

 

 

INFORMACIÓ ÀREA ESPORTS 
El dia 9 de juny es va dur a terme als 
Porxos de Can Laporta, a càrrec de la 
Marta Jiménez, la 1a Jornada del Sòl 
Pelvià de la Dona i la Gimnàstica 
Hipopressiva: “tot allò que la dona 
hauria de conèixer sobre el seu propi 
cos”. 

 
La piscina municipal de la Jonquera va 
obrir les portes el dia 19 de juny, amb 
una jornada de portes obertes gratuïta 
per a tothom i una festa aquàtica amb 
inflables a la tarda. Recordem que 
l’horari d’aquestes instal·lacions per 
aquest any és de 10 a 20 hores fins 
al 31 d’agost. La novetat d'aquest 
estiu és que hi ha la possibilitat de 
comprar un bonus per només 10 
banys. 
El passat mes de juny es va col·locar 
una taula de tennis taula al Parc de la 
Vinya d’en Laporta i dues taules a l’IES 
la Jonquera. 
Durant el tot el mes de juliol es 
realitzarà el 16è Torneig de Futbol Sala. 
Els partits es jugaran de 21 a 24 hores 
al pavelló municipal. Us avancem que el 
mateix mes es realitzarà una jornada de 
windsurf al Club Windsurf de Roses i a 
l’agost una sortida a Aquabrava. 
Sergi Aznar 
Àrea d’Esports 
 

 

 

MILLORES SALA – TEATRE 
DE LA SOCIETAT 

El passat mes de maig es varen realitzar 
unes obres de millora a la Sala -Teatre de 
la Societat. Entre altres, aquestes 
reformes van consistir en reforçar 
l’estructura i canviar el terra de l’escenari, 
adquirir una càmera negra i instal·lar 8 
focus amb la corresponent taula de llum. 
En total la inversió ha estat de 20.000 €. 
La Societat és la única sala de la 
Jonquera on, amb un aforament de 350 / 
400 persones, s’hi poden fer espectacles 
musicals / teatrals d’una envergadura 
notable. Fins el moment, qualsevol dels 
actes que s’hi han vingut fent (playbacks, 
representacions teatrals, rebuda dels Tres 
Reis de l’Orient...,) han requerit el lloguer 
d’equipament tècnic, sobretot il·luminació, 
ja que la Sala no estava condicionada. 
També, la moqueta que hi havia a 
l’escenari estava del tot malmesa. 
El dia 22 de juny, els alumnes de l’Institut 
van ésser els primers en estrenar el 
material adquirit. Pel que ens van dir, el 
canvi és notable. 



  
 

 

 

MILLORES A LA XARXA DE 
TRANSPORT PÚBLIC A L’ALT 

EMPORDÀ 
A partir del dijous 1 de juliol, el 
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, juntament amb l’empresa David 
i Manel SL, posen en marxa uns nous 
serveis reforçant la línia de Figueres–la 
Jonquera–Límits. 
De dilluns a divendres es faran 7 serveis 
diaris per sentit i 3 els dissabtes, 
diumenges i festius, potenciant i millorant a 
la vegada la xarxa de transport públic de 
viatgers per carretera. Els serveis s’han 
programat perquè enllacin amb les sortides 
i arribades dels trens a Figueres. 

 
Aquestes actuacions signifiquen també 
una millora en la qualitat dels serveis ja que 
incorporaran vehicles nous adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
D’altra banda, a partir de gener de 2011 es 
crearà una targeta T10, amb un 
descompte de fins el 30% sobre la tarifa 
ordinària del bitllet senzill, per tal de 
fomentar la utilització d’aquest transport. 
Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla de 
millora de serveis de transport públic a l’Alt 
Empordà del DPTOP i en el marc del Pla 
de transport de viatgers de Catalunya 
2008-2012 aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
Podeu trobar més informació, horaris i preus 
al telèfon 972672853, www.davidimanel.com 
o bé al 012, www.mobilitat.net. 
 

INFORMACIÓ CASAL DE L’AVI 
El dimecres dia 2 de juny de 2010, va 
tenir lloc als Porxos de Can Laporta 
una xerrada a càrrec del Sr. Ignasi 
Cabré del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya sobre les causes que 
provoquen l’esgotament i quines 
tècniques i exercicis es poden realitzar 
per a què aquest cansament aparegui 
més tard. 
La xerrada-taller amb el nom de CADA 
DIA EM CANSO MÉS, QUÈ PUC  
FER?, organitzada per la Federació 
d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya (FATEC) i el Casal de l’Avi, 
va ser de l’agrat de tots els assistents. 
Adreçada principalment a la gent gran, 
hi varen assistir unes 25 persones de 
totes les edats que varen cloure l’acte 
amb uns exercicis de gimnàstica. 
 

VIATGE A LA LIGÚRIA 
Del  10 al 15 de maig de 2010, el 
Casal de l’Avi de la Jonquera vàrem fer 
una excursió a la Liguria – Itàlia, terra i 
mar, màgia de poblets històrics on el 
temps s’atura i la vida té gust de 
passat, ombres que van del verd  
intens al blau d’un mar turquesa unit a 
paisatges  meravellosos que es 
barregen entre la historia i la tradició.   
Vàrem iniciar el viatge amb la visita a 
Nimes. Havent dinat, vàrem seguir 
viatge fins a Pietra Ligurie, on teníem 
l’hotel en que vàrem dormir tots el dies. 
Al dia següent ens vàrem dirigir cap a 
Santa Margherite Ligure, la costa que 
voreja el mar, amb unes vistes 
excepcionals. En aquesta població 
vàrem agafar un vaixell que ens va 
portar a Portofino, un port que és un 
autèntic paradís. Tot seguit, anàrem a 
Gènova. 
El dia 12, visitàrem a Finalborgo, petit 
poble rodejat de muralles molt ben 
conservades i molt bonic, la Basílica 
de San Biagio, el fort de San Giovanni i 
el Castell de Gavone. Després de dinar  
anàrem a San Remo, ciutat de les flors 
i festivals, on visitàrem el centre 
històric i una església ortodoxa rusa.  
L’endemà, visitàrem una fàbrica de 
perfums i varem dinar a Niça. Després 
anàrem a Mònaco i Montecarlo on 
vàrem tenir la sort de veure els 
preparatius i els entrenaments dels 
cotxes de Fórmula 1, ja que el 
diumenge es celebrava la cursa al 
circuit d’aquesta ciutat. 
El dia 14, visitàrem la població de 
Dolceaqua on vàrem fer un pas enrere 
en el temps amb les seves cases i 
carrers que ens porten  inevitablement 
a temps passats. A la tarda visitàrem 
Alassio i per sopar ens feren una típica 

“Serata Ligure” amb especialitats de la 
Liguria, i música en viu per poder 
gaudir d’una estona de ball, molt 
concorregut i divertit.   
El darrer dia al matí vàrem gaudir de 
temps lliure per acabar de fer compres, 
visitar el mercat i la vila de Pietra 
Ligurie. Després de dinar ja varem 
agafar el bus de tornada a la Jonquera. 
Des del Casal de l’Avi volem felicitar 
als 55 assistents, perquè la puntualitat 
sempre va marcar la pauta. 
 

 

EXCURSIÓ A COSTA VERMELLA 
El dia 16 de juny de 2010, el Casal de 
l’Avi va organitzar una excursió  a  les 
bodegues BHYRR de Thuir (Catalunya 
Nord), on vàrem veure la bóta mes 
gran del món d’UN MILIÓ de litres, 
altres de gran capacitat, l’elaboració de 
l’aperitiu Bhyrr i molts altres tipus de 
licors, dels quals ens obsequiaren amb 
un tastet a la sortida. 
Tot seguit vàrem passar per diverses  
poblacions de la COSTA VERMELLA, 
anant cap a Cotlliure, ciutat que vàrem 
visitar juntament amb el seu cementiri i 
la tomba de l’Antonio Machado. 
Després de dinar a Roses, per la tarda 
visitàrem la seva Ciutadella. 
La Junta 
 

 

NOVETATS BIBLIOTECA 
 

ADULTS 
K. HOWE. El llibre dels encanteris. 
H. KAWAKAMI. El cel és blau, la terra 

blanca. 
P. KERR. Si els morts no ressuciten. 
H. MURAKAMI. De què parlo quan 

parlo de córrer. 
J. PUNTÍ. Maletes perdudes. 

D. BERTHOLON. Nunca olvides que te 
quiero. 

5000 respuestas para aprobar. (selectivitat) 
Marlena de BLASI. Mil días en 

Venecia. 
F. de PONTES PEEBLES. La costurera. 

J. GREEN. Alquilo habitación para 
cambiar tu vida. 

Blue JEANS. Canciones para Paula. 
Gervasio POSADAS. Pájaros de papel. 

 

INFANTILS 
M. BALADA. Quin embolic còsmic! 
D. BRUNA. El gran dia de la Miffy. 

R. DILMÉ. Torna Serrallonga: 1640. 
D. JEAN I ZAD. L’anyell que no volia ser un 

xai. 
Frederic MAYOL. Selva de tenebres. 
Rodrigo MUÑOZ. El meu germà el geni. 

 

ALTRES 
CD: Girona XX: Catalunya i la fi de segle. 
Vol.3 / Rocío Romero. Càndida memòria. 
DVD: American Pie (2, Menuda boda, 

Band camp) / Apocalypto / Che Guerrilla 
/ Doraemon: El reino de Kibo / Ice Age 3 

/ Kika /  Toopy y Binoo: La fiesta de la 
calabaza  / Ocean’s 13 

 
 



  
 

 

 

LA BIBLIO A L’ESTIU 
Els mesos d’estiu, des de l’1 de juliol al 
31 d’agost, la biblioteca de la Jonquera 
obrirà, en horari intensiu, d’11 a 15 h, 
de dilluns a divendres. Es mantindran 
tots els serveis habituals: novetats 
mensuals, lectura, consulta i préstec en 
sala i interbibliotecari, Internet / wi-fi i 
hores del conte pels nens/es del Casal. 
Aquest estiu, si busqueu entreteniment i 
lectura a la fresca, l’Ajuntament de la 
Jonquera us convida a estrenar la nova 
Bibliopiscina, que serà oberta totes les 
tardes de juliol i agost, de dilluns a 
divendres de 16 a 18 h. Ens trobareu en 
una caseta de fusta, entre la infermeria i 
els vestuaris, ben a prop de la piscina. 

 
Com ja és habitual, posem a la vostra 
disposició un centenar de revistes, de 
temàtica ben diversa, un fons de 200 
llibres infantils i per a adults, i jocs de 
taula. L’Eva Puig serà la persona 
encarregada de deixar-vos el material 
que més us convingui. Recordeu que 
s’ha de tornar abans de marxar cap a 
casa, sempre i quan no us el vulgueu 
endur en préstec. Per això, caldrà 
mostrar el nou carnet de codi de barres 
de la biblioteca i en disposareu un mes 
els adults i una setmana els nens/es. 
Esperem que gaudiu de l’estiu i de la 
lectura que oferim amb aquest servei. 
 

 

COMENCEN LES ACTIVITATS 
INFANTILS I JUVENILS D’ESTIU 

 

L’1 de juliol comencen les activitats 
d’estiu: casal infantil i estiu jove. En total 
són 155 nens/es i nois/es els que 
gaudiran de les activitats organitzades 
per l’Ajuntament de la Jonquera, ACEJ i 
ACEJ – secció natació. 
Un equip de monitors format per 14 
persones és el que s’ocuparà de 
programar i desenvolupar les activitats 
per als menuts i joves de la casa. Així, 
s’ha contractat una directora de lleure 
infantil i juvenil, 10 monitors/es, 2 
ajudants de monitor i 1 monitor de 
natació. A més, coincidint amb el curs 
de monitors en el lleure que s’està 
realitzant a Can Laporta, comptarem 
també amb la col·laboració de tres 
monitors en pràctiques. 

També s’ha de dir que un grup de deu 
joves participarà al projecte 
transfronterer, Interpobles Catalans, que 
es realitzarà a la zona esportiva del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà del 5 
al 9 de juliol. En aquest projecte hi 
participen joves de la nostra comarca i 
joves del Rosselló. Es tracta de 
fomentar la relació entre els joves de les 
dues zones amb la pràctica esportiva i 
visites a espais d’interès cultural. 
 

TALLER DE “ROLLERS”  
El passat dissabte 22 de maig va tenir 
lloc un taller de “rollers” (patins en línia) 
a la pista de skate. Aquesta activitat va 
ser una iniciativa dels membres del 
Consell dels Infants d’aquest curs 2009-
2010, alumnes de cinquè i sisè de 
primària del CEIP Josep Peñuelas del 
Río i alumnes de primer i segon d’ESO 
de l’IES la Jonquera. 
Aquest taller es va fer dins de les 
activitats programades de la Festa de 
Pentecosta del municipi i va ser un gran 
èxit de col·laboració i participació. Els 
mateixos membres del Consell dels 
Infants i altres companys dels cursos 
abans esmentats, van fer de monitors i 
van ensenyar a patinar als que 
s’iniciaven en aquest nou art que 
consisteix en realitzar acrobàcies amb 
algun obstacle com poden ser rampes, 
baranes o half pipes (estructures en 
forma de U).  
Des de l’Ajuntament 
valorem molt 
positivament aquesta 
activitat que va 
atraure a nens i nenes 
de diferents edats i 
procedència, i va 
ajudar a potenciar les 
relacions interculturals 
entre els alumnes autòctons i immigrats 
fomentant la seva convivència i 
intercanvi cultural a la Jonquera. 
Donat l’èxit obtingut i a demanda del 
Consell dels Infants, esperem poder 
repetir aquesta activitat properament. 
Finalment voldria felicitar a tots els que 
van organitzar i col·laborar en aquest 
taller de patins en línia, moltes gràcies. 
Raquel Fiol 
Regidora d’Educació 
 

 

AGENDA CULTURAL 
 

 Dies 2, 3 i 4 de juliol 
TRAVESSA A PORTBOU 
Més informació: Carles Plana 649442057 
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc 
 

 Dissabte 3 de juliol 
FESTA CENTRO BENÉFICO ARRIATEÑO 
12 h Missa Rociera amb el “Coro Rociero de la 
Casa Cultural de Andalucía” de l’Alt Empordà 
14 h Arrossada popular amb l’animació de 
“LOS DOS POETAS DEL GENIL” 
16 h Espectacle de ball i dansa amb GEMA 
RUIZ i animació de MIGUEL PÉREZ 
23 h  Ball amb el conjunt KIRTANA i actuació 
de LUIS JAVIER I EL SEU PIANISTA 

Lloc: Plaça Nova 
Organitza: Centro Benéfico Arriateño 
Col.labora: Ajuntament de la Jonquera 
 

 del 3 juliol al  5 de setembre de 2010 
Exposició: LA GRAN GUERRA EN 
IMATGES 1914-1918 
Més informació a l’interior d’aquest butlletí 
 

 Diumenge 4 de juliol 
AUDICIÓ DE SARDANES amb la 
COBLA VILA DE LA JONQUERA 
Lloc: carrer Major davant de la Societat 
Hora: 18 h 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 

 Divendres 9 de juliol 
BORSA DE TREBALL 
Servei destinat a orientar i informar a 
persones que es troben en situació d'atur o 
que volen millorar la seva situació laboral. 
Lloc: Can Laporta - Hores convingudes 
Organitza: CCAE i Ajuntament Jonquera 
 

 Diumenge 11 de juliol 
XVII MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple és una 
campanya de sensibilització social i de 
captació de fons en la que participen 600 
piscines de tot Catalunya. 
Lloc: Piscina municipal 
Hora: de 10 a 18 h 
Organitza: ACEJ Secció Natació  

 Dissabte 17 de juliol 
FESTA DEL BARRI DEL CARME 
17 h Espectacle d’escuma, jocs de 
cucanya i berenar infantil 
23 h Ball amb el conjunt KIRTANA 
Lloc: Plaça Catalunya 
Organitza: Veïns del barri del Carme-Caví 
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera 
 

 Diumenge 25 de juliol 
SORTIDA EN CAIAC 
Més informació: Carles Plana 649442057 
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc 
 

 Dissabte 31 de juliol 
SOPAR DE LA SOCIETAT “LA UNIÓ 
JONQUERENCA” 
21,30 h  Sopar i ball revetlla amb el conjunt 
Mil.lènium. Esperem la vostra assistència! 
Preu tiquet: 20 € - places limitades (venda al Café-
Bar La Societat, Droguera Mora i Llibreria Élite). 
Lloc: carrer Major davant la Societat 
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca” 
Col.labora: Ajuntament de la Jonquera 
 

 Divendres 6 d’agost 
BORSA DE TREBALL 
Vegeu informació dia 9 de juliol. 
 

 Del 27 de setembre al 3 d’octubre 
VIATGE AL PAÍS BASC I NAVARRA 
7 dies/6 nits per visitar entre altres de Pamplona, 
San Sebastian, Zarautz, Getaria, Bilbao, 
Hondarribia, Biarritz, Saint Jean de Luz i Elizondo, 
on està ubicat l’hotel. 
Preu socis: 560€ / no socis: 575€ (tot inclòs) 
Suplement habitació individual: 75 € 
Agència: Viatges Paretours, SA 
Inscripcions del 26 de juliol al 30 d’agost 
a la primera planta de Can Laporta, de dilluns a 
divendres de 10 a 14 h. L’import del viatge es pot 
fer efectiu en dos terminis: 300 € al moment de la 
inscripció; la resta com a màxim el 30 d’agost. 
Organitza: Casal de l’Avi 
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