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DOS ANYS I MIG DE PACTE  

CIU-PSC 
Després de dos anys i mig de pacte de 
govern municipal a l’Ajuntament de la 
Jonquera entre el PSC i CIU, volem 
valorar la seva efectivitat i els resultats 
positius que l’acord ha comportat per  la 
Jonquera. 
El pacte CIU-PSC ens ha permès una 
major i millor relació amb les 
institucions, especialment amb la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Girona, fet que ha comportat 
l’obtenció de més subvencions i ajudes 
per tirar endavant els projectes que hem 
anat presentant.   
L’objectiu del pacte era reforçar l’equip 
de govern, millorar la gestió dels 
recursos municipals i activar projectes 
pendents d’executar, amb l’obtenció 
dels fons necessaris per part de les 
administracions supramunicipals.  
La valoració que fem els components 
del govern municipal format per CiU i 
PSC, tot i que no s’han obtingut la 
totalitat dels objectius que ens varem 
marcar en el moment de la signatura,   
considerarem que ha estat altament 
positiva i que s’ha aconseguit tirar 
endavant molts dels projectes proposats 
en el pacte, i d’altres que han anat 
sorgint al llarg de la legislatura.  
Per a coneixement dels nostres votants 
i dels jonquerencs i jonquerenques en 
general,  tot seguit enumerem els 
projectes pactats, executats, en 
execució i també els que no s’han pogut 
desenvolupar i els motius aliens a la 
nostra voluntat que ho han evitat.   
PROJECTES EXECUTATS ELS ANYS  
2008, 2009 i  2010 
· Depuradora de la Jonquera.  
· Millora del carrer de les Alzines (en 

execució). 
· Millora del casc antic, carrers la Torre, 

Sant Miquel i Vell (en execució). 
· Entrada sud de la Jonquera.  
· Sala esportiva polivalent (licitat per 

executar el 2010). 
· Estació de bombeig i col·lector 

d’aigües residuals zona polígons (en 
execució). 

· Voreres del carrer Horta d’en Geli.  
· Camí d’Agullana i entorn del 

cementiri. 

· Noves oficines de la Policia Local. 
· Millora de les instal·lacions esportives. 

Pista d’skate. Pista de vòlei platja.  
· Itinerari saludable al Parc d’en 

Lloveras.  
· Itinerari camí de Canadal. 
· Increment d’equipaments esportius 

als parcs públics (taules de tennis 
taula, cistelles de bàsquet, etc.) 

· Neteja integral del riu Llobregat (en 
execució). 

· Aparcament de la Duana. S’ha 
habilitat un aparcament gratuït per a 
cotxes i camions i s’està preparant el 
projecte per adequar un aparcament 
tancat i vigilat per a camions.  

· S’ha continuat donant suport logístic, 
econòmic i de formació a les entitats 
culturals i esportives de la vila. El 
Centre Cultural de Can Laporta s’ha 
convertit en un veritable centre 
d’atenció i de promoció de 
l’associacionisme local.   

· La Generalitat de Catalunya ha 
prioritzat la rehabilitació de l’asil 
Gomis d’Agullana com a centre de dia 
subcomarcal, en lloc de donar suport 
al centre de dia local que teníem 
previst per a la Jonquera. Hem 
convingut amb la Generalitat que 
participarem en la gestió del centre de 
dia d’Agullana, que es convertirà en 
un veritable centre de serveis 
d’atenció integral a les persones 
grans amb necessitats especials i de 
dependència. 

· S’ha pressupostat, per executar 
aquest any 2010, l’adequació del 
cementiri municipal,  millores urbanes 
i equipaments al Portús i la Jonquera, 
l’equipament de la sala polivalent de 
la zona esportiva, millora de parcs 
infantils urbans, l’expropiació del vial 
de connexió del carrer Albera amb 
Roc de Miradones, la construcció de 
pistes de tennis i pàdel, la millora dels 
processos informàtics municipals, 
l’adequació i millora del Casal de l’Avi 
i la compra de mobiliari per a la sala 
d’espectacles.   

Els anteriors projectes, executats o en 
execució, tenen un cost aproximat de 
7.335.000 €,  aportats majoritàriament 
per les administracions de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Girona i 
complementats amb fons propis 
municipals. Hem de ressaltar la voluntat 

expressada per l’equip de govern de fer 
les obres d’urbanització de carrers 
sense contribucions especials al veïns.  

 

En tot pacte es manifesten intencions i 
bones voluntats que, per diferents 
circumstàncies, no es poden complir al 
100%. En el pacte CIU-PSC de 
l’Ajuntament de la Jonquera hi 
constaven diferents intencions que, per 
raons alienes a la nostra voluntat, no es 
podran complir, i altres que per raons 
pressupostàries s’executaran en 
propers exercicis. Les relacionem a 
continuació, amb les motius de 
l’incompliment.  
· Piscina Coberta. Hem negociat amb 

la Generalitat de Catalunya la 
inclusió, en el proper Pla 
d’Instal·lacions Esportives de 
Catalunya, de la necessitat d’una 
piscina coberta a la Jonquera, ja que 
si no hi està inclosa, no podem optar 
a subvencions per a la seva 
construcció.  

· Ampliació de l’Escola Josep 
Peñuelas. Hem instat repetidament al 
Departament d’Ensenyament la 
rehabilitació i ampliació de l’escola. 
Està pendent d’acabar el projecte i la 
seva incorporació als pressupostos de 
la Generalitat.   

· Entrada nord de la Vila. S’inclourà en 
un proper Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya.  

· Jardí i pont al Prat de Malagrava-
Habitatges socials. S’inclourà en el 
proper Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya.  

· Projecte de millora urbana del Portús. 
Previst per a l’any 2012. 

· Projecte de nou aparcament del 
Portús. S’està negociant amb els 
comerciants i propietaris la 
construcció d’un gran aparcament al 
Portús.  



  
 

 

 

· Connexió del carrer Albera amb Roc 
de Miradones. S’ha obert 
provisionalment el nou carrer, d’acord 
amb els propietaris. S’ha demanat 
subvenció al Pla de Barris per a la 
seva execució la propera legislatura.   

· Casal de l’Avi i Hotel d’Entitats a la 
Societat. El Casal de l’Avi s’executarà 
aquest any 2010 amb recursos propis 
i per l’Hotel d’Entitats s’ha demanat 
subvenció al Pla de Barris, per 
executar en els propers anys.  

Continuem treballant intensament i 
coordinada per obtenir de les 
administracions supramunicipals els 
fons necessaris per a la millora de les 
condicions de vida dels nostres 
conciutadans. És per això que ens hem 
presentat al Pla de Barris de la 
Generalitat de Catalunya que, amb un 
pressupost de 4.584.000 €, ens 
permetrà fer diferents accions i 
projectes urbans i socials que, 
bàsicament comportarà, entre d’altres, 
la rehabilitació de la Societat per Hotel 
d’Entitats,  l’ampliació de la Biblioteca i 
la millora urbana de tot el casc antic de 
la Jonquera.  
També ens hem presentat als Plans 
Locals d’Ocupació per contractar durant 
uns mesos 19 persones, per a la millora 
dels diferents equipaments municipals i 
neteja del perímetre urbà i les pistes 
forestals afectades per la nevada.  
Dos anys i mig de pacte entre CIU i 
PSC que, des del govern municipal, 
valorem molt positivament i ens 
comprometem a continuar fins al final 
de la legislatura, amb el mateix objectiu 
de treballar per la Jonquera i per la 
millora de la qualitat de vida dels 
jonquerencs i jonquerenques.   
Jordi Cabezas              Sergi Aznar 
Alcalde                         2n Tinent d’Alcalde 
Portaveu de CIU          Regidor d’Esports                             
                       Portaveu PSC   
 

LA POLICIA LOCAL INFORMA 
Amb la finalitat de donar un millor 
servei a tots els vilatans, s’ha instal·lat 
un nou porter automàtic a les 
dependències de la Policia Local. Es 
tracta d’un timbre que connecta 
directament i gratuïta amb la patrulla 
mòbil de la policia quan  
aquestes estan tancades.   
 

 

LA LINIA DEL TREN D’ALTA 
VELOCITAT ELECTRIFICADA 

Des de l’empresa explotadora de la línia 
del Tren d’Alta Velocitat Perpinya-
Figueres, que travessa el nostre terme 
municipal, ens comuniquen que les vies 
es troben connectades a l’alta tensió 
elèctrica amb una potencia de 25.000 – 
50 HZ, i que properament començaran 
a circular trens en proves.  Es per això 
que està estrictament PROHIBIT 
circular i travessar les vies ni accedir 
al recinte tancat de les instal·lacions.  

NOTES D’INTERÈS 
PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ 
LLAR D’INFANTS, CURS 2010-2011 
Informació: (calendari, criteris 
d’admissió, documentació necessària, 
oferta de places i model sol·licitud): a 
partir del dia 4 de maig a la llar 
d’infants municipal, a l’oficina 
d’atenció al ciutadà de l’ajuntament de 
la Jonquera i al web municipal. 
Presentació de sol·licituds: del dia 4 
al 14 de maig a la llar d’infants 
municipal o a l’oficina d’atenció al 
ciutadà de l’Ajuntament la Jonquera. 
 

CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ 
DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE 
LA PISCINA MUNICIPAL 2010 
Explotació: del 12 de juny al 12 de 
setembre de 2010 
Termini presentació ofertes: fins les 
14 h del dia 10 de maig de 2010 
Informació: El plec de clàusules que 
regiran la convocatòria s’ha publicat al 
web municipal (www.lajonquera.cat) 
 

CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR 
AMB CARÀCTER TEMPORAL UNA 
PLAÇA DE VIGILANT-COBRADOR 
APARCAMENTS MUNICIPALS 
Termini presentació sol·licituds: 15 
dies hàbils a partir del següent al de 
la publicació de la convocatòria al 
tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la 
pàgina web municipal (publicació que 
es preveu es dugui a terme el divendres 
dia 30 d’abril). 
Informació: Les bases que regiran la 
convocatòria es publicaran 
íntegrament al web municipal. 
 

CURS DE MONITOR EN EL LLEURE
Gratuït i adreçat a persones aturades 
inscrites a les llistes del SOC (places 
limitades per a treballadors en actiu). 
Inici en breu. Per a més informació, 
adreceu-vos a Can Laporta. 

 

 

NOVA COMISSARIA DELS MOSSOS 
Desprès d’anys reivindicant una 
Comissaria de Mossos d’Esquadra, la 
Generalitat de Catalunya en veu del seu 
Conseller Honorable sr. Joan Saura i 
posteriorment del Secretari General 
d’Interior sr. Joan Boada, ha anunciat 
que properament la Jonquera 
disposarà d’una Comissaria de 
Mossos d’Esquadra.   
Fa mesos que estàvem en procés de 
negociació per decidir l’emplaçament de 
la nova Comissaria.  Finalment, el 
Departament d’Interior ha decidit que 
els terrenys idonis per la seva ubicació 
són els de l’entorn de la Duana, entre el 
carrer Nord i la carretera N-II. 
Properament signarem el conveni de 
col·laboració i cessió dels terrenys i 
s’iniciarà el procés de redacció del 
projecte i posterior licitació de les obres. 
Serà una Comissaria de Districte, amb 
un nombre important d’efectius i amb 
destacament de Trànsit.  Es treballa 

amb l’objectiu d’obertura de les 
instal·lacions per finals de 2012.    
És una satisfacció per a la Corporació 
Municipal i, penso que per a la majoria 
dels que viuen i treballen a  la Jonquera, 
haver aconseguit que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya hagi decidit 
obrir una nova comissaria a la nostra 
vila i agraïm molt especialment al 
Secretari d’Interior sr. Joan Boada,  
Sotspresident del Museu Memorial de 
l’Exili i bon amic, la seva especial 
sensibilitat i coneixement de la 
problemàtica del nostre municipi.  
 

ACTIVITATS DEL MUME 
Durant aquest mes de maig, el MUME 
ofereix un seguit d’activitats que, com 
és habitual, tenen com objectiu la 
dinamització de l’equipament i, sobretot, 
proposar temàtiques i qüestions 
vinculades tant amb el passat recent 
com amb esdeveniments de l’actualitat. 
Aquestes activitats complementen la 
tasca principal del museu que és, com 
és sabut, la preservació del llegat de 
l’exili republicà i la seva  divulgació al 
conjunt  de la societat. Una divulgació 
que té com a eix el rigor històric i el 
foment de la formació  crítica entre la 
ciutadania. El museu, per tant, és un 
centre d’interpretació històrica i, alhora, 
es posiciona com un observatori dels 
drets humans i de les polítiques 
democràtiques.  
Aquesta línia de treball és ben 
identificable en la programació d‘aquest 
mes. En aquest sentit, el 14 de maig 
tindrà lloc la jornada de debat 
“Transmissió, representació i 
instrumentalització de l’horror: 
formes de narrar la guerra i mostrar 
les seves víctimes”. En concret, es 
tracta d’un seguit de conferències 
impartides per tres especialistes de 
renom sobre aspectes relacionats amb 
la representació de la guerra i la 
violència. Philippe Mesnard, professor 
de literatura a la Haute École de 
Brusel·les i a la Universitat de Marne-la 
Vallée, Nicolás Sánchez-Durà, 
professor de filosofia de la Universitat 
de València, i Simeón Saiz, artista i 
professor de pintura de la Facultat de 
Belles Arts de Conca, seran els ponents 
d’aquesta jornada de debat en la qual 
l’assistència és gratuïta.   
La sensibilitat per la situació de 
precarietat que viuen milions de 
persones en el món a causa de la 
violència política i de la persecució per 
les seves idees tindrà un paper molt 
destacat durant aquest mes de maig. 
Un concert de música clàssica persa 
tindrà lloc el dia 21 i s’emmarca dins el 
Dia Mundial de la Diversitat Cultural per 
al Diàleg i el Desenvolupament 
(UNESCO). Dos músics iranians exiliats 
-Hamid Khabazi i Massud Naderi-, de 
llarga trajectòria i prestigi, oferiran una 



  
 

 

 

actuació a la sala d’exposicions 
temporals del MUME. A finals de mes, 
el dia 29, es presentarà una exposició 
sobre una de les problemàtiques més 
terribles dels darrers anys com és el cas 
del poble txetxè, víctima de l’ocupació 
militar russa i de l’extremisme religiós. 
Amb el nom de “Tchétchènes hors-sol” 
(Txetxens fora de la seva terra),  l’artista 
francesa Maryvonne Arnaud mostrarà 
al voltant de 100 fotografies que 
reflecteixen la situació dramàtica que es 
viu a la república caucàsica, després 
d’anys de guerra i exili. La mostra arriba 
al MUME a través dels llaços establerts 
amb el Centre d’Història de la Resistència 
i la Deportació de la ciutat de Lió. 

 
Fotografia de Maryvonne Arnaud corresponent 
a l’exposició “Tchètchenes hors-sol” 

A costat de la programació esmentada, 
el MUME també ofereix, dins el marc 
del dia Internacional del Museus, un 
seguit  de propostes.  D’una banda, els 
dies 15, 16 i 18 es podrà accedir 
gratuïtament al museu i, a més, el 
diumenge 16, a les 12h, es podrà gaudir 
d’una visita guiada gratuïta. També, 
dins el conjunt d’actes pensats per 
aquest Dia Internacional dels Museus, 
el MUME reprogramarà per al dia 17 a 
les 12:30h el documental “Mujeres en 
pie de guerra” i, alhora, a partir del mes 
de maig es podrà veure com a novetat a 
l’exposició permanent la inclusió de la 
càmera fotogràfica (model V. Bittner 
/Breslau Junior 620) amb la qual Lluis 
Royo, integrant de la Companyia 
Novena (“La Nueve”) de la Segona 
Divisió Blindada del General Leclerc, va 
realitzar algunes de les instantànies 
més emblemàtiques de l’alliberament de 
París l’agost de 1944. 
 

ACTIVITATS PUNT JOVE 
El Punt Jove ha preparat una sèrie 
d’activitats gratuïtes per a aquest mes, 
pensades per passar una bona estona 
amb els joves majors de 12 anys: 
Dimecres 5 i 19: JOCS D’ORDINADOR 

Lloc: Punt Òmnia 
Horari: de 16 a 19 h 

Divendres 7: JOCS D’AIGUA 
Lloc: Pati de l’IES 

Horari: de 16 a 18.30 h 
Dimecres 12 i 26: JUGUEM a la Wii 

Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari: de 16 a 19 h 

Divendres 14: TENNIS TAULA 
Lloc: Parc d’en Lloveras 
Horari: de 16 a 18.30 h 

 

 
A continuació us avancem els actes 
programats, a l’espera del díptic 
definitiu: 

DIVENDRES 21 DE MAIG 
16 h Activitats joves a la zona del riu 
(Graffities, música, skate, jocs, ...) 
Organitza: Punt Jove 
20 h Concert “IRAN: MÚSIQUES DE 
L’EXILI”. Concert de música clàssica 
persa interpretada pels músics iranians 
Hamid Khabazi i Massud Naderi. 
Activitat emmarcada en el Dia Mundial 
de la Diversitat Cultural per al Diàleg i 
el Desenvolupament (UNESCO) 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili (MUME) 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 

DISSABTE 22 DE MAIG 
11 h Contes de la Festa Petita amb la 
Minúscula 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria 
17 h Tres Sardanes amb la Cobla 
Orquestra “La Blanes” 
Lloc: carrer Major davant la Societat 
18 h Lliurament del Jonc d’Or a 
Mossèn Eduard Vivas i Llorens 
Lloc: Sala de la Societat 
18.15 h Concert de tarda amb la 
Cobla Orquestra “La Blanes” 
Lloc: Sala de la Societat 
23 h Ball de Nit amb la Cobla 
Orquestra “La Blanes” 
Lloc: Sala de la Societat  
 

 

61a  FESTA DE LA GENT GRAN 
12.30 h Missa a l'Església Parroquial 
14 h Dinar d'Homenatge i Germanor 
a la Gent Gran 
Lloc: Sala de la Societat 

DIUMENGE 23 DE MAIG 
8.30 h Despertada General amb els 
Trabucaires de l'Albera 
Lloc: carrers de la vila 
9 h Ia Crono Escalada “La Jonquera – 
Ermita de Santa Llúcia” 

Inscripcions: 1 hora abans a la zona de 
l’Institut (drets inscripció: 7 €) 
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc 
10.30 h Inflables, tallers i jocs infantils 
Lloc: carrer Major davant la Societat 
12 h Missa solemne amb l'Orfeó 
Jonquerenc 
Lloc: Església Parroquial 
17 h Audició de sardanes amb la 
Cobla Vila de la Jonquera  
Lloc: carrer Major davant la Societat 
18 h Jocs Tradicionals Catalans: 
(estirada de corda, comptar titis, tir de 
pinyols d'oliva, apilar caixes de cervesa,...) 
Lloc: carrer Major davant la Societat 
Organitza: GRÀFIC 
18.30 h Xocolatada per la mainada a 
càrrec de la Societat de Socors 
Mutus “La Unió Jonquerenca” 
Lloc: Sala de la Societat 
22.30 h Clown, màgia i malabars amb 
Virgínia i Pepeta de la Cia. Xicana 
Sinopsi: Dues iaies, la Pepeta molt beata i la 
Virgínia molt “yeyé”, ballen i fan ballar els 
objectes, fan mitja, “leviten”, fan aparèixer i 
desaparèixer el seu gosset, fan malabars, 
equilibris, màgia i clown. 
Lloc: Porxos de Can Laporta 

DILLUNS 24 DE MAIG 
APLEC DE SANTA LLÚCIA 
9.30 h Pujada a peu a l'Ermita de 
Santa Llúcia 
Sortida davant la Societat  
11 h Missa Solemne a l'Ermita de 
Santa Llúcia i concert amb l'Orfeó 
Jonquerenc 
13 h Dues sardanes amb la Cobla Vila 
de la Jonquera 
15.30 h Concert de les corals infantils: 
els Jonquets de l’Escola de Música la 
Jonquera i la Coral de l’Aula de Musical 
l’Escola Vedruna de Palamós.   
Lloc: Ermita de Santa Llúcia 
16.30 h Sardanes i balls populars 
amb la Cobla Vila de la Jonquera 
 

 

NOVETATS BIBLIOTECA 
ADULTS 

Yun LI. Les portes del paradís. 
David MARTÍ. Les bruixes d’Arnes. 

Federico MOCCIA. Perdona però vull 
casar-me amb tu. 

Clàudia PUJOL. En l’escena del crim: 
10 nous casos de Narcís Bardalet. 

Lisa TENZIN-DOLMA. Los mandalas del 
bienestar: 30 inspiradoras meditaciones 

para calmar el cuerpo, la mente y el alma. 
José C. CARMONA. Sabor a canela. 

Javier NEGRETE. Atlántida. 
R. RENDELL. El agua está espléndida.

INFANTILS 
Ricardo ALCÁNTARA. Una trobada molt 

esperada. El petit món de Juanito Jones, 7.
Tonya HURLEY. Ghostgirl: El retorn. 

Mats LETÉN. Finn Herman. 
Tea STILTON. El vaixell fantasma 

Dav PILKEY. El capità Calçotets i la 
invasió dels extraterrestres. 

 
 

 



  
 

 

 

CASAL D’ESTIU i ESTIU JOVE 2010 
En un tres i no 
res, els nostres 
fills/es 
gaudiran de les 
vacances 
d’estiu. Com 
sabeu, els 
mesos de juliol 
i agost, 
s’organitza a la 
Jonquera el 
casal d’estiu i l’estiu jove.  
El casal d’esport i lleure infantil és una 
activitat adreçada als nens i nenes de 
3 a 10 anys. Es tracta d’una 
alternativa lúdica, esportiva i 
educativa per a les seves vacances. 
Es faran sortides lúdiques, culturals i 
esportives, així com unes colònies. 
L’Estiu Jove és una activitat pensada 
per a nois i noies d’11 a 15 anys. 
L’any passat va ésser tot un èxit, tant 
en nombre de participants com en la 
diversitat d’activitats; fins i tot es va 
fer un intercanvi cultural / esportiu 
amb joves de Bages (Catalunya Nord) 
i Arriate (Màlaga).  
Properament sortirà la informació 
referent a l’edició d’aquest any. Us 
avancem però, que el període de 
matriculació serà del 17 al 28 de 
maig, ambdós inclosos. Una vegada 
rebeu la informació (es passaran 
díptics a l’escola i institut), serà 
important que respecteu aquestes 
dates, ja que en funció del nombre de 
participants, es contracten més o 
menys monitors/es. 
 

AGENDA CULTURAL 
 Fins al 23 de maig 

Exposició: «J’EST UN JE», de 
Simeón Saiz Ruiz 
Lloc : Museu Memorial de l’Exili 
Visites en horari d’obertura del museu. 
Organitza : Museu Memorial de l’Exili 
 De l’1 al 16 de maig 

Exposició de pintures de JAUME MACH 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari de visita: de dilluns a divendres, de 16 
a 20 h; dissabtes i diumenges de 10 a 14 h.  
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Divendres 7 de maig 

CANTEM, CANTEM! : CANTATA PER 
UNA TORTUGA, amb la participació de 
ZER Requesens, ZER les Salines, CEIP 
J.Peñuelas del Río i École del Portús. 
Lloc: Sala Societat “Unió Jonquerenca” 
Hora:  12 h 
Organitza: Escola Música la Jonquera 
 Diumenge 9 de maig 

EXCURSIÓ AL PARATGE NATURAL 
DE L’ALBERA Dòlmens de Sant 
Climent Sescebes 
Durada: 4 h (dificultat: mitjana) 
Sortida: 10 h (per a més informació i reserves cal 
trucar 10 dies abans al 972545079) 
Organitza: Generalitat de Catalunya – Dept. de 
Medi Ambient i Habitatge i Parcs de Catalunya 

 Divendres 14 de maig 
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 
Seminari - jornada de debat: 
“TRANSMISSIÓ, REPRESENTACIÓ I 
INSTRUMENTALITZACIÓ DE L’HORROR: 
FORMES DE NARRAR LA GUERRA I 
MOSTRAR LES SEVES VÍCTIMES”. 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Horari : de 10h a 14h 
Preu: gratuït 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili i el grup 
de recerca Història, Memòria i Identitats (Institut 
de Recerca Històrica de la UdG) 

 Dies 15, 16 i 18 de maig 
JORNADES DE PORTES OBERTES al 
MUME Museu Memorial de l’Exili, amb 
motiu del Dia Internacional dels Museus 
Visites en horari d’obertura del museu. 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
 Diumenge 16 de maig 

XVII MARXA DELS DÒLMENS 
Sortida a les 9 h del matí 
Drets d’inscripció: 7 € 
Inscripcions: 1 hora abans de la sortida 
al pavelló municipal d’esports 
Organitza: Centre Excurs. Jonquerenc 
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera 
CONCERT DE PRIMAVERA a càrrec de 
les corals Santa Cecília de Santa Cristina 
d’Aro, Orfeó de l’Empordà d’Avinyonet 
de Puigventós i l’Orfeó Jonquerenc. 
Lloc: Sala de la Societat 
Hora: 19 h 
Organitza: Orfeó Jonquerenc 
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera 
 Dilluns 17 de maig 

Projecció del documental: 
“MUJERES EN PIE DE GUERRA  (LA 
VOZ DE LAS MUJERES QUE 
LUCHARON POR LA LIBERTAD)” Un 
documental escrit i dirigit per Susana 
Koska (Banda sonora original de 
Loquillo i Gabriel Sopeña). Aquesta 
activitat s’inscriu dins les activitats del 
Dia Internacional dels Museus. 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Hora: 12.30 h (preu: gratuït) 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
Col·labora: Centre Cultural Can Laporta 
 Dimecres 26 de maig 

Repetim excursió gent gran: TREN GROC 
Preu socis: 48 € / Preu no socis: 53 € 
Inscripcions fins  al 16 de maig  a Can 
Laporta de 16 a 20 h (places limitades) 
Organitza: Llar del Jubilat - Casal de l’Avi 
 

SI T’AGRADA L’HORA DEL CONTE, 
no et perdis la sessió de contes “El Peix 
Irisat”, a càrrec d’Olga Cercós. 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Hora: 17.30 a 18.30 h  
Organitza: Bibl. C. Bosch de la Trinxeria  
DONACIÓ DE SANG 
Lloc: Sala polivalent IES la Jonquera 
Hora: de 18 a 21 h 
Organitza: Germandat Donadors Sang 

 Del 29 de maig al 27 de juny 
Exposició de fotografies 
“Tchétchènes hors-sol” (Txetxens 
fora de la seva terra) de l’artista 
francesa Maryvonne Arnaud, sobre el 
conflicte de Txetxènia i la població civil 
desplaçada i exiliada. 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Inauguració: 29 de maig a les 12h 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
 Dimecres 16 de juny 

Excursió gent gran: COSTA VERMELLA 
Preu socis: 40 € / Preu no socis: 45 € 
Inscripcions el dilluns 17 de maig a partir 
de les 16 h als Porxos de Can Laporta 
(places limitades): del 18 de maig fins al 8 
de juny a Can Laporta de 16 a 20 h 
Organitza: Llar del Jubilat - Casal de l’Avi 

AGENDA ESPORTIVA  

 

 
 

FUTBOL 
Benjamí preferent 
Dissabte 15 de maig a les 12 h 
UE LA JONQUERA – LLANÇÀ 
Dissabte 22 de maig a les 12 h 
UE LA JONQUERA – A.E. ROSES 
Prebenjamí 2n any 
Dissabte 15 de maig a les 16 h 
UE JONQUERA – FEF 2002 TIKI-TAKA 
Segona Territorial 
Diumenge 2 de maig a les 17.15 h 
UE LA JONQUERA – VILADAMAT 
Diumenge 16 de maig a les 17.45 h 
UE JONQUERA  - S. PERE PESCADOR 
Diumenge 30 de maig a les 18 h 
UE LA JONQUERA – LLADÓ 
HOQUEI 
Prebenjamí iniciació 
Dissabte 1 de maig a les 16 h 
CP JONQUERENC – SHATER BLANES 
Dissabte 15 de maig a les 16 h 
CP JONQUERENC – C.HOQUEI LLORET 
Dissabte 29 de maig a les 16 h 
CP JONQUERENC – C. HOQUEI ARBÚCIES 
Prebenjamí 
Dissabte 1 de maig a les 17 h 
CP JONQUERENC – SHATER BLANES A 
Dissabte 29 de maig a les 17 h 
CP JONQUERENC – SHATER BLANES C 
Benjamí 
Dissabte 1 de maig a les 18 h 
CP JONQUERENC – SUM MAÇANET A 
Infantil 
Dissabte 8 de maig a les 17 h 
CP JONQUERENC – GEIEG 
BÀSQUET 
Diumenge 2 de maig a les 18 h 
ACEJ LA JONQUERA – JOVENT PALS 
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