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MEMÒRIA 2009 
POLICIA MUNICIPAL 

Sense dubte el fet més destacable 
del 2009 va ser el trasllat de 
dependències al mes de març. No 
cal dir que eren mereixedors 
d’aquesta mudança i que això va 
millorar la qualitat de treball dels 
agents, repercutint indiscutiblement 
en el servei. 
Hem continuat amb les classes 
d’educació vial a l’escola tot i que no 
es va poder fer la festa de cloenda; per 
contrapartida es va incloure una 
novetat en aquesta matèria: el parc 
mòbil de bicicletes, una experiència 
positiva i agradable per alumnes i 
educadors. Enguany la voluntat 
d’aquesta Policia Local és repetir 
l’experiència amb jornada de cloenda 
especial. 
Al mes de juliol varem començar a 
denunciar a les prostitutes que estan 
oferint serveis sexuals a la via pública, 
en virtut de la nova Ordenança de 
Convivència Ciutadana, amb resultats 
positius, reduint considerablement la 
seva presència, especialment en llocs 
cèntrics. 
Al novembre es va signar un conveni 
amb la Diputació de Girona amb la 
finalitat de gestionar els procediments  
sancionadors derivats de les 
denúncies que imposa aquesta Policia 
Local.  

RECURSOS HUMANS 
A final de 2009, la  Policia  Local de la  
Jonquera estava formada per una 
caporal, un caporal interí, nou agents de 
carrera, dos  agents en pràctiques i un 
agent interí. 

 
De juny a setembre es varen 
contractar sis auxiliars destinats al 
Portús, amb la finalitat de lluitar contra 
la venda ambulant il·legal, tasca duta a 
terme molt eficaçment per tota la 
plantilla. Posteriorment es va prorrogar 
el contracte a quatre d’aquests 
auxiliars fins a mitjans de desembre i 
als altres dos fins a finals d’any. 

Esperem poder consolidar aquest 
servei al Portús tot l’any per tal de 
mantenir el control sobre els venedors 
ambulants que tants esforços costa 
d´aconseguir.  

RESUM DE DADES 
L´any 2009 hi ha hagut un 28% més 
d’actes aixecades per venda ambulant 
no permesa respecte a l’any anterior.  
També cal destacar que en menys d’un 
semestre es varen recollir el 59% del 
total de les denúncies per infraccions de 
la nova O.M. en matèria de prostitució. 
Això ha representat no només una feina 
de les patrulles al carrer, sinó que ha 
comportat una sobrecàrrega 
administrativa als companys de 
l’Ajuntament en portar tot el pes de  
l’expedient sancionador. 
Per tal de  millorar la coordinació amb 
els companys de la brigada, es varen fer 
a l’any passat menys notes d’avís 
simplificades (on es comunica breument 
les incidències amb el servei). Per 
contrapartida es varen fer amb  foto 
inclosa facilitant la comprensió del 
problema per una major eficàcia. 
Es varen inspeccionar tots els locals del 
polígon Mas Morató, fet que va 
augmentar el 97% de les actes 
d’inspecció a establiments públics. 
Enguany es continuaran fent a la resta 
de locals per comprovar i actualitzar 
documentació. 
La recollida d’animals abandonats, 
especialment gossos, ha estat doblada 
per la protectora d’animals de Figueres 
que ha actuat amb eficàcia sempre a 
requeriment nostre. 
Les denúncies imposades s’han reduït 
un 17% respecte a l’any anterior, les 
d’alcoholèmia ho han fet en un 32%, i 
les actes d’immobilització en un 39%. 
Els dos darrers casos podrien estar 
relacionats amb la disminució de trànsit 
de vehicles, probablement conseqüència 
de la crisi econòmica que fa que la gent 
surti menys, especialment a la nit. 
Cal fer una referència als vehicles 
retirats de la via pública per mercat 
setmanal, han augmentat quasi un 55% 
i, majoritàriament, han estat dels veïns. 
Enguany es prendran mesures per 
reforçar i millorar la senyalització. 
Es varen aixecar 42 denúncies per 
infraccions a la llei 1/92 de protecció 

ciutadana, per consum o tinença de 
drogues a la via pública. En matèria de 
salut pública es va fer una tasca 
important amb els comisos 
d’estupefaents que en les onze 
intervencions en conjunt va donar el 
còmput següent: haixís (355,2Kg), 
cocaïna (0,783 Kg), heroïna (10,098 Kg).  
També cal destacar la trobada de 120 
kg. de haixís a l’interior d´un vehicle 
accidentat a la  Ctra. N-II en un servei de 
suport als Mossos d’Esquadra. 
En conclusió, la feina administrativa ha 
augmentat durant el 2009 un 30%, 
dades que demostren que en un futur no 
gaire llunyà els nostres comandaments 
s’hauran de plantejar destinar un agent 
fix a les dependències, ja que l’augment 
de feina al carrer és directament 
proporcional al treball administratiu. 
Aquest ha estat el quart any consecutiu 
que aquesta Corporació dóna servei les 
24 hores; amb aquesta experiència 
podem afirmar a dia d’avui que no 
podríem prescindir d’aquest servei. Ens 
consta que la tranquil·litat que dona 
aquest servei de nit als jonquerencs no 
té preu, sense oblidar la satisfacció dels 
agents. Per tant, valorem l’esforç 
econòmic que fa el consistori perquè així 
sigui un any més. 
L’objectiu d’aquesta Policia Local per al 
2010 és de continuar vetllant per la 
seguretat ciutadana i fer complir les 
ordenances municipals, especialment en 
les dues vessants que  més ens afecten: 
-  En primer lloc no baixar la guàrdia 
amb la venda ambulant i la prostitució. 
-  En segon lloc actuar contra els 
delictes de salut pública, desplaçant als 
venedors a altres llocs no cèntrics pel 
benestar de la ciutadania en general  i 
dels menors en  especial. 
Com a cap d’aquesta plantilla voldria 
reconèixer  l’esforç i la dedicació de tots 
i cadascun dels agents que la 
composen, valorant totes les actuacions 
per petites que siguin. Tant o més 
important és exercir de policia de barri 
com intervenir una gran quantitat de 
droga. 
Per últim, agrair la confiança dipositada 
un any més als nostres comandaments i 
el seu recolzament en moments crítics. 

Lluïsa Santos Carbonera  
Caporal en Cap  
Policia Local de la Jonquera  



  
 

 

 

INFORMACIÓ DES DE L’ÀREA 
D’ESPORTS 

El “Rodajoc”, l’experiència dels 
jocs sense fronteres, es durà a 
terme a la Jonquera el proper 19 
de març. 

La multiculturalitat té molt sentit dins 
d’aquesta societat cada vegada més 
plural i amb més diversitat. El 
projecte Rodajoc  pretén la 
recuperació de diferents jocs com a 
font d’intercanvi cultural a l'Alt 
Empordà. El joc és una eina que ens 
ajuda a aconseguir el nostre objectiu 
de comprendre i respectar les 
diferents cultures en les que es troba 
immersa la societat. Per ell sol és 
motivant i divertit, és un codi 
universal, és un punt en comú de tots 
els infants de qualsevol lloc o cultura 
de procedència, crea un espai 
privilegiat 
per 
compartir. 

El 
Rodajoc és, doncs, la part visible i 
pràctica d’aquesta proposta 
multicultural i un punt de trobada i 
d’unió del treball que fan els centres 
educatius, els ajuntaments i el 
Consell Comarcal. Un treball basat 
en el coneixement de la cultura de 
joc dels pobles dels 5 continents amb 
la intenció de fer ciutadans més 
justos i respectuosos amb les 
cultures que formen la nostra 
societat. 

La filosofia del Rodajoc també es 
basa en utilitzar els espais públics de 
la ciutat com a lloc de trobada, de 
joc, d’esbarjo, per aquest motiu 
l’activitat es realitzarà al centre de 
la Jonquera de 10 a 13 h amb la 
participació dels alumnes de 3r i 4t 
de primària dels centres ZER 
Requesens, ZER Les Salines i 
CEIP la Jonquera. 

Aquest any 2010 l’ACEJ Bàsquet 
la Jonquera fa 20 anys, des de 
l’Àrea d’Esports els volem felicitar i a 
la vegada informar-vos que durant 
aquest any es realitzaran diverses  
activitats per tal de commemorar i 
promocionar aquesta entitat. 

 

Per acabar només dir que s’està 
programant la 1a Màster Classe 
d’Spinning de la Jonquera. 
L’activitat es durà a terme el dissabte 
3 d’abril al pavelló municipal de la 
Jonquera amb unes 70 bicicletes 
aproximadament, molts 
col·laboradors i diferents entitats 
organitzatives. Informarem de com i 
quan realitzar les inscripcions en els 
cartells informatius. 

Sergi Aznar 
Àrea d’Esports 
 

PREMIS CARNAVAL 2010 
El passat diumenge 14 de febrer 
varem celebrar el Carnaval a la 
Jonquera, una jornada que sempre 
compta amb molta participació per 
part dels jonquerencs i 
jonquerenques. 
 

 

Aquest any, tot i el fred, varem poder 
realitzar totes les activitats 
programades i l’èxit va ser rotund, 
sobre tot a l’hora del ball, on no s’hi 
cabia. Entre totes les disfresses 
participants la comissió de carnaval 
va haver de realitzar la sempre difícil 
tasca d’escollir les guanyadores.  
 

 

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

LA LLETERA (infantil) 
L’ÀVIA (adult) 

Millor disfressa grup: 
 MIMS (adult, 1r classif.) 

DIABLESSES (adult, 2n classif.) 
METÀL·LICA (mixt, 1r classif.) 

BOB ESPONJA (mixt, 2n classif.) 
PENÉLOPE GLAMOUR (infantil, 1r 

classif.) 
SIRENES (infantil, 2n classif.) 

 

ACTIVITATS PUNT JOVE  
Des del Punt Jove de la Jonquera 
hem preparat una sèrie d’activitats 
pel mes de març, totes elles gratuïtes 
i pensades per passar una bona 
estona amb tots aquells que hi 
estiguin interessats (majors de 12 
anys) i que us descrivim a 
continuació: 
Divendres 5: TENNIS TAULA 
Lloc: Parc d’en Lloveras 
Horari: de 16 a 18.30 h 
Dimecres 10: JUGUEM A PITXI 
Lloc: Pati de l’IES  
Horari: de 16 a 18.30 h 
Divendres 12: CAMPIONAT DE WII 
(obsequi per l’equip guanyador) 
Lloc: Can Laporta  
Horari: de 16 a 19 h 
Divendres 26: TARDA DE CINE!!! 
Lloc: Can Laporta 
Horari: de 16 a 18.30 h 
Podeu proposar pel·lícules a través 
del facebook (puntjovelajonquera) o 
bé per e-mail a 
(puntjovelajonquera@hotmail.com) 
Per acabar només comentar-vos que 
properament podreu trobar tota la 
informació corresponent a les 
activitats de Setmana Santa en 
cartells i 
fulletons a part. 
 

CONTENIDORS OLI DE CUINA 
L’Àrea de Medi Ambient recorda a 
tots els jonquerencs i jonquerenques 
que tenen a la seva disposició 
contenidors per reciclar l’oli de cuina, 
que després podran buidar a la 
deixalleria municipal. 

Aquests contenidors es poden 
recollir gratuïtament de 9 a 14 h a les 
dependències municipals. 
 

TALLER DE LA MEMÒRIA 
Des de la Regidoria de Benestar i 
Família informem que resten obertes 
les inscripcions al Taller de la 
Memòria. Aquesta activitat, 
proposada des del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, està dirigida als 
més grans, fomentant la promoció de 
la salut i un envelliment actiu i 
satisfactori a partir de l'exercici físic i 
mental. El taller, totalment gratuït 
pels assistents, consta de 12 
sessions d’una hora per setmana i el 
seu començament serà el proper 
dilluns 15 de març. 

Recordem a totes les persones 
interessades que les inscripcions es 
realitzaran a Can Laporta de dilluns a          
divendres de 16 a 20 h. 



  
 

 

 

DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA TREBALLADORA 

8 de març a les 12h al MUME 

En el Dia Internacional de la Dona, 
el  MUME i el Centre Cultural Can 
Laporta organitzen un passi del 
documental “Mujeres en pie de 
guerra”, escrit i dirigit per Susana 
Koska i amb una banda sonora 
composta per Loquillo i Gabriel 
Sopeña. 

“Mujeres en pie de guerra” és un 
documental cinematogràfic signat per 
l’actriu Susana Koska que, d’una 
banda, té com a argument principal 
la recuperació de la memòria de les 
dones que durant els anys de la 
Guerra Civil espanyola van optar per 
la lluita contra el feixisme i es van 
comprometre en l’aprofundiment de 
les conquestes socials i les llibertats. 
De l’altra,  també ressegueix la vida 
d’aquestes dones després de la 
derrota republicana, és a dir durant 
els anys 
foscos 
marcats 
per l’exili, 
la Segona 
Guerra 
Mundial i 
la 
repressió 
imposada 
per la 
llarga 
dictadura 
franquista. 

A fi de 
donar a conèixer aquest període 
difícil però també exemplar pel que 
fa a les actituds de les protagonistes, 
l’autora concedeix el primer pla a la 
veu de set dones de diferents 
tendències ideològiques i polítiques, 
així com també generacionals: Sara 
Berengué, Neus Català, Rosa 
Laviña, Rosa Díaz, Teresa Buigas, 
Maria Salvo i Carme i Merçona Puig 
Antich. La pel·lícula combina la 
presència davant la càmera  
d’aquestes dones amb el muntatge 
amb imatges de l’època d’una 
efectiva contextualització històrica.  

La pel·lícula es complementa amb 
una excepcional banda sonora 
realitzada per Loquillo i Gabriel 
Sopeña, amb la col·laboració de Los 
Trogloditas i Paco Ibáñez. Juntament 
amb el visionat de les imatges 
s’escolten noves composicions i 
també noves versions de cançons 
mítiques d’aquells any de lluita per la 
democràcia i uns drets socials 
avançats. 

 

Per a Susana Koska resulta 
imprescindible que les filles i les 
nétes de les dones, que van ser 
marcades per la derrota de la 
República i els valors que 
representava, retornin a aquella 
memòria. L’experiència personal, 
com a descendent de perdedors de 
la Guerra Civil, la va portar a 
interessar-se pel conjunt dels 
ciutadans que van patir les 
conseqüències de la derrota. Unes 
conseqüències que, sovint, per a les 
dones van comportar una doble 
pèrdua. D’una banda, van veure 
desaparèixer els avenços civils i 
socials de la Segona República que 
les beneficiaven i, de l’altra, van ser 
recloses a la “llar” per una dictadura 
inspirada en les  doctrines del 
feixisme i el nacionalcatolicisme.  

En certa manera, evocar visualment 
aquella època i escoltar la veu de les 
dones que van viure els anys de la 
Guerra Civil, l’exili i la dictadura 
franquista és també, per Susana 
Koska, parlar de les dones en 
general. D’aquelles que han patit o 
que pateixen encara avui els efectes 
dels conflictes bèl·lics i els règims 
totalitaris. Tal com assenyala amb 
les seves pròpies paraules: 
“considero necessari un projecte com 
“mujeres en pie de guerra” perquè 
ens dóna la veu a nosaltres i a elles, 
i juntes podrem escriure, pintar, 
gravar, crear a partir de la realitat, 
una història nova, explicada de viva 
veu, perquè mai més no tornin la 
foscor i la por i, així, retornar la 
dignitat a qui va ser silenciada 
impunement per la vida duríssima 
que va imposar el franquisme. 
Perquè es pugui conèixer l’important  
que va ser l'aportació de les dones a 
la lluita antifranquista, en quants 
fronts van haver de lluitar, la 
magnitud de la seva rebel·lia i amb 
quina ferocitat van ser reprimides.”  

El documental té un perfil 
marcadament pedagògic i, tot i que 
és per a tots els públics, és molt 
recomanable per als més joves. La 
sessió que tindrà lloc al MUME serà 
gratuïta i oberta a tothom i comptarà 
amb l’assistència d’estudiants d’ESO 
i Batxillerat. L’acte constarà del 
visionat del documental i 
posteriorment s’obrirà un debat amb 
l’autora del documental. 

Per a més informació us podeu 
adreçar al MUME 
(info@museuexili.cat i 972 556533) o 
al Centre Cultural de l’Albera Can 
Laporta (canlaporta@lajonquera.cat i 
972 555713). 
 

 

NOVETATS BIBLIOTECA 
ADULTS 

Matilde ASENSI. Venjança a 
Sevilla. 

Maria BARBAL. La pressa del 
temps 

Xavier BOSCH. Se sabrà tot 
Josep CAMPMAJÓ. Olor de 

violetes 
J. CARBÓ. La casa sota la sorra 
Ángeles CASO. Contra el viento 

Catherine MILLET. Celos 
Josep POUS I PAGÈS. La vida i la 

mort d’en Jordi Fraginals 
Clara SÁNCHEZ. Lo que esconde 

tu nombre 
Mary SHELLEY. Frankenstein 

K. URIBE. Bilbao-New York-Bilbao 
Eudora WELTY. La filla de 

l’optimista 
INFANTILS 

Estel BALDÓ. Ui, quina por! 
J. CONTIJOCH. La Marieta i el Pi 

Enric LLUCH. De cigonyes 
despistades i princeses 

bescanviades 
Rosa SARDÀ. M’agrada ser gran 
Paul THIÈS. Ferotge cavernícola 

no té por de res 
Ed YOUNG. Set ratolins cecs 

 

 
CURSOS DE FORMACIÓ (CIFO) 
Ja es pot consultar la Guia amb 
amb l’oferta formativa dels 
Centres d’Innovació i Formació 
Ocupacional (CIFO) del Servei 
d'Ocupació de Catalunya, 
corresponent a l’any 2010 on hi 
podeu trobar la informació bàsica 
per accedir al conjunt de cursos 
programats pel SOC durant aquest 
any, que s'imparteixen en els vuit 
centres CIFO distribuïts per tot el 
territori. 
Aquesta guia permet accedir a un 
seguit d'accions formatives que 
ajudaran a millorar la situació 
professional, la reinserció laboral i 
les competències i la qualificació 
professional de les persones que hi 
participin. 
L'oferta formativa de 2010 s’ha 
dissenyat al voltant d’una formació 
modular i ha estat concebuda per 
cobrir tot el ventall de nivells 
professionals i formatius, amb el 
referent de les qualificacions 
professionals. A més a més de la 
possibilitat de realitzar pràctiques 
laborals no retribuïdes en empreses. 
Trobareu més informació al lloc web 
www.gencat.cat 

 



  
 

 

 

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: 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: Museu Memorial de l’Exili 

 Dimarts 2 de març 
Xerrada: LA SALUT, un propòsit 
de vida a càrrec d’Imma Conde, 
dietoterapeuta 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 17 h 
Organitza: Casal de l’Avi 

 Dilluns 8 de març 
Amb motiu del DIA DE LA DONA 
TREBALLADORA, projecció del 
documental: MUJERES EN PIE DE 
GUERRA, de Susana Koska, i 
posterior col·loqui amb l’autora. 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili 
Hora: 12 h 
Organitza: MUME i Can Laporta 

 Del 13 al 28 de març 
 

EXPOSICIÓ: PAISATGES des 
dels anys 60, d’Antoni Federico i 
Kiko Peña 

 
 
 

 
 
 
 

Lloc: Porxos de Can Laporta 
Horari de visita: de dilluns a 
divendres, de 16 a 20 h, per 
l’entrada del c. Major; dissabtes i 
diumenges d’11 a 14 i de 16 a 20 h 
Organitza: Regidoria de Cultura – 
Ajuntament de la Jonquera 

 Dimecres 17 de març 
Excursió per a la gent gran: 
MUSEU DEL COURE 
Preu socis col·laboradors: 39 €  
Preu no socis: 42 € 
Inscripcions fins al 9 de març a Can 
Laporta (de dilluns a divendres de 16 
a 20 h). Places limitades! 
Organitza: Casal de l’Avi 

Xerrada: LA RELACIÓ ENTRE 
GERMANS 
Lloc: CEIP J.Peñuelas del Río 
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 març 
RODAJOC 
Lloc: centre de la vila 
Hora: de 10 a 13 h 
Organitza: CEIP J.Peñuelas del Río, 
CCAE i Àrea d’Esports  
 

FÒRUM JOVE  IV edició 
Lloc: Can Laporta 
Hora: 18.30 h 
Organitza: Regidoria de Joventut 

 Diumenge 28 de març 
BALL DE TARDA i berenar amb el 
conjunt NOTES D’OR  
(Obert a tots els públics) 
Lloc: Societat Unió Jonquerenca 
Hora: 17 h 
Preu: 5 €  
Organitza: Casal de l’Avi 
Col·labora: Regidoria de Benestar i 
Família 

 Dimecres 31 de març 
SI T’AGRADA L’HORA DEL 
CONTE,  no et perdis la sessió de 
“Contes grans com elefants”, a 
càrrec d’Olga Cercós. No hi faltis! 
Per a nens i nenes, a partir de 3 
anys, que sàpiguen escoltar amb ulls 
com llunes. Els pares i mares de 
nens petits es poden quedar amb ells 
a la sala i participar de l’activitat. 
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 

 Dimecres 21 d’abril 
Excursió per a la gent gran: EL 
TREN GROC (Catalunya Nord)  
Sortida a les 8 h del matí amb 
parada per esmorzar (no inclòs). 
Arribada a Vilafranca de Conflent 
(França) on agafarem el Tren Groc 
fins a Montlluís, gaudint d’uns 
paisatges bucòlics al peu del Massís 
del Canigó, del Puigmal i del Carlit. 
Visitarem la ciutat de Montlluís i 
després ens dirigirem a Puigcerdà, 
on dinarem. Havent dinat, visita del 
llac de Puigcerdà. 
Preu socis col·laboradors: 48 €  
Preu no socis: 53 € 
Inscripcions el dilluns 22 de març a 
partir de les 16 h als Porxos de Can 
Laporta (places limitades) 
Organitza: Casal de l’Avi 

 Del 10 al 15 de maig 
VIATGE A ITALIA per gent gran 
Durant 6 dies i 5 nits gaudirem de la 
regió de la Liguria. Visitarem Nimes, 
Santa Margherite Ligure, Gènova 

(capital de la Liguria), Finalborgo, 
San Remo, Niça, Dolceaqua i 
Alassio. Anirem en vaixell a 
Portofino, visitarem una fàbrica de 
perfums i entrarem al Casino de 
Montecarlo. (més informació cartells a part) 
Preu socis col·laboradors: 455 €  
Preu no socis: 465€ 
Sup. Hab. Individual: 60 €  
L’import del viatge es pot fer efectiu en 
dos terminis: 255 € al moment de fer la 
inscripció, i la resta com a màxim el dia 
12 d’abril. 
Inscripcions el dilluns 8 de març a 
partir de les 16 h als Porxos de Can 
Laporta (places limitades) 
Organitza: Casal de l’Avi 

AGENDA ESPORTIVA  
BÀSQUET 
Diumenge 7 de març a les 18 h 
ACEJ LA JONQUERA – CB BLANES 
CARGOLS 

FUTBOL 
Benjamí preferent 
Dissabte 13 de març a les 12 h 
UE LA JONQUERA –  CF LLERS 
Dissabte 27 de març a les 12 h 
UE LA JONQUERA – LASALLE 
Prebenjamí 2n any 
Dissabte 6 de març a les 16 h 
UE LA JONQUERA – EF TRAMUNTANA 
Dissabte 20 de març a les 16 h 
UE LA JONQUERA – A.E. ROSES 
Segona Territorial 
Diumenge 14 de març a les 16.30 h 
UE LA JONQUERA – L’ARMENTERA. 
Diumenge 28 de març a les 16.45 h 
UE LA JONQUERA – PORTBOU 

HOQUEI 
Prebenjamí iniciació 
Dissabte 13 de març a les 16 h 
CP JONQUERENC – PALAFRUGELL 
Dissabte 20 de març a les 17 h 
CP JONQUERENC – CH ARBÚCIES 
Prebenjamí 
Dissabte 13 de març a les 17 h 
CP JONQUERENC – CH GEIEG 
Dissabte 27 de març a les 17 h 
CP JONQUERENC – HC SALT 
Benjamí 
Dissabte 13 de març a les 18 h 
CP JONQUERENC – HC RIPOLL 
Dissabte 27 de març a les 18 h 
CP JONQUERENC – HC SALT 
Infantil 
Dissabte 20 de març a les 19 h 
CP JONQUERENC – CP TORDERA 
2a Catalana 
Dissabte 13 de març a les 19.30 h 
CP JONQUERENC – CP BREDA 
1a Catalana femení 
Dissabte 13 de març a les 15.30 H 
CP JONQUERENC – CH ARENYS MAR 
Dissabte 27 de març a les 16 h 
CP JONQUERENC – CP RODA 
2a Catalana femení 
Dissabte 6 de març a les 15.30 h 
CP JONQUERENC – SFERIC 
TERRASSA 
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