
 
 

 

 

 
 

NOUS  PLANS  OCUPACIÓ 2011 
Amb motiu de les campanyes 
endegades  per la Generalitat de 
Catalunya per a la creació de llocs de 
treball, recentment s’ha obert un 
termini perquè els Ajuntaments 
participem en els nous plans 
d’ocupació de contractació de personal 
destinat a donar suport a les tasques 
municipals.   
Des de l’Ajuntament de la Jonquera, 
pensem que l’experiència dels 
anteriors plans d’ocupació del 2010 ha 
estat i és molt positiva. Ens ha donat la 
possibilitat  de disposar d’una  
subvenció per contractar 12 persones, 
durant 2 mesos, per netejar els boscos 
propers  al perímetre urbà i  evitar que 
els possibles incencis forestals 
s’acostin a les cases, i 7 persones 
durant 6 mesos per fer feines de 
pintura i manteniment dels locals 
municipals (Escola, Can Laporta, 
Cementiri, Llar d’infants, Biblioteca, 
etc).    
Donat tot això, hem decidit concórrer a 
la nova convocatòria per contractar 
novament 7 persones (que són les que 
ens toquen a la Jonquera per nombre 
d’habitants), durant els propers 6 
mesos, i possiblement 7 persones més 
durant el segon semestre de 2011. Els 
perfils d’aquestes persones han de ser: 
5 peons per tasques de pintura i suport 
a la brigada, 1 agent d’informació pel 
compliment de les ordenances 
municipals (convivència ciutadana,  
medi ambient,  neteja,  selecció de les 
deixalles, etc.)  i 1 per tasques de 
suport informàtic i arxiu.   
És imprescindible que les persones 
interessades no hagin participat en cap 
altre Pla d’Ocupació els anteriors 6 
mesos. També han d’estar 
necessàriament apuntades al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, que és qui 
selecciona i ofereix a l’Ajuntament les 
persones adequades.  
Sònia Martinez 
1a Tinent d’Alcalde 
Regidora dels Serveis d’Atenció a les 
persones 

PROTECCIÓ CIVIL 
Atesa la situació geogràfica de la 
Jonquera, les infraestructures que 
travessen el seu territori i el 
tancament de la frontera que es 
produeix per nevades, accidents, etc, 
ja sigui per part de les autoritats 
franceses o espanyoles, l’Ajuntament 
de la Jonquera es veu en l’obligació 
d’atendre a un important nombre de 
persones. Com és sabut, en els 
darrers anys, en tres ocasions s’ha 
hagut d’utilitzar el poliesportiu 
municipal per atendre gran quantitat 
de gent atrapada a la Jonquera, 
l’última de les quals el passat mes de 
març en què, amb motiu de les fortes 
nevades, es varen acollir més de 700 
persones, les quals foren assistides 
pels voluntaris de Protecció Civil de la 
Jonquera i Creu Roja.  
L’experiència dels darrers anys i de 
les últimes nevades ens ha fet veure 
que un municipi com la Jonquera, 
necessita un equipament permanent 
per atendre els necessitats no 
estrictament municipals.   
En converses informals mantingudes 
per part d’aquesta alcaldia amb el 
Director dels Serveis Territorials de 
Girona Sr. Marc Vidal i amb el 
Secretari General del Departament 
d’Interior de la Generalitat Sr. Joan 
Boada, on s’ha parlat de les 
necessitats especials de la Jonquera 
en cas d’emergències, s’ha valorat la 
necessitat d’instal.lar a la Jonquera un 
punt especial de protecció civil, atès 
pels voluntaris locals, amb 
l’equipament corresponent i que 
podria consistir en:  
- 1 vehicle 4x4 equipat per  a 
nevades. 
-   3 grups electrògens portàtils, amb 
la suficient potència per atendre 
equipaments municipals com pot ser 
el poliesportiu, l’Ajuntament, policia 
local, CAP, etc, 
-    Equipament de cuina, de gas. 
-  Material divers de cuina: termos, 
etc.  
-    500 mantes. 
-    50 lliteres i matalassos. 

-   Altre equipament que es consideri 
necessari d’acord amb les 
recomanacions de Protecció Civil.  
El Conseller d’Interior Honorable Joan 
Saura ha vist amb bons ulls aquesta 
petició i des de la Direcció General de 
Protecció Civil també. Es per això que 
s’està preparant un conveni específic 
amb el Departament d’Interior 
(Direcció General de Protecció Civil) 
per a la instal.lació d’un punt a la 
Jonquera amb equipament especial 
de protecció civil.  
Una bona notícia, que s’informa per al 
coneixement general i molt 
especialment pels voluntaris de 
Protecció Civil.  
Jordi Cabezas 
Alcalde 
 

 

NOTES D’INTERÈS 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A 
L’ESCOLARITZACIÓ DE NENS I 
NENES DE 0 A 3 ANYS. 
En relació a les bases reguladores 
per a la concessió d’ajuts per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 
a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorables 
durant el curs 2010-2011, es va 
acordar modificar el termini de 
presentació de sol·licituds per als 
alumnes matriculats amb 
posterioritat al termini establert de 
matrícula (incorporació tardana), 
passant a ser del 21 de febrer al 4 
de març de 2011 (ambdós 
inclosos). 
CONVOCATÒRIA PER A 
L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A 
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE 
TEXT DE L’ENSENYAMENT 
OBLIGATORI PER AL CURS 2010-
2011.  
S’endega aquesta convocatòria, 
d’acord amb les bases establertes a 
l’ordenança reguladora aprovada al 
respecte, establint un termini de 
presentació de sol·licituds del 15 
de setembre al 30 d’octubre de 
2010 (ambdós inclosos). 

 



  
 

 

 

EL MUME COMMEMORA EL 70è 
ANIVERSARI DE LA MORT DEL 
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS 

A mitjan d’octubre d’enguany es 
compleixen setanta anys de 
l’afusellament del president de la 
Generalitat republicana, Lluís 
Companys, per part de la dictadura 
franquista. Mitjançant una persecució 
implacable d’agents feixistes espanyols 
que actuaven dins de França, amb 
l’ajuda de la Gestapo i del Govern de 
Vichy, Lluís Companys fou capturat i 
extraditat a l’Espanya franquista. 
Després de ser sotmès a tortures i a un 
judici il·legal, fou condemnat a mort i, 
finalment, executat a Montjuic el 15 
d’octubre de 1940. Arran d’aquests 
tràgics successos, que van representar 
l’únic assassinat d’un president elegit 
democràticament durant el període de la 
Segona Guerra Mundial, el MUME ha 
organitzat un acte commemoratiu per al 
dissabte 16 d’octubre a les 18 h. D’una 
banda, la professora d’Història 
contemporània de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Anna Sallés, 
impartirà la conferència “Companys. 
Nacionalista?” i, de l’altra, després de la 
conferència, l’Orfeó Jonquerenc, sota la 
direcció de Quim Mandado, interpretarà 
un breu repertori d’homenatge. 

 
Així mateix, a banda de l’homenatge a 
Lluís Companys, el MUME ha 
programat altres activitats. El dia 2 
d’octubre, tindrà lloc la taula rodona "La 
salvaguarda del patrimoni artístic 
espanyol i català, i el seu pas per l'Alt 
Empordà, durant la Guerra Civil". Es 
tracta d’un acte complementari de 
l'exposició "Art Salvat. 70è aniversari 
del salvament artístic espanyol i de la 
intervenció internacional" que s’exhibeix 
al Castell de Sant Ferran de Figueres 
fins al 17 d'octubre. A la taula hi 
participen Arturo Colorado, historiador i 
comissari de l'exposició, Jordi Guixé, 
cap de projectes del Memorial 
Democràtic i Josep Playà, periodista de 
La Vanguardia. 
Continuant amb la línia de donar 
cabuda a la recerca i a la mostra de 
noves temàtiques sobre el fenomen dels 
exilis, el dia 22 d’octubre tindrà lloc el Ir  
Seminari Transfronterer sobre 

“Desplaçaments forçosos i exilis a 
l’Europa del segle XX. Les condicions 
de partença i d’acolliment”. Aquest 
seminari d’una jornada, es dedicarà a 
mostrar els aspectes relacionats amb la 
partença i l’acolliment de poblacions en 
situacions d’exili i desplaçament, amb 
les conseqüències que comporten. El 
present seminari forma part d’un 
programa global en el marc del qual es 
realitzaran dos altres seminaris 
interdisciplinaris el 2011. Els tres 
seminaris tindran com a colofó un 
col·loqui internacional l’any 2012. Amb 
un esperit de col·laboració 
transfronterer, els llocs implicats són la 
Jonquera, Girona, Perpinyà i Ribesaltes. 
Més informació a www.museuexili.cat. 
De l’aparició recent d’unes memòries 
del president de la Generalitat a l’exili, 
Josep Irla, també se’n farà ressò al 
MUME. D’aquesta manera, el dissabte 
23 d’octubre de 2010, a les 18 h es 
presentarà el  llibre: Josep Irla i Bosch, 
Memòries d’un president a l’exili, a 
càrrec de Jordi Gaitx Moltó, curador i 
autor de l’edició, i Enric Pujol, 
historiador i director de la col·lecció “La 
memòria dels dies”, de Viena 
Edicions, tots dos membres del Comitè 
Assessor Científic del MUME. 
Totes les activitats tenen un caire 
gratuït. En el cas del seminari 
transfronterer es demana inscripció 
prèvia, atès que les places són 
limitades.  
 

 

CIRCULAR    INFORMATIVA 
Es posa en coneixement dels vilatans 
que el proper dissabte dia 2 d´octubre  
es tallarà el trànsit des del carrer 
Carles Bosch de la Trinxeria  fins a la 
placeta de l’Illa, amb motiu de l’XIè 
Cinturó Ciclista Internacional de 
l’Empordà. 
La cursa finalitza a la Jonquera.  
Entrarà a la vila per la rotonda dels 
bombers i finalitzarà davant de 
correus.   
Així doncs quedarà prohibit estacionar 
vehicles durant tot el dia i fins que 
acabi la cursa als carrers Carles 
Bosch de la Trinxeria i Major. 
L’horari previst pel tancament dels 
carrers al trànsit serà de 15 a 18 h.  
Es demana a tots aquells 
particulars que disposin de guals 
als trams esmentats que tinguin 
previsió a les hores del tancament 
dels carrers.  
Agraïm la vostra col·laboració per tal 
de  planificar les tasques. 

 Policia Local de la Jonquera 
 

 

NOU HORARI DE MISSES 
Feiners (excepte dimecres) a les 10 h 
Dissabtes (tardor i hivern) a les 20 h 

Diumenges a 2/4 de 12 

LLEI DE POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT DE CATALUNYA 

El passat 23 de setembre, el Parlament 
de Catalunya va aprovar la Llei de 
Polítiques de Joventut que regula 
l’única competència exclusiva de la 
Generalitat pendent de desplegar des 
de l’entrada en vigor de l’Estatut de 
Sau, el 1979.  
Aquesta nova llei determina que els 
poders públics han de fer polítiques 
específiques per al milió tres-cents mil 
joves que hi ha a Catalunya i té com a 
eixos centrals l’emancipació i la 
participació. 
La llei crea la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil, que el Govern 
desplegarà fins al 2015. Comptarà amb 
64 Oficines Joves que agrupen, en una 
finestra única, tots els serveis per a 
l’emancipació juvenil que presten les 
diferents administracions. Les Oficines 
Joves ofereixen una atenció pròxima, 
integral i personalitzada i disposen d’un 
catàleg de serveis especialitzats: borsa 
jove d’habitatge, oficina jove de treball, 
punt d’informació juvenil, així com 
assessoraments en matèria legal, de 
salut o cultura a càrrec de professionals 
especialitzats.  

El Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya es dota de rang legal 

El Pla és el marc de referència de les 
polítiques per a joves de Generalitat, 
món local i entitats juvenils. D’aquesta 
manera es consolida el treball conjunt 
dut a terme els últims anys entre les 
diferents administracions públiques i el 
teixit associatiu juvenil. 
La Llei, a més, potencia la 
transversalitat de les polítiques per a 
joves i estableix que tots el 
departaments del Govern comparteixen 
responsabilitats en matèria de joventut. 
El text també reconeix noves formes de 
participació juvenil com els consells 
locals de joventut o els grups de joves. 

Els joves: entre 16 i 29 anys 
La norma acota la joventut en la franja 
d’edat entre els 16 i els 29 anys, llevat 
per a polítiques públiques concretes 
(com les d’educació sexual, que es 
poden avançar des de l’adolescència, o 
les d’habitatge, que s’allarguen fins als 
35 anys). És a partir dels 16 anys quan 
ja es té l’edat per poder emancipar-se 
civilment, incorporar-se al món laboral o 
triar itineraris educatius voluntàriament. 
Es defineix la joventut com aquell 
col·lectiu majoritàriament immers en 
processos de formació i/o inserció 
laboral i/o d’emancipació domiciliar amb 
unes necessitats específiques. Les 
persones joves viuen una etapa de 
transició cap a la vida adulta que es 
caracteritza per la dificultat d’exercir la 
ciutadania, tant a nivell social i polític, 
com econòmic i cultural. 
Regidoria de Joventut 



  
 

 

 

PATIS OBERTS 
Els mesos de maig i juny del passat 
curs escolar varem organitzar de forma 
experimental l’activitat “Patis Oberts”. 
Després de la bona acceptació que va 
tenir per part dels participants, us 
informem que a partir del 9 d’octubre 
reprendrem l’activitat “Patis Oberts”. 
L’activitat es portarà a terme els 
dissabtes de les 16 a les 19h, al pati 
del CEiP J. Peñuelas del Río. En una 
primera etapa acabarà el dissabte 26 de 
novembre. Llavors es reprendrà el mes 
de març de 2011. 
Recordem que els objectius de l’activitat 
són: 
1. Oferir com espai de joc i trobada el 
pati del CEiP J. Peñuelas del Río. 
2. Donar resposta a la manca d’espai i 
equipaments de joc lliure a l’entorn del 
nucli històric de la Jonquera. 
3. Optimitzar els equipaments escolars 
(fora el propi horari escolar). 
4. Apropar l’escola a la ciutadania en 
general. 
5. Fomentar la cohesió entre els 
diversos grups de població. 
6. Fomentar hàbits saludables (esport i 
lleure). 
 

 

XXVa TROBADA AL COLL DE 
PANISSARS 

El diumenge 3 d'octubre tindrà lloc 
la XXVa Trobada al Coll de 
Panissars amb motiu del 725è 
aniversari de la victòria catalana. 
Prop del Coll de l'Albera (568 metres), 
que separa les comarques del 
Vallespir de l'Alt Empordà per on 
passa el camí de Barcelona a 
Perpinyà, s'alçava l'antic priorat del 
Coll de Panissars on tingué lloc la 
famosa batalla amb aquest nom. 
La batalla, esdevinguda entre els dies 
30 de setembre i 1 d'octubre de 1285, 
va donar per finalitzada la croada 
contra la Corona d'Aragó, amb el 
resultat d'una severa derrota de 
l'exèrcit francès de Felip III, batut en 
la retirada pels catalans. 
Programa d'actes: 
11 h Trobada davant el monument del 
Coll de Panissars, recepció 
d'autoritats, resum històric dels fets, 
parlaments i cant dels Segadors 
acompanyat de la tenora de la Cobla 
Vila de la Jonquera 
Organitza: Institut de Projecció 
Exterior de la Cultura Catalana, amb 
la col·laboració de l'Ajuntament de la 
Jonquera i entitats jonquerenques. 
 

 

CONTENIDORS OLI DE CUINA 
L’Àrea de Medi Ambient us recorda 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. 
 

 

BUS GRATUÏT PER 
ACOMPANYAR L’ORFEÓ 

El proper diumenge 17 d’octubre, 
en commemoració del 70è 
aniversari de l’afusellament del 
president Lluís Companys, la 
Comissió de la Dignitat ha organitzat 
una sèrie d’activitats commemoratives 
que es detallen a continuació: 
- 11 h Cantada individual de les 

corals participants a diversos llocs 
de la muntanya. 

- 13 h Hissada de la bandera i 
interpretació del cant de la senyera 
per totes les corals. 

- Durant el matí es cridarà als 
ciutadans a deixar una flor al lloc de 
l’afusellament. 

Donat que l’Orfeó Jonquerenc ha 
estat convidat a assistir-hi com a coral 
participant, la regidoria de Cultura 
organitza un bus gratuït per a totes 
les persones interessades en 
compartir amb ells aquesta diada. 
La sortida del bus que ens portarà a 
Barcelona serà a les 7.30 h de 
l’institut. Després dels actes 
commemoratius ens dirigirem a les 
Rambles, llavors gaudirem d’unes 
hores lliures fins les 18 h que el bus 
ens recollirà per fer el viatge de 
tornada. Per a poder-hi anar només 
cal apuntar-se a Can Laporta abans 
del 13 d’octubre. 

 

 

DOMASSOS i BALL DE LA 
MARRATXA 

En dos anys ha canviat totalment 
l’estructura de la festa de l’11 de 
setembre a la Jonquera. La Diada té 
poc a veure amb el que s’havia fet en 
edicions anteriors.  
La voluntat expressada per les entitats 
locals de fer de la Diada una jornada de 
carrer de la cultura popular i tradicional 
catalana i la posterior participació 
d’aquestes entitats (i persones a títol 
individual) al programa Tallers per la 
Festa va tindre el passat 11 de 
setembre el seu punt culminant amb el 
programa d’actes que es van fer: 
trabucada, cercavila, campionats, 
sardanes, acte institucional, arrossada, 
xocolatada, correfoc, concert... va 
suposar que la Diada fos uns dels dies 
de major participació de la Festa Major. 
Durant tota la jornada va destacar la 
penjada de domassos a balcons i 
finestres d’edificis significatius de la vila 
i, a la tarda, la presentació del ball de la 
Marratxa, a càrrec de 4 parelles. 
Felicitem a totes aquelles persones que 
de manera directa o indirecta van fer 
possible el desenvolupament de tots els 
actes, els animem a participar novament 
a l’edició del proper any i convidem a 
totes aquelles persones que vulguin 
participar a Tallers per la Festa, es 
posin en contacte amb Can  Laporta. 

CAN LAPORTA INFORMA 
L’inici del curs escolar coincideix també 
amb l’inici de les activitats culturals 
organitzades des del Centre Cultural de 
l’Albera “Can Laporta”, l’Escola 
Municipal de Música, el MUME i la 
Biblioteca. 
Com cada any, la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament ha editat un llibret 2010-
2011 on, a més de les activitats 
mencionades per a persones de totes 
les edats, hi podem trobar les 
organitzades per les diferents entitats i 
associacions de la nostra vila, així com 
la informació dels diferents serveis que 
s’ofereixen a Can Laporta: la Borsa de 
Treball (SDIL), el Servei d’Acollida a les 
persones nouvingudes, el Servei Local 
d’Orientació Familiar i els Patis Oberts. 
Us recordem que resten obertes les 
inscripcions als cursos i que queden 
places lliures en els tallers de cuina, 
informàtica i fotografia digital, que 
començaran els mesos d’octubre i 
novembre. 
 

NOVA TEMPORADA EXPOS 
La regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de la Jonquera, 
coincidint amb el començament dels 
cursos del Centre Cultural de l’Albera 
“Can Laporta”, endega la nova 
temporada d’exposicions als Porxos 
de Can Laporta 2010-2011.  
Donant continuïtat a aquesta activitat, 
duta a terme des de l’any 2008, aquest 
any comptarem amb les obres dels 
artistes: Víctor García Romero, Wernher 
Cools, Olga Reixach, Oscar Gartín, 
Sònia Roggia, Rosana Vidal i Mateu 
Pujolràs.  
Les exposicions es mantindran obertes 
dins l’horari d’atenció al públic de 
l’Oficina de Gestió Cultural “Can 
Laporta”, de dilluns a divendres de 16 a 
20 h amb entrada pel c. Major núm. 2, 
així com alguns caps de setmana (es 
concretarà als cartells específics de cada 
exposició). 
Aquest mes d’octubre comptarem amb 
l’exposició “Obra reciente” de Víctor 
García Romero del 16 al 31 d’octubre. 
 

 

 

VOLUNTARIS per la LLENGUA 
Un any més, l’Ajuntament de la 
Jonquera s’adhereix a aquest programa 
que té com a principal objectiu fomentar 
l’ús de la llengua catalana en les 
relacions personals. 
Els darrers anys hem tingut més 
voluntaris que aprenents. Enguany, ja 
tenim aprenents (persones que volen 
aprendre el català) interessades a 
participar en el programa Voluntaris per 
la Llengua. 
Esperem poder comptar novament amb 
voluntaris per la llengua de la Jonquera. 
Si voleu ser voluntari o aprenent, 
adreceu-vos a Can Laporta. 



  
 

 

 

19a FESTA DE L’ESPORT 
CURSOS ESPORTIUS 2010/11 

El dia 5 setembre es va celebrar la 19a 
Festa de l’Esport. Durat tot el dia, a la 
zona esportiva, es varen realitzat tot tipus 
d’activitats (inflable de futbol 3x3 al matí, 
1r campionat social de tennis taula, 
exhibició de taekwondo, 3a cursa de 
veterans de natació, exhibició de 
patinatge, partit de futbol UE La 
Jonquera (1a regional) -Viladamat (2a 
Regional) amb el resultat de 3-1, partit de 
bàsquet 2n Memorial Cristian Canseco 
entre els veterans de la Jonquera i 
l’Adepaf B i 3x3 d’hoquei) organitzades 
per totes les entitats esportives de la vila 
i l’àrea d’Esports. 
Al finalitzar la festa es  va dur a terme el 
lliurament dels premis a tots els 
esportistes destacats de totes les entitats 
esportives locals temporada 2009-2010: 
Alba Bleisa del Club Patinatge Artístic 
Jonquerenc, Hugo Planas, Alex 
Sanchez i Dani Joaquin del Club Ki-Hop 
la Jonquera, Jesús Alvaro i Randolph 
Brea de l’ACEJ Bàsquet la Jonquera, 
Cristina de la Costa, Joel Vázquez, 
Lluís Vergara, Pep Vergara, Manel 
Garrido i Raul Garriga de l’ACEJ - 
secció natació, el 1r equip de la UE La 
Jonquera per l’ascens a 1a Regional de 
futbol, l’equip Femení del CPJ pel seu 
ascens a 1a Nacional Catalana i l’equip 
prebenjamí-iniciació de la mateixa 
entitat pel seu campionat provincial 
d’hoquei, l’equip de Tennis Taula 
Albera i en Rafael Rodríguez del Club 
Esportiu Alt Empordà. 

 
L’àrea d’Esports informa que s’ha instal·lat 
un nou marcador electrònic al pavelló. 
A l’octubre, dins la programació dels 
cursos del Centre Cultural de l’Albera 
“Can Laporta”, aquesta àrea organitza 
les següents activitats: spinning, 
sevillanes i, juntament amb la regidoria 
de Benestar i Família, la gimnàstica per a 
la gent gran. 
Finalment us avancem, a l’espera de 
tenir més informació, que els dies 26 i 27 
de novembre es duran a terme a la 
Jonquera les 5es Jornades POSA’T AL 
DIA, d’activitats físicoesportives en edat 
escolar a l’Alt Empordà. 
Sergi Aznar 
Àrea d’Esports 

AGENDA CULTURAL 
 Fins al 7 de novembre 

Exposició: L’EXILI COM A HERÈNCIA 
Pintures i dibuixos de Jordi i Josep Bartolí. 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Preu: gratuït 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 

 Dissabte 2 d’octubre 
XIè CINTURÓ CICLISTA 
INTERNACIONAL DE L’EMPORDÀ  
2a etapa: SANT ESTEVE D’EN BAS – 
LA JONQUERA 
Arribada prevista a la Jonquera 
aproximadament a les 17 h. 
 Diumenge 3 d’octubre 

XXVa TROBADA AL COLL DE 
PANISSARS – 725è ANIVERSARI DE LA 
VICTÒRIA CATALANA 
11.30 h - Resum històric dels fets. 
Parlaments i cant dels “Segadors” 
acompanyat de la tenora de la Cobla Vila 
de la Jonquera. 
 Del 7 al 21 d’octubre 

Exposició: De l’ABC al SMS 
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria 
 Divendres 8 i 29 d’octubre 

BORSA DE TREBALL 
Servei destinat a orientar i informar a 
persones que es troben en situació d'atur o 
volen millorar la seva situació laboral. 
Lloc: Can Laporta - Hores convingudes 
Organitza: CCAE i Ajuntament Jonquera 
 Del 15 al 31 d’octubre 

EXPOSICIÓ de pintures de VÍCTOR 
GARCÍA ROMERO “Obra Reciente” 
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: dilluns a divendres de 16 a 20 h per 
l’entrada del carrer Major; dissabtes i 
diumenges de 10.30 a 12.30 h per 
l’entrada del carrer Vell. 
Organitza: Regidoria de Cultura 
 Diumenge 17 d’octubre 

SORTIDA EN BUS PER ANAR A 
BARCELONA A L’HOMENATGE LLUIS 
COMPANYS, amb motiu del 70è 
aniversari del seu afusellament. 
Hora: sortida de la parada de bus de 
davant de l’IES a les 7.30 h 
El bus és gratuït, però cal fer reserva de 
plaça a Can Laporta (972 555 713). 
 Dimecres 20 d’octubre 

L’HORA DEL CONTE: “Contes a dins la 
capsa”, amb l’Olga Cercós.  
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria 
Hora: 17.30 a 18.30 h - Preu: gratuït 
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria  
 Divendres 22 d’octubre 

Seminari transfronterer: LES CONDICIONS 
DE PARTENÇA I D’ACOLLIMENT DE 
PERSONES DESPLAÇADES DE MANERA 
FORÇOSA 
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili 
 Diumenge 24 d’octubre 

DINAR DE 40 I 50 ANYS DE CASATS 
(els homenatjats tenen el dinar gratuït, la 
resta i acompanyants han d’abonar 32 € 
del dinar) 
12.30 h Missa 
14.00 h Dinar al Restaurant Artigas 
Inscripcions a Can Laporta fins al 19 d’octubre. 
Organitza: Casal de l’Avi 
BALL DE TARDA I BERENAR AMB EL 
MÚSIC ANDREU 
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 17 h - Preu: 5 € 
Organitza: Regidoria Benestar i Família 
Col·labora: Casal de l’Avi 

 Dimecres 27 d’octubre 
XERRADA: COM ESTALVIAR DINERS, 
ESTALVIAR ENERGIA, a càrrec del Sr. 
Deli Saavedra, en el marc de les “Aules 
de formació per a la gent gran de l’Alt 
Empordà” 
Lloc: Porxos de Can Laporta - Hora: 17 h 
Organitza: Associació per a la Formació Cultural 
de la Gent Gran de l’Alt Empordà 
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera 

 Diumenge 31 d’octubre 
Excursió al Paratge Natural de l’Albera: 
BOSCOS DE REQUESENS 
Dificultat: mitja/alta - Durada: 5 h 
Per a més informació i reserves cal trucar 
10 dies abans al 972545079. 
Organitza: Generalitat de Catalunya – 
Departament de Madi Ambient i Habitatge i 
Parcs de Catalunya. Col·labora: CCAE 

 

AGENDA ESPORTIVA 
FUTBOL 
Aleví 3a divisió 
Dissabte 2 d’octubre a les 12 h 
UE LA JONQUERA – LLERS CF “A” 
Dissabte 16 d’octubre a les 12 h 
UE LA JONQUERA – JUNCARIA CE “A” 
Dissabte 30 d’octubre a les 12 h 
UE LA JONQUERA – PONT MOLINS CF “A” 
1a Territorial 
Diumenge 10 d’octubre a les 16.15 h 
UE LA JONQUERA – TORDERA 
Diumenge 24 d’octubre a les 16 h 
UE LA JONQUERA – BISBALENC 
3a Territorial 
Dissabte 2 d’octubre a les 16.30 h 
UE LA JONQUERA – FIGUERES 
Dissabte 16 d’octubre a les 16 h 
UE LA JONQUERA – LLERS 
Dissabte 30 d’octubre a les 16 h 
UE LA JONQUERA – NAVATA 
 

HOQUEI 
Prebenjamí iniciació GR A 
Dissabte 23 d’octubre a les 16 h 
CP JONQUERENC – AMPA C. GUASCH 
Prebenjamí GR A 
Dissabte 9 d’octubre  
CP JONQUERENC – HOQUEI CLUB SALT 
Dissabte 23 d’octubre  
CP JONQUERENC – ESCOLA D’H. LA VINYA 
Prebenjamí GR D 
Dissabte 23 d’octubre a les 18 h 
CP JONQUERENC – SHUM GRUPO MAESTRE 
Aleví 17 
Dissabte 9 d’octubre  
CP JONQUERENC–CH PATINS BLANES 
Dissabte 23 d’octubre  
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL 
Juvenil K 
Divendres 8 d’octubre a les 20.30 h 
CP JONQUERENC – F.DEP. CASSANENC 
Dissabte 16 d’octubre  
CP JONQUERENC – CLUB PATÍ VIC 
2a Catalana 
Dissabte 23 d’octubre a les 19.30 h 
CP JONQUERENC – C.HOQUEI LLORET 
1a  Catalana Femení 
Dissabte 30 d’octubre a les 18 h 
CP JONQUERENC – C.HOQUEI LLORET 
Copa Lliga - 1a Catalana Femení A 
Dissabte 2 d’octubre a les 18 h 
CP JONQUERENC – C.HOQUEI MATARÓ 
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