POSEM NOM ALS CARRERS
Des de fa un temps, els diferents
grups polítics comenten la necessitat
de donar nom a determinades vies
urbanes que no en tenen. S’han
volgut posar noms que tinguin relació
amb el municipi o el país, i amb els
que els vilatans tinguin, o puguin tenir,
una identificació territorial, històrica o
emocional.
Un cop consultades persones que
coneixen la toponímia dels diferents
paratges del terme municipal, els
grups municipals han consensuat els
noms elegits.
Així,
per
exemple,
el
carrer
transversal entre c. Llatzaret i c.
Albera es dirà carrer Les Madrigues;
el camí de Santa Llúcia es dirà camí
dels Escalons; el corriol de darrera el
Parc d’en Lloberas es dirà carrer dels
Horts, i així fins a un total de 25
carrers i places.
Podeu consultar el plànol detallat dels
carrers a l’apartat notícies del web
municipal. Si en voleu una còpia
impresa, podeu demanar-la a Can
Laporta, de dilluns a divendres, de 17
a 20 h.

CONVOCATÒRIA
L’alcaldia de la Jonquera, en data
23 de març últim, ha dictat un
decret
de
convocatòria
de
concurs-oposició
lliure
per
cobrir, amb caràcter temporal i a
temps
parcial,
mitjançant
contracte de relleu, una plaça
d’oficial primera d’obres, amb
motiu de la jubilació parcial del
titular de la plaça existent.
La data prevista de publicació de
l’anunci de referència al BOP de
Girona és el dia 1 d’abril. Els
interessats doncs, tindran fins al
dia 21 d’abril (20 dies naturals a
partir del següent al de la
publicació) per a la presentació
d’instàncies.
Les bases de la convocatòria les
trobareu publicades íntegrament a
l’anunci de l’1 d’abril.

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI
Del 28 de març al 24 de maig de 2015
Exposició "K.L. Reich. La veu de
l'infern nazi"
Amb la voluntat de
contribuir a recordar el
70è
aniversari
de
l’alliberament del camp de
Mauthausen
i
altres
camps, el MUME ofereix
al
públic
aquesta
exposició, que es va crear
l’any 2013 a fi de
commemorar el centenari
de l’escriptor manresà
Joaquim
Amat-Piniella
(1913-1974), i el cinquanta aniversari
de la publicació, al 1963, de la seva
novel·la autobiogràfica K.L. Reich. La
veu de l’infern nazi .
K.L. Reich. La veu de l’infern nazi és
una obra inspirada en l’experiència del
mateix Joaquim Amat-Piniella com a
deportat en el camp de concentració
nazi de Mauthausen. K.L. Reich es
considerada pels experts com un dels
principals exponents d’allò que es
coneix
com
a
literatura
concentracionària, al costat de títols
d’autors de projecció internacional com
Primo Levi, Robert Antelme, Imre
Kertész i Jorge Semprun.
Aquesta exposició és una producció de
l’Ajuntament de Manresa i el Memorial
Democràtic, amb la col·laboració de la
Institució de les Lletres Catalanes,
L’Amical de Mauthausen i la Diputació
de Barcelona.
Més informació a:
http://www.memoria.cat/amat/ i
http://www.xtec.cat/web/centres/celebr
acions2013/anyamatpiniella/materialsdi
dactics
Diumenge 12 d’abril a les 11 h
Commemoració del Dia
Internacional de l’Art
“L’art com a testimoniatge i transmissor
de la memòria". Visita guiada a les
exposicions Josep Narro. Dibuixar la
veritat nua dels camps del Rosselló
(1939-1941) i Postdata. 2010-2015, de
Pep Dardanyà.

Visita guiada a càrrec d’Eric Forcada,
comissari de l’exposició sobre Josep
Narro, i Jordi Font, director del MUME.
Durada: 2 hores
Lloc de realització: MUME
Del 24 d'abril al 5 de juliol de 2015
Exposició “Desenterrant el silenci”
de Sergi Bernal
Aquesta exposició fotogràfica és el
resultat d'un projecte d'investigació
sobre la vida i la mort del
mestre català Antoni
Benaiges, afusellat i
enterrat el 1936 en una
fossa a les muntanyes de
la Pedraja (Burgos).
L'exposició, que vol fer
memòria
sobre
la
repressió patida pels
mestres de la República durant i
després de la Guerra Civil, consta de
32 fotografies, una reproducció de part
de la fossa de 20 metres quadrats,
facsímils i un audiovisual.
Més informació a:
http://desenterrant.blogspot.com.es/
Entrevista a Sergi Bernal (Youtube)
http://www.datecuenta.org/sergibernal-el-retratista-que-desenterro-unsilencio
http://www.ara.cat/cultura/LexposicioDesenterrant-documenta-repressioRepublica_0_827317361.html
Divendres 24 d’abril a les 20h
Presentació pública de l’Associació
d’Amics del MUME
Durant aquest acte de presentació
d’aquesta associació, que vol contribuir
a impulsar i divulgar les activitats del
MUME, el grup Teiatru de la Jonquera
farà una lectura de textos de diversos
testimonis de l’exili. Així mateix, es farà
una visita comentada a l’exposició K.L.
Reich. La veu de l’Infern nazi i
s’inaugurarà l’exposició Desenterrant
el silenci, de Sergi Bernal.
Aquestes activitats es complementen
amb la visita guiada gratuïta i les
exposicions que podeu trobar a
l’agenda d’aquest butlletí.
Més informació a www.museuexili.cat.

L’EXPERIÈNCIA DELS JOCS
SENSE FRONTERES
Un cop més, el 6è Rodajoc va passar
per carrers i places de la Jonquera.
Aquesta és una activitat adreçada als
alumnes de 3r i 4t de primària del
CEIP J. Peñuelas del Río, de la
Jonquera, i de la resta d’escoles dels
pobles del voltant.
Entre les 10 del matí i les 4 de la tarda
del passat divendres 20 de març, els
carrers es van omplir d'escolars i
estudiants de la Jonquera i poblacions
de la rodalia, per participar en
diferents jocs educatius i formatius.

ELS ALUMNES JONQUERENCS
OBTENEN BONES
QUALIFICACIONS A LES PAU
Els alumnes de 2n de Batxillerat de
l’INS la Jonquera que el curs
2013/2014 van fer les PAU (Proves
d’accés a la Universitat, també
conegudes com Selectivitat), van
obtenir unes notes molt bones.
De fet, en el llistat ordenat per
mitjanes de notes de les PAU,
l’Institut de la Jonquera ocupa el 7è
lloc. Aquesta és una valoració que té
en compte tots els centres públics,
privats i concertats de Catalunya.
Des de l’Institut, volem felicitar
aquests alumnes.

EL CASAL DE L’AVI INFORMA
El 13 de març de 2015 el Casal de
l’Avi vam fer una excursió a Sant Joan
les Fonts i Olot.
En arribar a Sant Joan les Fonts, vam
agafar el tren Tricu-Tricu i vam fer un
recorregut pel Parc Natural de la Zona
Volcànica, església
del Monestir
Benedictí, casc antic seguint la ruta
de les Fonts, panoràmica del Pont
Medieval i la majestuosa església
parroquial . Vam anar direcció al volcà
de la Canya i la Ruta de les Tres
Colades, i el Salt d’aigua del Molí
Fondo. De tornada, vam visitar a
l’Espai artesà, amb interessants
peces de fusta treballades.

TREBALL UNIVERSITARI DE
L’ALBA ARENAS

El Rodajoc és coorganitzat pel
Consell Esportiu de l’Alt Empordà i hi
col·laboren el CEIP J.Peñuelas del
Río i l’Institut de la Jonquera, amb el
suport de la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de la Jonquera. Des de
l’INS, els alumnes de secundària van
participar com a voluntaris per ajudar
al desenvolupament de les activitats
del Rodajoc.
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. Intenta que la
pluralitat ens enriqueixi, que les
diferències no ens separin sinó que
ens apropin a través del coneixement
dels altres. El joc és una eina que ens
ajuda a comprendre i respectar les
diferents cultures en les que es troba
immersa la societat. Per ell sol és
motivant i divertit, és un punt en comú
de tots els infants de qualsevol lloc o
cultura de procedència i crea un espai
privilegiat per compartir.
El Rodajoc és, doncs, una activitat
que promou i posa en relleu una sèrie
de valors molt importants, com són la
solidaritat, la comprensió, el respecte i
el treball en equip.

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Tel. 625658182

Dilluns, dimecres i divendres
de 9 a 13 h i de 15 a 19 h

L’Alba Arenas, una jove jonquerenca
que estudia Comunicació Audiovisual a
la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona, va decidir basar el seu
treball del taller de fotografia en l’Escola
de Música de la Jonquera.
Segons les seves pròpies paraules,
“vaig decidir fer aquest treball només
per intentar plasmar la bellesa de la
música a través de l’escola del meu
poble, però a mesura que anava
avançant en el treball, m’he adonat que
el que de veritat volia transmetre era el
treball i l’esforç dels nens i professors
que participen al centre i els valors que
ensenyen mitjançant la música. Al
mateix temps he volgut mostrar l’espai
de l’escola i com interactua amb les
activitats
proposades.
D’aquesta
manera crec que també es transmet la
idea de que en un poble petit i amb
pocs alumnes també hi ha un interès
per aquest tipus d’ensenyança”.

Com cada any, per celebrar el Dia
Internacional de la Dona, vam dinar
al Restaurant La Deu, d’Olot.
Enguany érem 590 socis de Casals
de la Gent Gran de les comarques
gironines.
Desprès de dinar, una estona de ball
i tornada a la Jonquera.
El 25 de març de 2015 vam fer una
excursió a Folgueroles, per fer una
visita guiada al Museu Mossèn Cinto
Verdaguer, on vam poder conèixer
amb detall la vida de Mossèn Cinto.
Aquí vam poder veure un documental
on apareixien els diferents llocs on va
passar la vida, incloses imatges de la
Mare de Deu del Mont i de l’habitació
on es va inspirar i va començar a
prendre apunts per escriure Canigó.

Seguidament, vam visitar un molí
fariner antic, amb els estris utilitzats
en la seva època, així com el canal i
la resclosa per fer funcionar la
maquinària de moldre el gra.
En acabar, dinar i tornada a la
Jonquera.
La Junta

L’Alba ha utilitzat el color en les seves
fotos perquè transmet l’energia i
l’escalfor dels nens, els protagonistes
de l’escola.
Des de l’Escola de Música de la
Jonquera ens sentim molt agraïts que
ens hagis triat pel teu treball.
Gràcies, Alba.

LA MARGARITA
DURAN FA 102
ANYS
La Margarita Duran
Mir, l’àvia més gran
de la Jonquera, va complir 102 anys
el dia 9 de març, i va celebrar-ho
amb un dinar acompanyada de tota
la família.
Per molts anys, Margarita!

NOVETATS BIBLIOTECA
Adults
Anjali BANERJEE. La botiga dels
records perduts.
Anne BRONTË. La llogatera de Widfell
Hall.
Blanca BUSQUETS. La casa del silenci.
Esther EARL. Una estrella que no
s’apaga.
Sarah LARK. A la sombra del árbol
Kauri.
Francesc MIRALLES. 4171.
Isaac PALMIOLA. Secret Academy.:
L’illa Fènix.
Enric PARDO. Totes les noies fan
petons amb els ulls tancats.
Pilar RAHOLA. Mariona.
Neal SHUSTERMAN. Desconnexió.
Mònica SOLER RANZANI. Les nits de
Lola Pàton.
Infantils
P.D. BACCALORIO. La botiga de
Battibaleno: el mapa dels portals. Rosie
BANKS. Secret Kingdom: el forn de les
llaminadures.
BAT PAT. El drac asmàtic.
Marcus PFISTER. El peix irisat torna a
casa.
Tea STILTON. La bruixa dels sons.

“THE PIRINEXUS 360 CHALLENGER”
PASSARÀ PER LA JONQUERA
La ruta Pirinexus, que creua el
municipi de la Jonquera i que
simbolitza la unió transfronterera entre
Catalunya i França, enllaçant el
Pirineu amb el Mediterrani per vies
verdes continues, acollirà la prova
ciclista
“The
Pirinexus
360
Challenger”, tot un repte per als
participants que intentaran superar els
350 kilòmetres de la ruta en menys de
20 hores.
La Pirinexus 360 Challenge serà una
realitat el 2 de maig i tindrà sortida i
arribada a Girona, amb punts de pas i
avituallament a Olot, la Jonquera i
Calonge. Un recorregut espectacular i
de gran bellesa de 350 kilòmetres,
que combina pistes de terra amb
trams asfaltats i urbans, apte per a
bicicletes de muntanya, ciclo-cross i
sobre tot gravel bikes. La prova no té
esperit competitiu i està considerada
com una brevet ciclista, tal com
estipula l'ACP i la Federació Catalana
de Ciclisme.
L’Ajuntament
de la Jonquera
dóna suport a la prova amb l’objectiu
de promocionar el municipi i els seus
recursos en el medi, com ara les vies
verdes, per a la pràctica de l’esport
de tot tipus, també el de bicicleta de
muntanya.
Més info: www.thepirinexus360.com

PATIS OBERTS
Durant els mesos d'abril i maig,
recuperem l'activitat "Patis Oberts".
Gràcies
a
la
col·laboració
del personal de "Nike Store", i en el
marc del projecte "Designed to
move", tots els dimecres de 16.30 a
18h s'organitzaran jocs esportius i
saludables al pati de l'escola.

L'activitat s'ofereix principalment
per als menors de 8 a 12 anys.
No cal inscripció.

PROHIBICIÓ DE FER FOC AL BOSC

ACTIVITATS RELIGIOSES
SETMANA SANTA 2015
Dimecres Sant – 1 d’abril
Vigília penitencial, a les 19.30 h, a
l’Església Parroquial
Dijous Sant – 2 d’abril
Sant Sopar, a les 20 h
Divendres Sant – 3 d’abril
Viacrucis i Celebració de la Creu,
a les 20 h (sortida de l’Església en
processó de la llum)
Dissabte Sant – 4 d’abril
Sant Rosari i Vetlla de Pasqua, a
les 20 h amb el cor de la catequesi
Missa de Resurrecció – 5 d’abril
Missa amb el Coro del Rocío de
Llançà, a les 12.30 h
EL ROCÒDROM DE LA
JONQUERA EN PLENA FORMA

El Dept. d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural ha
dictat que, fins al 15 d’octubre, queda
prohibit encendre foc en terreny
forestal i en la franja de 500 metres
que els envolta.
Així, està prohibit fer foc per qualsevol
activitat, sigui quina sigui la finalitat.
Especialment no es poden cremar
rostolls, marges i restes d'aprofitaments
forestals, agrícoles o de jardineria, fer
focs d'esbarjo o per a activitats
relacionades amb l'apicultura.
Queda exclosa de la prohibició, dintre
de les àrees recreatives i d'acampada i
en parcel·les de les urbanitzacions, la
utilització de barbacoes d'obra amb
mata guspires.
D'altra banda, aquest departament pot
autoritzar, de manera extraordinària,
realitzar determinats treballs i activitats
que suposen un risc d'incendi forestal.
Per obtenir aquest permís, cal que la
persona ho sol·liciti per escrit i registri
l'imprès.
Trobareu més informació a
www.gencat.cat

El Centre Excursionista Jonquerenc
(CEJ) i l’Ajuntament de la Jonquera
han fet una posta a punt del rocòdrom
municipal, per tal de poder seguir
practicant
escalada
en
bones
condicions i fomentar aquest esport
entre els més petits.
L’arranjament dels deterioraments i el
pintat de les parets del rocòdrom, la
millora dels accessos i de la
informació del seu ús, la revisió i
substitució dels encolatges, i la
creació de noves vies pensades per
als més menuts, es van poder
estrenar en una exitosa primera
jornada d’escalada d’iniciació en
rocòdrom, que el Centre Excursionista
Jonquerenc va organitzar el diumenge
dia 29 de març.

PREINSCRIPCIONS CURS
2015-2016 DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL
“TERRA DE VENTS”

AGENDA CULTURAL

Les famílies amb fills o filles nascuts
els anys 2013 i 2014, han de saber
que el període de preinscripcions
per assistir a la Llar d’Infants
Municipal “Terra de Vents” serà
entre 4 al 15 de maig de 2015. Per
a informació, cal adreçar-se a la Llar
d’infants (Plaça Nova
núm. 9), o bé telefonar al
972 554 704.

 Fins al 6 d’abril de 2015
EXPOSICIÓ
“JOSEP
NARRO.
DIBUIXAR LA VERITAT NUA DELS
CAMPS DEL ROSSELLÓ (1939-1941)"
Més informació a www.museuexili.cat
 Fins al 18 d’abril
EXPOSICIÓ “DE LA CAIGUDA DE
BARCELONA A LA RETIRADA
Més informació a www.museuexili.cat
 Fins al 25 de maig
EXPOSICIÓ: POSTDATA, de l’artista
Pep Dardanyà
Més informació a www.museuexili.cat

 Divendres 3 d’abril
NETEJA DE CAMINS: Santa Fe dels
Solers (Sant Climent Sescebes)
Sortida de la Societat a les 8 h
Durada: tot el matí
Informació: 627339579 (Küti)
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
 Divendres 10 d’abril
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta - Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajunt. de la Jonquera
 Del 10 al 30 d’abril
EXPOSICIÓ:
TERESA
REBULL
CONVIDA UN AMIC
A càrrec de Teresa Rebull i Miquel
Arnaudies
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: feiners de 17 a 20 h
Inauguració: divendres 10 d’abril - 19 h
Organitza: Regidoria de Cultura
 Diumenge 12 d’abril
EXCURSIÓ
de
mig
recorregut:
Cantallops – Font del Ferreret –
Collet Baix – Font Clot de la Tina –
Font Solanà – Cantallops
Sortida de la Societat a les 8 h
Durada: aprox. 4 h
Informació: 660732852 (Paco)
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
COMMEMORACIÓ
DEL
DIA
INTERNACIONAL DE L’ART
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
(informació a l’interior d’aquest butlletí)
 Dijous 16 d’abril
PRESENTACIÓ
DE
LA
CANDIDATURA DE CIU per a les
eleccions municipals del 24 de maig
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca
Hora: 19.30 h
Organitza: CIU la Jonquera
 Divendres 17 d’abril
NIT D’HUMOR AMB REUGENIO
Lloc: Sala de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Hora: 22 h - Preu: 12 €
Organitza: UE la Jonquera
 Diumenge 19 d’abril
EXCURSIÓ de petit
recorregut:
Rondo la Jonquera (La Jonquera Còrrec de les Vinyes - Veïnat Sant
Julià - El Suratell - Mas Gros - Mas
Guerra - La Jonquera
Sortida de la Societat a les 8.30 h
Durada: aprox. 3 h 30 min
Informació: 696105976 (Joan Ferrer)
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
 Dimarts 21 d’abril
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ODIN”,
de David Frigola Fontacaba
Lloc: Biblioteca C.Bosch de la Trinxeria
Hora: 18 h
Organitza: Regidoria de Cultura
 Dimecres 22 d’abril
EXCURSIÓ: MUSEU DEL BOLET
Preu: 42 €
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20 h.
Del 8 al 14 d’abril, reservades als socis
del Casal de l’Avi; a partir del 15 d’abril,
obertes a tothom.
Organitza: Casal de l’Avi

 Dimecres 23 d’abril

JORNADA PORTES OBERTES MUME
Entrada gratuïta de 10 a 14 h.
11 h VISITA GUIADA GRATUÏTA
Cal reservar lloc trucant al 972556533 o
a l’adreça info@museuexili.cat
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
PLAYBACK
Lloc: Sala de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Hora: 17 h
Preu: 3 €
Organitza: AMPA CEIP J.Peñuelas del
Río

Durant tot el dia, parades de llibres i
roses al carrer Major.
RECITAL DE POESIA a càrrec dels
alumnes de l’INS la Jonquera
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: durant el matí
Organitza: INS la Jonquera
CONTES DE SANT JORDI: LA ROSA
DEL DRAC, a càrrec de La Bèstia
Peluda
Lloc: Sala de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Hora: 11 h
TALLER DE PUNTS DE LLIBRE i, tot
seguit, MÚSICA EN DIRECTE amb
l’Escola de Música de la Jonquera
Lloc: carrer Major davant de la Societat
Hora: 16.30 h
SARDANES amb la Cobla Vila de la
Jonquera
Lloc: carrer Major davant de la Societat
Hora: 18 h
Organitza:
Regidoria
de
Cultura,
Biblioteca Carles Bosch de la Trinxeria i
Escola de Música de la Jonquera
 Del 24 d’abril fins al 5 de juliol
EXPOSICIÓ “DESENTERRANT EL
SILENCI”, DE SERGI BERNAL
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
(informació a l’interior d’aquest butlletí)
 Divendres 24 d’abril
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta - Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajunt. de la Jonquera
PRESENTACIÓ
PÚBLICA
DE
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MUME
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
(informació a l’interior d’aquest butlletí)
 Dies 25 i 26 d’abril
FESTIBLOK 2015
Activitats
d’escalada
outdoor
als
voltants de Santa Llúcia
Organitza. CEJ Secció Escalada
 Diumenge 26 d’abril
EXCURSIÓ de mig recorregut: Sant
Joan de Mussols (Bassegoda –
Albanyà)
Sortida de la Societat a les 8 h (per als
que veniu de fora de la Jonquera, ens
podeu esperar al primer pàrking un cop
passat el pont a Sant Llorenç de la
Muga, cap a les 8:30 h)
Durada: aprox. 3 h 30 min
Informació: 696105976 (Joan Ferrer)
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball

 Del 4 al 9 de maig
VIATGE a la Serra de Conca i Terol
Preu: 400 € - Sup. hab. Individual: 80 €
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20 h.
Del 16 al 22 de marc, reservades als
socis del Casal de l’Avi; a patir del 23 de
març, obertes a tothom.
Organitza: Casal de l’Avi

AGENDA ESPORTIVA
FUTBOL
Dissabte 11 d’abril
16 h – 2a Divisió Juvenil grup 4
UE LA JONQUERA – LLANÇÀ CE B
Diumenge 12 d’abril
17 h - 1a Catalana grup 1
UE LA JONQUERA – GRANOLLERS EC A
Dissabte 18 d’abril
11.30 h – 2a Divisió Aleví grup 27
UE LA JONQUERA – VILAMALLA FC
16 h – 2a Divisió Cadet grup 4
UE LA JONQUERA – LA SALLE FIGUERES
Dissabte 25 d’abril
16 h – 2a Divisió Juvenil grup 4
UE LA JONQUERA – L’ESCALA FC
Diumenge 26 d’abril
17 h - 1a Catalana grup 1
UE LA JONQUERA – BANYOLES CE A
HOQUEI
Dissabte 11 d’abril
17.30 h – Aleví
CP JONQUERENC – CP BREDA
17.30 h – 2a Catalana
CP JONQUERENC – CP RIBES DE FRESER
18.30 h – Infantil
CP JONQUERENC – CP MALGRAT
Diumenge 12 d’abril
12.30 h – 1a Catalana femení
CP JONQUERENC – CP RODA
Dissabte 18 d’abril
16.30 h – Prebenjamí
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL
17.30 h – Benjamí
CP JONQUERENC – G.E. i E.G.
Dissabte 25 d’abril
17.30 h – Aleví
CP JONQUERENC – CH LLORET
18.30 h – Infantil
CP JONQUERENC – GIRONA CH
Diumenge 26 d’abril
12.30 h – 1a Catalana femení
CP JONQUERENC – FD CASSANENC
Edita: Ajuntament de la Jonquera
Col·labora: Diputació de Girona
Abril de 2015 / Núm. 148

