CONGELACIÓ D’IMPOSTOS I
TAXES PER A L’ANY 2015
En el passat ple del 29 d’octubre es van
aprovar per majoria simple (4 vots a
favor CIU i 4 abstencions ERC) les
ordenances fiscals per l’exercici 2015.
Malgrat que la quota fixa mensual de
la taxa per al proveïment d’aigua en
alta que paguem al Consell Comarcal
s’apuja en un 1,5%, el preu de la tona
a l’abocador puja un 2,18% i el cànon
de l’Agència de Residus que aplica la
Generalitat s’incrementa un 21%,
aquest ajuntament ha decidit assumir
aquesta diferència i congelar tots els
impostos i taxes pel proper any 2015
al contribuent.
Tanmateix, l’equip de govern ha
cregut oportú aplicar una rebaixa del
12% del tipus de gravamen de l’IBI
per compensar l’increment del 10%
del valor cadastral que aplica l'Estat
per tercer any consecutiu. De manera
que els rebuts de l’IBI seran inferiors
als de l’any 2014.
Sònia Martínez i Juli
Alcaldessa

ANUNCI
L’Ajuntament en Ple, en sessió
ordinària celebrada el dia 29 d’octubre
de 2014, aprovà inicialment el
Reglament regulador del cronista
oficial de la vila de la Jonquera.
El que es fa públic per a general
coneixement i als efectes oportuns per
un termini de trenta dies, comptats a
partir de l’endemà de la inserció del
present anunci al BOP de Girona, a fi
que les persones interessades puguin
presentar les al·legacions que estimin
oportunes, amb el benentès que,
transcorregut el dit termini sense
haver-se presentat al·legacions, el
reglament s’entendrà definitivament
aprovat sense necessitat d’adoptar
nou acord.
Publicació: Anunci núm. 12897- BOP
núm. 228, de 28.11.14
Termini presentació al·legacions:
9 de gener de 2015
Podeu consultar el texte del reglament
a www.lajonquera.cat

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI
El Museu Memorial de l’Exili en el
projecte europeu “APPEACE: WAR
PLACES/PEACE CITIZENS”
El proppassat 19 de novembre es va
iniciar la participació del Museu
Memorial de l’Exili (MUME) en un
projecte europeu de nom “APPEACE:
WAR PLACES/PEACE CITIZENS”.
Aquest projecte està inclòs dins el
programa de la Unió Europea “Europe
for Citizens” i el lidera un conjunt de
municipis italians de la regió de
l’Emilia-Romagna, situats a la provincia
de Rimini. Concretament, es tracta de
Montescudo,
Gemmano
I
Montegrifoldo amb la col·laboració de
l’Istituto Storico della Resistenza de
Rimini. Alhora, el programa, que es
desenvoluparà entre 2014 i 2016
compta també amb un grup de socis
nombrós: l’ Ajuntament de Sandanski
(Bulgaria), l’Ajuntament d’Usti nad
Labem, (República Checa), el Museu
de l’Alliberació de Maribor (Eslovènia),
el Museu dels Camps de Flandes de la
ciutat d’Ieper (Bèlgica), l’organització
Dimofelia del municipi de Kavala
(Grècia), el Museu d’Història de Bòsnia
i Hercegovina, de Sarajevo (Bòsnia) i,
finalment, el MUME de la Jonquera.

Un total d’11 socis de 8 països
europeus diferents, tots ells afectats
per les ferides profundes derivades
dels conflictes bèl·lics que van assolar
Europa durant el segle XX. Els
participants
d’aquest
projecte
procedeixen d’uns països que a
vegades van entrar en guerra agredint
els seus veïns, altres vegades foren
atacats o envaïts, i en altres casos van
sucumbir a terribles guerres civils.
Fonamentalment, l’objectiu del projecte
és crear una xarxa de treball europea
que integri llocs amb un passat

immediat marcat per la guerra amb la
finalitat de promoure els valors de la
pau entre la ciutadania del continent
europeu. Es tracta d’incentivar el
coneixement de la complexitat de la
nostra història recent per tal d’erigir
una base sòlida que ajudi a posar en
valor el fet de ser ciutadans europeus.
Després de la primera trobada a Itàlia
dels socis del projecte, hi haurà sis
encontres
més.
Un
d’aquests
encontres se celebrarà a la Jonquera
el juny de 2015. En aquestes trobades,
els propòsits principals són compartir
el passat recent, ensenyar i fomentar
la cultura de la pau a partir de les
vivències en llocs que foren maltractats
per la violència bèl·lica i contribuir a
crear el sentiment de pertinença a una
realitat europea definida pels valors de
la democràcia, la llibertat i el respecte
dels drets humans.
Aquests intercanvis han de servir per
compartir experiències i formes de
treballar en el camp de la gestió del
passat recent i la seva memòria. En
definitiva, intercanviar impressions,
desenvolupar nous continguts i
dissenyar eines pedagògiques més
eficaces són, entre altres, els objectius
prioritaris d’aquest projecte europeu
integrador.
Aquesta activitat es complementa amb
la visita guiada gratuïta i les
exposicions que podeu trobar a
l’agenda d’aquest butlletí.
Més informació a www.museuexili.cat.

CAN LAPORTA INFORMA
L’Oficina de Gestió Cultural “Can
Laporta” romandrà tancada al
públic del 24 de desembre al 7 de
gener,
ambdós
inclosos,
coincidint amb les vacances del
calendari escolar.
En cas de necessitat, podeu trucar
directament a l’Ajuntament al
número 972 554 005 o bé enviar un
mail a ajuntament@lajonquera.cat.
El dia 8 de gener tornarem al nostre
horari habitual: de dilluns a
divendres de 17 a 20 h.

Torna l’OKUP’ALT
Projecte de formació laboral per
a joves de la comarca
Després de l’èxit de les passades
edicions, torna una nova edició de
l’Okup’alt.
Novament, des de l’Ajuntament
col·laborem de forma activa amb
aquest projecte, coordinat i impulsat
per l’Àrea de Joventut del Consell
Comarcal.
L’Okup'Alt és un projecte de formació
per als i les joves del municipi i
comarca, de 16 a 18 anys, que tinguin
interès a aprendre un ofici.
El
projecte
té
el
suport
i
assessorament de tots els tècnics de
joventut de la comarca, que faran el
seguiment als joves. Comptarà també
amb
l'assessorament
de
professionals de diferents empreses
de la comarca, que seran els
responsables de la formació i d'oferir
pràctiques en aquests oficis:
- Imatge i estètica personal
- Tasques forestals
- Manteniment i pintura
Els participants s'han de comprometre
a complir les condicions que proposa
el projecte i a canvi rebran formació
professionalitzadora gratuïta, amb el
corresponent certificat acreditatiu, a
més de formar part d’una iniciativa
innovadora que té moltes possibilitats i
que pretén motivar i capacitar-los,
alhora que pot reportar una sortida
laboral per als joves que hi prenen
part, relacionada amb l'ofici que
practiquen.

II CONCURS DE FANALETS:

EL CASAL DE L’AVI A CARDONA

Per anar a esperar els reis, cal anar
abrigadet i portar un fanalet!
En aquest concurs, endegat des de la
regidoria de Cultura i Festes d’aquest
Ajuntament, hi poden participar tots
els nens i nenes que enguany cursen
de P2 a 2n de primària.

El dimecres 19 de novembre de 2014,
el Casal de l’Avi vam fer una excursió
a les mines de sal de Cardona, unes
mines diferents, per la diversitat de
colors de la sal, molt i molt boniques
segons les opinions de totes les
persones del Casal.

Les mides del fanalet són totalment
lliures i per confeccionar-lo es pot
emprar qualsevol tipus de material
dels que s'utilitzen en l'expressió
artística: papers, teles, plàstics, coles,
lluentons,... i també altres que
procedeixin de la reconversió o
reciclatge d'objectes diversos. Això sí,
el fanalet ha de fer llum. El jurat pot
lliurar premis en funció de l'originalitat,
la lluminositat, la bellesa artística, etc.
Tot i això, hi haurà obsequis per a tots
els participants.
Què cal fer per participar ?
Cal portar el fanalet a la Sala
polivalent de la zona esportiva el dia
3 de gener entre les 16 i les 16.30
hores. Ha de portar una targeta amb
el nom i el curs del nen/a.
A les 17 hores, just abans de
l'arribada del patge reial, el jurat
anunciarà el veredicte.

FEM LA CARTA ALS REIS

GARANTIA JUVENIL
La Garantia Juvenil és una iniciativa a
nivell europeu per reduir l'atur juvenil.
Si compleixes els requisits, en un
termini
de
quatre
mesos,
la
Generalitat t'oferirà una oferta de
treball, pràctiques o formació.
El col·lectiu de joves susceptibles de
rebre la Garantia Juvenil s'ha delimitat
de la manera següent: joves més
grans de 16 anys i menors de 25
anys, o menors de 30 anys en el cas
de joves amb un grau de discapacitat
igual o superior al 33%, inscrits o no
als serveis d'ocupació, i que no tenen
feina ni estan formant-se.
Més info a www.garantiajuvenil.gencat.cat
Punt Jove de Can Laporta 972555713
puntjove@lajonquera.cat

Tots aquells nens i nenes que encara
no heu escrit la carta als Reis, la
podeu descarregar a l’apartat notícies
del web www.lajonquera.cat.
Afanyeu-vos o fareu tard!

MÚSICA TRADICIONAL
D'ARREL I D'ARREU
L’Escola de Música de la Jonquera
ofereix tallers de recerca sobre la
música tradicional a través de l'estudi
dels instruments més representatius
del nostre país i d'altres territoris
flabiol i tambori
sac de gemecs
instruments de púa
(llaüt, bandurria, buzuki, mandola,
mandolina)
professor : Xavier Baixeras
Informació a l'Escola Municipal de
Música de la Jonquera
Can Laporta - c. Major, 2
tel. 972 55 57 13 ext. 3
de dilluns a divendres de 17 a 20 h

Tant la baixada a les mines com la pujada
es fa en 4x4. Espectacular la destresa
dels xofers per aquelles rampes.
Per acabar la visita ens passaren un
audiovisual, tot plegat va ser molt
interessant.
Després varem anar a dinar a un
bufet lliure de Santpedor i finalment
vam gaudir d’un temps lliure per
poder-nos passejar per Manresa.

La Junta.

NOTA D’AGRAÏMENT
Durant l’última setmana del mes de
novembre el Centre d’Atenció
Primària de la Jonquera, va dur a
terme el Gran Recapte d’Aliments. La
recollida ha estat un èxit pel gran
volum de menjar recollit, superant en
escreix la passada edició.
Els aliments que han destacat més per
la gran quantitat han estat, entre
d’altres d’igual importància i necessitat:
122 litres de llet, 43 kg de sucre, 19
kg de farina, 79 kg de pasta, 63 litres
d’oli i 47 kg de llegums, arribant a
sobrepassar els 370 kg d’aliments.
En nom de tot el personal de l’Equip
d’Atenció Primària, volem agrair a tots
els veïns de la Jonquera i de tots els
pobles que conformen la nostra Àrea
Bàsica de Salut (Agullana, Maçanet de
Cabrenys, Cantallops, Capmany, La
Vajol, Darnius, Pont de Molins, Biure,
Boadella i Les Escaules), la seva
fantàstica col·laboració i participació en
el Gran Recapte d’Aliments d’enguany,
demostrant una vegada més la
solidaritat de tota la població.
Equip d’Atenció Primària
ABS LA JONQUERA

ACTIVITATS NADALENQUES
DE L'ORFEÓ JONQUERENC
Dia 14 de desembre
Església Parroquial de Vilajuïga
11 h. Missa cantada
12 h. Concert de música popular
catalana i nadales.
Dia 19 de desembre
Església Parroquial de Banyuls de La
Marenda
20'30 h. Concert de nadales amb les
corals Libéramé i Orphéon Banyulenc.
Dia 20 de desembre
Centre Parroquial de Sarrià de Ter
18 h. Concert de Nadales amb les
corals Retorn Planenc i Els cantaires
de Sarrià.
Dia 27 de desembre
Els Porxos de Can Laporta
19 h. Concert de Nadal amb la Coral
dels alumnes de l'Escola Municipal de
Música de la Jonquera.
Dia 3 de gener
Església Parroquial de Cantallops
Tarda-vespre Concert de Nadal

AVÍS USUARIS PISTA TENNIS
Les reserves de la pista de tennis
per al període comprès entre el 24
de desembre i el 7 de gener (ambdós
inclosos) s’hauran de fer a Can Laporta
fins al dia 23 de desembre (de 17 a 20 h).

CREU ROJA – LA JONQUERA
Enguany i com ja es habitual durant
aquestes dates, l´Assemblea de la Creu
Roja de la Jonquera ja està preparant la
primera quina de la temporada, que
es durà a terme el proper diumenge
dia 7 desembre a 19 hores a “La
Societat” de la nostra població i, com
sol ser habitual, és la que obre pas a la
resta de les nostres tradicionals quines.
Una vegada més, voldríem agrair des
de la nostra entitat, la col·laboració dels
nostres comerciants (restaurants, bars,
carnisseries,
supermercats,
perruqueries, llibreries, fotògrafs, i un
molt etc...) que fa possible que la nostra
quina sigui una de les millors de
l´Empordà, en quan a premis es
refereix. També i com no, no podem
oblidar-nos de les persones que venen
a jugar i que d'aquesta entretinguda
manera ens ajuden a poder tirar
endavant amb les nostres activitats
diàries d’ajuda a les persones en
precarietat social i econòmica, que
desesperança als treballadors socials
donat que cada vegada hi ha més
famílies que necessiten de la nostra
solidaritat.
També, per segon any, estem fent la
recollida de joguines per els infants de
la nostra població i poblacions de la
nostra àrea d’influència, que sense el
nostre suport i ajut passarien les festes

nadalenques, sense un regal. Enguany,
a part de les donacions que poden fer
a l’escola, Can Laporta, Ajuntament i a
la mateixa assemblea de La Creu Roja,
hem posat un stand en el Centre
Comercial Gran Jonquera, que durant
els caps de setmana hi haurà els
voluntaris que faran les recollides i
durant la setmana, es poden deixar en
el punt d’informació del Centre. Aquesta
activitat es duu a terme des del passat
dia 15 de novembre fins el proper dia 8
de desembre.
Finalment, donar les gràcies a tothom,
per la gran col·laboració que vàrem
tenir durant el cap de setmana del
“Gran Recapte”. Al supermercat
ESCLAT de la Jonquera s’han recollit
1.525,42 kg d’aliments.
Per últim, i com no podria ser d’altre
manera, donar les gràcies a tots els
voluntaris i voluntàries, que han posat
hores del seu temps per poder tirar
endavant totes les activitats que hem
pogut anar fen durant tot aquest any.
Cèlia Fita Salellas
Tècnica Social, Creu Roja la Jonquera

AGENDA CULTURAL
 Fins al 10 de desembre
EXPOSICIÓ: LA FI DELS DIES,
fotografia de Yurian Quintanas
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: de dilluns a divendres,
de 17 a 20 h
Organitza: Regidoria de Cultura
 Fins al 29 de març de 2015
EXPOSICIÓ “JOSEP NARRO.
DIBUIXAR LA VERITAT NUA DELS
CAMPS DEL ROSSELLÓ (1939-1941)"
Lloc: MUME Museu memorial de l’Exili
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
 Diumenge 7 de desembre
QUINA a benefici de la Creu Roja
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Creu Roja la Jonquera
 Dilluns 8 de desembre
DINAR DE NADAL DELS SOCIS DEL
CASAL DE L’AVI
Programa:
12.30 h Missa a l’Església Parroquial de
Santa Maria
14 h Dinar al Restaurant EL MIRADOR
Després de dinar, música en viu.
Tot i que el preu del menú és de 25 €,
cada soci només n’haurà de pagar 15 €.
Inscripcions a Can Laporta, de dilluns a
divendres de 17 a 20 h, fins al 4 de desembre

Organitza: Casal de l’Avi
 Divendres 12 de desembre
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajuntament de la Jonquera
 Del 12 al 21 de desembre
EXPOSICIÓ: FOTOS DE MUNTANYA

Activitat inclosa en el 32 aniversari del GAT.
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: feiners de 18 a 20 h;
dissabtes i festius d’11 a 14 h i de 18 a 20 h
Inauguració 12 de desembre a les 19 h
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
 Dissabte 13 de desembre
MISSA A L’ERMITA DE SANTA LLÚCIA
Durant la Missa es podrà gaudir del nou
vitrall elaborat per l’artista Dolors
Caballero. Amb aquest, ja són dos els
que la Dolors ha confeccionat per l’Ermita
de Santa Llúcia.
Us animem i convidem a passar un matí a
Santa Llúcia i gaudir de la Missa i d’un
Vermut en plena natura.

Hora: 11 h
Organitza: Grup d’Amics de Sta. Maria
 Diumenge 14 de desembre

ELS GRALLERS DE L’ALBERA
AMB LA MARATÓ
A les 11 h, vine al mercat i participa!
Organitza: Grallers de l’Albera
QUINA a benefici de la Societat “La
Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”
 Dimecres 17 de desembre
HORA DEL CONTE: Per Nadal, cada
Bleda al seu corral, a càrrec de la
pallassa La Bleda
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: 17 h
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA
DE MÚSICA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 19 h
Organitza: Escola de Música de la Jonquera
 Diumenge 21 de desembre
Excursió infantil: PORTADA DEL
PESSEBRE AL SURATELL
Sortida a les 9 h davant de la Societat.
Per a més informació: Carles Plana 649
442 057 i Jordi Picornell 607 544 528
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc
SOLSTICI D’HIVERN
Excursió al monument megalític del Mas
Baleta per veure des d’allà la posta de sol.
Activitat inclosa en el 32 aniversari del GAT.
Sortida: 15 h de davant la Societat
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
QUINA a benefici de la Societat “La
Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”
 Dilluns 22 de desembre
VISITA DEL PATGE REIAL A L’ESCOLA I
LA LLAR D’INFANTS on lliurarà les
cartes a tots els nens i nenes.
Organitza: Comissió de Reis i
Ajuntament de la Jonquera
TALLERS DE NADAL A LA BIBLIOTECA
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: de 16 a 18 h, per a nens i nenes de
3 a 6 anys -acompanyats d'un adult-,
Hora: de 18 a 20h, nens/es de 7 a 12 anys.

Preu: 2 € (places limitades)

Cal preinscriure's a la biblioteca i pagar el
preu estipulat fins al dia 19 de desembre.
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
 Dimarts 23 de desembre
JOCS DE TAULA AMB VIA LÚDICA

Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Realització d’interessants, divertides i
educatives partides de jocs de taula per
al públic familiar.
Hora: 17 h
Organitza: Regidoria de Joventut
 Dimecres 24 de desembre
CAGATIÓ POPULAR

Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 16.30 h
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes
MISSA DEL GALL, amb l’actuació de
l’Orfeó Jonquerenc
Lloc: Església parroquial de Santa Maria
Hora: 24 h
Organitza: Parròquia de Santa Maria
 Dijous 25 de desembre
QUINA a benefici de la Societat “La
Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”
 Dissabte 27 de desembre
CONCERT DE NADAL AMB L’ORFEÓ
JONQUERENC i ALUMNES DE
L’ESCOLA DE MÚSICA DE LA
JONQUERA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 19 h
Organitza: Orfeó Jonquerenc
 Diumenge 28 de desembre
IV CURSA DE LA DONA
Sortida: a les 10 h davant l’Estanc
Núm. 2 (c. Major, 132)
Preu inscripció: 10 €
Inscripcions anticipades a Can Laporta i
Falgués Fotografia fins al dia 22 de
desembre. El mateix dia de la cursa, de
8 a 9.30 h al Cafè de la Societat.
Organitza:
Centre
Excursionista
Jonquerenc i Fundació Oncolliga
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera
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

PRESENTACIÓ del llibre “MARIONA”,
de PILAR RAHOLA
A càrrec de Sònia Martínez Juli
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 18.30 h
Organitza: Regidoria de Cultura
 Dilluns 29 de desembre
TALLERS DE NADAL A LA BIBLIOTECA
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: de 16 a 18 h, per a nens i nenes de
3 a 6 anys -acompanyats d'un adult-,
Hora: de 18 a 20h, nens/es de 7 a 12 anys.
Preu: 2 € (places limitades)
Cal preinscriure's a la biblioteca i pagar el
preu estipulat fins al dia 19 de desembre.
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
 Dimarts 30 de desembre

amb Torremirona Sport & Spa Fitnessalud
Lloc: Sala de la Societat
Hora: 17h (Cal portar roba i calçat esportiu)
Organitza: Regidoria de Cultura
 Dimecres 31 de desembre
HOME DELS NASSOS
Lloc de trobada: plaça de l’Ajuntament
Hora: 10.30 h
Organitza: Ajuntament Jonquera i GRAFIC
 Dijous 1 de gener
QUINA a benefici de la Societat “La
Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”
 Dies 2, 3 i 4 de gener
MINI PARC INFANTIL DE REIS
Lloc: Pavelló Municipal (zona esportiva)
Horari: dies 2 i 3, de 16 a 20 h; dia 4 de
10 a 14 h
Preu: 3 €/dia
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes
 Dissabte 3 de gener
II CONCURS DE FANALETS:

Cal portar el fanalet a la Sala polivalent
de la zona esportiva entre les 16 i les
16.30 hores. El fanalet ha de portar
una targeta amb el nom i el curs del
nen/a. A les 17 hores, just abans de
l'arribada del patge reial, el jurat
anunciarà el veredicte.
Més informació a l’interior d’aquest butlletí.
XOCOLATADA I VISITA DEL PATGE
REIAL PER RECOLLIR LES CARTES
DE SSMM ELS REIS DE L’ORIENT

 Diumenge 4 de gener
REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS
a càrrec dels nens i nenes de catequesi.
Lloc: Església parroquial de Santa Maria
Hora: 17 h
Organitza: Parròquia de Santa Maria
 Dilluns 5 de gener
ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS
TRES REIS DE L’ORIENT

Lloc: carrer Major
Hora: 17.30 h
Organitza: Comissió de Reis i
Ajuntament de la Jonquera
 Dimarts 6 de gener
QUINA a benefici de la Societat “La
Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”

AGENDA ESPORTIVA
FUTBOL
Dissabte 13 de desembre
11.30 h – 2a divisió Aleví grup 27
UE LA JONQUERA – PUF
12 h – Benjamí preferent grup B
UE LA JONQUERA – FC L’ESCALA
16 h – 2a divisió Cadet grup 4
UE LA JONQUERA – ESPLAIS CF
Diumenge 14 de desembre
10.45 h – Prebenjamí 1r any grup A
UE LA JONQUERA – LLERS CF
11 h – 2a divisió Infantil grup 7
UE LA JONQUERA – VILAMALLA FC
Dissabte 20 de desembre
16 h – 2a divisió Juvenil grup 4
UE LA JONQUERA – PERELADA B
Diumenge 21 de desembre
10.45 h – Benjamí promoció grup B
UE LA JONQUERA – CE JUNCÀRIA
11 h – 2a divisió Infantil grup 7
UE LA JONQUERA – LA SALLE FIGUERES

HOQUEI
Dissabte 6 de desembre
19.30 h – 2a Catalana
CP JONQUERENC – CH FARNERS
Dissabte 20 de desembre
19.30 h – 2a Catalana
CP JONQUERENC – VILASSAR HC

TENNIS TAULA

Lloc: Sala polivalent (zona esportiva)
Hora: a les 17.15 h la xocolatada; de
17.45 a 18.15 h el Patge Reial us espera.
Organitza: Comissió de Reis i
Ajuntament de la Jonquera

Divendres 5 de desembre
21 h – Preferent territorial
CTT ALBERA – CER L’ESCALA
21 h – Segona territorial
CTT ALBERA – CTT PALAFRUGELL
Divendres 19 de desembre
21 h – Segona territorial
CTT ALBERA – CTT PALAFRUGELL
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