CONSELL D’INFANTS

III CONCURS DE FANALETS:

AGRAÏMENT

El passat dijous 26 de novembre es
va reunir el Consell d’Infants de la
Jonquera, amb els alumnes de 5è i 6è
de primària del CEIP Peñuelas del
Río, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament. La delegació escolar va
ser rebuda per l’Alcaldessa, Sònia
Martínez i la regidora d’Ensenyament,
Joventut i Benestar Social, Míriam
Lanero.

Per anar a esperar els reis, cal anar
abrigadet i portar un fanalet!

Des del CAP de la Jonquera, volem
agrair
a
totes
les
persones,
empresaris i centres educatius que
han participat i col·laborat a la
Campanya
del
Gran
Recapte
d'Aliments que s'ha dut a terme els
dies 26 i 27 de novembre, promoguda
pel Banc dels Aliments de Catalunya.

En aquesta sessió es van tractar
diversos temes, entre els quals la
proposta d’activitats durant les
vacances de Nadal, així com la
presentació del Consell d’Infants com
a òrgan de participació ciutadana. Al
final de la sessió es va realitzar una
visita per totes les àrees de
l’Ajuntament per donar a conèixer als
alumnes quina és la tasca que es fa
en cadascuna d’elles.

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.
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 2 de gener entre les 16 i les
16.30 hores. Cada fanalet ha de
portar una targeta amb el nom i el
curs del nen/a.

CAN LAPORTA INFORMA
Com cada any, les activitats i
cursos del Centre Cultural de
l’Albera Can Laporta, s’aturen
coincidint amb les vacances
escolars.
Enguany
aquest
període és del 23 de desembre
fins al 7 de gener, ambdós
inclosos.
La sessió ha estat valorada molt
positivament per totes les parts, ja
que amb iniciatives com el Consell
d’Infants donem veu i canalitzem la
participació dels nens i nenes en els
assumptes públics que els afecten i,
també, en aquells d’interès general
per a la Jonquera. A més, els alumnes
coneixen
de
primera
mà
el
funcionament d’una institució com és
el nostre Ajuntament.

Durant aquestes vacances el centre
estarà obert els dies 23 de
desembre i 4, 5 i 7 de gener, de
10.30 a 13.30 h.
El dia 8 de gener comencen
novament els cursos i tornem al
nostre horari habitual: matins de
dimecres a divendres de 10.30 a
13.30 h i tardes de dilluns a
divendres de 17 a 20 h.

Hem duplicat amb escreix la quantitat
d'aliments que s'havien recollit en
anys anteriors, posant-nos com a uns
dels millors centres en la recollida
d'aliments i tot és gràcies al vostre
compromís de col·laboració.
Us volem classificar el total de quilos
recollits:
179 quilos de llegums secs, 75 litres
d'oli, 220 litres de llet, 71,33 quilos de
llaunes de peix en conserva, 88,85
quilos de pasta, 59 quilos d'arròs i
36,11 quilos d'altres aliments com
galetes, sucs, cafè i conserves
variades, fent un total de 729,29
quilos de menjar recollit.
Esperem que si l'any que bé ens
tornen a proposar de fer la campanya
puguem comptar amb la vostra
participació.
L'èxit és vostre i per tant us volem
agrair i donar-vos de nou les gràcies
en nom de tot l'equip del CAP Dr.
Subirós de la Jonquera.
Equip d’Atenció Primària
ABS LA JONQUERA

FEM LA CARTA ALS REIS
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!

AVÍS ALS USUARIS DE LA
PISTA DE 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.

INFORMACIÓ DEL CASAL DE
L’AVI DE LA JONQUERA
El 18 de novembre de 2015 el Casal
de l’Avi va organitzar una sortida a
Caldes de Montbui. Vàrem sortir a les
7.30 h de la Jonquera per esmorzar al
Balneari Termes Victòria. Tot seguit,
visitàrem les instal·lacions i l’hotel del
Balneari.

A Sant Feliu de Codines, vàrem visitar
el Museu del Rellotge; tot seguit vam
fer un tast d’embotits a Can Riera.
El dinar també fou al Balneari Termes
Victòria, en una espaiosa sala en que
vàrem poder dinar tots els socis.

My112, L’APP DEL CAT112
El Centre d’Atenció i Gestió de
Trucades d’Urgència al Telèfon 112,
CAT 112, ha posat en funcionament
My112, una aplicació mòbil totalment
gratuïta que localitza i envia
automàticament la posició de l’alertant
en una trucada d’urgència.
My112 està disponible per als
sistemes Android i IOS, i es pot
descarregar en català, castellà i
anglès. L’APP està especialment
indicada en els casos en què la
persona que pateix l’emergència o
que n’és testimoni no sap exactament
on es troba (zones rurals, en trajectes
per carreteres, etc.). L’aplicació també
permet l’enviament de fotografies a
petició de l’operador del 112 i
l’enviament de missatges al ciutadà
per part de les autoritats. Així mateix,
disposa d’una versió accessible
especialment dissenyada per a la gent
gran.

Havent dinat, visita a la fàbrica
Danone de Parets del Vallès.
Impressionants
les
seves
instal·lacions, els controls de qualitat,
mesures higièniques, etc. A la
mateixa fàbrica, degustació de
productes Danone. En sortir, a
cadascú de nosaltres ens van
obsequiar amb un lot de diversos
productes de la marca.

CENTENARI DE L’ANTÒNIA
QUINTANA CROS
L’Antònia va fer 100 anys el passat 3
de novembre. Va néixer a Navata i va
viure molts anys a Capmany i també a
la Jonquera. Actualment està allotjada
a la Residència Toribi Duran, de
Castelló d’Empúries.

Aquesta sortida ha batut el rècord de
socis assistents; si a Platja d’Aro
vàrem ser 80 persones, en aquesta
hem estat 83. Segons opinions,
pensem que la sortida ha agradat a
tothom.
El dimarts 8 de desembre vam
celebrar el dinar de Nadal, aquest any
al Restaurant Can Pau de Cantallops,
amb l’assistència de 218 socis.

Després de dinar, parlaments del
President, Jaume Mach; el
Sots
President,
Climent
Llosa
i
l’Alcaldessa, Sònia Martínez.
Per acabar, la festa, ball a la mateixa
pista del restaurant.
Actualment som 432 socis. Des de
l’any 2008, quan va començar l’actual
junta, se n’han donat d’alta 361.
La Junta

El CAT112 ha renovat els sistemes
informàtics dels seus centres de
Barcelona (Zona Franca) i Reus
(edifici CAT112) per permetre que la
localització del ciutadà que utilitza
My112 aparegui als ordinadors dels
operadors en el mateix moment que
responen a la trucada d’emergència.
La
informació
de
localització,
juntament amb la resta de dades de
l’incident, es transfereix de manera
immediata als cossos vinculats a
l’emergència.
Trobareu
més
informació
www.112.gencat.cat
Podeu
descarregar
l’APP
escanejant
aquest codi:

El dia 7 va rebre l’homenatge de la
Generalitat i dels ajuntaments de
Capmany, Castelló, Navata i la
Jonquera, així com de la família i
amics. Va rebre regals i rams de flors;
també obsequis identificatius dels
pobles representats i, de mans de la
sra. Montserrat Roure, Presidenta de
Benestar i Família, la medalla
commemorativa del centenari.

a
Per finalitzar, l’Antònia va apagar les
espelmes d’un pastís commemoratiu,
que van poder degustar els assistents
i també tots els residents.
Per molts anys, Antònia!

AGENDA CULTURAL
 Fins al 27 de desembre

EXPOSICIÓ: CATALUNYA
TRANSICIÓ (1977-1980)

EN

Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
 Fins al 10 de gener
EXPOSICIÓ a l’espai “Art i
Memòria”: Assaig /S.T. 1909-1919,
de Gonzalo Elvira
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
 Fins al 31 de gener
EXPOSICIÓ “FERN SEHEN. Com
podem imaginar-nos un lloc sense
ser-hi?”, de Monika Anselment
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
 Divendres 4 de desembre
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajuntament de la
Jonquera
PRESENTACIÓ DE LA CURSA DE
LA DONA
Convidats: Judith Carreras, Ariadna
Cabezas i Dani Nafria (esportistes);
Dr. Jordi Isart i Dra. Bonany (metges)
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 20 h
Organitza: CEJ Centre Excursionista
Jonquerenc i Fundació Oncolliga
Girona

pels joves músics de l’Escola de
Música de la Jonquera.
Lloc: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
Hora: 19 h
Places limitades. Caldrà confirmació
d’assistència al 972 554 338.
Organitza: Biblioteca Carles Bosch de
la Trinxeria
 Diumenge 13 de desembre
CAMINADA:
Coll
de
Madàs,
Mirapols, Coll de Madàs
Sortida a les 8 h davant de la Societat
Durada aproximada: 4 hores
Informació: Küti 627 339 579
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
MISSA A L’ERMITA DE SANTA
LLÚCIA
Hora: 12 h
Organitza: Grup d’Amics de Santa Maria
de la Jonquera

QUINA a benefici de la Societat “La
Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió
Jonquerenca”

 Divendres 11 de desembre
GLOPS DE NADAL
Per a adults il·lusionats amb la màgia
del Nadal.
Tastet de torrons de la Pastisseria
l’Albera i vins dolços del Celler Pere
Guardiola, de Capmany, amenitzat

 Diumenge 20 de desembre
PORTADA DEL PESSEBRE A
SANTA LLÚCIA
Sortida a les 9 h de davant de la
Societat
Organitza: CEJ Centre Excursionista
Jonquerenc
SOLSTICI D’HIVERN
Trobada a les 15.30 h al recinte
megalític del Mas Baleta per celebrar
el Solstici d’Hivern.
Informació: Küti 627 339 579
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
 Dilluns 21 de desembre
VISITA DEL PATGE REIAL A
L’ESCOLA I LA LLAR D’INFANTS
on lliurarà les cartes a tots els nens i
nenes.

Durant la quina, ACTUACIÓ DELS
GRALLERS DE L’ALBERA, a
benefici de La Marató de TV3
 Dimecres 16 de desembre
CONCERT
DE
NADAL
L’ESCOLA DE MÚSICA

DE

 Diumenge 6 de desembre
QUINA a benefici de la Creu Roja
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Creu Roja la Jonquera
 Dimarts 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 Can pau, de
Cantallops
Després de dinar, ball.
Tot i que el preu del menú és de 29 €,
gràcies a les aportacions de
l’Ajuntament i del Casal de l’Avi, cada
soci només n’haurà de pagar 15 €.
Inscripcions a Can Laporta fins al 2 de
desembre. Matins de dimecres a
divendres de 10.30 a 13.30 h; tardes
de dilluns a divendres de 17 a 20 h.
Organitza: Casal de l’Avi

 Dissabte 19 de desembre
CONCERT DE NADAL amb l’Orfeó
Jonquerenc
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Hora: 19 h
Organitza: Orfeó Jonquerenc

Organitza: Comissió de
Ajuntament de la Jonquera

Reis

i

FESTIVAL DE NADAL DEL CEIP
J.PEÑUELAS DEL RÍO
Lloc: Sala de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Hora: 15.30 h
Organitza: CEIP J. Peñuelas del Río

Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 19 h
Organitza: Escola de Música de la
Jonquera
 Divendres 18 de desembre
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajuntament de la
Jonquera
FESTIVAL DE NADAL DEL CEIP
J.PEÑUELAS DEL RÍO
Lloc: Sala de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Hora: 15.30 h
Organitza: CEIP J. Peñuelas del Río

PRESENTACIÓ del llibre “EL CID
DE VALÈNCIA ERA CATALÀ O
QUAN I COM ELS CATALANS VAN
FER ESPANYA”, de
Lluís Maria Mandado i
Rossell
Lloc: Biblioteca Carles
Bosch de la Trinxeria
Hora: 19 h
Organitza: Biblioteca
Carles Bosch de la
Trinxeria
 Dimecres 23 de desembre
TALLER D’IMANTS, POSTALS I
CONTE DE NADAL, a càrrec del
Grup La Sal Olot.
Per a nens i nenes de totes les edats
(els menors de 7 anys han d’anar
acompanyats d’un adult).
Lloc: Biblioteca Carles Bosch de la
Trinxeria

Hora: 17 h
Organitza: Biblioteca Carles Bosch de
la Trinxeria
 Dijous 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
 Divendres 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”
 Diumenge 27 de desembre
V CURSA DE LA DONA
Sortida: a les 10 h davant de la
Societat
Preu inscripció: 6 €
Inscripcions anticipades a Can
Laporta fins al 23 de desembre i a
Falgués Fotografia fins al 24 de
desembre; el mateix dia de la cursa,
de 8 a 9.30 h davant de la Societat.
També per internet a www.curses.cat
fins a les 00:00 h del dia abans de la
cursa.
Organitza:
Centre
Excursionista
Jonquerenc i Fundació Oncolliga
Girona
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
 Dilluns 28 de desembre
TALLER DE FANALETS i CONTE
DE NADAL, a càrrec del Grup La
Sal Olot.
Per a nens i nenes de totes les edats
(els menors de 7 anys han d’anar
acompanyats d’un adult).
Lloc: Biblioteca Carles Bosch de la
Trinxeria
Hora: 17 h

Organitza:
Trinxeria

Biblioteca

C.

Bosch

 Dimecres 30 de desembre
JOCS DE TAULA AMB VIA LÚDICA
Per a nens i nenes de totes les edats
(els menors de 7 anys han d’anar
acompanyats d’un adult).
Lloc: Biblioteca Carles Bosch de la
Trinxeria
Hora: 17 h
Places limitades!
Organitza: Biblioteca Carles Bosch de
la Trinxeria
 Dijous 31 de desembre
HOME DELS NASSOS

 Dimarts 5 de gener
ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS TRES REIS DE L’ORIENT

Lloc: carrer Major
Hora: 18 h
Organitza: Comissió de Reis i
Ajuntament de la Jonquera
 Dimecres 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
Lloc de trobada: plaça de l’Ajuntament
Hora: 11 h
Organitza: Ajuntament de la Jonquera
i GRAFIC
 Divendres 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
PARC INFANTIL DE REIS

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Preu: 3 €/dia
Organitza: Regidoria de Cultura i
Festes
 Dissabte 2 de gener
III 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 partir de les 17 h, ARRIBADA DEL
PARGE REIAL PER RECOLLIR LES
CARTES DE SSMM ELS REIS DE
L’ORIENT i després XOCOLATADA
per a tothom
Lloc: Sala polivalent (zona esportiva)
Organitza: Comissió de Reis i
Ajuntament de la Jonquera

FUTBOL
Dissabte 5 de desembre
11 h – Infantil A
UELJ – NAVATA CF
11.30 h – Pre-benjamí 2n any
UELJ – L’ESCALA BLAU
18 h – Juvenil
UELJ – NAVATA CF
Dissabte 12 de desembre
10 h – Infantil B
UELJ – FE PALAMÓS B
10.30 h – Aleví
UELJ – BORRASSÀ
12 h – Juvenil
UELJ – ESPLAIS CF
15 h – Pre-benjamí 2n any A
UELJ – JUNCÀRIA
16.30 h – Benjamí preferent
UELJ – AE ROSES BENJ. B
17 h – 1a Catalana
UELJ – VILASSAR DE MAR UE
Dissabte 19 de desembre
11.30 h – Pre-benjamí 1 any
UELJ – AE ROSES
16 h – Cadet
UELJ – NAVATA CF
HOQUEI
Dissabte 12 de desembre
15.30 h – Iniciació A
CPJ – FIGUERES HOQUEI
16.30 h – Iniciació B
CPJ – FIGUERES HOQUEI
17.30 h – 2a Catalana
CPJ – HC RIPOLL
19 h – Prebenjamí
CPJ – FIGUERES HOQUEI
20 h – Benjamí
CPJ – G.E.i E.G.
21 h – Aleví
CPJ – CP MANLLEU
Edita: Ajuntament de la Jonquera
Col·labora: Diputació de Girona
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