NOUS REGIDORS A
L’AJUNTAMENT DE LA
JONQUERA
En el ple del passat dijous dia 3 de
juliol, van prendre possessió del seu
càrrec com a regidors el sr. Jesús
Mach Hurtado (CIU) i el sr. Joan
Budó Ricart (ERC).

AGRAÏMENT ALS AMICS DE
SANTA LLÚCIA
Des de l’Ajuntament s’ha volgut
retre homenatge a totes aquelles
persones que en algun moment han
format part dels “Amics de Santa
Llúcia”. El treball desinteressat, la
dedicació i l’esforç de tots ells, des
del 1968 fins al 2013, han fet
possible que Santa Llúcia sigui com
és en l’actualitat: un espai de gaudi
per a tots els jonquerencs i
jonquerenques.

En el marc de la Festa de
Pentecosta, el passat dia 9 de juny,
es va fer lliurament als “Amics de
Santa
Llúcia”
d’un
mosaic
commemoratiu, que serà ubicat a la
façana de la plaça.

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI
I Seminari Internacional d'estiu
"Memòria i Testimoniatge al segle
XXI"
Del 3 al 5 de juliol de 2014

En aquest primer encontre està
organitzat pel Centre for Memory and
Testimony Studies de la Wilfrid
Laurier University i que compta amb la
co-organització del Museu Memorial
de l'Exili i del Mémorial du Camp de
Rivesaltes, el tema central serà "La
frontera de la memòria. La memòria a
la frontera".El seminari ha estat
parcialment finançat pel Social
Sciences and Humanities Research
Council, Government of Canada.
Alhora, l’organització del seminari
també té la col·laboració del Memorial
Democràtic de la Generalitat i el
suport de l’Institut de Recerca
Històrica de la Universitat de Girona,
de la Càtedra Walter Benjamin de la
Universitat de Girona, del Centre de
recherches
historiques
sur
les
sociétés méditerranéennes (CRHISM)
de la Universitat de Perpinyà Via
Domitia, del Grup Memoria y
Sociedad de la Universitat de
Barcelona, de l’Ajuntament d’Argelers
de la Marenda, de l’Ajuntament de
Sant Cebrià, de la Diputació de
Girona, de la Nau Côclea i de Gîtes
de France.

Exposició
Temporal
"Helios
Gómez. La revolució gràfica"
Del 12 de juliol al 9 de novembre de
2014.
Inauguració: dissabte 12 de juliol a
les 12h.

Helios
Gómez (Sevilla,
1905Barcelona, 1956) pertany a la
generació
d’entreguerres
compromesa
amb
les
causes
políticosocials. Va ser conegut
fonamentalment pels seus treballs en
el camp del disseny, de la publicitat,
capçaleres de diaris, cartells militants i
il·lustracions publicades en la premsa
i editada en diferents àlbums com
Días de Ira (Berlin, 1930), Revolución
Española (URSS,
1933),
i Viva
Octubre (Brusel·les,
1936).
Va
compaginar la seva feina amb una
intensa militància política, havent
d’emprendre el camí de l’exili durant
la dictadura de Primo de Rivera i
després de la derrota republicana
l’any 1939. A causa de la seva
activitat política clandestina va ser
arrestat en diverses ocasions i tancat
a la presó Model de Barcelona. La
primera vegada que va ser privat de
llibertat va romandre uns mesos a la
presó entre 1945 i 1946. A partir de
1948 va ser novament empresonat i
no va ser alliberat fins a 1954. Va
morir el 1956.
L’Associació
Cultural
Helios
Gómez, fundada per Gabriel Gómez,
fill de l'artista, i la historiadora Caroline
Mignot el 1998, s’encarrega de
promoure la vida i obra de l’artista i de
preservar el seu llegat documental i
artístic.
Exposició organitzada per: Associació
Cultural Helios Gómez

Inauguració del seminari

Trobareu
més
informació
www.heliosgomez.org

a:

REVISIÓ ANUAL DE MUGUES
El passat dimecres 11 de juny,
representants dels municipis de
Sureda (Rosselló, Catalunya del
Nord), Espolla i la Jonquera (Alt
Empordà) es van trobar per fer la
comprovació, sobre el terreny, de les
fites que marquen el límit fronterer
entre els Estats francès i espanyol.

A causa de la delimitació fronterera
existent en motiu de la signatura dels
Tractats de Baiona entre 1856 i 1868 i
la posterior entrada en vigor,
aquesta activitat es porta a terme
anualment, ja que així ho manen
ambdós Estats. Des de fa anys,
manté un ambient festiu i de
germanor entre municipis veïns.

EL FITAG TORNA A LA
JONQUERA

Del 26 al 30 d'agost, la capital
gironina acollirà un any més el
Festival Internacional de Teatre
Amateur de Girona (FITAG), que, amb
més de 600 participants, oferirà 39
espectacles, per als quals es posaran
a disposició del públic 8.000 entrades.
Enguany, com a novetat, s'ha creat
l’Off-FITAG, que consisteix en la
representació d’obres fora de les
dates del festival.
En total, en aquesta 14a edició, el
Festival
comptarà
amb
31
companyies de teatre, de les quals 15
són gironines, cinc d'arreu de l'Estat i
la resta provinents d'Andorra, Bèlgica,
Croàcia, Mèxic, Israel, República
Txeca, Slovenia, Xile, Rússia i
Argentina.
El certamen continua amb la voluntat
de portar el teatre arreu del territori i,
enguany, Figueres, Lloret de Mar,
Palamós, Palafrugell , Maçanet de la
Selva i la Jonquera, bulliran amb tota
mena d'espectacles teatrals.

La jornada va acabar amb un dinar;
enguany va ser a la sala polivalent de
la zona esportiva.

NOUS BANCS A L’AVINGUDA
PAU CASALS
Recentment, els serveis de la Brigada
Municipal han instal·lat diversos bancs
a l'Avinguda Pau Casals i a la zona
del Carrer Àrias Comellas.

Des de l’1
funcionament
D’ESTIU.

de
el

juliol, està en
PUNT
JOVE

És
un
espai
adreçat a nois i
noies a partir de
12 anys, que tots els matins de juliol
i agost, a partir de les 10.30 h,
proposa
diverses
activitats
esportives: Campionats de Futbol,
Basquet, Tennis, Voleibol, Tennis
Taula, Camps de Skateboard, Jocs de
Taula, Sortides amb BTT, etc.
El punt de trobada és a la zona
esportiva de la Jonquera, i no cal
inscripció prèvia.
A part dels matins, també està previst
organitzar activitats algun vespre, de
19 a 21 h.
Anirem informant puntualment a
www.facebook.com/joves.jonquera,
www.facebook.com/canlaporta i al
web municipal www.lajonquera.cat
L’Escola l’Empordà proposa un nou
curs de Directors i Directores
d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil.
El curs es farà a l’Oficina Jove de l’Alt
Empordà, a Figueres, del 30 d’agost
al 27 de setembre.
Trobareu
més
informació
a
www.escolaemporda.cat i al Punt
Jove de Can Laporta.

CURS DE TAMBORS
Durant aquest estiu està previst que
l’Ajuntament de la Jonquera i els
Grallers de l’Albera organitzin un
curs de tambors.
De moment està pendent de
concretar els horaris; estigueu atens
al web www.lajonquera.cat i a
www.facebook.com/canlaporta, on
s’anirà informant.
Totes les persones que hi estigueu
interessades
ho
haureu
de
comunicar per correu electrònic a
l’adreça canlaporta@lajonquera.cat.

INFORMACIÓ DEL PUNT JOVE

La regidoria de Cultura d’aquest
Ajuntament, en col·laboració amb els
grup de teatre amateur local
“TEIATRU”, té interès a potenciar i
difondre el teatre amateur a la nostra
vila, i en aquest sentit ha considerat
oportuna la seva participació en
aquest certamen.
Així, en el marc d’aquest Festival,
la Jonquera rebrà la companyia
Centro Cultural Jalil Gibran, de
Mèxic,
que presentarà l'obra
"OTRA VEZ FAUSTO" als Porxos
de Can Laporta. Serà el dissabte 30
d’agost a les 21 h.

AVÍS ALS USUARIS DE LA
PISCINA MUNICIPAL
Per la celebració de diverses
competicions de natació, que es
duran a terme a la piscina
municipal, es comunica que aquest
equipament romandrà tancat al
públic els dies:
17 de juliol, de 15 a 20 h
26 de juliol, de 15 a 20 h
23 d’agost, tot el dia

L’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajunts
Universitaris i de Recerca) convoca
els Ajuts a la mobilitat internacional
de l'estudiantat amb reconeixement
acadèmic
de
les
universitats
catalanes per al curs 2014-2015
(MOBINT 2014).

Són ajuts adreçats a l'estudiantat de
les universitats catalanes que hagi
obtingut una estada acadèmica de
mobilitat, per tal de contribuir al
finançament de les despeses que
comporta la realització d'estudis en
altres països, i existeixen dos tipus
d’ajuts:
- estada
acadèmica,
amb
reconeixement acadèmic, en el marc
del programa ERASMUS, adreçada a
l'estudiantat
de les universitats
catalanes.
- estada
acadèmica,
amb
reconeixement acadèmic, en el marc
dels
programes
de
mobilitat
internacional, adreçada a l'estudiantat
de les universitats catalanes.
Podeu presentar les sol·licituds fins al
dia 25 de juliol.
Trobareu més informació a l’adreça:

http://www10.gencat.cat/agaur_web/A
ppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=
universitaris&id_beca=20662

65 FESTA DE LA GENT GRAN

quotidians
deures”.

del

consum:

drets

i

El dissabte 7 de juny es va celebrar
la 65 Festa de la Gent Gran. Són
molts anys, i des del primer, que
s’ha fet ininterrompudament, gràcies
a unes persones que havien
col·laborat o encara col·laboren, per
tal de que es pugui continuar
gaudint de la Festa.
A les 12.30 h, missa a l’Església
Parroquial.
A les 14 h, dinar a la Sala de la
Societat “La Unió Jonquerenca”.
Com des de fa molts anys, servit
per el Servei de Càtering Viñolas –
Costas, de Malgrat de Mar. Aquest
any érem 155 persones.

A les 16 h, concert “d’Opera Prima”,
amb
Susana del Saz, Elena
Martinell, i Giorgio Elmo. Amb àries
d’òpera , sarsuela, temes musicals,
cançó catalana, etc. Un concert
molt aplaudit i de l’agrat de tothom.
Al final del dinar va parlar el
President del
Patronat Local
d’Homenatges a la Vellesa, Climent
Llosa, que va informar que per
raons burocràtiques s’havia hagut
que formar una Junta i fer uns
Estatuts, per tal de poder continuar
celebrant la Festa. La Junta la
formem els mateixos membres del
Casal de l’Avi.
Seguidament va parlar el Director
de” La Caixa”, sr. Ferran Llach, i
després l’alcaldessa, sra. Sònia
Martinez.
A tots els assistents se’ls va
obsequiar amb un CD de l’Escola
de Música de la Jonquera i una
ampolla de moscatell.
Voldríem agrair a totes les entitats,
societats i particulars que, amb els
donatius que han fet, han permès
que aquesta festa es pogués fer.
Moltíssimes gracies!
Sonia Martinez, Alcaldessa
Climent Llosa, President del Patronat
INFORMACIÓ DEL CASAL DE L’AVI
El dia 4 de juny va tenir lloc als
Porxos de Can Laporta una xerrada
informativa a càrrec de Francesca
Falcó, tècnica de consum del Consell
Comarcal, sota el lema “Aspectes

cinc: Anna Sarquella Tarrades,
Pascasia López Piris, Francesc Picas
Pons, Andreu Pagès Molas i Antonio
Crespo Martín.

La sra. Falcó va tractar uns temes
molt interessants i d’actualitat, com el
rebut de la llum, i els rebuts de les
companyies telefòniques.
La xerrada fou molt participativa,
interessant i de l’agrat de tothom.
El dimecres 18 de juny el Casal de
l’Avi de la Jonquera vam fer una
excursió a Igualada. Allà vam fer una
visita guiada al Museu del Traginer,
molt interessant per la varietat d’estris
per animals de tir dels carruatges,
també d’eines per treballar la terra,
llaurar, etc. No cal dir que el que crida
mes l’atenció son els carruatges, des
de tamborells, carros de tota mena,
diversos tipus de tartanes, amb les
rodes de cèrcols de ferro i altres de
goma, carretes de bous, carros de
bombers, carros per enterrament de
morts, i un llarg etc.

En sortir, mitja hora per visitar el
centre de la població i seguidament
dinar al Restaurant Can Canaletes.
Tot seguit, visita guiada al Museu de
la Pell. Primer a Cal Granotes, una
construcció del segle XVIII on
s’explica l’antic sistema d’adobar la
pell abans de la industrialització, i que
conserva les dues plantes, la primera
per adobar les pells i la segona
l’assecador; a continuació a Cal
Boyer, antiga fàbrica tèxtil de cotó del
segle XIX, on es troba el Museu de la
Pell amb tota la maquinària i estris
necessaris per treballar la pell. Va ser
una visita molt amena i interessant,
sobretot per veure en les pèssimes
condicions què es treballava.
El 28 de juny la Llar del Jubilat-Casal
de l’Avi de la Jonquera vam celebrar
el DINAR DEL SOCI, que es fa des de
l’any 2008; enguany ens vam reunir
137 socis.
Dins el mateix acte, i des del 2011,
es ret homenatge als socis que fan 90
anys aquest any. Aquest 2014 eren

La jornada va començar a les 12.30 h
amb una missa a la Parròquia de
Santa Maria de la Jonquera. Tot
seguit, dinar a Restaurant El Mirador.
En acabar el dinar, el President, el
sots President, en Josep Cufí
i
l’Alcaldessa sra. Sònia Martínez, van
fer un breu parlament. Després es va
fer
lliurament
d’una
placa
commemorativa als cinc homenatjats.
Finalment, una estona de ball per pair
el dinar.
La Junta

AGENDA CULTURAL
 Fins al 6 de juliol
Exposició "Catalunya Bombardejada"
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
Organitza: MUME Museu Memorial de
l’Exili
 Fins al 14 d’agost
XV
CONCURS
FOTOGRÀFIC
DE
L’ALBERA
Els interessats en participar en aquest
concurs disposeu de termini fins al 14
d’agost de 2014 per enviar les vostres
instantànies.

Trobareu les bases d’aquest concurs al
lloc web www.lajonquera.cat

 Fins al 14 de setembre
Espai d’acollida del projecte
"(Silencis)
Figueres
sota
les
bombes 1938-1939".
Més informació a www.museuexili.cat
Organitza: MUME en col·laboració
amb el Museu de l’Empordà.
 Fins al 28 de setembre
Exposició "Art i Memòria: Bep
Marquès".
“Exilis” Llibre d’artista de Bep
Marquès

En col·laboració amb l’Associació
Populart de Capmany, en el marc de
l’exposició: “Exilis: llibres d’artista”
 Divendres 4 de juliol
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajuntament de la
Jonquera
 Divendres 11 de juliol
TEATRE amb l’obra “CARNAVAL”,
a càrrec del grup TEIATRU
Lloc: Sala de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Hora: 22 h
Preu: 3 € (la recaptació íntegra es
donarà a la Fundació Esclerosi
Múltiple)

 Diumenge 13 de juliol
XXI MULLA’T PER L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE

 Divendres 8 d’agost
CLUB DE FEINA
Hora: de 9 a 10.30 h
Lloc: Can Laporta
Organitza: CCAE i Ajuntament de la
Jonquera
 Dissabte 30 d’agost
TEATRE amb l’obra “OTRA VEZ
FAUSTO”, de la companyia Centro
Cultural Jalil Gibran, de Mèxic, en
el marc del FITAG2014.
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 21 h - Preu: gratuït
Organitza: Casa de Cultura de la
Diputació de Girona i Ajuntament de
la Jonquera
Des del 1994, es convida a tota la
societat a “mullar-se”, llançant-se a
l’aigua de la piscina més propera per
col·laborar en la lluita contra
l’esclerosi múltiple. A Catalunya
aquest esdeveniment s’ha consolidat
com el segon acte de solidaritat més
multitudinari amb el suport de més de
630 piscines i clubs.
Lloc: Piscina municipal
Hora: de 10 a 19 h
Organitza: ACEJ Secció Natació
CONCERT
de
gospel
amb
EMPORDÀ GOSPEL CHOIR, a favor
de la Fundació Oncolliga

Venda d’entrades a Can Laporta de
dilluns a divendres, de 10.30 a 12.30
h, i a guixeta 30 min abans de la
representació.
Entrades no numerades. Aforament
limitat.
Organitza: Regidoria de Cultura
Col·labora:
Fundació
Esclerosi
Múltiple
 Dissabte 12 de juliol
III Caminada nocturna sota la lluna
plena: els Estanys – Cantallops –
els Estanys

Lloc: Sala de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Hora: 20 h
Donatiu: 6 €
Organitza:
Fundació
Oncolliga,
delegació de la Jonquera
Col·labora:
Ajuntament
de
la
Jonquera, Cases de la Música i
Construcmega
 Divendres 18 de juliol
CLUB DE FEINA
Hora: de 9 a 10.30 h
Lloc: Can Laporta
Organitza: CCAE i Ajuntament de la
Jonquera

Activitat inclosa en el marc del 32è
aniversari del GAT
Hora de sortida: 21 h davant de la
Societat (anirem en cotxe fins als
Estanys).
Recorregut
total:
8
km
aproximadament
Més informació: 627 339 579
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball

11 h VISITA GUIADA GRATUÏTA
Cal reservar lloc trucant al 972556533
o a l’adreça info@museuexili.cat.
Organitza: Museu Memorial de l’Exili

ACTE
COMMEMORATIU
DE
L’ARRIBADA DE GAS NATURAL A
LA JONQUERA
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Organitza: Gas Natural distribución
 Diumenge 27 de juliol
JORNADA
PORTES
OBERTES
MUME
Entrada gratuïta de 10 a 14 h.

 Diumenge 31 d’agost
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
 Del 24 de setembre a l’1 d’octubre
VIATGE A GALICIA, RIAS ALTAS
8 dies / 7 nits per visitar, entre altres,
Oviedo, A Coruña, Miño, Camariñas,
Muxia, Muros, Ézaron, Lugo, Santiago
de Compostela i la Costa da Morte.

Preu: 460 € / Suplement habitació
individual: 115 €
Inscripcions a Can Laporta de 10.30 a
12.30 h: del 14 al 25 de juliol,
reservades als socis del Casal de
l’Avi; a partir del 26 de juliol obertes a
tothom.
Organitza: Casal de l’Avi
Col·labora: Can Laporta

AGENDA ESPORTIVA
NATACIÓ
17 de juliol, de 15 a 20 h
CHALLENGER DAVID MONER
26 de juliol, de 15 a 20 h
COPA PIRINEUS
14 i 15 d’agost, de les 24.00 h del
dia 14 fins a les 6.00 h del dia 15
6 HORES DE NATACIÓ
Hi haurà un carril públic per a totes
aquelles persones que hi vulguin
participar
23 d’agost, durant tot el dia
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