MILLORES A LA PISCINA
MUNICIPAL
El proper dia 13 de juny s’obrirà al
públic la piscina municipal. Amb
l’objectiu
de
millorar-ne
les
instal·lacions i donar un millor servei
als usuaris, aquesta primavera
s’han dut a terme un seguit
d’actuacions.
La primera ha estat eliminar part de
la tanca metàl·lica de separació de
la piscina amb el recinte del
voleibol, per tal de facilitar el pas
entre els dos recintes i que les
activitats de jocs amb pilota
d’infants i joves tinguin el seu propi
espai. Entre ambdós espais s’ha
construït un petit mur franquejable,
delimitador de l’espai de jocs amb
pilota i de l’espai de tovalloles, i
s’han condicionat unes dutxes ja
existents.
La segona ha estat la construcció
d’un nou espai per als serveis de
primers auxilis. Aquest espai ha
estat ubicat on fins ara hi havia el
pas d’entrada a la piscina,
modificant
lleugerament
la
consergeria
de
l’equipament.
Aquesta actuació també està
pensada amb l’objectiu d’organitzar
la circulació dels usuaris en el
moment d’accedir a la piscina, de tal
manera que l’entrada haurà de ser
forçosament pels vestidors, amb el
corresponent canvi de roba i calçat
adequat.

La nova ubicació de l’espai de
primers auxilis ha permès que
l’entitat ACEJ Natació ampliï l’espai
d’oficina per a la gestió de les
activitats, cursets i competició que
duen a terme a la piscina durant
l’estiu.

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI
Del 6 de juny a l’11 de novembre
Exposició a l’espai “Art i Memòria”:
Assaig / S.T. 1909-1919, de G. Elvira
Gonzalo
Elvira,
artista
argentí
instal·lat a Barcelona, treballa sobre la
representació pictòrica i fotogràfica
dels fets històrics excepcionals. Oblit,
memòria, nostàlgia, transiten per unes
acurades obres pictòriques que tenen
com a referent el document i la
fotografia històrica.
És un projecte que parteix dels fets
de les Setmanes Tràgiques de
Barcelona 1909 i Buenos Aires 1919 i
amb el protagonisme de la lluita de
classes, les millores de les condicions
laborals, l'educació i la religió durant
els convulsos començaments del
segle XX.
A Barcelona durant la setmana de
juliol de 1909 moren 109 persones, hi
ha moltíssim ferits i innombrables
danys
materials.
Van ser afusellades
cinc persones entre
elles el pedagog
Ferrer i Guàrdia.
A Buenos Aires
durant la setmana
de gener de 1919 moren 700
persones, hi ha més de 2500 ferits,
molts d'ells nens.
La tècnica escollida per a aquest
projecte és paper i tela perforats amb
agulla i martell que permet traslladar
en aquest procés dolorós gravarinscriure aquestes imatges en la
psique com si aquesta fos una
pissarra. El projecte també consta de
pintures i instal·lació.
Del 13 de juny al 4 d’octubre
Testimonis de Mauthausen. 70 anys
d’història i memòria dels camps.
Amb motiu del 70è aniversari de
l’alliberament del camp nazi de
Mauthausen (Àustria) des del MUME
volem mostrar una part del fons
documental
relatiu
als
exiliats
republicans que van ser internats en
aquests camps en ser capturats en
territori francès durant el seu exili.

D’entre els documents que es
mostren hi ha els testimonis
de Miquel Serra Grabulosa, de Roda
de Ter, Joan Cabratosa Font, de
Sant Ferriol, i els germans Ramon i
Àngel Artola Casals, de Sant Hilari
Sacalm.
La
mostra
es
complementa amb
el passi de tres
entrevistes a José
Marfil
Peralta
(1921),
Matías
Arranz
Aparicio
(1914-2009)
i
Francisco
Ortiz
Torres (Santisteban
del Puerto, Jaén, 1919- El Soler,
Rosselló, 2013) , tres supervivents
dels camps nazis fetes des del MUME
(2008) i amb l’audició del disc
commemoratiu “Mauthausen” fet a
París el 1967 pels exdeportats
catalans Ricard Garriga Salvador i
Joan Vilató Mellado.
L’exposició es distribueix entre el hall
del MUME i la vitrina “Biografies
d’exiliats” de la sala “Vivències de
l’exili”, al 1r pis, dedicada a la família
Cabratosa Sender. També hi ha altres
documents sobre testimonis de
Mauthausen a la sala “La Diàspora”,
al 1r pis, amb mostres documentals
dels deportats Josep Riera Borrell,
Luis Garcia Manzano i José Panes
Gil, fruit de la cessió de l’associació
El Triangle Blau de Figueres.
Del 17 al 20 de juny
Trobada Internacional a la
Jonquera (MUME) del projecte
europeu europeu “APPEACE: WAR
PLACES / PEACE CITIZENS”
El Museu Memorial de l’Exili en el
projecte europeu “APPEACE: WAR
PLACES / PEACE CITIZENS”
El passat 20 de novembre de 2014 es
va iniciar la participació del Museu
Memorial de l’Exili (MUME) en un
projecte europeu de nom “APPEACE:
WAR PLACES/PEACE CITIZENS”.
Els representants del MUME van ser
partícips de la primera trobada a
Montescudo (Itàlia), dels socis

integrants del projecte, que va tenir
lloc entre el 20 i el 22 de novembre.
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, i una segona
trobada a Sandanski (Bulgària), hi
haurà cinc encontres més. Un
d’aquests serà a la Jonquera del 17 al
20 de 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 immediat 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.
Consulteu
el
programa
a
www.museuexili.cat
Divendres, 19 de juny, a les 19 h
Projecció del documental "El
retratista" de Sergi Bernal i Alberto
Bougleux
Una escola rural republicana dels
anys 30. Un món perdut vist amb els
ulls de nens que aprenen a escriure.
La utopia d'un mestre truncada per la
guerra i la dictadura.
Un documental i un repte col·lectiu en
memòria de les víctimes de la
repressió franquista.
En el marc dels actes complementaris
de l'exposició "Desenterrant el silenci"
de Sergi Bernal, proposem la
projecció
del
documental
"El
retratista" (2013).
El 1934, el jove professor de Montroig del Camp, Antoni Benaiges, és
assignat a un poble de Burgos. El seu
projecte d’ensenyament es veu
truncat els primers dies de la Guerra
Civil al ser afusellat, però el seu llegat
reapareixerà 75 anys després.
L'Andrés és el mestre d'una escola
força
especial:
l'Experimental
Freinet de San
Andrés de Tuxtla,
a Mèxic. Aquesta
escola
té
un
projecte
senzill:
ensenyar als nens
i nenes a pensar i
ser lliures.
L'escola també amaga un secret: és la
història d'Antoni Benaiges, un mestre
català afusellat durant la Guerra Civil
que, com l'Andrés, volia ensenyar als
nens la llibertat. L'Andrés mostrarà als
seus alumnes la seva història, en un
viatge cap a les fosses comunes de la
Guerra Civil i els orígens de l'escola
moderna i democràtica.
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’ESTIU A CAN LAPORTA
Com cada any, un cop finalitzades
totes les activitats que es fan durant
el curs escolar, el Centre Cultural de
l’Albera “Can Laporta” canvia el seu
horari. Del 22 de juny al 13 de
setembre (ambdós inclosos), el
centre romandrà obert en horari
d’atenció al públic de dilluns a
divendres de 10.30 a 13.30 h.

TARIFES PISCINA MUNICIPAL
El proper dissabte 13 de juny s’obre la
piscina municipal fins al 31 d’agost. El
primer cap de setmana estrenarem la
piscina amb dues jornades de
portes obertes gratuïtes per a
tothom
durant
els
horaris
següents:
Dissabte 13 de juny i diumenge 14
de juny, de 10 a 20 h
A continuació us passem la relació del
cost de l’entrada per a aquest any
2015, així com també el dels
abonaments per a tota la temporada o
bé per a 5 o 10 banys.
Dies laborables
menors de 3 anys
gratuïta
menors de 16 anys
3,00 €
adults (majors de 16 anys)
4,00 €
majors de 65 anys
2,00 €
Dissabtes i festius - empadronats
menors de 3 anys
gratuïta
menors de 16 anys
3,00 €
adults (majors de 16 anys)
4,00 €
majors de 65 anys
2,00 €
Dissabtes i festius – no empadronats
menors de 3 anys
gratuïta
menors de 16 anys
4,50 €
adults (majors de 16 anys)
8,00 €
majors de 65 anys
2,00 €
Abonament 5 entrades
menors de 16 anys
12,00 €
adults (majors de 16 anys)
17,00 €
majors de 65 anys
7,00 €
Abonament 10 entrades
menors de 16 anys
20,00 €
adults (majors de 16 anys)
30,00 €
majors de 65 anys
10,00 €
Abonaments temporada estiu
menors de 16 anys
40,00 €
adults (majors de 16 anys)
70,00 €
majors de 65 anys
20,00 €
Abonament familiar
170,00 €

Els abonaments es podran adquirir
a l’Ajuntament fins al dia 12 de
juny. Durant la temporada d’estiu
(del 13 de juny al 31 d’agost), la
compra d’abonaments, excepte
l’abonament
familiar
que
es
continuarà
adquirint
a
l’Ajuntament, es realitzarà a la
piscina municipal.
Els abonaments adquirits abans del
19 de juny, gaudiran de les
següents bonificacions:
menors de 16 anys
adults (majors de 16 anys)
Abonament familiar

10%
10%
15%

66 FESTA DE LA GENT GRAN

EL CASAL DE L’AVI INFORMA

El dissabte 23 de maig a la Jonquera
es va celebrar la 66 Festa de la Gent
Gran; per tant, la primera fou l’any
1949. Dels homenatjats presents a la
sala, n’hi havia 11 que encara no
havien nascut.

Del 4 al 9 de maig passat, el Casal de
l’Avi vam fer l’excursió de primavera,
enguany a Cuenca i Teruel. Van ser 6
dies i 5 nits a Cuenca, en hotel de 4
estrelles.
El dia de sortida vam aprofitar per
visitar el Monasterio de Piedra i el seu
parc natural. La resta de dies
visitarem el naixement del Rio
Cuervo, Albarracín, Teruel, les
Lagunas de Cañadas del Hoyo,
Cuenca, amb els seu casc antic i la
Catedral, i no podem oblidar el petit
poble d’Alarcón, amb 154 habitants, el
castell i quatre esglésies. Els poblets
de Cuenca son molt petits, la majoria
no arriben als 100 habitants.

La festa es va començar a celebrar
quan encara no hi havia oficina de La
Caixa a la Jonquera, llavors depenia
de l’Oficina Principal de Figueres. El
promotor fou Mn. Joan Serra. El
Patronat el formaven l’esmentat rector,
en Lluís Vila Brecha, en Salvador
Duràn Calabuig, en Lluis Mandado
Capella i en Miquel Sabiol Planellas;
més tard en varen formar part l’Antonio
Crespo Martín, en Miquel Plana Pagès
i el Delegat de La Caixa, Gabriel Bas
Borràs. Posteriorment, l’any 1966, en
va formar part el nou Delegat de La
Caixa, en Joan Sanz Font, i el 1967
hi vaig entrar jo.

EL PSEI JA ÉS UNA REALITAT
A LA LLAR D’INFANTS TERRA
DE VENTS

Penso que hem d’estar molt contents
que durant tots aquests anys s’hagi
celebrat ininterrompudament a la
Jonquera aquest Homenatge.
A la Festa, per motius d’edat i familiars
no hi pogueren ser presents l’Antonio
Crespo Martín, un dels fundadors del
Patronat, i la seva senyora.
En acabar el dinar, va parlar el
President
del
Patronat
Local
d’Homenatges a la Vellesa, Climent
Llosa Quintana, i el Director de La
Caixa, Ferran Llach. L’Alcaldessa de la
Jonquera, Sra. Sonia Martinez Juli,
no va parlar degut a que era vigília de
votacions i, per tant, jornada de
reflexió.
Els homenatjats de més edat foren en
Francesc Ventura i la Pascasia López.
Tot seguit, a cada assistent , érem
162, se’ls va obsequiar amb una
ampolla de garnatxa i carquinyolis.
Per finalitzar, la Cobla Orquestra
Internacional
Montgrins
ens
va
obsequiar amb un excel·lent concert i
tot seguit ball.
Volem agrair a totes les Entitats,
Societats i particulars que han fet
donatius, gràcies als quals es pot fer
aquesta festa. Moltíssimes gracies.
Climent Llosa Quintana
President del Patronat
Local
d’Homenatges a la Vellesa de la
Jonquera

AGRAÏMENT FAMÍLIA LEAL
La família Leal volem agrair, a tothom,
el suport i les mostres de condol
rebudes amb motiu de la defunció del
nostre pare i marit, Felipe Leal.

A la població de Valdemeca hi ha
l’únic museu d’Espanya a l’aire lliure,
en plena serralada de Cuenca. Les
figures humanes o d’animals es
repeteixen pels voltants del poble i
són de mida natural.
Durant tot el viatge poguérem gaudir
d’un paisatge molt maco. Esperem
que l’excursió agradés a tothom.
La Junta

Des de primers d’enguany, la Llar
d’infants Terra de Vents està
col·laborant amb KASH-LUMN Family
Care en la posta en marxa del
Programa de Salut Emocional Infantil,
un programa que ensenya els nens,
nenes i a les seves famílies a aprendre
de les emocions. I, la millor manera de
fer-ho és vivint una experiència
fantàstica plena de territoris amb dracs
i pedres màgiques. Una aventura on
ens acompanya la fada Kashy que ens
guia fins el Far de la Llum, on
descobrir el secret de la felicitat.

LA BIBLIOTECA A L’ESTIU
Durant els mesos de juliol i agost, la
biblioteca estarà oberta al públic
d’11 a 15 h.
El Servei de Bibliopiscina, els
mesos de juliol i
agost,
ofereix
totes les tardes
de
dilluns
a
divendres, de 16
a 19 h, més d’un
centenar
de
libres, revistes i
jocs.

ACEJ Natació INFORMA
Cursets a la piscina d’iniciació,
perfeccionament i entrenaments
juliol i agost cada dia a partir de les
16 h.
Per a més informació i inscripcions:
Can Laporta fins al 13 de juny.
Piscina municipal, al despatx de
natació (18.15 – 20 h).
http://nataciolajonquera.wix.com/natacio

Durant aquests mesos, l’equip docent
de la Llar d’infants Terra de Vents ha
treballat de valent, coneixent a fons
quines són les funcions adaptatives de
emocions com la por, la tristesa,
l’alegria, la ira, la sorpresa i l’enuig, a
més de crear els recursos didàctics
necessaris per ajudar els nens, nenes i
les seves famílies a desenvolupar les
capacitats implicades en cada emoció.
Aquest mes de juny, les famílies i els
nens i nenes de P-2 seran els
protagonistes del PSEI, i a primers de
juliol compartirem amb la comunitat
educativa tot el treball realitzat,
participant en el Congrés Ep! L’escola
parla!, de Figueres.
Som-hi, la Jonquera!

AGENDA CULTURAL
 Fins al 5 de juliol
EXPOSICIÓ: “DESENTERRANT EL
SILENCI”, de Sergi Bernal
Lloc: MUME Museu memorial de l’Exili
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
 Fins al 14 d’agost
XVI CONCURS FOTOGRÀFIC DE
L’ALBERA
Lliurament de les obres a l’Ajuntament
de la Jonquera o al Centre
d’Informació de l’Albera, Can Laporta.
Consulteu
les
bases
a
www.lajonquera.cat
Organitza: Ajuntament de la Jonquera
Col·labora: ACEJ Secció Fotografia
 Del 6 de juny a l’11 de novembre
EXPOSICIÓ: ASSAIG / S.T. 19091919, de Gonzalo Elvira
Lloc: MUME Museu memorial de l’Exili
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
 Diumenge 7 de juny
EXCURSIÓ PARATGE NATURAL DE
L’ALBERA – ITINERARI BOTÀNIC
DE LA FONT DEL CONILL
Durada: 3 hores - Dificultat: baixa
Telèfon d’inscripció: 972 54 50 79 (cal
inscriure’s 10 dies abans per reservar
plaça)
Organitza: Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Col·labora: CCAE
CONCERT: JAZZ A SANTA LLÚCIA
A càrrec de Sergi Labarta, saxòfon, i
Jep Perxés, piano; ambdós professors
de l’escola de Música de la Jonquera
Lloc: Ermita de Santa Llúcia
Hora: 12 h
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
 Divendres 12 de juny
INICIACIÓ A L’ESCALADA
Per a totes les edats (menors
acompanyats del pare, mare o tutor)
Lloc: Rocòdrom municipal
Hora: de 19 a 21 h
Contacte: Lluís Diaz (656366208) i/o
Andreu Roget (695382063)
Organitza: CEJ Secció escalada
 Dies 13 i 14 de juny
JORNADA DE PORTES OBERTES
A LA PISCINA MUNICIPAL
Horari: de 10 a 20 h
Organitza: Ajuntament de la Jonquera
 Dimecres 17 de juny
EXCURSIÓ A L’ESPAI MONTSENY
Preu: 48 €
Inscrip.a Can Laporta de 17 a 20 h.
Organitza: Casal de l’Avi
HORA DEL CONTE, a càrrec del
personal de la Biblioteca
Lloc: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
Hora: 17 h
Organitza: Bib. Carles Bosch Trinxeria

AUDICIÓ DE FINAL DE CURS DE
L’ESCOLA DE MÚSICA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 19 h
Organitza: Escola de Música
 Del 17 al 20 de juny
TROBADA INTERNACIONAL DEL
PROJECTE EUROPEU “APPEACE:
WAR PLACES / PEACE CITIZENS”
Lloc: MUME Museu memorial de l’Exili
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
 Dijous 18 de juny
REUNIÓ DE PARES ACTIVITATS
ESTIU 2015
Lloc: Porxos de Can Laporta
18.30 h - Casal de lleure
19.15 h - Estiu jove
Organitza: Regidoria de Joventut
 Divendres 19 de juny
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta - Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajuntament de la
Jonquera
AUDICIÓ DE FINAL DE CURS DE
L’ESCOLA DE MÚSICA
Lloc: pati dels Porxos de Can Laporta
Hora: 19 h
Organitza: Escola de Música
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL
“EL RETRATISTA”, de Sergi Bernal
i Alberto Bougleux
Lloc: MUME Museu memorial de l’Exili
Hora: 19 h
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
INICIACIÓ A L’ESCALADA
Per a totes les edats (menors
acompanyats del pare, mare o tutor)
Lloc: Rocòdrom municipal
Hora: de 19 a 21 h
Contacte: Lluís Diaz (656366208) i/o
Andreu Roget (695382063)
Organitza: CEJ Secció escalada
 Dissabte 20 de juny
TEATRE: representació de l’obra
AIXÒ NO ÉS VIDA, a càrrec del
grup Teiatru

 Dimarts 23 de juny
SANT JOAN
21.30 h - Arribada de Centre
Excursionista Jonquerenc al Portús, i
lliurament de la Flama del Canigó a
les autoritats.
22.30 h - Arribada del Centre
Excursionista Jonquerenc a la plaça
de l’Ajuntament amb la Flama del
Canigó. Els Grallers de l’Albera
amenitzaran l’acte amb el so de les
seves gralles.
Tot seguit, CORREFOC pels carrers
de la Jonquera amb els Diables de
l’Albera i els Banyetes, acompanyats
pels Tambors de l’Albera.
Recorregut: pl. Ajuntament, c. Major, plaça
i pont Àrias Comellas i pàrking del riu.

23.30 h - REVETLLA DE SANT
JOAN amb el conjunt KIRTANA a la
plaça Nova
 Divendres 26 de juny
INICIACIÓ A L’ESCALADA
Per a totes les edats (menors
acompanyats del pare, mare o tutor)
Lloc: Rocòdrom municipal
Hora: de 19 a 21 h
Contacte: Lluís Diaz (656366208) i/o
Andreu Roget (695382063)
Organitza: CEJ Secció escalada
 Dissabte 27 de juny
DINAR DEL SOCI DEL CASAL DE
L’AVI
Lloc: Restaurant Can Pau –
Cantallops
Hora: 14 h - Preu: 15 €
Insc. a Can Laporta fins al 19 de juny
Organitza: Casal de l’Avi
 Dies 26, 27 i 28 de juny
TRAVESSA A PORTBOU
Info: Jordi Picornell (607544528) i/o
Carles Plana (649442057)
Organitza: CEJ Centre Excursionista
Jonquerenc
 Diumenge 28 de juny
JORNADA DE PORTES OBERTES
AL 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

AGENDA ESPORTIVA

Lloc: Sala de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Hora: 21.30 h
Preu: 3 € (la recaptació íntegra es
donarà a la Fundació Esclerosi
Múltiple)
Organitza: Ajuntament de la Jonquera

HOQUEI
Diumenge 7 de juny
17 h – Iniciació
CP JONQUERENC – FIGUERES A
18 h – Iniciació
CP JONQUERENC – FIGUERES B
PATINATGE
Diumenge 21 de juny
17 h – Festival de Patinatge artístic
Edita: Ajuntament de la Jonquera
Col·labora: Diputació de Girona
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