PRESSUPOST MUNICIPAL 2015
El pressupost per a l’any 2015, aprovat per unanimitat
del Ple el passat 2 de febrer, és de la quantitat de
6.521.310,55 € d’ingressos i de 6.091.310,55 € de
despeses, repartit de la següent manera:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Impostos directes i indirectes (IBI,
vehicles,
activitats
econòmiques,
construccions, etc.)
Taxes, preus públics i altres ingressos
(subministrament
aigua,
recollida
escombraries, ocupacions via pública,
multes i sancions, aparcaments
municipals, etc.)
Transferències corrents (subvencions i
participacions Tributs de l'Estat)
Interessos patrimonials (interessos de
dipòsits
i
cànon
concessions
administratives)
TOTAL INGRESSOS
PRESSUPOST DE DESPESES
Despeses de personal
Lloguer, reparacions i manteniment
Material d'oficina
Subministres i comunicacions (energia
elèctrica, aigua, gas, carburants…)
Primes d'assegurances
Taxes abocador comarcal
Despeses diverses (regidories, festes,
explotació piscina, cursos Can Laporta,
Casal.)
Treballs realitzats per altres empreses
(recollida escombraries, neteja viària,
depuradora, deixalleria…)
Locomoció
Despeses financeres
Transferències
a
organismes
autònoms (Mume, Escola de Música,
CCAE assistència social)
Transferències a entitats sense finalitat
de lucre
Fons de contingència (imprevistos)
Projecte Casc Antic
Expropiació carrer Llatzaret
Manta tèrmica piscina
Amortitzacions
TOTAL DESPESES

2.562.200,00

3.171.318,00

768.792,55
19.000,00

6.521.310,55

2.310.500,00
421.600,00
36.000,00
945.500,00
15.000,00
236.000,00
183.100,00

996.300,00

4.500,00
11.006,00
106.100,00

51.300,00
24.404,55
550.000,00
18.700,00
15.000,00
166.300,00
6.091.310,55

Un pressupost que compleix amb la regla de despesa,
que per a aquest exercici és del 1,3%, i també compleix
amb l’objectiu de deute públic.
S’ha elaborat observant les prescripcions legals
aplicables, i conté les previsions racionals per atendre
les obligacions i els drets que es preveuen liquidar
durant l’exercici.
El pressupost es desequilibra amb 430.000€ més
d’ingressos que de despeses, per què a l’hora
d’incorporar totes les despeses reconegudes del 2014,
d’obres com per exemple la connexió del carrer Albera
amb Roc de Miradones entre d’altres seguim complint
amb tota la normativa i ens permeti invertir el
superhàbit.
En relació a l’increment d’ingressos, el més destacable
és que, a conseqüència del procediment especial de
regulació de finques que ha aplicat la Direcció General
del Cadastre, es preveu un augment de 500.000€,
puntual per a aquest any, en el impost de bens
immobles.
En quant a les despeses, cal indicar que en préstecs,
entre amortitzacions i interessos, respecte al 2014 ens
estalviem 102.500 €.
Aquest pressupost ha estat treballat durant moltes hores
i consensuat amb el grup municipal d’ERC, i s’han
prioritzat una sèrie d’inversions per a aquest exercici.
Les més importants són:
-La millora del casc antic, amb una dotació de 550.000€,
que és la continuació d’un projecte ja pactat l’any passat
amb tots els grups polítics. Inclou la possible compra
d’un terreny per destinar-lo a aparcament per als veïns ,
uns dels problemes més importants del casc antic, així
com la rehabilitació primer del carrer Albera i
posteriorment del carrer Rocaberti .
-La conservació, maquinària i instal·lacions esportives
és també una prioritat. S’han de dur a terme una sèrie
d’actuacions com són la coberta del pavelló, el
manteniment del parquet, millores al camp de futbol i a
la piscina que pugen més de 60.000€.
-L’augment considerable de la partida de subvenció a
les entitats esportives també s’ha fet aquest any gràcies
a aquests majors ingressos, perquè som tots conscients
de la dificultat que tenen els clubs per fer front a totes
les despeses, per intentar no repercutir-les a les
famílies. Per la feina que fan, no només en potenciar
l’esport i els hàbits saludables, sinó tota la feina de
cohesió social i per l’augment de nens i nenes que
formen part actualment d’aquestes entitats, des d’aquest
ajuntament s’ha cregut del tot important aquesta revisió
de la quantitat que s’aporta.
Sònia Martínez Juli
Alcaldessa

ACTIVITATS MUSEU DE
L’EXILI
Divendres 20 de març a les 20 h
Fer memòria activa de l’exili i la
deportació
Programa:
1) Les maletes de l'exili: Una
reflexió pedagògica sobre l'exili i la
deportació (projecte dels estudiants
d’ESO i Batxillerat de l’Institut Olivar
Gran, de Figueres).
2) “Concert per a una bandera”, a
càrrec del músic J. Francisco Ortiz
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

EL CASAL DE L’AVI INFORMA
El dimecres 28 de gener de 2015 vam
fer una excursió a L’Hospital de Sant
Pau de Barcelona.
Abans d’arribar a Barcelona, parada
per fer un esmorzar molt complert. A
Barcelona ens esperava una guia que
ens anava explicant els llocs per on
anàvem passant durant el recorregut
per arribar al nostre destí.
Com que l’autocar de 55 places era ple,
per fer la visita a l’Hospital, conjunt
modernista de Lluís Domènech i
Montaner, van fer dos grups, amb un
guia cadascun. La visita va ser molt
amena i interessant i va agradar molt a
tothom. Val la pena per veure els
treballs que hi van fer i els que s’hi fan
actualment per a la seva restauració.

CONSELL D’INFANTS
El passat dijous 12 de febrer 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
estar rebuda per l’Alcaldessa, Sònia
Martínez, la regidora d’ERC Montse
Martínez i jo mateixa, Míriam Lanero,
com a regidora d’Ensenyament i
Benestar Social.
En aquesta sessió es van tractar
diversos temes, entre els quals la
proposta d’activitats durant les
vacances de Setmana Santa, així com
suggeriments per a la millora del
municipi. Al final de la sessió es va fer
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.

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.
Míriam Lanero
Regidora d’Ensenyament

Tot seguit, a Lloret de Mar, vam visitar
els Jardins de Santa Clotilde. Tot i
que ara no és temps de flors, val a dir
que són molt macos i estan molt ben
cuidats, i unes vistes preciosos sobre
el mar.

Vam fem la calçotada a Tordera i, en
acabar, vam anar a Tossa de Mar, on
vam visitar les muralles i vam tenir
una estona lliure per poder passejar
per la vila.
La Junta

ESPAI FAMILIAR – ACTIVITAT
EDUCATIVA DE LA LLAR
D’INFANTS

Acabada la visita vam anar a dinar
una mariscada a Castelldefels, on
també vam gaudir d’un ball abans de
tornar cap a la Jonquera.
El divendres 20 de febrer de 2015,
als Porxos de Can Laporta , tingué
lloc la reunió General ordinària de
socis del Casal de l’Avi de la
Jonquera, amb una assistència
d’aproximadament cent socis.
Va obrir l’acte el president Sr. Jaume
Mach. La secretària, Sra. Maria
Dolors Dalfau va llegir l’acta de la
reunió general de l’any 2014, que es
va aprovar per unanimitat. El tresorer,
Sr. Jeroni Salellas, va donar l’estat de
comptes de l’any passat, que també
es va aprovar per unanimitat. El Sots
President,
Sr. Climent Llosa, va
detallar les excursions i actes que es
varen portar a terme el passat exercici
i les previstes per aquest any.
Per acabar, el Casal va convidar als
socis assistents a un berenar de pa
amb tomata i embotits, vi, aigua i
refrescos. Les postres, brunyols,
galetes, garnatxa i cava van ser
gentilesa de “La Caixa”.
El dimecres 25 de febrer de 2015 vam
fer una excursió a Lloret de Mar,
Blanes, Tordera i Tossa de Mar.
Després d’esmorzar a Tordera, vam
veure una desfilada de models a
Modes Cristina, de Blanes.

El mes de febrer s’han iniciat l’Espai
Familiar com a nova activitat dins
l’oferta educativa a la Llar d’Infants
Municipal - Terra de Vents. Es
tracta d’una activitat orientada a les
famílies amb infants menors de 3
anys, la qual ofereix un espai de joc
i relació, on els infants poden
explorar i relacionar-se entre ells i
amb els adults, i on les famílies
també poden compartir entre elles
la seva experiència d’educar i fer
créixer els seus fills i filles.
L’Espai Familiar, que es realitza
dos dies a la setmana, dilluns i
dimecres de 9.30h a 11.30h, està
organitzat de forma conjunta entre
les educadores de la Llar d’infants,
que en realitzen l’activitat, i les
Educadores Socials del Consell
Comarcal
assignades
a
la
Jonquera, que en deriven a les
famílies que consideren que els pot
ser d’interès l’activitat.
La creació aquesta activitat sorgeix
a proposta de la comissió “Treball
en Xarxa”, amb representació de
tots els agents educatius i socials
del municipi, donat que es
considera necessari poder oferir
aquest servei a la població amb uns
objectius clars: atendre als infants
de 0-3 anys i preparar-los per a
l'escolarització a P3, millorar les
habilitats de les famílies per atendre
als seus fills/es, i ser un espai de
prevenció i detecció de possibles
situacions de risc en la primera
infància.

PSEI, UN PROJECTE PER
TREBALLAR LES EMOCIONS
INFANTILS A LES LLARS
D’INFANTS
Cada cop més, les emocions en la
primera
infància
adquireixen
importància per al seu valor en
l’aprenentatge i desenvolupament
dels petits. A KASH-LUMN Family
Care sabem que els primers anys de
vida són claus i que l’entorn familiar té
un paper primordial, ja que així com
cuidem de la salut emocional dels
infants, així garantim que es
converteixin en adults madurs i
feliços.
Les emocions bàsiques tenen una
funció
essencial
en
el
desenvolupament de les capacitats
adaptatives i són les responsables
dels primers comportaments infantils.
Entendre aquests comportaments i
descobrir quina emoció hi ha darrera,
ajuda
a
actuar
de
manera
responsable
i
acompanyar
el
desenvolupament
dels
menuts,
adequadament.
El Projecte d’un Programa de Salut
Emocional Infantil (PSEI) neix de la
convicció que els centres educatius, i
en concret les Llars d’Infants,
permeten vehicular la relació infantsfamílies-educadors facilitant el procés
natural de les primeres emocions i
contribuir a un aprenentatge òptim per
a un creixement integral.
KASH-LUMN Family Care, i al seu
front la psicòloga Yolanda Salvatierra,
ha trobat a l’Ajuntament de la
Jonquera l’interès i la confiança per
tirar endavant aquest projecte.
Actualment, i gràcies a l’equip docent
de la seva Llar d’infants Terra de
Vents, estem en fase de creació i
pilotatge per al nivell de P-2. Així, en
els propers mesos iniciarem les
activitats previstes per treballar amb
els menuts de 2 anys, on amb la
utilització d’un material lúdic els petits
aprendran
a
desenvolupar
les
capacitats
implicades
amb
les
principals emocions (por, enuig, ira,
alegria...).
A més, a la vegada
realitzarem reunions amb els pares,
per oferir-los recursos amb els quals
puguin aplicar a casa la feina feta a
l’escola, i gaudir de l’experiència.
El Projecte, té previst ser avaluat el
mes de juny d’enguany per tal que el
Programa de Salut Emocional Infantil
(PSEI) sigui una realitat per al curs
2015-2016.
Yolanda Salvatierra Ferrón
Psicòloga Col.0897
KASH-LUMN Family Care

40 ANYS D’ACEJ NATACIÓ
En motiu dels 40 anys del nostre
club, estem preparant els actes
d'aniversari i NECESSITEM LA
TEVA AJUDA!
Si vas aprendre a nedar, vas
competir, vas ser entrenador/a, o
vas formar part de les juntes,
envia
al
mail
natacio40anys@gmail.com, abans
del 30 de març:
- foto carnet actual i/o de l'època
- fotos de grup, competició.
Esperem el vostre suport,
Gràcies
PREMIS CARNAVAL 2015
El diumenge 15 de febrer es va
celebrar a la Jonquera el carnaval,
festa que sempre compta amb molta
participació.

REFORMA EN LA FUSTERIA
EXTERIOR DE L’ESCOLA
El passat dilluns 9 de febrer es van
iniciar les obres de reforma en les
finestres exteriors de l’Escola Josep
Peñuelas del Río.
Dins d’aquest projecte, que ascendeix
a 49.000€, s’inclou el canvi de 33
finestres, en un total de set aules
diferents, per tal de millorar l’estat de
l’escola.
Aquestes
són
unes
actuacions que han de tenir
continuïtat per tal de garantir que tant
els alumnes com els professionals
d’ensenyament desenvolupin la seva
tasca en les millors condicions
possibles.
A més, gràcies a l’acord de
col·laboració que es va establir entre
el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament el passat mes de
desembre, l’escola serà objecte, ja
aquest
any,
de
diverses
remodelacions que es consideren
prioritàries.

AGENDA CULTURAL

Després de la sempre difícil tasca
d’escollir les millors disfresses, la
comissió de carnaval va declarar
guanyadores les següents:
Millor carrossa: CRISPETES
Millor disfressa individual:
LA MORT (infantil) i LA MORT (adult)
Millor disfressa grup:
MAGO DE OZ (1r)
DRÀCULES (2n)
PARELLA D’AVIS (3r)
OBÈLIX I ASTÈRIX (4t)
CANDY CRUSH (5è)
NAPOLEÓ I MARIA ANTONIETA (6è)

PROVES PROVINCIALS DE
PATINATGE A LA JONQUERA
El passat diumenge
dia 22 de febrer es
portaren a terme les
proves provincials de
Certificat d’Aptitud a
la Jonquera.
Les
dues
patinadores del Club
Patinatge
Artistic
Jonquerenc que s’hi van presentar,
Júlia Pujol i Júlia Salellas, van
obtenir el resultat d’aprovat, el que
significa que enguany tenim dos
noves debutants al Club.
Moltes felicitats!
CPA Jonquerenc

 Fins al 22 de març
Exposició De la caiguda de Barcelona
a la Retirada. Report of Wide World
Photo for The New York Times.
Més informació a www.museuexili.cat
 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 25 de maig
EXPOSICIÓ: POSTDATA, de l’artista
Pep Dardanyà
Més informació a www.museuexili.cat
 Del 4 al 26 de març
EXPOSICIÓ: UNA ALTRA MANERA
DE CAPTAR EL MÓN, a càrrec de
Miquel Ruiz Avilés
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: de 17 a 20 h
Visita comentada: dissabte 21 de març
a les 12 h
Organitza: Regidoria de Cultura
 Divendres 6 de març
ACTE DE TANCAMENT DE LA
CURSA DE LA DONA
Lloc: Porxos de Can Laporta - Hora: 20 h
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc
 Diumenge 8 de març
SORTIDA INFANTIL: Camí de la Muga
Sortida de la Societat a les 9 h; trajecte
en cotxe fins a Boadella
Durada: aprox. 3 h
Cal portar beure i menjar
Info:Jordi 607544528 / Carles 649442057
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc
EXCURSIÓ de petit recorregut: Les
Cluses (Vallespir)
Sortida de la Societat a les 9 h
Durada: aprox. 3 h

Informació: 660732852 (Paco)
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
 Del 9 al 13 de març
WOMAN’S WEEK
Amb motiu del Dia Internacional de la
Dona, totes les dones esteu
convidades a participar gratuïtament,
a les classes de zumba, pilates i ioga.
Inscripcions per correu electrònic a
l’adreça canlaporta@lajonquera.cat o
per telèfon al 972555713 de 17 a 20 h.
Horaris de les classes:
zumba, dimarts i/o divendres de 20 a 21 h
pilates, dimarts de 20 a 21 h
ioga, dimarts de 21 a 22 h
Organitza:
Ajuntament
de
la
Jonquera i Torremirona Sport & Spa
 Del 10 al 17 de març
PERÍODE
DE
PREINSCRIPCIÓ
d'alumnes que començaran el proper
curs 1r d'ESO a l’Institut de la Jonquera
Les famílies rebran la informació i els
documents que es necessiten per
formalitzar-la a través de l'escola.
Més info www.ieslajonquera@xtec.cat
 Dimecres 11 de març
XERRADA: ABDOMINALS HIPOPRESSIUS
A càrrec de Montse Gallegos, de
Torremirona Sport & Spa
Lloc: Porxos de Can Laporta - Hora: 18.30 h
Organitza: Regidoria de Cultura i
Torremirona Sport & Spa
 Divendres 13 de març
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Trobada i dinar de germanor dels
Casals de la Gent Gran de les
Comarques Gironines.
Únicament per a socis del Casal de l’Avi.
Preu: 30 €
Inscripcions a Can Laporta fins al 6 de
marc, de 17 a 20 h (places limitades)
PREMI MARIA VERDAGUER DE POESIA
Lloc: Porxos de Can Laporta - Hora: 17.30 h
Organitza: Òmnium Cultural
Col·abora: CEIP J.Peñuelas del Río
 Diumenge 15 de març
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
 Dimecres 18 de març
HORA DEL CONTE, a càrrec del
personal de la Biblioteca
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: 17 h
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
 Dijous 19 de març
TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA a
càrrec de Mairena Rivas
Adreçat a nois/es de 5è i 6è de primària.
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: 17.30 h - Preu: Gratuït
Organitza: SEAE Serveis Educatius de
l’Alt Empordà i Grup BibliotecAE

 Divendres 20 de març
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta - Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajunt. de la Jonquera

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

6è RODAJOC, jocs sense fronteres
Activitat adreçada als alumnes de 3r i 4t
de primària dels centres d’Agullana,
Capmany, la Vajol, Sant Climent
Sescebes i la Jonquera, i als alumnes
de secundària de l’INS la Jonquera.
Lloc: plaça Nova i carrer Major
Hora: de 10 a 16 h
Organitza: Consell Esportiu de l’Alt Empordà
Col·labora: CEIP J.Peñuelas del Río i
Institut de la Jonquera, amb el suport de
la Diputació de Girona

BALL DE TARDA I BERENAR amb en
Xavi de Roses
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 17 h - Preu: 5€
Organitza: Regidoria de Benestar Social

XERRADA-COL·LOQUI: EL FUTBOL
BASE COM A EINA DE TRANSMISSIÓ
DE VALORS
A càrrec de Joaquim Hernández,
director del Campus Xavi.
Lloc: Porxos de Can Laporta - Hora: 20 h
Sorteig de dues entrades per al partit
Barça-Almeria i dues per a l’Espanyol-Elx.
Organitza: UE la Jonquera
Col·labora: Minoria Jonquerenca RCDE
1900 i Penya Amics del Barça la Jonquera
FER MEMÒRIA ACTIVA DE L’EXILI I
LA DEPORTACIÓ
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
(informació a l’interior d’aquest butlletí)
 Diumenge 22 de març
EXCURSIÓ de gran recorregut: La
Jonquera – Rocabertí – Castell
Visigotic – Estanyots – Font del Massà
– Font dels Fangassos – Font del
Besc – Sant Pere Plà de l’Arca – Roc
Lluent – Mas Brugat – La Jonquera
Sortida de la Societat a les 8 h
Durada: aprox. 5h 30 min
Informació: 660732852 (Paco)
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
 Dimecres 25 de març
EXCURSIÓ: MUSEU MN. CINTO VERDAGUER
Preu: 45 €
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20
h. Del 9 al 13 de març, reservades als
socis del Casal de l’Avi; a partir del 14
de març, obertes a tothom.
Organitza: Casal de l’Avi
 Diumenge 29 de març
EXCURSIÓ de gran recorregut: Les
nou Fonts (Requesens – Puig Neulós
– Requesens)
Sortida de la Societat a les 8 h
Durada: aprox. 6h 30 min
Informació: 627339579 (Küti)
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
1a JORNADA D’ESCALADA. Iniciació
a l’escalada en rocòdrom.
Nou reequipament de vies per als més petits.
Lloc: Rocòdrom, camp de futbol
Hora: de 10 a 14 h; a mig matí, xocolata
i magdalenes per a tots els participants.
Els
menors
d’edat
han
d’anar
acompanyats d’un adult
Organitza: CEJ Secció Escalada
JORNADA PORTES OBERTES MUME
Entrada gratuïta de 10 a 14 h.

 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
Diumenge 8 de març
16.30 h - 1a Catalana grup 1
UE LA JONQUERA – FARNERS CA
Dissabte 14 de març
11.30 h - 2a Divisió Aleví grup 27
UE LA JONQUERA – FORTIÀ CE
16 h - 2a divisió cadet grup 4
UE LA JONQUERA – VILAMALLA FC
Diumenge 15 de març
11 h - 2a Divisió infantil grup 7
UE LA JONQUERA – NAVATA CF
Dissabte 21 de març
16 h - 2a divisió juvenil grup 4
UE LA JONQUERA – CE JUNCÀRIA
Diumenge 22 de març
16.45 h - 1a Catalana grup 1
UE LA JONQUERA – VIC UE
Dissabte 28 de març
11.30 h - 2a Divisió Aleví grup 27
UE LA JONQUERA – JUNCÀRIA CE
16 h - 2a Divisió cadet grup 4
UE LA JONQUERA – JUNCÀRIA CE
Diumenge 29 de març
11 h - 2a Divisió infantil grup 7
UE LA JONQUERA – POTBOU CE
HOQUEI
Dissabte 7 de març
16.30 h - Prebenjami
CPJONQUERENC–SHUM GRUPO MAESTRE
17.30 h - Aleví
CP JONQUERENC – HC RIPOLL
18.30 h - Infantil
CP JONQUERENC – FD CASSANENC
19 h - 2a Catalana
CP JONQUERENC – CP S. CELONI
Dissabte 14 de març
17.30 h - Aleví
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL
17.30 h - Benjamí
CPJONQUERENC–SHUM GRUPO MAESTRE
18.30 h - Infantil
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL
Dissabte 21 de març
16.30 h - Prebenjamí
CP JONQUERENC – CPH OLOT
Dissabte 28 de març
17.30 h - Benjamí
CP JONQUERENC – GEIEG
PATINATGE
Dies 21 i 22 de març
Tot el dia – proves federatives
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