LA JONQUERA AMB LA
CONSULTA DEL 9N
El passat dia 11 de setembre més de
100 jonquerencs i jonquerenques vam
participar
a
la
immensa
“V”
organitzada per l’Assemblea Nacional
Catalana, aconseguint omplir la Gran
Via i la Diagonal (segons dades de la
Guàrdia Urbana, amb prop d’un milió
vuit-cents mil assistents).

La força, l’empenta i la persistència de
la ciutadania són els elements clau
perquè el procés no s’aturi; de fet és
bàsic i és el tret distintiu vers altres
processos. Ho estem observant a
nivell de país però també aquí, a la
Jonquera. Evidentment també ho és,
cal dir-ho i recordar-ho, la tasca que
es fa des de l’Assemblea Nacional
Catalana, amb representació al nostre
municipi.
També, els representants de les
administracions locals hi estem jugant
un paper rellevant. La Jonquera fou
un dels primers municipis a adherir-se
a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), que entre altres
treballa per fomentar i defensar els
drets nacionals. Doncs bé, a iniciativa
de l'AMI, amb el suport de l'Associació
Catalana de Municipis (ACM), el
passat 22 de setembre es va realitzar
un Ple Extraordinari per posar en
valor "la força institucional" del
municipalisme.
Amb
els
vots
favorables de CiU i ERC, i el vot
contrari del representant del PP, el
Ple va acordar el següent:
Mostrar el suport a la convocatòria de
la consulta del 9 de novembre de
2014, per decidir lliurement el futur de
Catalunya dins l’exercici dels nostres
drets democràtics i prendre el
compromís de l’Ajuntament de la
Jonquera amb la realització de la

mateixa, facilitant tots els recursos i
les eines necessàries per fer-la
possible, fent una crida a la
participació.
Donar ple suport al president i al
govern de la Generalitat, al Parlament
de Catalunya i als partits polítics que
donen suport a la convocatòria i a la
materialització de la consulta del 9 de
novembre dins el marc legal que és la
Llei de consultes populars no
referendàries i participació ciutadana,
aprovada pel Parlament de Catalunya,
ja que respon a la voluntat majoritària
del poble català i dels seus
representants.
A resultes d’aquest Ple, el passat
dissabte (4 d’octubre) vaig tenir
l’honor de representar la Jonquera a
l’acte que es va fer al Palau de la
Generalitat on, juntament amb 800
alcaldes i alcaldesses més, vam fer
acte de lliurament de l’acord de Ple on
es va aprovar la moció a favor del dret
a decidir. Va ésser un acte històric on
molts
de nosaltres
ens
vam
emocionar: travessar la plaça de Sant
Jaume des de l’Ajuntament de
Barcelona en direcció a Palau, amb el
suport i els crits de les persones
assistents, així com la rebuda que ens
va fer el President Mas, us puc ben
assegurar que mai no ho oblidaré.

RECORDATORIS
CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS DESTINADES A
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE
TEXT DE L’ENSENYAMENT
OBLIGATORI CURS 2014-2015
Termini de presentació de
sol·licituds fins a les 14 h del 30
d’octubre de 2014
Trobareu la instància per sol·licitar l’ajut a
http://www.lajonquera.cat/media/sites/106
/SUBVENCIÓ-LLIBRES.pdf

CONVOCATÒRIA PER A
L’ATORGAMENT D’AJUTS A
L’ESPORT 2014
Termini de presentació de
sol·licituds fins a les 14 h del 31
d’octubre de 2014
Trobareu la instància per sol·licitar l’ajut a
http://www.lajonquera.cat/media/sites/106
/subvencions-esportives-instancia.pdf

CANVI DE LES CANONADES
D'AIGUA DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL
El passat més d’agost s’ha fet una
renovació de tot el sistema d’aigua
freda i aigua calenta sanitària del
pavelló municipal.
Aquesta actuació significa una
millora substancial en el confort a
l’hora de dutxar-se,
ja que els
usuaris del podran regular a cada
dutxa la temperatura de l’aigua.
També s’ha adaptat tota la
instal·lació d’ACS i AFS a la
normativa actual i per tant se n’ha
millorat la salubritat.

Emocions a part, sóc conscient que
són
moments
de
fermesa.
L’Ajuntament de la Jonquera estarà
amb el procés i farà tot el possible
perquè la majoria de la ciutadania del
país, de la Jonquera en el nostre cas,
pugui exercir democràticament i
lliurement el dret a vot. Les dades són
contundents: un 80% de la ciutadania
vol votar!
Sònia Martínez Juli
Alcaldessa

Executor de les obres: Grup Aiterm SL.
Import de projecte: 60.461,61€ (IVA inclòs)
Import adjudicació: 50.520,43€ (IVA inclòs)
S’ha rebut una subvenció de DIPSALUT
(Organisme de salut Pública de la
Diputació de Girona)

Regidoria d’Urbanisme

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI
 Dissabte 18 d’octubre
ACTE D’HOMENATGE I COMMEMORACIÓ
DEL 75è ANIVERSARI DE L'EXILI REPUBLICÀ
1939‐2014 A PORTBOU I ARGELERS

Programa:
10.30h Benvinguda i parlaments
institucionals.
Passi de vídeo institucional del Memorial
Democràtic ‘Temps de memòria’.
Intervenció de testimonis de l'exili.
12.00h Visita guiada per diferents espais
de memòria de Portbou relacionats
amb el pas de la frontera dels exiliats i
amb la figura de Walter Benjamin.
13.00h Dinar.
14.30h Pujada amb autocar al coll
dels Belitres. Acte d’homenatge.
16.30h
Arribada
a
la
platja
d’Argelers. Acte d’homenatge. Visita al
monòlit commemoratiu i intervenció
de testimonis de l'exili.
17.30h Benvinguda al Memorial du
Camp d’Argelers (Espai Jules Pams –
Valmy)i visita guiada.
Inscripció gratuïta. Places limitades.
Servei
gratuït
d’autobús
Barcelona/Girona-Portbou-Argelers i tornada.
Per a inscripcions contactar amb:
memorialdemocratic@gencat.cat o bé
al telèfon 936 347 363 / 936 347 360.
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.

BREUS
Recordem a totes les entitats que
podeu aprofitar aquest butlletí per
publicar qualsevol tema d’interès
general. Per fer-ho, poseu-vos en
contacte amb l’Oficina de Gestió
Cultural.
_________________________________________________

Voleu rebre La Nostra Vila per
correu electronic? Envieu un correu
a canlaporta@lajonquera.cat i la
rebreu puntualment a principi de
mes.

XXIX TROBADA AL COLL DE
PANISSARS
El passat 28 de setembre es va
commemorar el 729 aniversari de la
Victòria Catalana (1285) a la batalla
del Coll de Panissars, esdevinguda
entre els dies 30 de setembre i 1
d'octubre, que va donar per
finalitzada la croada contra la Corona
d'Aragó, amb el resultat d'una severa
derrota de l'exèrcit francès de Felip
III, batut en la retirada pels catalans.
L’IPECC (Institut de Projecció Exterior
de la Cultura Catalana) celebra cada
any, i ja en fa 29, aquesta trobada que
enguany també acollí les següents
commemoracions històriques:
► 900 anys de la naixença de Ramon
Berenguer IV, comte de Barcelona i
príncep d’Aragó, casat amb la reina
Peronella d’Aragó. Fundador de l’estat
català medieval compartit amb els
aragonesos.
► 800 anys de l’arribada a Catalunya
de Jaume I, que a l’edat de sis anys va
ser dut de Narbona a Lleida, on en les
Corts generals va ser reconegut com a
sobirà de la Corona catalanoaragonesa.
Al castell de Montsó, de la mà del seu
tutor, Guillem de Mont-rodon, va rebre
les ensenyances per a regnar.
► 300 anys de dominació borbònica:
1714-2014. Amb cruels repressions ens
arrabassaren les llibertats i les
Constitucions.
9N:
Votar
Independència per recuperar-les.
► 729 anys de la Victòria Catalana
del Coll de Panissars (1285): Victòria
de Pere el Gran, fill de Jaume I, contra
l’invasor francès Felip l’Ardit, fill del rei
de França.

Els actes, organitzats per l’IPECC amb
la col·laboració de l'Ajuntament de la
Jonquera, s’iniciaren amb la trobada i
ofrena floral davant el monument del
Coll de Panissars; tot seguit recepció
d'autoritats, resum històric dels fets,
parlaments i Cant dels Segadors. A
continuació es va fer una visita guiada
al Museu Memorial de l’Exili i, després
de dinar, es va acabar la jornada amb
una visita cultural.

COMISSIÓ DE REIS
Ses majestats els Reis de l’Orient s’han
posat en contacte amb nosaltres per
donar l’oportunitat, a tothom qui ho
vulgui, de participar en la cavalcada
aquest Nadal. Els que hi estigueu
interessats/des, adreceu-vos a Can
Laporta.

CAN LAPORTA INFORMA
Aquest mes d’octubre s’inicien les
classes dels cursos i tallers
organitzats des del Centre Cultural
de l’Albera “Can Laporta”.

Trobareu el catàleg de cursos a
l’apartat dels destacats del web
www.lajonquera.cat.
El dia 30 de setembre s’han tancat
les inscripcions online; no obstant,
continuen obertes per a tots aquells
cursos que encara tenen places
disponibles. A partir del dia 1
d’octubre,
caldrà
inscriure’s
presencialment a Can Laporta, de
dilluns a divendres de 17 a 20 h.
La primera setmana d’octubre ja
hem confirmat el començament dels
cursos següents: Taller Manualitats,
Punta de coixí, Pilates, Gimnàstica
terapèutica,
Ioga,
Zumba,
Informàtica gent gran, Taller de la
memòria.
Animeu-vos! Encara hi ha places
lliures en aquests i altres cursos.
Properament, farem Masterclass
d’aquelles activitats que encara no
han
començat;
les
persones
interessades, podeu adreçar-vos a
Can Laporta, tel 972555713 (ext. 1),
de 17 a 20 h, o bé a
canlaporta@lajonquera.cat

PROGRAMA PER REDUÏR
L’ATUR JUVENIL
El Servei d’Ocupació de Catalunya
posa en marxa el programa “Garantia
Juvenil, ara i aquí”. Es tracta d’una
iniciativa a nivell europeu per tal de
reduir
l’atur
juvenil.
S’adreça
principalment a joves amb els següents
requisits:
- Tenir més de 16 anys i menys de 25, o
menys de 30 anys en el cas de
persones amb un grau de discapacitat
igual o superior al 33%.
- Actualment no estar treballant.
- Actualment no rebre cap acció formativa
ni educativa.
- Estar interessat en participar activament
en les propostes que es plategin des de
la Garantia Juvenil.
- Tenir la nacionalitat espanyola o ser
ciutadà de la Unió Europea, o tenir
autorització per residir en territori
espanyol que habiliti per treballar.
- Estar empadronat a qualsevol municipi
de Catalunya.

Mésinformació: www.oficinadetreball.cat
Regidoria de Joventut

L'ORFEÓ JONQUERENC A LA
MARE DE DÉU DEL MONT
El diumenge dia 14 de setembre, els
cantaires l'Orfeó Jonquerenc i alguns
acompanyants,
vàrem
pujar
al
Santuari de la Mare de Déu del Mont,
on oferirem un concert de música
catalana coincidint amb l'Aplec Anual
del Santuari.
El nombrós públic assistent va
aplaudir
llargament
les
peces
interpretades per la coral que,
posteriorment, va acompanyar amb
els seus cants la litúrgia de la Missa.
Al final sortirem tots en processó tot
cantant els Goigs de la Mare de Déu
del Mont escrits per Mossèn Cinto
Verdaguer.

A l'exterior, davant la Creu de Terme,
es va fer la benedicció del Padró, una
cerimònia molt antiga que es realitza
una vegada a l'any, beneint els quatre
punts cardinals al voltant de la Creu.
Després de l'encantament de coques i
del dinar al restaurant del Santuari,
suspès al buit com un niu d'ocells,
vam baixar al Monestir de Sant
Llorenç de Sous, que està en procés
de restauració, per gaudir d'un concert
de corda a càrrec del Moana Quartet.
La meteorologia es va voler afegir a la
festa i fins l'aire va contenir l’alè per
assaborir les notes dels instruments
tocats amb destresa, ressonant entre
les pedres mil·lenàries voltades d'una
vegetació exuberant.

Tot plegat una jornada de pau i
germanor inesborrable.
_________________________________________________

HAVANERES A LLANÇÀ AMB
LA PARTICIPACIÓ DE L'ORFEÓ
JONQUERENC
El passat diumenge dia 21 de
setembre es va celebrar a Llançà una
Cantada
d'Havaneres
i
Cançó
Marinera a la plaça Major de la Vila,
amb la participació de les corals:
Coral Palandriu de Llançà
Coral Veus Amigues d'Aiguaviva
Orfeó Jonquerenc de la Jonquera

El públic, que omplia la plaça de la
població marinera de Llançà, va
gaudir d'una vetllada molt agradable,
amb les interpretacions de les tres
formacions corals que oferiren el bo i
millor del seu repertori mariner.

Els jonquerencs, com a bons
empordanesos de terra endins, van
acabar la seva actuació amb una
sardana, que fou molt aplaudida pels
assistents.
Després del cant comú, on totes les
corals cantaren la Rosa del Port sota la
direcció de David Sunyer, director de la
coral Veus Amigues, i acompanyats al
piano per Blanca Ortiz, directora de la
coral Palandriu, el cant d'Els Segadors,
dirigit per Quim Mandado, director de
l'Orfeó Jonquerenc, va posar punt i
final a la vetllada.
Una Cantada diferent dels concerts
habituals de la coral jonquerenca que
no dubta a ampliar repertori i
participar a noves activitats.
Orfeó Jonquerenc

AGENT DE SALUT A L’INSTITUT
DE LA JONQUERA
Des de la posada en funcionament del
Treball en Xarxa, es té un major
coneixement de la realitat infantil i
juvenil, sobretot la que fa referència als
escolars. Un dels fets que més s’ha
demanat és desenvolupar accions de
suport a la formació, així com aquelles
de prevenció a situacions de risc i
d’altres de foment d’hàbits / estils de
vida saludable.
En aquest sentit, i des de la desaparició
del programa Salut i Escola de la
Generalitat de Catalunya, l’Institut de la
Jonquera
i
les
regidories
d’Ensenyament i Joventut han acordat
atendre les necessitats en temes de
salut que des del centre es detecten.
Per això, ens hem posat en contacte
amb
l’entitat
Promoció
i
Desenvolupament Social “PDS” per
tal que sigui aquesta qui atengui
directament els joves en el propi centre
educatiu. Aquesta entitat treballa en
col·laboració amb l’Àrea de Serveis
Socials del Consell Comarcal i té una
notable experiència en la prevenció de
les conductes de risc dels joves.
El servei el farà una educadora social,
es farà cada quinze dies i està finançat
per l’Ajuntament i pel Consell Comarcal.
Regidoria de Joventut

NOU CURS-GRUP DE
CONVERSA EN CATALÀ
Des de la Regidoria de Benestar Social
d’aquest Ajuntament i amb la voluntat
de continuar treballant per la cohesió i
l’acollida de les persones nouvingudes
al municipi, aquest mes d’octubre es
donarà continuació al curs-grup
gratuït de conversa per a dones
immigrades, que s’inicià el passat
mes de març amb un gran èxit
d’assistència.
Aquest curs es portarà a terme a
Can Laporta, els dilluns i divendres
de 9 a 12 h.
Paral·lelament, els dimarts i dijous,
en el mateix marc i a proposta del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
també iniciarem el "LLETRES PER A
TOTHOM". Aquest és un programa
d'abast nacional, promogut per la
Direcció General per a la Immigració,
l'Obra Social "la Caixa" i la Federació
d'Associacions Culturals i Educatives de
Persones Adultes (FACEPA), que té
per
màxim
objectiu
promoure
l'alfabetització en català de persones
adultes d'origen estranger residents a
Catalunya i que manifesten dificultats
d'expressió escrita i comprensió lectora.
Amb aquestes dues propostes es
preten oferir cursos adaptats a les
necessitats geogràfiques i horàries de
l'alumnat, com a pas previ per accedir
als cursos inicials del Consorci de
Normalització
Lingüística
que
començarem al febrer.
Les persones interessades han de fer
la seva inscripció a Can Laporta.

HORARI CAN LAPORTA
Us recordem que l’horari d’atenció
al públic de l’Oficina de Gestió
Cultural és de dilluns a divendres de
17 a 20 h. També podeu fer
consultes a l’adreça electrònica
canlaporta@lajonquera.cat

CLUB PATINATGE
ARTÍSTIC JONQUERENC
Vols aprendre a patinar?
Si tens 4 anys o més vine amb
nosaltres a patinar
els dijous de 18 a 19 h.
Nosaltres et deixem els patins.
Prova-ho el mes d'octubre GRATUÏT,
i si t'agrada queda’t amb nosaltres
per només 10€/mes.

AGENDA CULTURAL
 Fins al 10 d’octubre
EXPOSICIÓ:
XV
CONCURS
FOTOGRÀFIC DE L’ALBERA 2014
Lloc: Can Laporta - Centre d'lnformació i
Interpretació de l'Albera.
Horari de visita: de 9 a 14.30 h
Organitza: Regidoria de Cultura

 Fins al 22 d’octubre
EXPOSICIÓ:
HIPNOSI,
pintura
d’Adrià Ciurana
Exposició inclosa en el programa
“Exposicions
viatgeres”
de
la
Diputació de Girona

Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: de dilluns a divendres de
17 a 20 h, amb entrada pel c. Major, 2

Organitza: Regidoria de Cultura
 Fins al 2 de novembre
EXPOSICIÓ: HELIOS GÓMEZ. LA
REVOLUCIÓ GRÀFICA
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
EXPOSICIÓ: RWUANDA A TRAVÉS
DE JOAQUIM VALLMAJÓ
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
 Dijous 9 d’octubre
VII TROBADA D’ENTITATS DE LA
GENT GRAN DE L’ALT EMPORDÀ
Sardanes, dinar de germanor i ball
Lloc: Pavelló poliesportiu de Vilafant
Organitza. CCAE
 Divendres 10 d’octubre
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajuntament de la Jonquera
 Diumenge 12 d’octubre
ARROSSADA POPULAR A SANT JULIÀ
Activitat inclosa en el 32 aniversari del GAT

 Dissabte 18 d’octubre
FESTA DE LES NOCES D’OR
Missa, dinar al Restaurant Artigas i
ball de tarda a càrrec d’en Xavi
Rodríguez a la sala de la Societat.
Preu: 35 €
Inscripcions a Can Laporta, de 17 a 20h,
fins al 14 d’octubre. Places limitades.
Organitza: Llar del Jubilat – Casal de l’Avi
 Diumenge 19 d’octubre
PASSEJADA SOLIDÀRIA: Caminem
per a l’alimentació infantil

 Diumenge 26 d’octubre
1a FIRA D’ART

Pintura,
escultura,
fotografia
i
artesania de qualitat.
Interessats
contacteu
amb
desatart@gmail.com
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

Hora de sortida: 9 h a la Societat “La
Unió Jonquerenca”
Inscripcions:
- Presencials a l’Assemblea de Creu
Roja a la Jonquera (c. Carles Bosch
de la Trinxeria, s/n – tel. 972 554 383)
- Online a www.creuroja.org
- El dia de la passejada a la Societat
“La Unió Jonquerenca”
Donatiu:
- individual, 3 €
- familiar o grups (3-6 membres), 10 €
Organitza: Creu Roja la Jonquera
 Dimecres 22 d’octubre
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
 Divendres 24 d’octubre
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i
Ajuntament de la
Jonquera
 Del 24 d’octubre al 2 de novembre
EXPOSICIÓ: EL ROMÀNIC A
L’ALBERA, fotografia
Activitat inclosa en el 32 aniversari del GAT

EXCURSIÓ PARATGE NATURAL DE
L’ALBERA – BOSCOS DE REQUESENS
Durada: 5 hores
Dificultat: mitjana - alta
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

AGENDA ESPORTIVA
HOQUEI
Dissabte 4 d’octubre
17 h – Iniciació grup B
CP JONQUERENC – CP BREDA
18 h – Iniciació grup A
CP JONQUERENC – Shum G.MAESTRE
19.15 h – Infantil
CP JONQUERENC – CP MANLLEU
20.30 h – 1a Catalana femení
CP JONQUERENC – CE NOIA Freixenet
Dissabte 11 d’octubre
17.30 h – Aleví
CP JONQUERENC – FD CASSANENC
18.30 h – Infantil
CP JONQUERENC – CP VOLTREGÀ
19.30 h – 2a Catalana
CP JONQUERENC – GIRONA CH
Dissabte 18 d’octubre
16.30 h – Prebenjamí
CP JONQUERENC – CH LLORET
Diumenge 19 d’octubre
17 h - 1a Catalana femení
CP JONQUERENC – CP RODA
Dissabte 25 d’octubre
16.30 h – Prebenjamí
CP JONQUERENC – CP CALDES
17.30 h – Benjamí
CP JONQUERENC – HOQUEI FIGUERES
19.30 h - 2a Catalana
CP JONQUERENC – CH ARENYS DE MAR

TENNIS TAULA

Hora: 14 h
Sortida a peu des de la Societat a les 9h
Preu: gratuït (cal portar els coberts)
Més informació: 627339579
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball

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 20h
Inauguració 24 d’octubre a les 19.30 h
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball

Divendres 10 d’octubre
21 h – Preferent Territorial
CTT ALBERA – CTT SANT QUIRZE
21 h – Segona territorial
CTT ALBERA – CTT ROSES
Edita: Ajuntament de la Jonquera
Col·labora: Diputació de Girona
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