Salutació

La regidoria de Cultura i Festes, responsable de l’organització dels actes, es reserva el dret de modificar
el present programa si, per causes alienes, s’hi veiés
obligada.
També, recomana que es comprovi prèviament quins
són els carrers i les places que afecten directament al
trànsit per tal de preveure recorreguts alternatius així
com per les entrades i sortides dels pàrquings.
Pel que fa als correfocs, cal seguir la normativa que
en breu es repartirà als veïns i comerços situats en el
recorregut dels mateixos.
En darrer lloc, la regidoria de Cultura i Festes, agraeix
a totes aquelles persones, entitats i comerços que fan
possible la Festa Major.
Podreu seguir el desenvolupament i qualsevol novetat
referent als actes a través de Facebook o Twitter amb
l’etiqueta #FMlajonquera18. Us animem també a fer ús
d’aquesta etiqueta.

Organitza
Col·labora
Amb el suport de

A la Jonquera, l’inici del nou curs després d’un calorós
estiu sempre té un significat molt especial. I és que
l’arribada del setembre ens obre les portes d’un dels
moments més màgics i esperats de l’any: la nostra
Festa Major.
Una festa única per compartir amb els nostres familiars
i amistats, moments i vivències pel record, per sentir-se orgullós de pertànyer a la Jonquera, per reforçar
la nostra identitat i per exhibir tot el potencial i el dinamisme associatiu que té el municipi. I és que, un any
més, les nostres entitats han col·laborat estretament
amb l’Ajuntament per oferir als jonquerencs i jonquerenques un ampli i variat programa de Festa Major de
primer nivell, adaptat als gustos i interessos de tota la
ciutadania.
Una celebració i un programa amb propostes que s’han
treballat i macerat al llarg de tot un any, gràcies a la
tasca ingent i anònima de les nostres associacions, de
molts dels nostres veïns i veïnes i del personal municipal, i que arribaran a la Jonquera aquests dies per
tal que en puguem gaudir com es mereix. Sense tot
aquest talent, vocació i passió, la Festa Major no seria
possible.
Per tot plegat, us convido a seguir fent de la nostra
Festa Major un exemple de civisme i a traslladar l’emoció i la il·lusió d’aquest moment únic arreu del poble,
omplint places i carrers de color i de festa.
Bona Festa Major!
Sònia Martínez Juli
Alcaldessa de la Jonquera

Diumenge 2 de setembre
10 a 13 h - 15a Trobada Puntaires
Lloc: plaça Nova

Dijous 6 de setembre		
19 h – LLIURAMENT DE PREMIS del XIX Concurs
Fotogràfic de l’Albera
Lloc: Oficina d’Informació del PNIN de l’Albera
Tot seguit, INAUGURACIÓ de les EXPOSICIONS:
Buidant el buit, d’Antoni Federico
Manualitats, del Grup +60
Mandales, de Francisco Pérez
Les mostres de Manualitats i Mandales es podran visitar fins al
28 de setembre, en horari d’atenció al públic de Can Laporta.
L’exposició Buidant el buit es podrà visitar fins al 30 de setembre, de dimarts a divendres en horari d’11 a 13.30 h i de 17 a
20 h. El dilluns 10 de setembre, en el mateix horari.

20 h - CERCAVILA amb els Tambors de l’Albera
Lloc: carrers de la vila

Divendres 7 de setembre
17 h – SARDANES amb l’Orquestra Maravella
Lloc: plaça de l’Ajuntament
19 h – INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ “Exilis,
fronteres i desarrelaments”, de Carles Vergés i
Víctor Sunyol
Lloc: MUME Museu Memorial d el’Exili
19.30 h - CONCERT amb l’Orquestra Maravella
Lloc: plaça Nova
21 h – SOPAR a benefici de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Lloc: carrer Major, davant de la Societat
23.30 h – BALL DE FESTA MAJOR amb l’Orquestra
Maravella
Lloc: plaça Nova

Dissabte 8 de setembre
11.45 h – CERCAVILA de Festa Major amb la Cobla
Vila de la Jonquera
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer Major i Església

11 a 14 h- JOCS DE CARRER: Cargot de Joc, a càrrec
de l’Associació Guixot de 8
Lloc: carrer Major, des de l’Església fins a la plaça
Àrias Comellas
Gentilesa de GBI Serveis

12 h – OFICI SOLEMNE amb l’Orfeó Jonquerenc
Lloc: Església de Santa Maria de la Jonquera
13 h – TRES SARDANES amb la Cobla Vila de la
Jonquera
Lloc: carrer Major, davant de la Societat
16.30 h – INAUGURACIÓ de la mostra fotogràfica
“La Jonquera del segle XIX – XX”
Lloc: Sala de la Societat “La Unió Jonquerenca”
17 h - CERCAVILA amb en JULIÀ i la LLÚCIA (els
Gegants de la Jonquera), els Xanquers, els Tambors i
els Grallers de l’Albera
Recorregut: local de GRAFIC, carrer Major fins a la Societat,
plantada dels Gegants, pujada d’en Delhom, carrer de les Alzines i tornada pel carrer Major fins a la Societat.

17.45 h – AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla Vila
de la Jonquera
Lloc: carrer Major, davant de la Societat
18 h – XERINGADA per al més petits
Lloc: carrer del Rec
Organitza: AMPA del CEIP Josep Peñuelas del Río

19 a 20 h – CORREFOC amb els Banyetes de l’Albera
i les colles infantils dels Nyerros del Conflent
(Prades de Çonflent - França), els Diables i Bruixes
de Baho (Baho - França), els Diables d’en Pere
Botero (Salt) i les Gàrgoles de Foc (Banyoles)
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer Major, plaça Àrias
Comellas, carrer Àrias Comellas, passeig del Riu, aparcament
del Riu.

20 a 23 h – CORREJONKS amb la Xaranga Damm-er
Lloc: carrers de la vila

Preu: 12 €. Venda anticipada de tiquets fins al dia 6 de setembre a la Societat i al Bar Medrano
Organitza: Joves Jonquera

22 h – CONCERT “PERGOLESI” amb l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
23 a 23.30 h – SOPAR CORREJONKS
Lloc: plaça Nova
23.30 a 00.15 h – CORREFOC amb els Diables
de l’Albera, els Nyerros del Conflent (Prades de
Çonflent - França), els Diables i Bruixes de Baho
(Baho - França), els Diables d’en Pere Botero (Salt) i
les Gàrgoles de Foc (Banyoles)
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer Major, carrer Sant
Miquel, plaça darrera l’Església, carrer de la Torre, carrer
Major, plaça Àrias Comellas, carrer Àrias Comellas, passeig del
Riu, aparcament del Riu.

00.15 h – NIT JOVE amb Mitjanit, Biruji i Dj Xavi
Lloc: plaça Nova

Diumenge 9 de setembre
11 h – ESPECTACLE INFANTIL amb El Pot Petit
Lloc: plaça Nova
17 a 18.30 h – FESTA HOLLY
Lloc: plaça Nova
18 h – AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla Vila de
la Jonquera
Lloc: carrer Major, davant de la Societat
19. 30 h – CONCERT DE VIOLONCELS amb
Limoncello
Lloc: Sala de la Societat “La Unió Jonquerenca”
22 h – HAVANERES amb el grup Mar d’Amunt
Lloc: plaça Nova

Dilluns 10 de setembre
19 h – PRESENTACIÓ del llibre ”La yaya Rosita:
plantas, recuerdos y remedios”, de la Rosa Lleras
Puigmal
Lloc: Biblioteca Carles Bosch de la Trinxeria
22 h – BALL amb el Duet d’Ambient
Lloc: plaça Nova

Dimarts 11 de setembre
10 h - ACTE INSTITUCIONAL amb l’Orfeó Jonquerenc
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Actes organitzats per l’ANC:
11.30 h - SORTIDA BUSOS cap a Barcelona
18.30 h – AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla Vila
de la Jonquera
Lloc: carrer Major, davant de la Societat

