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DESPRÉS DE LA NEVADA
Després d’un temporal de neu tan
extraordinari com el que varem patir el
dia 8 de març, penso que és bo
endegar una reflexió i compartir amb
tots els jonquerencs i jonquerenques
els problemes, les mancances i les
necessitats a cobrir per poder encarar
amb garanties d’èxit, una altra
tempesta d’aquestes característiques
o qualsevol altra emergència que es
pugui produir a la Jonquera per foc,
aigua, neu, etc.
Per ser un municipi de frontera, i
amb les infraestructures que
travessen el terme, la Jonquera ha
d’afrontar problemes externs que
dificulten les solucions que les
administracions hem de donar, que
sovint depassen les estrictament
necessàries d’un municipi de 3.000
habitants.
Quan neva com ho va fer el 8 de
març, a part de preparar les màquines
i la sal per netejar els carrers de la
Jonquera, el Portús i els polígons, i
d’atendre els possibles problemes
dels habitants de la Jonquera, hem de
coordinar la possibilitat d’haver
d’atendre persones aturades que no
poden passar la frontera, amb
necessitat d’un espai on passar la nit
amb les mínimes atencions i
condicions d’escalfor i d’alimentació.
Si hi afegim el fet d’haver d’actuar
sense electricitat, sense telefonia
mòbil, sense emissores de la Policia
Local ni de Protecció Civil i moltes
vegades sense telèfon (especialment
en centraletes elèctriques), podem
entendre mínimament les dificultats
en què varem actuar des dels punts
de coordinació.
Sense ànim de polemitzar si la
col·laboració de les administracions
superiors va ser suficient i, amb la
voluntat de millorar la coordinació i el
tractament a nivell municipal d’una
emergència
d’aquestes
característiques que es pugui produir
en el futur, faig un repàs de les
accions portades a terme durant el dia
8 i posteriors per treure la Jonquera,

els seus habitants i la gent de pas,
d’una
situació
problemàtica,
excepcional i molt dificultosa.
A les 4 de la tarda del dia 8 es va
activar el Pla Local d’Emergència amb
la participació de la Policia Local,
Regidors, voluntaris de Protecció Civil
i Creu Roja i es van coordinar les
accions amb el Centre d’Emergències
de Catalunya, amb el Departament
d’Interior de la Generalitat i amb els
Mossos d’Esquadra.
Es va obrir el poliesportiu i va
començar a arribar la gent per mitjà
dels Bombers de la Generalitat,
Mossos d’Esquadra, Policia Local,
Protecció Civil local i mitjans propis.

Tots coneixem la quantitat de neu
caiguda i la situació de la carretera i
de l’autopista, amb la frontera
tancada, amb més de 3.000 camions
aturats, 8 o 10 autocars i infinitat de
vehicles atrapats s les carreteres.
A les 10 de la nit, ja sense electricitat,
teníem prop de 600 persones per
atendre al poliesportiu, i anaven
arribant, evidentment sense calefacció
i amb l’electricitat que produïa un grup
electrogen muntat per la brigada
municipal i Protecció Civil. Amb les
dificultats normals de la situació,
gràcies a l’experiència de Protecció
Civil, Creu Roja local i a les facilitats

donades
pels
empresaris
i
restauradors del municipi, es van
repartir mes de 600 entrepans, sucs,
llet, cafè i infusions que s’escalfaven
amb fogonets de gas aconseguits a
última hora.
No cal dir les dificultats sorgides per
mantenir la calma de més de 600
persones, tenint poques mantes
perquè la majoria varen arribar a la
matinada pels problemes de circulació
de les ambulàncies de la Creu Roja.
Amb la participació de la Policia Local,
la Guàrdia Civil i la Policia Nacional es
va aconseguir, fins que el matí del dia
9 es va normalitzar la situació i la gent
va poder continuar el seu viatge,
especialment en cotxes i autocars.
A part d’atendre i coordinar totes
aquestes accions humanitàries, la
tarda del dia 8 es va començar a
netejar la neu que anava caient dels
carrers de la Jonquera i del Portús.
Durant 4 dies es va treballar de valent
per normalitzar la situació dels carrers
i polígons del nostre terme municipal.
Excavadores, 6 màquines llevaneus,
2
camions
i
una
màquina
escampadora de sal, amb més de 20
tones de sal escampada, varen ser
els elements mecànics utilitzats,
juntament amb el personal de la
brigada municipal i de neteja, que
atenia les necessitats puntuals de
neteja de voreres i sortides de guals, i
que diàriament a les 7 del matí
començava a tirar sal en els punts
més conflictius del municipi i del
Portús. Podem dir que durant el matí
del dia 9, a menys de 12 hores
d’acabar de nevar, es podia circular
pràcticament per tots els carrers de la
població.
El gel i algun cotxe mal aparcat
insolidàriament al mig del pas va
dificultar la neteja d’algun carrer de la
part antiga de la població, fet que
puntualment es va resoldre amb
l’esforç de la brigada i de les
màquines llevaneus.
A part d’alguna protesta o crítica
puntual de les mateixes persones que
sempre troben malament l’actuació de

l’Ajuntament, podem dir que molts
jonquerencs i empresaris ens han
expressat la seva opinió positiva de
com
s’ha
resolt
la
situació
d’emergència. El silenci de la majoria,
en política, vol dir que no s’ha fet
malament.
Abans de resumir les necessitats
materials que l’experiència viscuda
ens
farà
demanar
a
les
administracions
supramunicipals,
voldria manifestar com Alcalde i
responsable
de
les
situacions
d’emergència a la població, que no
vull
traspassar
a
les
altres
administracions les possible errades
de coordinació, especialment en
qüestions de trànsit i d’atenció a les
persones a l’entorn de la població, i
manifesto la meva voluntat de posar i
exigir per a la Jonquera tots els
mitjans possibles per millorar en
futures emergències. És per això que
ja hem iniciat les gestions per
aconseguir per a la Jonquera un equip
d’emergències, situat permanentment
a la nostra població que, entre
d’altres, hauria d’estar format per
vehicle equipat a disposició de
Protecció Civil, grups electrògens amb
potència suficient pel poliesportiu,
CAP, Ajuntament i Policia Local, 500
mantes, equipament de cuina amb
gas, etc.
És de justícia donar les gràcies a
totes les persones i institucions que
varen treballar de valent durant les
hores que va durar l’emergència, per
pal·liar en la mesura del possible les
angoixes i les necessitats de les
persones atrapades, i per tornar a la
normalitat en les hores i dies
posteriors a la nevada. Des de
l’Ajuntament agraïm profundament la
feina feta, alguns a nivell de voluntari i
d’altres a nivell professional:
Voluntaris de Protecció Civil de la
Jonquera
Creu Roja de la Jonquera
Bombers de la Generalitat
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos d’Esquadra
Dep. d’Interior de la Generalitat
Policia Local
Brigada Municipal
A les empreses GBI Serveis (Brigada
de neteja), Quim Moreno, Terres
Capmany, Lluís Ventura, Sergi
Acebedo, Bufet el Mirador, Grup
Tramuntana i Grup Escudero, i a totes
aquelles persones anònimes que a
títol individual varen col·laborar en els
moments d’emergència i en la neteja
de carrers i voreres.
Jordi Cabezas
Alcalde

PROHIBICIÓ DE FER FOC
AL BOSC
D'acord amb el Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis
forestals, han entrat en vigor
restriccions previstes al seu article
15. Per tant, en els terrenys forestals
siguin o no poblats d'espècies
arbòries i a la franja de 500 metres
que els envolta, en el període
comprès entre el 15 de març i el 15
d'octubre, resta prohibit:
a) Encendre foc per a qualsevol tipus
d'activitat sigui quina sigui la seva
finalitat.
b)
Llençar
objectes
encesos.
c) Abocar escombraries i restes
vegetals i industrials de qualsevol
mena que puguin ser causa de l'inici
d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici
o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o
similars en obres realitzades en vies
de comunicació que travessin
terrenys forestals.
En el cas que es vulgui demanar
autorització caldrà omplir el model de
sol·licitud i adreçar-lo a l'Oficina
comarcal de Medi Ambient que
donarà, si s'escau, la corresponent
autorització, en la qual s'establirà el
dia i l'hora en què s'haurà de realitzar
la crema i les mesures que s'han
d'observar per tal d'evitar el perill
d'incendi.

EXPOSICIÓ “J’EST UN JE”
de l’artista Simeón Saiz Ruiz
Durant els mesos d’abril i maig, es
podrà veure al Museu Memorial de
l’Exili l’exposició temporal “J’est un je”
de Simeón Saiz Ruiz. En aquesta
exposició es presenta una part del
projecte en curs del mateix nom,
“J’est un je”. En concret, es tracta d’un
treball artístic iniciat per Simeón Saiz
l’any 1996 i que té una continuïtat fins
a l’actualitat. El pretext d’aquesta
creació plàstica és la realització de
pintures de víctimes de les guerres
balcàniques dels anys noranta a partir
d’imatges aparegudes als mitjans de
comunicació. Aparentment, l’obra
recorda la clàssica pintura de guerra
decimonònica de grans dimensions,
que incorpora, però, els trencaments
estilístics del segle XX.
Tanmateix, l’operació pictòrica va més
enllà. Simeón Saiz ha creat una obra
monumental i imprescindible tant des
d’un punt de vista estètic com ètic. Es
tracta d’un procés artístic que

qüestiona formes i mecanismes de
representació comuns i molt presents
en l’esfera pública actual i, a més,
treu a la llum els usos i manipulacions
a què se sotmeten els conflictes
bèl·lics i, de manera específica, el
tractament visual de què són objecte
les víctimes, sobretot civils, en el món
mediàtic i comunicacional. Així
mateix, ens interpel·la a nosaltres, els
espectadors,
sobre
la
nostra
“capacitat” de conviure amb tanta
barbàrie. El mateix Simeón Saiz
assenyala: “[...] si la primera pregunta
que llancen aquests quadres és: ¿qui
va matar les persones que hi
apareixen? Una altra igualment
pertinent seria: ¿com som capaços de
viure amb aquestes imatges?”

“Víctimas de bombardeos serbios a zona croata por
encima de las posiciones bosnias en Mostar. (A partir
de imagen aparecida en Tve-1)”, 1996. Oli sobre cotó,
241 x 390 cm.

“J’est un je” és el nom que rep la sèrie
de les pintures. Un títol ambivalent
que prové del gir al qual Simeón Saiz
ha sotmès el conegut lema del poeta
Arthur Rimbaud, “J’est un autre” (Jo
és un altre). Si bé la frase original del
cèlebre escriptor francés del segle
XIX reflectia la dissolució del “jo” en la
complexitat de la modernitat i la
urbanització i, per tant, per sempre
més condicionat per les influències
externes i la diversitat d’una vida que
deixava enrere les “certeses” de la
tradició, el lema invertit, “J’est un je “
(Jo és un jo) adquireix una altra doble
significació. D’una banda, remet
irònicament als perills que comporten
l’adopció d’un individualisme extrem i
les
exacerbacions
identitàries
agressives en un món globalitzat i en
crisi permanent a la fi del segle XX i a
inicis de l’actual; de l’altra, fa
referència a la possibilitat que
l’individu sigui capaç d’atènyer una
autonomia crítica enmig de la riuada
indeturable d’imatges i el devessall
informatiu.

LA NOSTRA VILA AL TEU
CORREU ELECTRÒNIC
Des de l’Ajuntament oferim la
possibilitat de rebre LA NOSTRA VILA
per correu electrònic. Per a sol·licitarho només cal enviar un mail a
l’adreça: canlaporta@lajonquera.cat

INFORMACIÓ ÀREA ESPORTS
El passat 19 de març es va dur a
terme per primer cop a la Jonquera
“EL RODAJOC”.

La jornada va ser un èxit amb una
participació de 160 nens/es de 3r i
4t de primària i 20 monitors
(alumnes de l’IES la Jonquera) que
varen
col·laborar
en
el
funcionament de les activitats. Els
centres
participants:
el
ZER
Requesens, el ZER Les Salines i el
CEIP la Jonquera juntament amb
les àrees d’Educació Física de cada
centre; l’objectiu principal va ser
fomentar el joc al carrer i la
diversitat.

Durant aquest mes s’han realitzat
diverses
reformes
al
pavelló
municipal: arreglar les goteres de la
coberta, canviar les portes de tots
els vestuaris i pintar l’interior del
mateix.
El 15 de maig, a la plaça Nova, es
realitzarà la 1a Màster Class
d’Spinning al poble, que comptarà
amb
60
bicicletes,
molts
col·laboradors i diferents entitats
organitzatives. Les inscripcions es
podran fer a Can Laporta de la
Jonquera i al CatFitness de
Figueres (en el moment de la
inscripció caldrà abonar 3€ amb els
quals es participarà en un sorteig
que es realitzarà en el transcurs de
la jornada).
Sergi Aznar
Àrea d’Esports

VOLS TREBALLAR A LA
PISCINA?
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
necessita 2 TAQUILLERES i 2
SOCORRISTES per a la piscina
municipal. Si estàs interessat en
treballar durant l’estiu, tens més de 18
anys i la titulació pertinent en el cas
dels socorristes només cal que ens
facis arribar el teu currículum al
Centre Cultural de l’Albera “Can
Laporta” abans de l’1 de juny.

LA JONQUERA DU A TERME UN
TALLER DE PARTICIPACIÓ
DINS EL PROCÉS DE
SOL·LICITUD D’AJUTS DEL PLA
DE BARRIS
El 24 de març es va dur a terme un
Taller de Participació amb veïns del
Nucli Històric del municipi, per tal de
detectar les principals problemàtiques
de l'entorn urbà d'aquesta zona de la
vila. Aquesta activitat s'inscriu en el
procés de sol·licitud de l'ajuda del Pla
de Barris per part de l'Ajuntament de
la Jonquera.
Amb la sol·licitud de l'ajut del Pla
de Barris per al Nucli històric,
l'Ajuntament de la Jonquera pretén
desenvolupar
un
Projecte
d'Intervenció
Integral
sobre
aquesta zona del municipi. Amb
aquesta intervenció es podran,
d'una
banda,
dur
a
terme
actuacions
de
regeneració
urbanística sobre els diferents
elements de l'espai públic i dels
habitatges de l'àrea. I per altra,
també es podran desenvolupar
alguns projectes de dinamització
social i comunitària per tal
d'enfortir la cohesió social dels
veïns i veïnes del municipi.
El Taller de Participació dut a terme
tenia com a objectius, detectar les
principals problemàtiques de la zona,
tant a nivell urbanístic com social, i
per altra banda identificar possibles
propostes
d'intervenció.
La
quarantena de veïns i veïnes que
assistiren a la trobada destacaren
especialment les mancances del nucli
històric relacionades amb l'estat de
conservació dels diferents carrers i
d'alguns edificis antics. Davant
d'aquesta situació, majoritàriament
proposaren que es tingués en compte
la millora dels espais públics de la
zona en el Projecte del Pla de Barris
(arranjament de les voreres, millora
de l'accessibilitat i mobilitat dels
vianants, etc.). Un altre dels aspectes
considerats com a problemàtics fou el
relacionat amb la mancança de punts
d'escombraries,
especialment
de
contenidors de recollida selectiva. La
principal demanda feta en relació a
aquest tema fou que s'augmentessin
el nombre de punts de recollida
selectiva d'escombraries. En general,
es considerava que això faria
augmentar el nombre de gent que
recicla, i que ara no ho fa per les
distàncies entre els habitatges i els
actuals punts de recollida de brossa.
Un darrer aspecte sobre el que els i
les participants feren especial incís
fou en les dificultats d'aparcament
dins el nucli de la vila. Davant

d'aquesta situació es proposaren
alternatives com l'adequació d'alguns
espais
del
municipi
com
a
aparcaments dissuasius, o
la
reorganització d'alguns espais públics
del nucli històric per d'endreçar les
zones d'aparcament existents.
El conjunt d'aportacions fetes seran
recollides en l'informe del Taller de
Participació, que serà inclòs en la
documentació del Projecte de Pla de
Barris
que
se
sol·licitarà
al
Departament de Política Territorial de
la Generalitat. Si es concedeix l'ajut
l'Ajuntament estudiarà la inclusió de
les propostes recollides en funció de
la viabilitat tècnica d'aquestes i de la
capacitat del consistori per assumir-ne
l'execució. L'informe del Taller de
Participació podrà ser consultat pels
veïns a l'Ajuntament després de
Setmana Santa.

INFORMACIÓ CASAL DE L’AVI
El divendres dia 26 de febrer va tindre
lloc als Porxos de Can Laporta la
reunió general de socis del Casal de
l’Avi que va comptar amb molta
assistència. Va obrir l’acte el
President
Sr.
Jaume
Mach,
seguidament el tresorer Sr. Jeroni
Salellas va donar l’estat de comptes i
a continuació el vicepresident Sr.
Climent Llosa va explicar tots els
actes, excursions i dinars que el Casal
havia organitzat durant l’any 2009, i
també tots els que es pensaven fer
durant l’any 2010. Després de que
cap soci/a demanés la paraula la
regidora Sra. Sònia Martínez va donar
les gràcies a la Junta del Casal per
tota la feina realitzada.
El dimarts 2 de març, la Sra. Imma
Conde (dietoterapeuta) va fer una
xerrada als Porxos de Can Laporta.
Sota el títol La Salut - Un Proposit
de Vida es van tocar diversos temes:
com aconseguir un equilibri saludable
mitjançant l’alimentació, millorar o
eliminar problemes de salut seguint
només
unes
senzilles
pautes,
aprendre a seleccionar els aliments
més adequats segons les teves
necessitats, canviar la teva vida des
de dins per sentir-te millor en tots els
aspectes, etc. Una xerrada molt
amena, instructiva i participativa de la
que públic en va sortir molt satisfet.
El divendres 5 de març la FATEC
(Federacio de Casals de Catalunya),
va organitzar un dinar amb ball al
Restaurant Can Pau de Cantallops
commemorant el Dia Internacional
de la Dona. L’acte va comptar amb
725 assistents de tot Girona, dels
quals 34 són socis del nostre casal.
La Junta

SETMANA SANTA JOVE

AGENDA CULTURAL

En el marc del programa d’oci
alternatiu del Pla Local de Joventut, la
Regidoria de Joventut va proposar per
les vacances de Setmana Santa la
realització de tallers gratuïts durant
les tardes de dilluns, dimarts i
dimecres. Aquests tallers anaven
adreçats a nens/es de primària i als
joves d’ESO, i varen tenir molt bona
acceptació.

 Del 3 al 18 d’abril
Exposició MARE NATURA, pintures i
escultures d’en Pep Federico
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: de dilluns a divendres,
de 16 a 20 h, dissabtes i diumenges de
10 a 14 h. Dilluns 5 d’abril, tancat.
Organitza: R. Cultura – Aj. la Jonquera

Foto: taller de hip-hop / break dance

ACTIVITATS PUNT JOVE
El Punt Jove de la Jonquera ha
preparat una sèrie d’activitats
gratuïtes pel mes d’abril, pensades
per passar una bona estona amb
tots aquells que hi estiguin
interessats (majors de 12 anys):
Dimecres 7 i 21: JOCS AMB
L’ORDINADOR
Lloc: Punt Òmnia
Horari: de 16 a 19 h

Divendres 9: ACTIVITATS
ESPORTIVES
Lloc: Pati de l’IES
Horari: de 16 a 18.30 h

Dimecres 14: VINE A JUGAR A
LA Wii
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari: de 16 a 19 h

Divendres 16: JUGUEM A PITXI
Lloc: Pati de l’IES
Horari: de 16 a 18.30 h

OBERTURA DEL NOU CENTRE
PENITENCIARI DE FIGUERES
L’obertura del nou centre penitenciari
és una oportunitat de treball per a
moltes persones de la comarca.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de
Figueres a través de l’SMIO col·labora
amb el Departament de Justícia de la
Generalitat en l’obertura d’una oficina
d’informació del Centre Penitenciari
Puig de les Basses.
Aquesta oficina estarà ubicada a la
Fundació Clerch i Nicolau i obrirà les
portes els dies 6 i 7 d’abril (de 10 a 14
h i de 15.30 a 17.30 h) i 8 i 9 d’abril
(de 10 a 14 h).
En aquesta oficina, personal propi del
Departament de Justícia donarà
informació sobre l’oferta laboral, els
requisits del candidats, funcions a
desenvolupar i el procés per
inscriure’s.

 Diumenge 11 d’abril
Excursió
infantil:
ITINERARI
BOTÀNIC PER REQUESENS
Organitza: Centre Excurs. Jonquerenc
Per a més informació: Carles Plana
649442057 i/o Enric Ricart 607156106
 Dissabte 17 d’abril
PLAY BACK 2010
Lloc: Sala de la Societat
Hora: 17 h
Organitza: AMPA CEIP J.Peñuelas
Presentació del llibre “Elisabeth
Eidenbenz i la Maternitat Suïssa.
Dones en exili, mares dels camps”,
de Tristan Castanier.
Lloc : Museu Memorial de l’Exili
Hora : 18.30 h
Organitza : Museu Memorial de l’Exili
Col·labora: Ajuntament d’Elna
 Diumenge 18 d’abril
BALL DE TARDA i berenar amb el
músic RAMON MORENO
Lloc: Sala Societat Unió Jonquerenca
Hora: 17 h
Preu: 5 € (Obert a tots els públics)
Organitza: Casal de l’Avi
 Dimecres 21 d’abril
Xerrada:
FASES
DE
L’ADOLESCÈNCIA
Lloc: IES la Jonquera
Hora: 21 h
Organitza: Llar d’Infants, AMPA Llar
d’Infants, CEIP J.Peñuelas del Río,
AMPA J.Peñuelas del Río, Diputació de
Girona i Ajuntament la Jonquera.
 Divendres 23 d’abril
Al carrer Major, davant
de la Societat, durant tot
el
dia
trobareu
PARADES DE LLIBRES
i ROSES.
A les 11 h, L’HORA DEL
CONTE, amb “Capses i
capsetes amb historietes
de Sant Jordi”, a càrrec
de La Minúscula.
Cap a les 16 h, activitats
del PUNT JOVE.
A
les
17.30
h,
SARDANES amb la
COBLA VILA DE LA
JONQUERA
Als Porxos de Can Laporta, a les 20
h, CONCERT D’INAUGURACIÓ DEL
PIANO DE CUA DE CAN LAPORTA,
amb Nathalie Juchor i Sabina
Gelmà.

BORSA DE TREBALL
Servei destinat a orientar i informar a
persones que es troben en situació
d'atur o que volen millorar la seva
situació laboral
Lloc: Can Laporta - Hores convingudes
Organitza: CCAE i Ajuntament Jonquera
 Dissabte 24 d’abril
Presentació de l'Atles de l'Exili del
PSUC, realitzat per la Fundació Nous
Horitzons.
Lloc : Museu Memorial de l’Exili
Organitza : Museu Memorial de l’Exili
 Diumenge 25 d’abril
Excursió
infantil:
SORTIDA
A
PUIGNEULÓS, POU DE GLAC i LA
TANYAREDA
Organitza: Centre Excurs. Jonquerenc
Per a més informació: Carles Plana
649442057 i/o Enric Ricart 607156106
 Del 10 al 15 de maig
Excursió Costa Blava – Nord Itàlia

Preu socis: 455 € / Preu no socis: 465 €
Suplement habitació individual: 60 €
Inscripcions fins al 12 d’abril a Can
Laporta (dilluns a divendres 16 a 20 h).
 Fins al 23 de maig
Exposició: «J’EST UN JE», de
Simeón Saiz Ruiz
Lloc : Museu Memorial de l’Exili
Horari de visita: de dimarts a dissabte
de 10 a 18 h; diumenge de 10 a 14 h
Organitza : Museu Memorial de l’Exili

AGENDA ESPORTIVA
FUTBOL
Benjamí preferent
Dissabte 24 d’abril a les 12 h
UE LA JONQUERA –EF TRAMUNTANA
Prebenjamí 2n any
Dissabte 10 d’abril a les 16 h
UE LA JONQUERA – CFB SANT PERE
Dissabte 24 d’abril a les 16 h
UE LA JONQUERA – CE JUNCÀRIA
Segona Territorial
Diumenge 18 d’abril a les 17 h
UE LA JONQUERA – LLERS
HOQUEI
Infantil
Dissabte 24 d’abril a les 17 h
CP JONQUERENC – SHUM MAÇANET
1a Catalana femení
Dissabte 18 d’abril
CP JONQUERENC – SHATER BLANES
2a Catalana femení
Dissabte 10 d’abril a les 17 h
CP JONQUERENC – U.E. BARBERÀ
Dissabte 24 d’abril a les 18 h
CP JONQUERENC – HC PALAU DE
PLEGAMANS
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