RESTAURACIÓ DE LA CÚPULA
DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL

CENTRE DE SERVEIS PER A
GENT GRAN D’AGULLANA

La Direcció General del Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya ha concedit,
a petició de l’Ajuntament de la
Jonquera, una subvenció de 60.000 €
a favor de l’obra de restauració de la
cúpula de l’Església Parroquial de la
Jonquera. L’assignació ha de ser de
120.000 € (60.000 € de la Generalitat
de Catalunya i 60.000 € de
l’Ajuntament de la Jonquera).
Aquesta obra s’ha d’executar l’any
2011 i representarà la recuperació
arquitectònica de la cúpula, deixant la
seva estructura i imatge amb les
mateixes condicions del moment de la
construcció els anys 1754 - 1791.

L'important allargament de l'esperança
de vida de la població produït en les
últimes dècades és un fenomen que
caracteritza les societats avançades
dels primers anys del segle XXI.
Aquest fet és altament positiu, ja que
suposa la possibilitat de viure més
anys gaudint d'una bona qualitat de
vida, participar d'una manera activa en
la vida social, i aportar a la societat la
riquesa que suposa l’experiència vital.
Però, per altra banda, també suposa la
necessitat d'atendre els requeriments
assistencials
de
determinades
persones a causa de la pèrdua de
capacitats per realitzar, d'una manera
autònoma i independent, les activitats
quotidianes. Aquest fet, conegut com a
dependència, tot i que pot aparèixer a
qualsevol edat, està més relacionat
amb l'envelliment de les persones.
Amb la finalitat de cobrir aquesta
necessitat social, s’han dut a terme les
obres de construcció d’un centre de
serveis a Agullana, que es preveu obri
les portes al públic el gener de 2011.
El nou centre d’Agullana és una
plataforma dels serveis propis d’un
centre de dia i d’altres de caràcter
ambulatori que s’aglutinen en tres
àmbits d’actuació: atenció personal,
atenció a la família i atenció a l’entorn i
accessibilitat.
Tota aquesta cartera de serveis està
destinada a satisfer les necessitats de
les persones grans majors de 65 anys
que desitgin romandre a la seva pròpia
llar, independentment que es vegin
afectades per un deteriorament físic,
cognitiu o per una dificultat social que
els minvi la seva capacitat d’autonomia
per a la realització de les activitats de
la vida diària.
Per a totes aquelles persones que
estigueu interessades en aquest
nou servei, us informem que el
dissabte 4 de desembre de 2010, es
farà una jornada de portes obertes,
de les 10 a les 14 hores, amb
l’objecte que tothom qui ho desitgi
pugui visitar l’edifici i resoldre tots

Després de la rehabilitació del casc
antic i de l’entorn de l’Església, amb
l’ampliació de la plaça del carrer de la
Torre, la recuperació de la cúpula
serà una obra important amb la qual
es compliran els objectius de millora i
recuperació arquitectònica del nostre
patrimoni cultural.

Jordi Cabezas
Alcalde

aquells dubtes que tinguin relació
amb aquesta nova prestació social.
Sònia Martínez
Regidora de Benestar Social

IL·LUMINACIÓ NADALENCA
Tornem a ser a prop de les festes
nadalenques i els carrers i comerços
dels nostres pobles i ciutats es
guarneixen per celebrar el Nadal i
l’any nou amb les millors gales.
Estem passant temps de dificultats
econòmiques, tant a nivell personal i
empresarial com institucional; en
aquest sentit, la recomanació
general és estalviar en despeses
supèrflues.
Els costos de l’electricitat el darrer
any han augmentat de manera
espectacular, més d’un 30%, fet que
ens ha obligat a suplementar la
partida pressupostària corresponent.
Per aquest motiu l’equip de govern
hem decidit reduir sensiblement la
despesa d’enllumenat nadalenc dels
nostres carrers, tot i considerar-la
una moda no imprescindible que fa
festa, i necessària al ser la Jonquera
i el Portús un poble comercial i de
serveis, amb molta gent que ens
visita i compra als nostres comerços.
La reducció de la despesa
comportarà una disminució dels
carrers i espais il.luminats, i ens
centrarem de manera exclusiva a les
zones comercials del carrer Major
de la Jonquera, i Dr. Subiros i
Fàtima del Portús. També hem
canviat els models i punts de llum,
que seran totalment de leds, amb
una despesa elèctrica mínima.
Esperem que els jonquerencs
comprendran aquesta reducció de
despesa, d’aproximadament uns
3.000 €, que ens permetrà mantenir
les altres activitats de les festes de
Nadal, com el Tió Popular, la
Cavalcada de Reis o les activitats
per a nens i joves a Can Laporta.
Jordi Cabezas
Alcalde

ACTIVITATS AL MUME
Aquest mes de desembre, el MUME
proposa una exposició del pintor
Joan Jordà i un espectacle de petit
format que versa sobre el primer
Nadal –el de 1939- a l’exili.
Respecte a l’exposició, que s’inaugura
el dia 4 de desembre a les 12h, es
tracta d’una oportunitat per veure una
part de la darrera producció pictòrica
de Joan Jordà. Amb el títol de “Joan
Jordà, la llum guanyada”, es
presenta una obra singular d’un
artista català de l’exili. Amb només 9
anys, Joan Jordà, nascut a Sant Feliu
de Guíxols, va creuar la ratlla
fronterera
per
quedar-se
definitivament a l’Estat veí. Resident
des de fa molts anys a Tolosa de
Llenguadoc, en el decurs dels anys ha
anat creant una obra artística d’una
gran força que té la capacitat de
transmetre –a partir de la seva
trajectòria vital condicionada per l’exili
de 1939-, el malestar i la brutalitat
associada a tota la història del segle
XX. És l’obra d’un home que essent
un infant va patir directament, entre
altres coses, els bombardejos aeris
sobre Figueres el febrer de 1939.
Aquest episodi de violència extrema
és perceptible en la manera de fer
d’aquest artista inclassificable, en què
hi són visibles influències de creadors
com Goya, Otto Dix, George Grosz o
Henry Moore. Tal com assenyala
Sebastià
Goday,
comissari
de
l’exposició, Joan Jordà reuneix moltes
condicions per mostrar la seva obra
artística al MUME de la Jonquera,
sobretot perquè tot el seu quefer
artístic és un reflex moral de la
barbàrie que va assolar la centúria
anterior.
Aquesta exposició, que serà la quarta
que realitza Joan Jordà a Catalunya
després de la primera que va fer l’any
2000, es fa amb la col·laboració del
Centre Joë Bousquet et son temps de
Carcassona, i es podrà visitar fins al
16 de gener de 2011.
Per altra banda,
pocs dies abans
de les diades
nadalenques,
des del MUME
es recordarà el
Nadal de 1939,
un moment en
què
molts
catalans
es
trobaven fora del
seu país. A fi de
rememorar aquella malaurada època,
el MUME, amb la col·laboració del
Centre Cultural de Can Laporta,
presenta l’espectacle de petit format

“El Nadal que no vam tornar a
casa”. Es tracta d’una proposta
íntima, emotiva, on s'intercala la
lectura de textos del primer Nadal
d'exili i cançons tradicionals
catalanes.
Fragments
d'articles
d'Eugeni Xammar, Carles Pi i Sunyer,
Xavier Benguerel o de presos
anònims dels camps de concentració,
són seguits de Nadales com El noi de
la mare o Santa Nit. Un rapsoda
(Albert Benzekry), una pianista (Imma
Vidal) i un tenor (Jordi Cortada)
recreen, amb tota la tendresa, el
Nadal més trist dels catalans que el
desembre de 1939 havien deixat un
país enrere. El concert-recital es farà
als “Porxos de Can Laporta" el 18 de
desembre a les 18h i l’entrada és
gratuïta.

INFORMACIÓ CASAL DE L’AVI
Per tercera vegada a la Jonquera, el
Casal de l’Avi, amb el suport de
l’Ajuntament de la Jonquera, va
celebrar la Festa de les Noces d’Or el
passat dia 24 d’octubre de 2010.
Els cinc matrimonis homenatjats
varen ser: Agustín Robledo Antúnez
i Mariana Granadero Tomás, Santos
Correas Bayonas i Maria Angeles
Cintado López, Miquel Clos Cufí i
Maria Teresa Suñer Salellas,
Joaquim Rubio Pujol i Montserrat
Sarabia Molera, Martí Carbonell
Carbona i Maria Martínez Saiz.
Enguany, cal mencionar un cas
especial que pot tardar anys a repetirse, la Sra.Montserrat Sarabia Molera,
alcaldessa de la Vajol i sòcia del
Casal de l’Avi, va celebrar amb
nosaltres les Noces d’Or al front de
l’alcaldia.
Els homenatjats, acompanyats de 20
matrimonis que havien complert els
40 anys de casats, es varen trobar a
les 12.30 h a la Parròquia de Santa
Maria on Mossèn John va celebrar
una missa amb la renovació de les
promeses matrimonials. Tot seguit,
varen gaudir d’un excel·lent dinar al
Restaurant Artigas i per acabar tots
varen poder assistir al ball de la
Societat amb el Músic Andreu.
El dia 4 de novembre de 2010 es va
celebrar a Llançà la cinquena
trobada d’entitats de Gent Gran de
l’Alt Empordà, a la que vam assistir
710 persones.
El punt de trobada va ser a l’Oficina
de Turisme de la Vila, des d’on varem
visitar els llocs mes emblemàtics de
Llançà: la Casa de Cultura, on
s’exposava “La història del Casal del
Pensionista”, el Museu de l’Aquarel·la

de J. Martínez Lozano, l’Església de
Sant Vicenç (XVII–XVIII), la Torre
Romànica (XIII –XIV) i el Refugi de la
plaça de la República 1938-1939.
Després de les sardanes amb la
Cobla Vila de la Jonquera, al pavelló
municipal es va servir el Dinar de
Germanor
i
varem
poder
gaudir de
l’actuació
de la Coral
Palandriu
de Llançà i
d’una exhibició de Ball Country a
càrrec del Casal Municipal del
Pensionista de Llançà, per acabar
amb música i ball amb el grup Bell
Temps.
El dissabte dia 6 de novembre de
2010, l’Ajuntament de la Jonquera
representat pel seu alcalde, Sr.
Jordi Cabezas i Llobet, juntament
amb membres de la Llar del Jubilat
Casal de l’Avi de la Jonquera, varen
retre homenatge a la Sra. Maria
Martimort
Artizà
amb
motiu del seu
cent aniversari.
Se li va lliurar
una
placa
commemorativa
de l’efemèride i
un ram de flors.
La Maria de la
Júlia,
com
se
la
coneix
tradicionalment, és nascuda a la
Jonquera el dia 2 de novembre de
l’any 1910, vídua de Frederic Salellas
Fàbrega, té un fill, en Jeroni Salellas
Martimort casat amb la Margarita
Gómez Duran, una néta, un nét, una
besnéta i dos besnéts.
El dimecres dia 10 de novembre de
2010, el Casal de l’Avi vàrem fer una
excursió al Castell de Montesquiu.
Després de fer un molt bon esmorzar
a la Gleva, de pa amb tomata i
embotits, aigua, vi, cafè i gotes (inclòs
en el viatge) es va fer una visita a
l’església de la vila, que és molt maca,
i compta amb un altar preciós.
La visita guiada al castell de
Montesquiu, del segle XI, realitzada
pel director del parc natural, familiar
dels Monjonell de la Jonquera, va ser
molt complerta. Finalment vàrem anar
a dinar al restaurant Colomer de
Tavèrnolas, i a la tarda realitzàrem
una visita guiada al Museu del Ter de
Manlleu, que va resultar molt
interessant.
La Junta

ACTIVITATS PUNT JOVE
Dimecres 1 de desembre
TALLER SOBRE LA SIDA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: de 17 a 19 h
Divendres 3 de desembre
PITXI
Lloc: pati de l’IES la Jonquera
Hora: de 16 a 19 h
Divendres 10 de desembre
CAMPIONAT DE WII
Lloc: Can Laporta
Hora: de 16 a 19 h
Dimecres 15 de desembre
PUNT ÒMNIA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 16 a 19 h
Divendres 17 de desembre
CAMPIONAT DE TENNIS TAULA
Lloc: IES la Jonquera
Hora: de 16 a 19 h

INFORMACIÓ ÀREA ESPORTS
El 14 de novembre al pavelló
municipal de la Jonquera es va
celebrar un Festival de Patinatge
organitzat pel Club Patinatge Artístic
Jonquerenc, amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament. Va
ser una tarda immillorable, amb una
gran afluència de públic i molt nivell
tècnic a la pista.
Els dies 26 i 27 del mateix mes, al
Centre Cultural de Can Laporta, es
varen realitzar les 5es Jornades
“Posa’t al Dia” amb el tema de la salut
com a contingut pràctic, organitzades
pel Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Observatori de l’Esport de
l’Alt Empordà, amb la col·laboració de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de la
Jonquera.

ADULTS

INFANTILS
J.S. BIRD. Lluc el cuc.
L. BOSCH. Max i la capsa d’aire.
H. HENSON. La senyora dels llibres.
La història de Catalunya en contes:
A la fàbrica no hi caben els poetes
Els dos refugis.
D. NESQUENS. La gallina Crestablava.
L. REIXACH. En Ceba i en Pebre.
L. RICKARDS. Pink! El pingüí que es va
tornar rosa.

ALTRES
DVD: Cinco días en Saigón / Daredevil /
La decisión de Sophie / Enemigos
públicos / Kung Fu Basket / El pájaro de la
felicidad / Toopy y Binoo: Toopy Santa

Enguany, seguint amb la dinàmica
d'altres anys, l'Ajuntament de la
Jonquera organitza un gran ventall
d'activitats de Nadal per a tots els
infants i joves del municipi i rodalies.
Per als més petits s’organitzen dos
tipus d'activitats: el Casalet de
Nadal i el Ludinadal, que es duran
a terme els dies 27, 28, 29, 30 i 31
de desembre i 3, 4 i 5 de gener de
9 a 13 h a Can Laporta. El preu és
de 30 euros per a cadascuna de
les propostes.
Al Casalet de Nadal, adreçat als
infants de 3 a 7 anys, s'hi duran a
terme diferents activitats com ara
tallers, cançons, danses, cuina, etc.
El Ludinadal, adreçat a infants
majors de 8 anys, a diferència de
l'anterior, serà més mogut. Hi
trobarem activitats esportives, brake
dance, Skate, rollers, etc.

NOVETATS BIBLIOTECA
M. BUCHACA. A mi no em diguis amor.
P. COELHO. El pelegrí de Compostel·la.
A. D’AVENIA. Blanca com la neu,
vermella com la sang.
P. DENNIS. La tieta Mame.
F. DOSTOIEVSKI. El cocodril i altres
narracions.
J. FÀBREGA. Sis dies d’agost.
L. FÀBREGAS. La llista.
A. GILI. El camí del Bamdama Vermell.
G. HERNÁNDEZ. El silenci.
J. IRVING. L’Última nit a Twisted River.
G. JANER MANILA. He jugat amb els llops.
L. KEPLER. L’hipnotitzador.
X. PLANAS. Al vent de Raimon.
R. M. RILKE. Els quaderns de Malte.
L. ROJAS MARCOS. La força de l’optimisme.
S. RUSIÑOL. L’auca del senyor Esteve.
C. AHERN. El regal.
C. CLARE. Caçadors d’0mbres: Ciutat
d’ossos.
G. TAMAS. L’assassí del làser.
K. FOLLET. La caída de los gigantes.
E. MENDOZA. Riña de gatos.
E. PASCUAL. En el umbral de la muerte.
M. VARGAS LLOSA. El sueño del celta.
A. CURY. El vendedor de sueños.
T. JAMES. Mapa de los lugares sin nombre.
N. ROBERTS.Álbum de boda.
L. SEE. Dos chicas de Shanghai.

ACTIVITATS DE NADAL
PER A INFANTS I JOVES

Les inscripcions es poden fer a Can
Laporta, de dilluns a divendres de
16 a 20 h, fins al dia 3 de
desembre.

L’Àrea d’Esports continua ampliant
les instal·lacions esportives a la
Jonquera i durant el mes de
desembre es construirà a la zona
esportiva del municipi una pista de
tennis. També, a la plaça Catalunya
es posarà un “Circuit Saludable”
format per 9 elements i s’ampliaran
els aparells per fer educació física
del Parc d’en Lloveras.
El curs de sevillanes, organitzat pel
Centro Benefico Arriateño i aquesta
àrea, comença amb èxit a la sala de
la Societat. Encara estan obertes les
inscripcions a Can Laporta.
Sergi Aznar
Àrea d’Esports

CAN LAPORTA INFORMA
L’Oficina de Gestió Cultural “Can
Laporta” informa que romandrà
tancada al públic del 23 de
desembre al 7 de gener, ambdós
inclosos.
En cas de necessitat, podeu trucar
directament a l’Ajuntament al
número 972554005 o enviar un mail
a canlaporta@lajonquera.cat.
El dia 10 de gener tornarem al
nostre horari habitual: de dilluns a
divendres de 16 a 20 h.

A banda de les activitats que el
Punt Jove prepara per aquest
mes (mireu informació a part), per
Nadal també oferirà activitats
lúdiques gratuïtes els dies 27, 28,
29 i 30 de desembre de 16 a 19 h
a Can Laporta on els joves
podran gaudir d'un taller de cuina
amb xocolata, tardes esportives,
campionats de Wii, etc.
Esperem que tots els infants i joves
jonquerencs gaudeixin d’aquestes
activitats. Bones festes a tothom!

AGENDA CULTURAL
 Divendres 3 de desembre
CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA
DE MÚSICA DE LA JONQUERA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 19 h
Organitza: Escola Música de la Jonquera
 Diumenge 5 de desembre
Excursió al Paratge Natural de l’Albera:
GORGUES DE SANT GENÍS
Dificultat: mitja - Durada: 4 h
Per a més informació i reserves cal trucar
10 dies abans al 972545079.
Organitza: Generalitat de Catalunya –
Departament de Medi Ambient i Habitatge
i Parcs de Catalunya. Col·labora: CCAE
QUINA a benefici de la Creu Roja
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Creu Roja la Jonquera
 Del 7 al 28 de desembre
Exposició: TINC UN LLOP
TAULETA DE NIT

A

LA

Aquesta exposició recull i plasma les
diverses concepcions del llop com a
personatge literari a través d’un muntatge
on l’element expositiu és una tauleta de nit
dins i al voltant de la qual es mostra una
selecció d’imatges i textos de llops,
l’objectiu de la qual és presentar al públic
usuari de les biblioteques públiques de
Catalunya com és i com ha estat aquest
animal, símbol i arquetip en una societat
canviant com la nostra: del llop perillós i
salvatge que es volia menjar la Caputxeta
Vermella, al protagonista de còmic i
cinema anomenat Lobezno, hi ha un
ventall ple de matisos, canvis i mutacions
que es tracta d’il·lustrar i explicar.
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
 Dimecres 8 de desembre
SARDANES “Cobla Vila de la Jonquera”
Lloc: davant de la Societat
Hora: 11.30 h
Seguidament, a les 12.30 h, es celebrarà una
missa a l’Església amb l’actuació de la Cobla.
Organitza: Llar del Jubilat – Casal de l’Avi
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera
DINAR DE NADAL del Casal de l’Avi
Exclusiu pels socis i sòcies Casal de l’Avi.
Lloc: Restaurant “El Mirador”
Hora: 14 h
Preu: 15 €
Després de dinar, música en viu amb el
músic “Rafa”.
Organitza: Llar del Jubilat – Casal de l’Avi
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera
 Divendres 10 de desembre
BORSA DE TREBALL
Servei destinat a orientar i informar a
persones que es troben en situació d'atur
o volen millorar la seva situació laboral
Lloc: Can Laporta - Hores convingudes
Organitza: CCAE i Ajuntament Jonquera
 Diumenge 12 de desembre
Excursió infantil: PORTADA DEL
PESSEBRE A PUIGNEULÓS
Per a més informació: Carles Planes
649442057 / Josep Ribas 636314902
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc
QUINA a benefici de la Societat
“La Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: “La Unió Jonquerenca”
 Del 16 al 23 de desembre
EXPOSICIÓ DE DIORAMES de Sandra i
Joan Reynalt
Lloc: Oficina de Correus (c. Major, 135)
Horari: de 8.30 a 14 h
Organitza: Regidoria de Cultura
 Divendres 17 de desembre
CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA
DE MÚSICA DE LA JONQUERA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 19 h
Organitza: Escola Música de la Jonquera
 Dissabte 18 de desembre
CONCERT: “El Nadal que no vam
tornar a casa”
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 18 h
(Més informació a l’interior d’aquest butlletí)

Organitza: Museu Memorial de l’Exili

Del 18 al 31 de desembre
Exposició
de
pintures
d’artistes
jonquerencs a Le Boulou
Lloc: La Mediatheque de Le Boulou
Horari de visita: dilluns de 13 a 18 h, dimarts,
dimecres i divendres de 9 a 12 i de 15 a 18 h,
dissabtes 9 a 16 h, dijous i diumenges tancat.

Coordinació: Col·lectiu Artístic “I TOO AM”
 Diumenge 19 de desembre
QUINA a benefici de la Societat
“La Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”
 Dilluns 20 de desembre
VISITA DEL PATGE REIAL A L’ESCOLA
I LA LLAR D’INFANTS on lliurarà les
cartes a tots els nens i nenes.
Hora: durant el matí
Organitza: Comissió Reis i Ajuntament la Jonquera

 Diumenge 2 de gener
CONCERT DE NADAL DE L’ORFEÓ
JONQUERENC
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Hora: 19 h
 Dilluns 3 de gener
XOCOLATADA I VISITA DEL PATGE
REIAL PER RECOLLIR LES CARTES
DE SSMM ELS REIS DE L’ORIENT
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: a les 17 h, la xocolatada
de 17.30 a 18 h el Patge Reial us espera
Organitza: Comissió Reis i Ajuntament la
Jonquera
 Dimecres 5 de gener
ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS
TRES REIS DE L’ORIENT

 Dimarts 21 de desembre
FESTIVAL DE NADAL DE L’ESCOLA
Lloc: Societat “La Unió Jonqueenca”
Hora: 15 h
Organitza: CEIP Josep peñuelas del Río
 Dimecres 22 de desembre
L’HORA DEL CONTE - “Sessió especial
de contes de Nadal” amb Contes de
gats!, a càrrec de la Minúscula.
Per a nens i nenes, a partir de 3 anys, que
sàpiguen escoltar amb ulls com llunes. Els
pares i mares de nens petits es poden quedar
amb ells a la sala i participar de l’activitat.

Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: 17.30 a 18.30 h
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
 Divendres 24 de desembre
CAGATIÓ POPULAR
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 17 h
Organitza: Ajuntament de la Jonquera
MISSA DEL GALL
Lloc: Església parroquial de Santa Maria
Hora: 24 h
Organitza: Parròquia de Santa Maria
 Dissabte 25 de desembre
QUINA a benefici de la Societat
“La Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”
 Dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre;
3, 4 i 5 de gener
CASALET DE NADAL i LUDINADAL
(per a nens i nenes de 3 a 11 anys)
Lloc: Can Laporta i equipaments municipals
Horari: de 9 a 13 h
Preu: 30 €
Organitza: Regidoria de Joventut
 Divendres 31 de desembre
HOME DELS NASSOS
Lloc: pels carrers de la vila
Hora: durant el matí
Organitza: Ajuntament la Jonquera i GRAFIC
 Dissabte 1 de gener
QUINA a benefici de la Societat
“La Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”

Lloc: carrer Major
Hora: 18 h
Organitza: Comissió Reis i Ajuntament la
Jonquera
 Dijous 6 de gener
QUINA a benefici de la Societat
“La Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”

AGENDA ESPORTIVA
FUTBOL
Aleví 3a divisió
Dissabte 4 de desembre a les 12 h
LA JONQUERA UE “A” – NAVATA CF “A”
Dissabte 18 de desembre a les 12 h
LA JONQUERA UE “A”–VILAMALLA FC B
Benjamí promoció
Diumenge 12 de desembre a les 11 h
UE LA JONQUERA – CE JUNCARIA
1a Territorial
Diumenge 12 de desembre a les 16 h
UE LA JONQUERA – VILAMALLA
3a Territorial
Dissabte 4 de desembre a les 16 h
UE LA JONQUERA - VILABERTRAN
Dissabte 18 de desembre a les 16 h
UE LA JONQUERA – CADAQUÉS
HOQUEI
Prebenjamí iniciació GR A
Dissabte 18 de desembre a les 16 h
CP JONQUERENC – HC SALT
2a Catalana
Dissabte 18 de desembre a les 19.30 h
CP JONQUERENC – CH PATINS
BLANES
1a Catalana Femení
Dissabte 18 de desembre a les 18 h
CP JONQUERENC – HC PALAU
PLEGAMANS
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