l’Agència Catalana de l’Aigua ens ha
obligat a executar amb contribucions
especials dels empresaris dels
Per a coneixement de tots els
polígons industrials i comercials)
jonquerencs i jonquerenques creiem − 1.700.000 € aprox. corresponen a la
del tot necessari que, a punt d’acabar
construcció i posterior venda a preu
la legislatura, es faci un repàs dels
de cost de les set naus del mas
projectes i les inversions executades
Morató.
en els darrers anys.
− 600.000 € aprox. de la canonada
d’aigua nova que s’està construint
És evident que no s’ha pogut dur a
des dels pous del pas de l’Estrada
terme el 100% dels projectes que
fins al dipòsit, que els finança
teníem previstos en el programa
l’empresa concessionària SOREA, a
electoral del 2007, però tot i les
25 anys.
reduccions pressupostàries que les
diferents administracions ens hem vist A continuació faig un repàs recordatori
obligades a fer, el conjunt de l’obra dels
projectes
més
pública municipal, executada o en importants executats, amb la seva
execució, aquests darrers quatre anys, financiació aproximada.
puja a 15.000.000 € (dos mil cinc- − Depuradora del Portús: 800.000 €,
cents milions de les antigues
finançats al 100% per la Generalitat.
pessetes).
− Depuradora
de
la
Jonquera:
3.500.000 €, finançats al 100% per
Aquesta inversió tan espectacular s’ha
la Generalitat.
fet majoritàriament amb subvencions i
ajudes de les administracions de − Set
Naus
al
Mas
Morató:
l’Estat, Generalitat, Diputació i Europa
1.700.000€. Venda a preu de cost.
i, una petita part, que detallarem, amb − Urbanització Carme-Cavi: 600.000€,
aportacions municipals o contribucions
el 60% dels quals ha estat
especials. Un equip de govern amb
subvencionat pel Pla d’Obres i
ganes de complir els projectes
Serveis i Diputació.
promesos, de millorar la qualitat de − Nou Ajuntament: 1.400.000 € aprox.,
vida dels ciutadans, i amb el
subvencionat al 40% pel Pla d’Obres
convenciment de no endeutar-se en
i Serveis i Diputació.
excés ni cobrar, en tots els casos, − Museu de l’Exili MUME: 3.000.000 €
contribucions especials als veïns, ha
aprox., subvencionat al 80% per la
de treballar molt i s’ha de convertir en
Generalitat, Diputació i Europa dins
la
“gota
malaia”
de
les
del
programa
Interreg.
El
administracions, per aconseguir el
funcionament actual del Museu, està
finançament dels projectes que creiem
finançat al 90% per mitjà d’un
necessita el nostre poble.
consorci en el qual participen la
Generalitat, el Consell Comarcal, la
Dels 15 milions d’euros que hem
Universitat de Girona i l’Ajuntament
invertit aquests darrers anys :
de la Jonquera.
− 10.000.000 € aprox. els han aportat
les administracions supramunicipals − Carrer de les Alzines: 550.000 €
aprox., subvencionat al 70% pel Pla
(Estat, Generalitat, Diputació i
d’Obres i Serveis i la Diputació.
Europa).
− 2.500.000 € aprox. els hem aportat − Avinguda Carles Bosch de la
Trinxeria:
700.000
€
aprox.,
l’Ajuntament amb fons propis i amb
finançats
per
l’Estat
en
un
80%
.
crèdit de 1.480.000 € concertat
−
Carrers
de
la
Torre,
Vell
i
Sant
l’any 2008, l’únic de tota la
Miquel: 650.000 € aprox., finançats
legislatura.
al 90% pel Pla d’Obres i Serveis de
− 225.000 € aprox. s’han obtingut de
la Generalitat i per un programa
contribucions especials (col·lector i
Europeu de millora de cascs antics i
estació de bombeig de Vilella, que

15.000.000 €, INVERSIONS
D’UNA LEGISLATURA 2007-10

recuperació del patrimoni.
Els
250.000 € aportats per Europa
només es podien aplicar a projectes
de rehabilitació de patrimoni en
cascs antics. Per això s’ha executat
aquest projecte en aquest barri,
enlloc de fer-ho en altres espais
públics de la Jonquera. He de dir,
de manera irònica però contundent,
que no ha influït el fet que la sogra
de l’alcalde visqui en una casa del
carrer de la Torre. És un aclariment
per ments malintencionades i
obtuses;
penso
que “algú
ho
havia de dir”.

− Col·lector i estació de bombeig de
Vilella: 250.000 € aprox., amb
l’aportació del 90% de contribucions
especials, per part dels veïns dels
polígons.
− Canonada d’aigua del pas de
l’Estrada al dipósit: 600.000 €,
finançats a 25 anys per la
companyia explotadora del servei
SOREA.
− Nau polivalent a la zona esportiva,
que
s’executarà
properament:
258.000 € aprox., aportats al 100%
per l’Estat.
− Pista de tennis: 50.000 € aprox.,
finançats amb una subvenció del
40% per part de la Diputació i fons
propis.
− I, finalment 1.000.000 € aprox., amb
altres petits projectes: esportius,
millores d’enllumenat de diferents
carrers, neteja integral del riu
Llobregat,
millores
d’espais
culturals, del camí d’Agullana i
entorn cementiri, del nou local de la
Policia Local i de l’espai públic
(voreres, manteniment de locals
municipals, neteja de boscos, etc)
finançats alguns al 100% i altres
amb aportacions de fons propis
municipals.

Amb tot aquest entramat de números,
inversions, subvencions i obra pública
executada, hem de concloure que
l’Ajuntament de la Jonquera té un
deute global a llarg termini de
2.600.000 €, que representa el 46’10%
del pressupost d’aquest any, molt per
sota de l’autoritzat per l’Estat que és
del 110%. És un deute perfectament
assumible, si es té en compte que
aquests darrers 4 anys, a part de les
inversions
fetes, hem
amortitzat
911.500 €.
En resum, 4 anys de govern i de feina
intensa, amb unes inversions de
15.000.000 €, un 67% dels quals,
10.000.000 €, ha estat subvencionat
per altres administracions, i només
2.500.000 €, el 17%, aportat per
l’Ajuntament. S’han obtingut 225.000€
de contribucions especials, 1.700.000€
de construcció i venta de les set naus
del Mas Morató, i 600.000 € de la
canonada
d’aigua, finançada
per
l’empresa del servei d’aigües.
Quan
parlem
d’inversions
tant
importants penso que és necessari
que
tots
els
jonquerencs
i
jonquerenques tinguin la informació
completa i detallada que, per altra
part, està sempre a disposició de tots
els veïns, per a la seva comprovació.
Jordi Cabezas
Alcalde

RECTIFICACIÓ INFORMACIÓ
PRESSUPOST MUNICIPAL,
PUBLICAT A LA NOSTRA VILA
DE GENER 2011
En la informació donada en la Nostra
Vila de gener, sobre l’aprovació del
Pressupost 2011, existeix un error en
la transcripció de conceptes. En
simplificar i concentrar partides per fer
més fàcil i entenedor el Pressupost
aprovat per la Corporació, varen
quedar unes partides sense incloure,
que distorsionaven la suma total de
despesa ordinària de 5.977.500 €.

INAUGURACIÓ I
DINAMITZACIONS DEL
CIRCUIT SALUDABLE DE LA
PLAÇA CATALUNYA
El 25 de gener a les 10 h es va fer
la inauguració del Circuit Saludable,
que Dipsalut i l’àrea d’Esports de
l’Ajuntament de la Jonquera varen
instal·lar a la plaça Catalunya, en el
barri del Carme. Aquest circuit és un
dels 180 que Dipsalut ha col·locat a
tota la província de Girona.
Per tal de de donar a conèixer
aquest circuit es farà, l’últim
dimarts de cada mes a les 10 h,
una jornada de treball amb una
dinamitzadora, oberta a tothom
qui vulgui conèixer aquest circuit
i fer esport.

Les dates d’aquestes jornades
dinamitzades són: 22 de febrer, 29
de març, 26 d’abril, 31 de maig, 28
de juny, 26 de juliol, 30 d’agost, 27
de setembre i 25 d’octubre.
Sergi Aznar
Àrea d’Esports

80è
ANIVERSARI
DE
LA
PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA
CATALANA I DE LA SEGONA
REPÚBLICA ESPANYOLA I 75è
ANIVERSARI DE L’INICI DE LA
GUERRA CIVIL ESPANYOLA
L’any 2011 té una significació especial
pel que fa a la memòria dels anys de
la Segona República i la Guerra Civil.
En concret, el 14 d’abril de 1931
Francesc Macià va proclamar la
República catalana com estat integrat
en la federació ibèrica –transformada
a partir del 17 d’abril en la Generalitat
de Catalunya- i a Madrid es va
constituir el govern provisional de la
Segona República. Per tant, es
compleixen 80 anys d’aquells fets que
van
possibilitar
l’experiència
democràtica de la Segona República.
Cinc anys més tard, el juliol de 1936,
el cop d’estat encapçalat per una part
de l’exèrcit, que tenia el suport d’una
àmplia coalició conservadora, va
comportar el començament de la
Guerra Civil. D’aquest esdeveniment
també es commemora la xifra
emblemàtica del 75è aniversari. En el
marc memorial d’aquella època tan
convulsa i transcendent, i que
coincideix amb el 72è aniversari de
l’ensulsiada republicana el febrer de
1939 i el posterior exili, el MUME, amb
la col·laboració del Centre Cultural DE
l’Albera “Can Laporta”, proposa un
acte que recorda i posa en valor tots
aquells fets que van colgar el país en
una llarga dictadura a partir de l’hivern
de 1939.

A títol d’homenatge i record es
presenta l’espectacle “Les cançons
El 13 de gener, el Casal de l’Avi de la dels brigadistes” del Brossa Quartet de
Jonquera va fer una sortida a Corda, el dissabte 12 de febrer, a les
Barcelona per anar a veure l’obra “Pel 19 h als Porxos de Can Laporta amb
davant i pel darrera”, al Teatre Borràs. entrada gratuïta.

INFORMACIÓ CASAL DE L’AVI

L’obra, alegre i divertida, es basa en
una companyia de teatre fent una
representació, a la segona part giren
l’escenari i ens mostren les peripècies
que passen moltes vegades els actors
i directors al darrera del escenari per
En l’apartat de manteniment i poder tirar endavant l’obra.
conservació d’edificis, maquinària,
instal.lacions,
enllumenat
públic,
camins, vies urbanes, espais verds,
etc., s’hi feia constar una quantitat de
235.000 €, quan en realitat són
275.500 €.
En l’apartat de despeses diverses,
lloguers, material informàtic, premsa,
eines, vestuari, productes de neteja,
quotes, assegurances, assessories,
publicacions, anuncis, etc., s’hi feia Entre els actors i actrius que varen
constar una quantitat de 155.500 €, participar destaquen Dafnis Balduz,
Anna Barrachina, Enric Majó i Pep
quan en realitat són 265.000 €.
Planas.
La Junta

El Brossa Quartet de Corda fou el
responsable d’interpretar en el darrer
acte d’homenatge a les Brigades
Internacionals, en commemoració al
70è aniversari de la seva participació a
la Guerra Civil espanyola, les cançons
i himnes que van ser emblema de la
seva lluita. Aquell 25 d’octubre, la
formació va protagonitzar una vetllada
plena d’emoció compartida amb els
brigadistes internacionals supervivents
i les seves famílies.
Ara recuperen aquell repertori i
l’ofereixen en concert. “Les cançons
dels brigadistes” pretén ser un
homenatge als antics herois anònims,
amb un repertori que recupera les
melodies històriques en defensa dels
valors de llibertat i solidaritat. Amb un
estil elegant i virtuós, les cançons de
la resistència espanyola mostraran

connexions amb el flamenc, la música
clàssica, la música gitana o el jazz.

LA POLICIA MUNICIPAL
La Policia Local de la Jonquera ha
adquirit un nou vehicle patrulla. Es
tracta d´una furgoneta CITROËN
Jumpy que va ser estrenada el passat
divendres dia 10 de desembre.

Amb la col·laboració de la cantant
Marta Valero, el percussionista Pinyu
Martí i l’acordionista Gregori Ferrer, el
Brossa Quartet de Corda proposa una
manera molt suggerent de recuperar la
memòria històrica a través de la La compra d´aquest vehicle ja estava
prevista a la despesa d´inversions del
música i l’emoció.
pressupost per a l’any 2010 i s’ha
El concert es complementa amb un
adquirit amb els recursos propis de
vídeo, entrevista a Lluís Martí Bielsa,
l´Ajuntament.
guàrdia d’assalt durant la Guerra Civil
en col·laboració amb les Brigades Actualment la policia disposava d´un
parc mòbil format per dos vehicles tot
Internacionals.
terreny de propietat que tenien més de
cinc i onze anys.

NOVA TEMPORADA DEL
SERVEI LOCAL D’ORIENTACIÓ
FAMILIAR
El passat 31 de gener s’inicià novament
el Servei Local d’Orientació Familiar a
la nostra vila. Des de l’any 2007
l’Ajuntament de la Jonquera s’adhereix
a aquest programa, creat per la
Diputació de Girona en el marc de les
polítiques d’atenció a la família
previstes en el Pla d’Acció Social 20082011.
Aquest és un espai d’orientació
educativa adreçat a les famílies que
tinguin fills/es de 0-18 anys i que tinguin
dubtes sobre com enfocar la seva
educació,
tinguin
dificultats
per
entendre’ls o bé sentin que no els
escolten. En aquest espai poden trobar
orientació i pautes educatives, atenció i
resolució de dubtes que comprenen:
1. Escola de pares i mares, oferirà
informació i suport als pares i mares,
especialment de l’etapa de la
preadolescència i l’adolescència, en
un espai on podran expressar els
seus dubtes o mantenir debats sobre
les qüestions educatives que els
preocupen.
2. Espai d’atenció individualitzada,
oferirà suport a les famílies i atendrà
consultes. Es facilitaran eines
educatives per resoldre situacions de
relació complexes i/o afrontar els
reptes amb els quals es trobin els
pares i mares.
3. Servei d’atenció i orientació educativa
telefònica durant les 24 hores del dia,
adreçat a totes les famílies de la
Jonquera amb infants entre 0 i 18
anys que necessitin un suport
educatiu.
A l’agenda cultural d’aquest butlletí
podeu trobar les dates i horaris de
funcionament del servei per aquest
mes de febrer. Per a més informació i
inscripcions, adreceu-vos a “Can
Laporta”, al telèfon 972555713 o per
mail a canlaporta@lajonquera.cat.

ES TREBALLEN TEMES DE
CIVISME EN LA 2a SESSIÓ
DEL CONSELL DELS
INFANTS
El dijous dia 20 de gener es va
celebrar la segona sessió del
Consell dels Infants a la sala de
Plens de l’Ajuntament.
Els membres del consell varen
portar les propostes dels tallers per
a la setmana blanca de febrer.
Entre tots els presentats se’n van
triar quatre: campionat de futbol,
campionat de Wii, taller de cuina
i taller de rollers i skate. A partir
d’aquí,
els
propis
alumnes
dissenyaran els cartells per tal de
fer-ne difusió per la nostra vila.
En aquesta sessió els va
acompanyar l’agent cívic de
l’Ajuntament de la Jonquera, Elena
Tienda, que els va explicar quines
són les seves funcions i quines són
les accions més incíviques que es
troba a la Jonquera.

Per a l´elecció d´aquest nou patrulla
s´ha optat per un vehicle més
funcional, que pugui fer d´oficina de
denúncies mòbil (Oficina Atenció al
Ciutadà, OAC), ja que actualment no
hi ha cap agent destinat a les oficines
de manera permanent, fet que
representarà una millora d´atenció a
l’usuari. A més, es facilitarà la tasca
burocràtica dels agents que, moltes
vegades, per inclemències del temps
(especialment amb pluja, vent i durant
la nit), poden ser complicades en
intervencions d’accidents de trànsit i
en controls d´alcoholèmies.

Posteriorment, es van fer dos grups
(5è i 6è), que es van desplaçar a
dues zones, la part del riu i el casc
antic, per tal de fotografiar tot
comportament
incívic
que
trobessin. En total es van fer més
de 50 fotos d’actes incívics en
només 20 minuts. Entre les accions
incíviques fotografiades, destaquen
sobretot graffittis, excrements de
gossos, roba estesa als balcons,
antenes parabòl·liques i burilles a
terra.

Policia Local de la Jonquera

JA TENIM ELS AGLANS
El passat dia 16 de gener, membres del
CEJ i de la Comissió 11 de setembre
varen anar al parking del Restaurant Can
Pau de Cantallops a buscar aglans.
A la propera sessió, els membres
del Consell treballaran a classe
amb les fotos fetes, i aportaran
idees
per
tal
difondre
la
responsabilitat
de
tots
els
jonquerencs i jonquerenques en el
manteniment i la cura dels espais
públics.
Ara cal trobar-nos per pelar els aglans,
pas previ per poder concretar els tallers de
melmelada d’aglà. Totes aquells persones
que vulgueu veure com en Pere Sala farà
aquest taller, poseu-vos en contacte amb
Can Laporta.
Tothom serà benvingut.

Finalment, en l’apartat de precs i
preguntes, els membres van
mostrar la seva preocupació per
tots els actes d’incivisme que van
trobar i es va acordar fer la propera
sessió el 24 de març.
Regidoria d’Educació

NOU FULLETÓ D’ACTIVITATS
PER A LA GENT GRAN
La Regidoria de Benestar i Família acaba
d’editar un fulletó amb les activitats per a
la gent gran d’aquest primer semestre de
2011,
organitzades
per
aquest
departament i el Casal de l’Avi.
El fulletó inclou una àmplia varietat de
possibilitats: cursos, tallers, excursions,
balls, xerrades, etc., pensades per
complementar les estones de lleure, que
esperem trobeu interessants.
Per a més informació podeu consultar les
cartelleres del Casal de l’Avi, o bé acostarvos fins al Centre Cultural “Can Laporta”.

NOVETATS BIBLIOTECA
ADULTS - CATALÀ
S. COLLINS. Els jocs de la fam.
M. IBARZ. No parlis de mi quan me’n
vagi.
R. JAMES. Bella Malícia.
J. KELLY. L’evolució de la Calpurnia
Tate.
J. LE CARRÉ. Un traïdor com els nostres.
J. LORENTE. Pensa, és gratis.
M. MASDEU. El carnisser del fred.
D. MIQUEL. La dona que mirava la tele.
Oficis i feines d’abans. Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
L.PASTOR. Si un lleó entrés en uns
grans.
N. PRADAS. El gos dels Baskerville.
M. SERRA. Verbàlia 2.0.
J. SHIGA. Mentrestant.
C. SOLEY. Enemigues íntimes.
K. URIBE. Mentrestant agafa’m la mà.
ADULTS - CASTELLÀ / ANGLÈS
C. CLEAVE. Con el corazón en la mano.
D. GLATTAUER. Cada siete olas.
J. HILL. Cuernos.
R.LARSEN. Las obras escogidas de T.S.
Spivet.
D.WINSLOW. El invierno de Frankie
Machine.
INFANTILS - CATALÀ
L. BAIX. La cova del Gegant.
Dofins i balenes. Cruïlla
Cornelia FUNKE. Reckless. (novel·la)
Lara JONES. El gat Mima llegeix.
Jarrett J. KROSOCZKA. Lunch lady.
Màrius MONEO. Un capità tocat pel cacau.

ACTIVITATS INFANTILS
SETMANA BLANCA
La setmana del 28 de febrer al 4 de març,
les regidories d'Educació i Joventut
organitzaran activitats per als més menuts.
En concret, els matins es farà un casal
d'hivern i a les tardes, promogut pel
Consell dels Infants, un paquet d'activitats
diverses.
Properament farem arribar més informació
a l’escola.

AGENDA CULTURAL
 Divendres 4 de febrer
DISCOMÒBIL
Lloc: sala polivalent de l’IES la Jonquera

Hora: 23 h
Preu: 3,50 € (consumició inclosa)
Organitza: alumnes de 4t d’ESO
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera
 Del 5 al 26 de febrer
EXPOSICIÓ de pintures de JAUME
MACH
Lloc: Mediateca de Le Boulou
 Divendres 11 de febrer
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
 Dies 14 i 28 de febrer
SERVEI LOCAL ORIENTACIÓ FAMILIAR
Servei d’atenció individualitzada (SAI)
Hora: de 19 a 20.30 h (hores concertades)
Escola de mares i pares
Hora: de 21 a 22.30 h
Lloc: Can Laporta
Organitza: Regidoria de Benestar i Família
 Dimecres 16 de febrer
Excursió gent gran: CALÇOTADA A
VALLS i MUSEU CHARLIE RIVEL
Sortida a les 7.30 h del matí direcció
Tarragona. Parada per esmorzar (no
inclòs). Continuarem viatge fins a
Cubelles, visita guiada al museu del
pallasso més popular de tots els temps,
Charlie Rivel. Dinar al Restaurant Casa
Fèlix, de Valls, on gaudirem d’un menú
típic de calçotada i ball.
Preu socis: 45 €
/ Preu no socis: 50 €
Organitza: Casal de l’Avi
 Divendres 18 de febrer
PROJECCIO DEL VIDEO DEL VIATGE A
NAVARRA del Casal de l’Avi
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 18 h
Organitza: Casal de l’Avi
 Diumenge 20 de febrer
BALL DE TARDA I BERENAR amb el
músic ANDREU
Lloc: Sala Societat Unió Jonquerenca
Hora: 17 h
Preu: 5 €
Organitza: Regidoria de Benestar
Col·labora: Casal de l’Avi
 Dimarts 22 de febrer
DEMOSTRACIÓ PARC
URBÀ DE SALUT
Lloc: Plaça Catalunya
(Barri del Carme)
Hora: 10 h
Organitza: Dipsalut i
Àrea d’Esports
 Dimecres 23 de febrer
L’HORA DEL CONTE, a càrrec de
personal de la biblioteca.
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: 17.30 a 18.30 h
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
 Del 25 de febrer al 13 de març
Exposició:
“METÀFORES
DE
TRANSFORMACIÓ”, fotografia i poesia
a càrrec de Joan A. Parés
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: de dilluns a divendres de
16 a 20 h.
Organitza: Regidoria de Cultura

 Dilluns 7, 14, 21 i 28 de març
TALLER DE CUINA AMB ARROSSOS a
càrrec de l’Aula de Cuina Alt Empordà.
Hora: de 20.30 a 22 h a Can Laporta
Preu: 60 €
Inscripcions a Can Laporta
Organitza: Regidoria de Cultura
 Dimecres 16 de març
Excursió per a la gent gran: LA
SAGRADA FAMÍLIA i CAIXA FÒRUM
Sortida a les 7.30 h del matí amb parada
per esmorzar (no inclòs). Arribada a Caixa
Fòrum. Visita guiada a l’exposició
“Construir la revolució. Art i arquitectura a
Rússia 1915-1935”. Dinar i visita guiada a
la Sagrada Família.
Preu socis: 44 €
/
Preu no socis: 49
Inscripcions a partir del 14 de febrer a les
16 h a Can Laporta (places limitades)
Organitza: Casal de l’Avi

AGENDA ESPORTIVA
FUTBOL
Aleví 3a divisió
Dissabte 5 de febrer a les 12 h
LA JONQUERA UE “A” – PORTBOU CE A
Dissabte 19 de febrer a les 12 h
LA JONQUERA UE “A”–CADAQUÉS UD A
Benjamí promoció
Diumenge 6 de febrer a les 11 h
UE LA JONQUERA – FEF 2002 LLEONS
1a Territorial
Diumenge 13 de febrer a les 16 h
UE LA JONQUERA – CAMPRODON
Diumenge 27 de febrer a les 16 h
UE LA JONQUERA – L’ESCALA
3a Territorial
Dissabte 5 de febrer a les 16 h
UE LA JONQUERA – VILA-SACRA
Dissabte 19 de febrer a les 16 h
UE LA JONQUERA – ESPOLLA
HOQUEI
Prebenjamí iniciació GR A
Dissabte 26 de febrer a les 15.30 h
CP JONQUERENC – GIRONA CH
Prebenjamí GR A
Dissabte 12 de febrer a les 17 h
CP JONQUERENC – CH PATINS BLANES
Dissabte 26 de febrer a les 16.30 h
CP JONQUERENC – C HOQUEI LLORET
Aleví
Dissabte 5 de febrer a les 17 h
CP JONQUERENC – HOQUEI C. SALT
Dissabte 26 de febrer a les 17.30 h
CP JONQUERENC – C HOQUEI LLORET
Juvenil
Dissabte 19 de febrer a les 16 h
CP JONQUERENC–SHUM GRUPO MAESTRE
2a Catalana
Dissabte 12 de febrer a les 19.30 h
CP JONQUERENC – FD CASSANENC
Dissabte 26 de febrer a les 19.30 h
CP JONQUERENC – GIRONA C HOQUEI
1a Catalana Femení
Dissabte 5 de febrer a les 18 h
CP JONQUERENC – SFERIC TERRASSA
Dissabte 26 de febrer a les 18.30 h
CP JONQUERENC – HOQUEI C MATARÓ
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