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UN VIATGE DE MEMÒRIA
Una tarda assolellada, però freda, de
finals del mes d’abril vaig desembarcar a
la Jonquera. Gens prometedora la parada
de l’autobús..., però un cop vaig haver
creuat el riu, l’ambient va començar a
canviar i vaig entrar en un altre món. Des
del primer moment em va captivar el
carrer Major. Però què dic? Vull dir “el
carrer”, i prou!
Ràpidament vaig trobar els que serien els
meus dos ancoratges, tan reals com
emocionals, de les meves properes tres
setmanes al poble: “El Marfil” – el nom del
qual ja em va fer somiar sense ni tan sols
acabar d’entendre què volia dir
exactament en alemany – pels seus
sopars de cuina tradicional, amb tovalles i
tovallons de vertadera tela i d’un blanc
immaculat, impecable i les nits,
tranquil·les a la meva habitació sobre el
riu des de la qual vaig poder observar els
esforços d’un ànec mascle de mida
insignificant, però apassionat, per una
femella gegant que ni tan sols se’l mirà.
La meva segona àncora fou, des del
primer matí, el “Cafè de la Unió” – el seu
nom em remetia a tants anys de treball al
sindicat de professors a Hamburg – on el
seu caliu em va fer sentir tan acollida com
si em trobés entre companys.
A partir d’aquests dos centres vaig iniciar
la meva descoberta del poble, amb una
façana estranya però un interior tranquil i
encantador que em recordà el lloc, al
centre oest d’Alemanya, on havia viscut la
meva infància als anys cinquanta, després
d’una devastadora guerra que havia
omplert d’ombra el meu naixement i els
primers anys de la meva vida i la dels
meus germans petits en una ciutat de
l’est. Avui dia, aquest poble, escriu el seu
nom en polonès. Foren aquestes
experiències, l’absència del meu pare, les
alarmes de bombardeig, els refugis, la
fugida davant l’exèrcit soviètic, les que,
probablement, em portaren fins a la
Jonquera, el punt final del meu llarg camí
de recuperació de la memòria.
El marc formal d’aquesta cerca fou una
beca de la Unió Europea que tenia com a
finalitat connectar més intensament els
memorials d’aquells països involucrats
d’una manera o d’una altra amb la
Segona Guerra Mundial. Després de
jubilar-me, havia treballat un any de

voluntària a Perpinyà, en el futur memorial
de l’antic camp d’internament de
Ribesaltes, així que, em semblà d’allò
més natural completar les meves
observacions i conclusions al Museu
Memorial de l’Exili (MuME). A França
havia buscat indicis dels camps pels
refugiats republicans de 1939 instal·lats a
la sorra de les platges d’Argelers i Sant
Cebrià. Havia intentat en va, trobar
resposta a l’enigma de l’estela dels “Morts
du camp” ubicada al Cementiri dels
Espanyols a Argelers, on es barrejaven
noms espanyols amb noms jueus
alemanys. Havia vist a la paret d’una
barraca del camp de Ribesaltes un
calendari en espanyol del mes de juny de
1941 gravat sobre la calç i amb una
adreça de Badalona al costat.

Llavors vaig entrar al MuMe, i fou en
aquest precís instant quan em vaig
retrobar de nou amb tota aquest gent. En
les grans fotos de la primera part de
l’exposició permanent, on s’inicia el seu
llarg i dolorós camí, passant per Cervera,
el Portús, Cotlliure, arrossegant-se per les
llargues platges desertes per finalment ser
internats, en gran mesura, a Ribesaltes.
Aquesta etapa, personalment, fou un
període d’estudis profunds, de reflexió, de
llargues converses amb el director i les
companyes i els companys de l’oficina i
de la recepció del MuME, que em van
ajudar a comprendre millor el que havia
succeït a Espanya i Catalunya entre 1931
i 1980, les dates emblemàtiques de la
memòria democràtica d’aquest país. Els
afers militars i polítics, és clar, però també
tot allò que es va amagar, i es continua
amagant, sota aquesta capa de silenci
que em recorda els 25 anys posteriors a
la Segona Guerra Mundial, quan a
Alemanya no es parlava del que havia
passat
durant
l’època
del
nacionalsocialisme.
Amb més claredat que abans entenc la
complexitat d’una societat dividida i els
motius que propiciaven a aliar-se a un
bàndol o a l’altre. Com al mateix temps
m’adono
dels
esforços
quasi

sobrehumans de les companyes i
companys que treballen a favor dels que
patiren o van morir a la guerra i a la
conseqüent dictadura, per tal de recuperar
tant com sigui possible la tradició
democràtica que, al meu parer, fou tapada
a cops de martell.
Actualment, segueixo la meva recerca al
Memorial Democràtic de Barcelona.
L’altre dia, visitant l’exposició temporal
sobre les fosses comunes em vaig adonar
que probablement, al cementiri de la
Jonquera existeixi una fossa amb restes
d’unes 30 persones que lluitaren
defensant Catalunya fins el darrer
moment i que, a dia d’avui, encara no ha
estat investigada.
Per acabar voldria expressar, des de la
meva pròpia experiència familiar, com
n’és de difícil viure i sobreviure en un
silenci hermètic, que provoca tot tipus de
fantasmes i especulacions. Abans de
tornar a Alemanya m’agradaria agrair a
tots els que m’heu acompanyat i recolzat,
gent del MuME i de la Jonquera, en
aquest
procés
de
rememorar
i
comprendre que tots nosaltres, catalans,
espanyols, francesos, alemanys i molts
altres pobles, que tenim, a banda de tot el
que ens separa, una història en comú.
Barbara Brix
Becària alemanya procedent d’Hamburg que va
fer una estada al MUME.

NOTA D’INTERÈS
Convocatòria del concurs per a
cobrir amb caràcter temporal 7
places de monitor/a i 2 places de
pre-monitor/a de lleure del casal
d’estiu municipal.
Termini presentació sol·licituds: del
25 de maig al 4 de juny de 2010,
ambdós inclosos.
Informació: Les bases que regiran la
convocatòria estan publicades al web
municipal www.lajonquera.cat.

HORARIS D’ESTIU
CAN LAPORTA
Com cada any, un cop finalitzades totes
les activitats que es fan durant el curs
escolar, el Centre Cultural de l’Albera
“Can Laporta” canvia el seu horari. Del
15 de juny al 12 de setembre (ambdós
inclosos), el centre romandrà obert en
horari d’atenció al públic els matins
de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

PATIS OBERTS
L’any 2008, la regidoria d’Educació va
iniciar el “Treball en Xarxa” amb els
diferents equips directius dels centres
escolars de la vila així com amb altres
agents socioeducatius que, de forma
directa o indirecta, intervenen amb els
infants i els joves escolars del municipi
de la Jonquera.
La diversitat existent a les aules de la llar
d’infants, escola i institut van fer
necessària la coordinació entre els
agents esmentats. Aleshores era un
treball experimental que tenia la voluntat
d’iniciar més endavant un Pla Educatiu
d’Entorn (PEE).
Municipis amb un percentatge d’alumnes
nouvinguts similar a la Jonquera
disposen de PEE. El PEE es visualitza
amb una important aportació econòmica
per part del Departament d’Educació a
tot un conjunt d’activitats i programes
que afecten a tota la comunitat d’un
municipi / barri.
Des d’aquell any, el Departament
d’Ensenyament no ha convocat nous
Plans Educatius d’Entorn i, pel que
sembla, en un futur a mig termini tampoc
en sortiran de nous.
Malgrat aquest fet, el “Treball en Xarxa”
que es fa a la Jonquera és un espai de
relació i de coordinació entre tots els
professionals que en formen part i
esdevé del tot necessari continuar
portant-lo a terme. De les diferents
trobades han sorgit un munt de
propostes. Algunes s’han dut a terme.
D’altres, sobretot per manca de
finançament, no han estat possibles.
De les que fins ara no s’havien pogut
realitzar destaca per damunt de totes
l’activitat “Patis Oberts”. Aquesta activitat
es caracteritza per obrir el pati de l’escola
J. Peñuelas del Río les tardes dels
dissabtes i diumenges per tal de donar
resposta a la manca d’espais / indrets de
joc i així afavorir la trobada i interrelació
entre infants, joves i les seves famílies.
Els objectius generals són:
1. Oferir com espai de joc i trobada el pati
del CEiP J. Peñuelas del Río.
2. Donar resposta a la manca d’espai i
equipaments de joc lliure a l’entorn del
nucli històric de la Jonquera.
3. Optimitzar els equipaments escolars
(fora del propi horari escolar).
4. Apropar l’escola a la ciutadania en
general.
5. Fomentar la cohesió entre els diversos
grups de població.
6. Fomentar hàbits saludables (esport i
lleure).
Aquesta activitat s’iniciarà, de forma
experimental, el dia 29 de maig i acabarà
el diumenge dia 27 de juny de 2010. Si
tot va bé, es reprendrà el proper mes de
setembre, passada la Festa Major.

L’horari de l’activitat serà els dissabtes,
diumenges i festius, de les 17 a les 20 h.
Funcionament
Î Aquesta iniciativa és oberta i gratuïta
per a tot l'alumnat, però cal tenir en
compte que els menors de 6 anys
hauran de venir acompanyats d’un/a
jove major de 12 anys.
Î Els participants hauran de respectar
les normes internes establertes.
Î Al pati de l'escola hi haurà un
monitor que tindrà cura que es
respectin les normes per utilitzar les
instal·lacions.
Des d'aquí, us animem a tots a fer ús
dels PATIS OBERTS i gaudir d'una
estona amb els vostres companys i/o
familiars practicant esport, jugant,
parlant...

-

-

-

Us hi esperem!
Regidoria d'Educació

ESCOLA DE PARES I MARES
Els darrers mesos s’han organitzat a la
Jonquera tres xerrades per a mares i
pares de mainada en edat escolar. Això
ha estat possible gràcies a la col·laboració
dels tres centres educatius de la vila (llar
d’infants, escola i institut), les respectives
AMPA’s, el propi Ajuntament de la
Jonquera i el Pla d’Acció Social de la
Diputació de Girona, dins el programa
Servei Local d’Orientació Familiar.

-

-

-

Aquest programa el gestiona l’Associació
GIROLA-CRaMP. La Teresa Triadú,
educadora social, pedagoga, terapeuta
familiar i membre d’aquesta associació,
ha estat l’encarregada de realitzar les
xerrades: Qui mana a casa (pares infants
de 0-3), La relació entre germans (pares
d’infants i joves de 2 a 11 anys) i Les
etapes
de
l’adolescència
(pares
d’adolescents).
Doncs bé, abans de tancar el curs escolar
i a les portes de les vacances dels nostres
fills/es, la Teresa ens ha fet arribar alguns
aspectes a tenir present a l’hora d’educarlos que, tant per les persones que van
assistir en alguna de les xerrades com per
les que no, ens poden ésser d’interès:
- És molt important el vincle que establim
amb els nostres fills i filles, les carícies,
el contacte, així creixeran infants segurs
i amb bona autoestima. Recuperem
espais a tenir amb ells, on estiguem
relaxats, fem massatges, pessigolles,
anem a fer un gelat, plantem flors,
cuinem plegats, ...
- Amb els més petits, hem de
racionalitzar el NO, si li diem tot el dia

-

deixa de ser efectiu, és important poder
donar alternatives: això ho pots fer
d’aquesta manera o d’aquesta altra... el
límit no ha de ser el càstig, sinó
l’alternativa a fer.
El to de veu, la serietat, el gest de la
cara li estarà dient molt al nostre fill,
més que no un crit. Els crits ajuden a
que els nostres fills i filles també cridin;
és important mantenir la calma i
sobretot l’humor.
Sobre el tema de la sobreprotecció crec
que aquesta cita, seria un bon resum:
No facis pels altres allò que ells
mateixos poden fer per sí mateixos
(Bragavad
Gita).
Comencem
a
capacitar als nostres fills i filles (fer-se la
motxilla, parar la taula, fer-se el llit...)
Vigilem la comunicació, és molt
important; el que no ens agrada és el
que fan (la conducta) i no el que són.
Això s’ha de diferenciar perquè ells/es
no ho saben fer. Què diferent és dir: ets
un mentider! o has dit una mentida!
L’espai afectiu dels nostres fills ha
d’estar equilibrat i més quan hi ha altres
germans. Si dius: què has fet? estàs
culpabilitzant i el seu espai afectiu es fa
petit, en canvi l’espai afectiu de l’altre
germà es fa GRAN. Si dius: què ha
passat? parles des de la responsabilitat
i li dones l’opció d’explicar-se i de
poder-ne parlar.
Les gelosies i rivalitats entre germans
són normals i entren en el ventall
d’emocions i sentiments que tenim els
humans. No les reprimiu, són
saludables; deixeu que flueixin, que els
puguin posar nom i així podreu
entendre el que li passa al vostre fill/a i
hi podreu empatitzar.
Compartir-ho tot entre els germans és
perillós, cadascú necessita tenir un
espai només seu: habitació, calaix,
bagul, escriptori...
Recuperem els espais individuals entre
fills/es i pares/mares, on no hi ha els
germans. Són espais vitals, així no
necessitaran rivalitzar tant, perquè
l’atenció dels pares/mares la tindran
igualment sense necessitat de crides
d’atenció, baralles... perquè tot i tenir
germans no deixen de ser fills únics (no
hi ha ningú com ells).

TARIFES PISCINA MUNICIPAL
Empadronats
Joves
Adults
Jubilats

de 6 a 14 anys
majors 14 anys
majors 65 anys

2€
3€
2€

No empadronats
Joves
Adults
Jubilats

de 6 a 14 anys
majors 14 anys
majors 65 anys

5€
8€
4€

Abonaments temporada estiu (empadronats)
Joves
de 6 a 14 anys
34 €
Adults
majors 14 anys
55 €
Jubilats
majors 65 anys
29 €
Abonaments per a 10 banys (empadronats)
Joves
de 6 a 14 anys
15 €
Adults
majors 14 anys
25 €
Jubilats
majors 65 anys
15 €

EDUCACIÓ VIAL 2010
Durant la passada setmana i la
primera de juny, la Policia Local de la
Jonquera duu a terme, per tercer any
consecutiu, les classes d’Educació
Vial al CEIP Josep Peñuelas del Río.
Aquest projecte educatiu, té com a
objectius donar a conèixer a la
mainada el seu entorn vial, els seus
perills i les mesures de prevenció que
es poden aplicar, ja sigui com a
vianants o com a usuaris d’algun mitjà
de transport.

Els alumnes de quart reben unes
classes teòrico-pràctiques sobre l’ús
de la bicicleta, les obligacions de
l’usuari, les prohibicions etc., els de
sisè treballen a partir de casos
pràctics i de debat les actituds que es
poden prendre respecte a la mobilitat
segura. Tots ells participen també en
un concurs de dibuix, el tema és “La
Mascota d’Educació Vial” i el dibuix
guanyador es convertirà en el logotip
d’aquest projecte pels propers anys.
Hi haurà un trofeu per a cada
categoria i dels tres finalistes el jurat
en decidirà el guanyador absolut.
Com a complement a la feina
educativa dels policies locals, l’acte de
cloenda del dijous 3 anirà a càrrec del
pallasso RUSKUS PATRUSKUS que
amb l’espectacle “Traspatràs”, d’una
manera divertida, farà una mena de
recordatori de la matèria impartida en
les classes. Finalment es repartirà
berenar a tots els nens de l’escola.
L’activitat es porta a terme gràcies a
l’interès que els propis agents de la
Policia Local tenen en aquest àmbit,
ja que una bona educació dels més
petits
garanteix
una
millor
seguretat/convivència
en
l’espai
públic.
En
aquesta
activitat
col·laboren:
Ajuntament
de
la
Jonquera-Policia Local, CEIP Josep
Peñuelas del Río, AMPA CEIP i
Supermercats Escudero.

EXPLOTACIÓ DEL BAR SANT
JOAN I FESTA MAJOR 2010
Tota aquella entitat interessada en
gestionar el bar per la Revetlla de
Sant Joan i/o per la Festa Major cal
que es dirigeixi a Can Laporta i ompli
la sol·licitud corresponent abans del
dilluns 14 de juny.

ACTIVITATS MUME
Aquest mes, el Museu Memorial de
l’Exili, a banda de les seves
exposicions permanents, centrades
en l’exili republicà viscut a les
acaballes de la guerra civil espanyola,
ens presenta un seguit de propostes:
Des del 29 de maig fins al 27 de
juny es podrà gaudir, a la sala
d’exposicions
temporals,
de
l’exposició “Tchétchènes hors-sol”
(“Txetxens fora de la seva terra”) de
l’artista
i
fotògrafa
francesa
Maryvonne Arnaud que testimonia la
situació actual de la població txetxena
després dels diversos conflictes
bèl·lics que han devastat el petit país
caucàsic des de 1994.
Aquesta exposició pretén fer parlar, a
partir de fotografies, el calvari viscut
per la majoria del poble txetxè, i donar
al seu testimoni la importància que es
mereix. Normalment, les referències
que ens arriben sobre Txetxènia són
molt
esbiaixades
i,
sovint,
relacionades amb els fenòmens del
terrorisme
internacional,
el
radicalisme islàmic, la corrupció i el
crim organitzat, obviant així el
sofriment d’una població que ha hagut
de patir les conseqüències de tots
aquests conflictes.
Es pot afirmar que des de 1991,
moment en què es va esfondrar la
URSS, els txetxens han viscut sota la
inestabilitat, la violència extrema de
la guerra i les arbitrarietats comeses
tant pels diferents règims polítics
autoritaris tutelats per la Rússia
postsoviètica, com també per part de
forces guerrilleres independentistes
radicalitzades. La terrible agressió
militar russa encetada l’any 1994 va
comportar la destrucció de la dèbil
república independent que feia pocs
anys que s’havia constituït i l’inici d’un
llarg període de repressió, guerra
bruta, atemptats sagnants contra els
ocupants russos i l’aparició d’una lluita
a mort entre diferents faccions tribals
autòctones. La present exposició ens
aproparà a aquest drama polític que
és present fins als nostres dies.
Dissabte 19 de juny a les 6 de la
tarda tindrà lloc el col·loqui “La
caiguda de París, des de l’exili i
l’interior”, organitzat conjuntament
amb la Fundació Carles Pi i Sunyer.
L’acte, a cura de Maria Campillo
(professora de Literatura Catalana
Contemporània, UAB) i Francesc
Vilanova
(professor
d’Història
Contemporània,
UAB),
és
un
homenatge a la família Pi i Sunyer
coincidint amb la recent publicació
dels llibres Notícies de la caiguda de
París, Cartes de Carles Pi i Sunyer a

la seva filla, Núria, i altres exiliats
catalans i Memòries de Londres, de
Carles Pi i Sunyer, i també es fa ressò
del setantè aniversari de l’ocupació de
França per les forces nazis.
Per altra banda, la darrera activitat
que us presentem forma part de les
diverses celebracions organitzades
per la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat,
que
commemora
la
Setmana de les Persones Refugiades
al voltant del dia 20 de juny. Aquest
actes pretenen ser un punt d’unió
entre exiliats i exiliades de la
República i persones refugiades que
avui dia viuen entre nosaltres. El
MuME s’ha volgut sumar a aquesta
iniciativa
i
participa
en
la
convocatòria, per al dia 18 de juny,
d’una trobada entre els membres
de la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat i els membres de FFREEE
(Fills i Filles de Republicans
Espanyols i Infants de l’Èxode).
L’acte constarà d’una visita guiada al
museu a càrrec del seu director, Jordi
Font Agulló, i una presentació de la
nova exposició “Tchétchènes horssol” (“Txetxens fora de la seva terra”).
Tot seguit hi haurà una taula rodona
d’intercanvi d’experiències entre els
dos col·lectius.

XI CONCURS FOTOGRÀFIC
DE L’ALBERA
Un any més, la Regidoria de Cultura
ha organitzat, amb la col·laboració de
la Secció de Fotografia de l’ACEJ, el
Concurs Fotogràfic de l’Albera, amb la
finalitat d'estimular la creació artística
cap als valors d’aquest parc natural.
El certamen, en la seva onzena edició,
premiarà amb un trofeu i 250 euros la
fotografia guanyadora, 150 i 100 euros
per la segona i tercera posició. A més,
l’any passat com a novetat, es va
incloure un premi de 60 euros pel vot
popular, així totes aquelles persones
que ho desitgin podran votar les
imatges que més els agradin de les
presentades a concurs, les quals
seran exposades del 7 al 26 de
setembre de 2010 al Centre
d’Informació de l’Albera, lloc on podran
exercir el seu vot.
Els interessats en participar en aquest
concurs disposen de termini fins al 22
d’agost de 2010 per enviar les seves
instantànies. El veredicte del jurat,
format per professionals de la
fotografia i coneixedors de l’Albera, es
realitzarà el 30 de setembre.
Posteriorment es farà el lliurament de
premis als guanyadors.
Trobareu les bases d’aquest concurs
al lloc web www.lajonquera.cat.

INFORMACIÓ ÀREA ESPORTS
La 1a master class d'Spinning de la
Jonquera, organitzada per aquesta àrea,
es va celebrar el passat dia 15 de maig a
les 17 h, a la sala de la Societat a causa
de les condicions climàtiques adverses.
Amb Toni Segura de Sappyport i Àngel
Pache com a monitors es van assolir totes
les expectatives i amb un total de 60
bicicletes, l’activitat va ser un èxit.

d’una nova i regenerada borsa de
monitors/es (molts d’ells jonquerencs/es)
en els futurs casals i activitats de lleure
que s’organitzen al municipi.

VOLS TOCAR EL TAMBOR?
Aprofitant el bon temps, cada dimarts a
partir de l’1 de juny els Tambors de
l’Albera ens trobarem de 19 a 21 h al
Parc d’en Lloveras per tocar una estona
el tambor. Si vols unir-te a nosaltres o
bé en vols aprendre, vine, no ho deixis
escapar!
Tambors de l’Albera

AGENDA CULTURAL

La piscina municipal de la Jonquera
obrirà el proper dissabte 19 de juny,
amb una jornada de portes obertes
gratuïta per a tothom. A més, a les 16 h
els nens/es i joves podran gaudir d’una
festa aquàtica amb inflables. L’horari
d’aquestes instal·lacions per aquesta
temporada serà de 10 a 20 hores fins al
31 d’agost.
Durant el mes de juliol es realitzarà al
pavelló municipal el 16è Torneig de
Futbol Sala de la Jonquera. Els partits
es jugaran a partir de les 21 h. Els equips
interessats en participar-hi poden apuntarse a Can Laporta fins al dia 21 de juny.
Sergi Aznar
Àrea d’Esports

CURS DE MONITORS EN EL
LLEURE INFANTIL I JUVENIL
El passat dissabte 29 de maig va
començar a Can Laporta el curs de
monitors en el lleure infantil i juvenil,
pel que encara queda alguna plaça
disponible.
El curs, subvencionat totalment pel
Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya, forma part dels programes
i de les accions del Pla Local de Joventut,
aprovat el passat 2008 i vigent fins al
proper 2011.
L’escola d’Educadors en el Lleure
Galligants de Girona és la responsable de
la formació d’aquests alumnes. El curs té
una durada de 275 hores repartides de la
manera següent: 100 hores d'etapa
teòrico-pràctica, 150 hores de pràctiques i
unes 25 hores de treball personal.
Una vegada superada la formació, tots
aquests nous professionals podran
treballar en colònies, campaments, rutes,
camps de treball, activitats extraescolars i
casals, ja que disposaran del títol de
monitor d’activitats de lleure infantil i
juvenil que expedeix la Secretaria de
Joventut de la Generalitat.
Des de la Regidoria de Joventut de la
Jonquera ens mostrem molt satisfets per
la realització del curs al nostre municipi ja
que, d’una banda oferim la possibilitat als
joves de formar-se en l’àmbit del lleure de
forma gratuïta i, per l’altra, disposarem

 Dimecres 2 de juny
HORA DEL CONTE
Sessió especial de contes de fi de curs
per als nens i nenes de la Llar d’infants,
amb Petita història d’uns petits objectes, a
càrrec de la Perleta & els mitjons.
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: d’11 a 12 h
Preu: Gratuït
Organitza: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
XERRADA: CADA DIA EM CANSO MÉS,
QUÈ PUC FER?
A càrrec del Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya.
Lloc: Porxos de Can Laporta - Hora: 18 h
Organitza: Casal de l’Avi
Col·labora: Regidora de Benestar i Família
Amb el suport de: FATEC, Consell Català de
l’Esport, Departament de Salut i La Caixa.
 Dijous 3 de juny
XERRADA SOBRE ELS PERILLS
D’INTERNET adreçada als pares, mares o
tutors dels nostres fills.
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 20.30 h
Organitza: AMPA CEIP J. Peñuelas del
Río i AMPA IES la Jonquera
 Diumenge 6 de juny
EXCURSIÓ INFANTIL: ELS ESTANYS
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc
Per a més informació: Carles Plana
649442057 i/o Enric Ricart 607156106
 Dimecres 9 de juny
CONFERÈNCIA: CONÈIXER I TENIR
CURA DEL SÒL PELVIÀ DE LA DONA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 20 h
Preu: 10 € - Inscripcions a Can Laporta
Organitza: Àrea d’Esports
 Divendres 11 de juny
FESTA DE FINAL DELS CURSOS I
ACTIVITATS DE CAN LAPORTA, amb
l’actuació de la coral de l’Escola de
Música i la posterior inauguració de
L’EXPOSICIÓ DE PINTURA DELS
ALUMNES DE CAN LAPORTA.
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: a partir de les 18.30 h
Aquesta mostra es podrà visitar fins al 25
de juny, dilluns a divendres de 10 a 14 h
Organitza: Regidoria de Cultura
 Diumenge 13 de juny
EXCURSIÓ INFANTIL: SALT DEL FITÓ
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc
Per a més informació: Carles Plana
649442057 i/o Enric Ricart 607156106

 Dilluns 14 de juny
PLENARI FINAL DEL CONSELL DELS
INFANTS amb els alumnes del CEIP J.
Peñuelas del Río
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 11.30 h
Organitza: Regidoria d’Educació
TEATRE: representació de l’obra
MOULIN ROUGE a càrrec dels alumnes
de l’Aula Oberta de l’IES la Jonquera
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 15.40 h
Organitza: Aula Oberta IES la Jonquera
Col·labora: Llar del Jubilat - Casal de l’Avi
 Dimecres 16 de juny
EXCURSIÓ CASAL DE L’AVI: COSTA
VERMELLA

Preu socis: 40 € / Preu no socis: 45 €
Inscripcions fins al 8 de juny a Can
Laporta de 16 a 20 h (places limitades).

Organitza: Llar del Jubilat - Casal de l’Avi
 Divendres 18 de juny
PLENARI FINAL DEL CONSELL DELS
INFANTS amb els alumnes de l’IES
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 11.30 h
Organitza: Regidoria d’Educació
REUNIÓ DE PARES CASALS D’ESTIU
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 20 h Casal Estiu / 21 h Estiu Jove
Organitza: Regidoria de Joventut
 Dissabte 19 de juny
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL
Jornada de portes obertes gratuïta per a
tothom amb Festa Aquàtica per la tarda.
Organitza: Àrea d’Esports
 Dimarts 22 de juny
CONCERT DE FINAL DE CURS DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
LA JONQUERA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 19 h
Organitza: Escola de Música la Jonquera
 Dimecres 23 de juny
REVETLLA DE SANT JOAN
22.30 h Processó de foc amb la Colla dels
diables de l’Albera
23.30 h Revetlla amb els MÀGICS
Organitza: Ajuntament la Jonquera
 Divendres 25 de juny
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
 Dissabte 26 de juny
DINAR DIA DEL SOCI CASAL DE L’AVI
Lloc: Restaurant El Mirador
Hora: 14 h
Preu: 15 € (cal pagar en el moment de la inscripció)
Inscripcions a Can Laporta fins al dia 14
de juny.
Organitza: Llar del Jubilat - Casal de l’Avi

AGENDA ESPORTIVA
PATINATGE ARTÍSTIC
Diumenge 6 de juny a les 16 h
PROVA INTER CLUBS
Edita: Ajuntament de la Jonquera
Col·labora: Diputació de Girona
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