ELECCIONS MUNICIPALS
El proper diumenge 22 de maig tots
els jonquerencs i jonquerenques
majors de 18 anys estem convocats a
les urnes per elegir els nostres
representants municipals.
A la Jonquera tenim 4 candidatures
formades per:

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)
1.
SÒNIA MARTÍNEZ I JULI
2.
JUDITH CARRERAS BORRÀS
3.
JOSÉ SALAZAR BOSCH
4.
RAQUEL FIOL I LÓPEZ
5.
JOAN BELLA I CUMBRIU
6.
ANNA VERA I DE LA TORRE
7.
JAUME MACH I PLANS
8.
MIRIAM LANERO I CARRILLO
9.
JESÚS MACH I PLANAS
10. JORDI CABEZAS I LLOBET
11. JOSEP SERRA I VILA
Suplents
1.
MIQUEL GURI I BOIXADER
2.
MONTSERRAT FIGUERAS I REGÀS
3.
MARIA ALSINA I LLINÀS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –
ACORD MUNICIPAL(ESQUERRA-AM)
1.
JAUME DOMÈNECH I DOMÈNECH
2.
JAUME RICART I GARAYOA
3.
MARTA COLLELL I CULLELL
4.
MONTSERRAT MARTÍNEZ I CINTAS
5.
MERCÈ VILALTA I FUENTES
6.
CARLES PLANA I OLIVET
7.
MERCÈ SABIOL I JUANOLA
8.
JOAN BUDÓ I RICART
9.
HECTOR DE LA COSTA SÁNCHEZ
10. JOSEP LLUÍS CORPAS I GARCIA
11. GEMMA VILARDELL I SABIOL
Suplents
1.
TAMARA SÁNCHEZ ACEVEDO
2.
NÚRIA RICART I ARCHE
3.
JAUME SABIOL I CANELA
4.
RAMON BOIX I VIARNÉS
5.
MARIA MERCÈ BONET I AGUSTÍ
PARTIT POPULAR
1.
MANUEL ANGEL MIGUEL BOTANA
PENELA
2.
JOSE MARIA CARDONA MARTINEZ
3.
ALFONSO ACEVEDO VILARROSA
4.
LAURA GIRON MARTI
5.
AURORA CARAVACA MARTINEZ
6.
JOSE BRENES GONZALEZ

7.
8.
9.
10.
11.

ANA BELEN ALTUBE HERNANDEZ
MARIA DE LAS NIEVES MOYA
ARRAEZ
CONCEPCION GARCIA MONERRIS
JESUS MARTINEZ MARTINEZ
JULIAN ROMERO TORRES

PARTIT SOCIALISTES DE CATALUNYA
PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)
1.
SERGI AZNAR MARIN
2.
JUAN MANUEL RAMOS REPULLO
3.
ARANTXA GARCIA CARDOSO
4.
MARIA ANGELES AGUILAR GIRELA
5.
CARME QUINTANA DURAN
6.
JAMES LUIGI TESTI PIBERNAT
7.
MARINA REDONDO ALAMINOS
8.
EVA CRESPO NARANJO
9.
FRANCISCO VERA BECERRA
10. FRANCISCO GREGORIO TRIGUERO
SELLES
11. FRANCISCO MENGIBAR MOLINA
Suplents
1.
MANUEL GARCIA CABRERA

El sufragi es portarà a terme als 2
col·legis electorals de la Jonquera:
Centre Cultural “Can Laporta” c. Major
2 i Sala de la Societat c. Major 101
de 9 a 20 h..
NOTES D’INTERÈS
PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ
LLAR D’INFANTS, CURS 2011-2012
Informació:
(calendari,
criteris
d’admissió, documentació necessària,
oferta de places i model sol·licitud): a
partir del dia 2 de maig a la llar
d’infants
municipal,
a
l’oficina
d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament
de la Jonquera i al web municipal.
Presentació de sol·licituds: del 2 al
13 de maig a la llar d’infants municipal
o a l’oficina d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament la Jonquera.
CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ
DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE
LA PISCINA MUNICIPAL 2011
Explotació: del 18 de juny a l’11 de
setembre de 2011
Termini presentació ofertes: fins les
14 h del dia 11 de maig de 2011
Informació: El plec de clàusules que
regiran la convocatòria s’ha publicat al
web municipal (www.lajonquera.cat).
PROPERA CONVOCATÒRIA
DE
MONITORS CASAL D’ESTIU
Informació: El plec de clàusules que
regiran la convocatòria es publicaran
properament
al
web
municipal
(www.lajonquera.cat) i al taulell
d’anuncis municipal.

La nova edició del “Voluntariat per
la llengua” a la Jonquera té setze
participants.
Les persones que vulguin fer
conversa en llengua catalana, ja
sigui
com
a
voluntàries
o
aprenentes, encara són a temps
d’apuntar-s’hi.
El passat 11 d’abril es van presentar
les noves parelles lingüístiques del
2011 al Centre Cultural de l’Albera
“Can Laporta” de la Jonquera.
En el transcurs de l’acte, es va
aprofitar per intercanviar llibres, amb
l’objectiu de promoure la lectura en
llengua catalana d’una manera
pràctica i econòmica. També es va
presentar el concurs de fotos del
Voluntariat, que consisteix a fer
fotografies de les trobades amb la
parella lingüística. Els detalls de
l’activitat es poden consultar al bloc
del
Voluntariat,
a
l’adreça
http://blocs.cpnl.cat/vxlgirona/
De l’edició d’enguany destaca la
possibilitat que tenen els voluntaris i
aprenents de visitar diversos museus
de manera gratuïta. Així, per exemple,
poden anar al Museu Memorial de
l’Exili o als museus del Joguet, de
l’Empordà i de la Tècnica de Figueres,
entre d’altres. A més, diverses
empreses ofereixen descomptes a les
persones que ensenyin el carnet de
voluntari o d’aprenent, com ara
Nexes, que fa una reducció del 25%
en el preu dels serveis lingüístics en
català (traduccions i correccions).
El programa “Voluntariat per la
llengua” consisteix a formar parelles
lingüístiques amb una persona que té
coneixements bàsics de llengua
catalana i una altra persona que la
parla amb fluïdesa. Per participar-hi
es demana només disposar d’una
hora a la setmana i dirigir-se a Can
Laporta, telefonar al Servei Comarcal
de Català del Consell Comarcal (972
503 088) o enviar un correu electrònic
a l’adreça vxl.altemporda@cpnl.cat

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI
El consorci del MUME durant aquest
mes organitza un seguit d’actes:
14 i 15 de maig de 2011
Jornada de portes obertes
Dia Internacional dels Museus
Horari: de 10 a 18 h el dissabte 14 i
de 10 a 14 h el diumenge 15 de maig.
15 de maig de 2011
A les 12 h Visita guiada gratuïta a
l’exposició permanent del MUME.
18 de maig de 2011
A les 11 h Presentació de la
incorporació d’un nou objecte al
fons del Museu: “Maleta d’un oficial
de l’Exèrcit Popular exiliat”
Durant
la
presentació,
es
farà un acte de
reconeixement al
Tinent de l’Exèrcit
Popular
de
la
República, Juan
Sáez Tomás, i es
manifestaran els agraïments a la
família Sáez-Merodio per la seva
donació.
L’acte serà presidit per Jordi
Cabezas, President del Consorci del
MUME i serà presentat per Jordi
Font,
Director
del
MUME.
Seguidament,
l’historiador
Juli
Clavijo pronunciarà la intervenció:
“L’honradesa d’un militar de la
República”. A l’acte hi seran presents
els fills de Juan Sáez Tomás i un
representant de l’Exèrcit espanyol.
El Tinent Juan Sáez Tomás pertanyia
al servei d’Intendència de l’Exèrcit
Popular de la República, en concret a
la Secció de Pagaduria. Amb motiu de
la retirada cap a França el 1939, va
traslladar amb ell una maleta que
contenia els diners que estaven
destinats als pagaments de les tropes.
Durant més de 70 anys, aquella
maleta, amb els seus diners, va ser
custodiada per la seva família. Ara,
els descendents de Juan Sáez
Tomás, residents a Narbona, han fet,
com a símbol d’un retorn al país del
qual mai no havia d’haver sortit,
donació de la maleta i dels seus
continguts al Museu Memorial de
l’Exili.
29 de maig de 2011
A les 11 h Visita guiada gratuïta a
l’exposició permanent del MUME.
Cal la confirmació prèvia per email
(info@museuexili.cat)
o
telèfon
(972556533) amb uns dies d'antelació.

En el cas que no hi hagi un mínim de
10 persones inscrites, la visita
s’ajornarà per al proper mes.

NOVETATS BIBLIOTECA
ADULTS - CATALÀ
C.AHERN. Gràcies pels records.
P.FANER. Les bodes del diable.
R.GORDON. Túnels.
A.LARSSON. El camí fosc.
F.MIRALLES. El secret de Picasso.
R.SOLSONA. L’home de la maleta.
A.VALENTINO. El projecte Amanda:
Invisible.
ADULTS - CASTELLÀ / FRANCÈS
J.M.AUEL. La tierra de las cuevas
pintadas.
K.ECHLIN. La huella de tu ausencia.
S.GIBBONS. La hija de Robert Poste.
A.GIMÉNEZ. Donde nadie te encuentre.
E.ROCA. El taller de los libros
prohibidos.
N.SPARKS. El cuaderno de Noah

TALLERS DE SETMANA SANTA
CONSELL DELS INFANTS
El passat dilluns 18 d’abril el Consell
dels Infants va organitzar un taller de
brunyols aprofitant les vacances de
Setmana Santa.

Al matí, els participants van aprendre
a preparar la massa seguint la recepta
i, després de deixar-la reposar unes
hores, hi van tornat al migdia per
donar forma als brunyols. Un cop
fregits i ensucrats, tots van poder
degustar els seus brunyols i cadascú
es va emportar cap a casa un plat per
poder-ne gaudir amb les seves
famílies.

En un primer moment s’havia plantejat
la possibilitat d’obrir un compte de
facebook en nom del Consell dels
Infants però donat que els membres
no tenen l’edat per a fer-ho, es va
creure més convenient crear un blog
on tothom hi pogués accedir sense
restriccions d’edat.
A
partir
d’ara, els
alumnes
podran fer
les seves
propostes
a través
del blog, a part d’exposar-les els dies
que tenim sessió (un cop cada mes i
mig, més o menys). D’aquesta
manera podrem comptar amb la seva
opinió i fer-ho obert a tots els alumnes
de primària i no només als dotze
membres del Consell com fins ara.
Finalment, dimecres 20 d’abril, les
activitats del Consell dels Infants de
Setmana Santa van acabar amb una
festa amb el DJ Enrique Ferrón, als
Porxos de Can Laporta de les 17 a 20
h de la tarda.

Sense cap mena de dubte, aquesta
va ser l’activitat que va tenir més èxit
entre els alumnes de cinquè i sisè de
primària, tant per la gran participació
(uns 35 nens i nenes), com per la
bona organització dels membres del
Consell que es van repartir les
tasques de recollir les invitacions dels
assistents, servir begudes a la barra,
controlar que no es mengés fora de la
zona habilitada per fer-ho, tenir cura
de la sala i proposar la música que
volien a l’Enrique.
S’ho van passar tan bé que ja tenim
propostes per repetir la festa!

CAN LAPORTA A FACEBOOK

Els brunyols van quedar boníssims!
Moltes felicitats als nostres petits
pastissers i també a l’Alícia que va ser
qui els va guiar i ajudar molt!
Durant la Setmana Santa també es
va fer una sessió per crear el blog del
Consell dels Infants de la Jonquera:
http://conselldinfantsdelajonquera.blog
spot.com/ on ells mateixos podran
anar actualitzant tot el que van fent,
afegir comentaris, fotos, etc.

Us informem que Can Laporta ha
creat un perfil al facebook i, en tan
sols dues setmanes, ja són més de
250 persones les que s’han fet
amics de Can Laporta.
L’objectiu del Centre Cultural és
aprofitar
aquest
canal
de
comunicació per difondre notícies,
imatges o esdeveniments a tot
aquell usuari que accedeix al
facebook.
Us animem a fer-vos amics/es del
perfil Can Laporta La Jonquera

FESTA CULTURA URBANA
Durant el matí del dia 16 de maig, els
joves de la comarca van poder
participar a la primera Festa de la
Cultura Urbana, realitzada a la
Jonquera. Van poder endinsar-se en
el món dels graffitis, exhibir-se amb
l’Skate i rapejar a la baralla de galls,
tot això en forma de concurs i amb els
seus respectius premis.
Mentrestant, totes aquelles persones
que van voler, van poder pintar-se les
ungles o bé fer-se una trena al cabell
amb l’ajuda de dues monitores.
Aquest acte va ser organitzat per
l’Ajuntament i el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà. Cal destacar la
participació dels joves jonquerencs
implicants en l’organització de la
festa. Ells van ser els encarregats de
fer les propostes, estructurar la
sessió, etc.
La valoració
és positiva i
esperem
poder repetir
aquesta festa
en una altra ocasió. Si voleu gaudir
d’un petit vídeo ho podeu fer a
www.youtube.com,
posant
Festa
Cultura Urbana la Jonquera.

ACTIVITATS D’ESTIU
Properament editarem la informació
de les activitats d’estiu per a infants i
joves. Com sabeu, durant els mesos
de juliol i agost s’organitza a la
Jonquera el casal d’estiu i l’estiu jove.
Us avancem però que enguany hi
haurà un important canvi. Per als
adolescents (alumnes de l’institut)
farem una nova activitat, totalment
diferent al que fins ara s’ha fet.
Així doncs, en total hi haurà tres
activitats, pensades per a tres grups
d’edat diferents:
El casal d’esport i lleure infantil per
nens/es de P3 a 4t de primària.
L’estiu jove per a nens/es de 5è i 6è
de primària.
Activitat nova. Adreçada als alumnes
de l’Institut. Si voleu saber en què
consistirà aquesta darrera activitat,
us convoquem a una reunió (per
pares i possibles participants) que
tindrà lloc als Porxos de Can
Laporta el proper dilluns 9 de maig,
a les 19 h.

PATIS OBERTS – NOU HORARI
Durant els mesos de maig i juny,
l’horari de “Patis Oberts” canvia. A
partir del dissabte 7 de maig serà
de 17 a 20 h. L’activitat finalitzarà el
dissabte 25 de juny.

CREU ROJA LA JONQUERA
DEMANA AJUT
Des de fa molts anys l´Assemblea
de la Creu Roja de la Jonquera,
gestiona un servei de rober per a
les persones necessitades de la
nostra població. Aprofitem aquesta
oportunitat per, abans de res, donar
les gràcies a tots aquells que han
col·laborat amb nosaltres durant tot
aquest temps amb les seves
donacions de roba, calçat, mantes,
llençols, tovalloles, joguines i estris
per a nadons com per exemple
cotxets, banyeres, llitets, etc.

de la pista s’abonarà al moment de
sol·licitar la mateixa.
Podreu trobar la normativa d’ús, horaris
i
preus
al
web
municipal
(www.lajonquera.cat),
al
taulell
d’anuncis municipal i a Can Laporta.

INFORMACIÓ PATINATGE
El passat 10 d'abril va tenir lloc a Llers
la final comarcal de patinatge artístic
amb la participació de diversos clubs
de la comarca: PA Figueres, Llers,
CPA Perelada, CPA Jonquerenc...
La jornada va ser tot un èxit tant de
públic com de participació (més de
100 patinadores).

Gràcies a vosaltres fa uns anys, fins
i tot ens vam veure obligats a penjar
un cartell dient que no se
s’acceptaven
més
donacions,
pensem que el fet que hi hagués
una bonança econòmica va fer que
tinguéssim molt poques peticions i
el magatzem ple.
Ara, malauradament, la realitat és
totalment diferent. D’uns mesos
ençà, és un no parar de sol·licituds.
Per això, per poder atendre com cal
a
aquestes
persones
que
necessiten de nosaltres, volem
arranjar l’espai que tenim destinat a
aquest servei i, de manera
excepcional, a part donacions que
ja són habituals mencionades
anteriorment, també necessitem
mobiliari:
miralls,
armaris,
prestatgeries, penjadors, etc, que
us sobrin o que ja no utilitzeu. Tot
serà benvingut. Si són estris
grossos, si us plau abans de res,
poseu-vos
en
contacte
amb
nosaltres per coordinar el transport i
magatzem al telèfon 972 554 383.
Per acabar, només ens queda
convidar, a tots aquells interessats
en veure com gestionem les seves
donacions, a visitar-nos o bé trucarnos per qualsevol dubte o pregunta
que ens vulguin fer sobre el tema.
Moltes
gràcies per
la
vostra
col·laboració.
Creu Roja a La Jonquera

PISTA TENNIS MUNICIPAL

El CPA Jonquerenc va aconseguir 10
podis, els quals passem a detallar:
- Nivell I:
Caganius femení - 1a classificada:
Núria López del Amo
Gaganius masculí -1r classificat:
Daniel Cortés
- Nivell II:
Caganius femení – 3a classificada:
Ivet Planellas
Prebenjamí femení - 1a classificada:
Laura Ceballos
- Nivell III A:
Prebenjamí femení – 1a classificada:
Paula Casado
Benjamí femení - 3a classificada:
Joana Coll
- Nivell III B:
Benjamí femení - 1a classificada:
Clara Arenas
Aleví femení:
1a classificada: Paula Andrea Solano
2a classificada: Berta del Campo
3a classificada: Júlia Pujol
Grup Xou - 1es classificades:
Spiderwoman (Clara Arenas, Joana
Coll, Irene Rescalvo, Berta del
Campo, Júlia Pujol, Paula Andrea
Solano, Laura Escudero i Maria
López del Amo).

Es posa en funcionament la nova
pista de tennis municipal. El període
d’utilització de les pistes s’estableix en
sessions d’una hora, ja siguin 2 o 4
jugadors. És obligatori el respecte de
la normativa específica d’ús de les
pistes, i dels horaris establerts.

A més, aquest grup s'ha classificat per
disputar la final provincial, que tindrà
lloc a Girona el proper 7 de maig.
Els desitgem molta sort!
La Junta

Per poder fer ús de les instal·lacions
s’haurà
de
fer
la
reserva
presencialment a Can Laporta en
horari d’atenció al públic. La reserva

Totes les entitats interessades en
gestionar el “Bar de les Festes” resten
convocades a una reunió que es durà
a terme a Can Laporta el proper
dijous 5 de maig a les 19 h.

REUNIÓ BAR DE FESTES

AGENDA CULTURAL
 Divendres 6 de maig
CONCERT DE PRIMAVERA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 20 h
Preu: gratuït
Organitza: Escola Música la Jonquera
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera
 Diumenge 8 de maig
EXCURSIÓ INFANTIL: SALT DEL FITÓ
i SANT PERE DEL PLA DE L’ARCA
Informació: Carles Plana 649442057
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc
 Dilluns 9 de maig
SERVEI LOCAL ATENCIÓ FAMILIAR
Servei d’atenció individualitzada (SAI)
Hora: de 19 a 20.30 h (hores concertades)
Escola de mares i pares on tractarem
el tema “Eduquem la Intel·ligència
Emocional (2a part)”
Hora: de 21 a 22.30 h
Lloc: Can Laporta
Organitza: Regidoria de Benestar Social
 Dimecres 11 de maig
L’HORA DEL CONTE, amb Contes i
fruites, a càrrec d’Olga Cercós.
Per a nens i nenes, a partir de 3 anys.

Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: 17.30 a 18.30 h
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
CURS DE FOTOGRAFIA
Tots els dimecres de l’11 de maig al 29
de juny aprèn com funciona la teva
càmara amb en Josep Ribas i la Conxi
Molons.
Lloc: Can Laporta
Hora: de 20 a 21.30 h
Preu: 75 €
Organitza: Regidoria de Cultura
 Divendres 13 de maig
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 14 de maig
JORNADA DE PORTES OBERTES
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Lloc: MUME
Horari: de 10 a 18 h
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
 Diumenge 15 de maig
XXVIII MARXA DELS DÒLMENS

Hora de sortida: 9 h
Inscripcions: 1 hora abans a la Societat
Drets d’inscripció: 8,00 €
Distància aproximada: 13 km
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc

JORNADA DE PORTES OBERTES
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Lloc: MUME
Horari: de 10 a 14 h
A les 12 h visita guiada gratuïta a
l’exposició permanent del MUME.
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
BALL DE TARDA I BERENAR amb el
músic RICARD
Lloc: Societat “ La Unió Jonquerenca”
Hora: 17 h
Preu: 5 €
Organitza: Regidoria de Benestar Social
Col·labora: Casal de l’Avi
 Dimecres 18 de maig
Presentació de la incorporació d’un
nou objecte al fons del Museu:
“Maleta d’un oficial de l’Exèrcit
Popular exiliat”
Lloc: MUME
Hora: 11 h
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
(Més informació a l’interior del butlletí)

 Dilluns 23 de maig
SERVEI LOCAL ATENCIÓ FAMILIAR
Servei d’atenció individualitzada (SAI)
Hora: de 19 a 20.30 h (hores concertades)
Escola de mares i pares on tractarem
el tema “Eines per a afrontar
conflictes”
Hora: de 21 a 22.30 h
Lloc: Can Laporta
Organitza: Regidoria de Benestar Social
 Del 23 al 27 de maig
Excursió a la Comunitat Valenciana:
Alcossebre,
Burriana,
Morella,
Valencia i Deltebre
Preu: 300 €
Preu socis Casal de l’Avi: 290 €
Suplement habitació individual: 60 €
Inscripcions del 4 d’abril al 4 de maig
a Can Laporta de 16 a 20 h
Organitza: Casal de l’Avi
 Diumenge 29 de maig
VISITA GUIADA GRATUÏTA AL MUME
Hora: 11 h
Cal reservar lloc trucant al 972556533 o
per mail a l’adreça info@museuexili.cat
En cas que no hi hagi un mínim de 10
persones inscrites, la visita s’ajornarà
per al proper mes.
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
SOLOCAMIÓN FESTIVAL

La Jonquera acull un nova edició
d’aquest festival a les instal·lacions de
la Red Tortuga amb un munt
d’activitats durant tota la jornada
relacionades amb el món del transport
per
carretera.
Més
informació
a: www.solocamionfestival.com
 Dilluns 30 de maig
DEMOSTRACIÓ PARC URBÀ SALUT
Lloc: Plaça Catalunya (Barri del Carme)
Hora: 10 h
Organitza: Dipsalut i Àrea d’Esports

 Del 29 de maig al 12 de juny
Exposició: L’EMPORDÀ, LLUM I
COLORS, pintures de Mateu Pujolràs
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: de dilluns a divendres
de 16 a 20 h, diumenges 29 maig i 5 de
juny de 12 a 13.30 h, dissabte 11 i
diumenge 12 de juny de 17.30 a 20 h
Organitza: Regidoria de Cultura
 Dimecres 22 de juny
Excursió per a la gent gran: CANAL
DU MIDI
Sortida a les 7.45 h de la parada de bus
de davant de l’IES. Parada per
esmorzar (no inclòs). A Saint Ferreol
agafarem el vaixell que ens portarà a fer
un recorregut per un dels indrets més
bonics del Canal du Midi. Dinarem a
Minerve, considerat un dels pobles més
bonics de França. Havent dinat podrem
fer un passeig pel poble.
Inscripcions a partir del 16 de maig a
les 16 h a Can Laporta (places
limitades)
Preu: 59 €
Preu socis Casal Avi: 54 €
Organitza: Casal de l’Avi

AGENDA ESPORTIVA
FUTBOL
Aleví 3a divisió
Dissabte 7 de maig a les 12 h
LA JONQUERA UE “A” – BASE ROSES CF C
Benjamí promoció
Diumenge 15 de maig a les 11 h
UE LA JONQUERA – CF ESPLAIS
3a Territorial
Dissabte 7 de maig a les 17.30 h
UE LA JONQUERA - FORTIÀ
Dissabte 21 de maig a les 18 h
UE LA JONQUERA – MARCA DE L’HAM
1a Territorial
Diumenge 15 de maig a les 17.45 h
UE LA JONQUERA – TOSSA
Diumenge 29 de maig a les 18 h
UE LA JONQUERA – SANT HILARI
HOQUEI
Prebenjamí GR A
Dissabte 14 de maig a les 16 h
CP JONQUERENC – SHUM A
Benjamí preferent
Diumenge 8 de maig a les 11 h
CP JONQUERENC – GEIEG B
Aleví
Dissabte 7 de maig a les 16.30 h
CP
JONQUERENC
–
FOMENT
ESPORTIU CASSANENC
Dissabte 14 de maig a les 18 h
CP JONQUERENC – GEIEG
1a Catalana Femení
Dissabte 7 de maig les 18 h
CP JONQUERENC – CLUB ESPORTIU
NOIA
Dissabte 21 de maig (durant tot el dia)
CAMPIONAT CATALUNYA MiniFEM
Diumenge 22 de maig (durant tot el dia)
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