SERVEIS MUNICIPALS EN
PERILL PER LA REFORMA
LOCAL DE L’ESTAT
Els 882 ajuntaments de Catalunya
hem quedat afectats per la nova
reforma del govern de l’Estat. Una
reforma recentralitzadora que allunya
de tots els municipis competències
tan importants com l’educació, la
sanitat i l’atenció social, a més
d’afectar, també, a la prestació dels
serveis més bàsics.
En efecte, aquesta reforma suposa
una pèrdua de gestió dels municipis,
ja que s’atribueix a una administració
superior, sovint allunyada del nostre
municipi, els serveis que actualment
rebem els ciutadans. Aquesta pèrdua
de gestió arriba fins al punt que els
ajuntaments de menys de 5.000
habitants, com és el cas de la
Jonquera, tindran com a únic servei
obligatori
encarregar-se
del
funcionament del cementiri municipal.
Aquesta reforma local implica que els
problemes o incidències dels serveis
actuals s’hagin de tramitar a una
administració superior. Aquest fet
obligaria
als
jonquerencs
i
jonquerenques a traslladar-se fora del
municipi per fer qualsevol tràmit.
En resum, aquesta llei provoca una
pèrdua d’immediatesa i proximitat, ja
que allunya el tracte directe dels
ciutadans amb les persones que avui
en dia ens atenen al nostre
Ajuntament.
L’Ajuntament de La Jonquera va
aprovar en el Ple de data 27 de febrer
la formalització del conflicte en
defensa de l’autonomia local contra
els articles 1r i 2n i demés
disposicions afectades per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.

REPARTIMENT DELS 11.564,62
EUROS RECAPTATS PER ALS
AFECTATS DE L’INCENDI
FORESTAL DEL 2012
Els grups municipals que integren
l’Ajuntament de la Jonquera han
establert els criteris i les quantitats
econòmiques que es repartiran entre
els veïns que presentaren declaració
de danys, arran de l’incendi de juliol
de 2012.
S’ha optat per establir una
assignació lineal a tots afectats de
60 euros. I pel que fa als ciutadans
que
presentaren
factures
i
justificants de despeses, s’ha
procedit a realitzar un repartiment
proporcional dels diners restants,
d’acord amb l’import del perjudici
declarat i que s’hagi pogut justificar.
Durant els propers dies els veïns
damnificats rebran una carta on es
detalla l’exposat.
Com a alcaldessa de la vila volia
aprofitar l’oportunitat d’aquest article
per agrair públicament a tots els veïns i
entitats jonquerenques, així com també
a la resta de ciutadans d’altres
municipis, que es mobilitzaren i
col·laboraren massivament durant els
diversos actes i campanyes que es
dugueren a terme per recaptar fons.
Aquesta mostra de generositat i
altruisme m’emplena d’orgull envers
els meus conciutadans.
En nom de tots els afectats us en
dono les gràcies.
Sònia Martínez i Juli
Alcaldessa

INFORMACIÓ D’INTERÈS
El Ple de l’Ajuntament, en sessió
ordinària celebrada el dia 30 de
gener últim, va prendre acord en
relació a dues mocions presentades
conjuntament pels grups municipals
de CiU i ERC, essent aquestes
aprovades per unanimitat.
“MOCIÓ DE SUPORT A LA
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE
SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT PER
LA INDEPENDÈNCIA’

Per a la majoria de la població de
Catalunya és incontrovertible que el
procés sobiranista al nostre país ha
entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les
544 consultes que se’n derivaren
foren el símptoma més clar del
principi de la fi de l’autonomisme, i la
manifestació del 10-J del 2010 la
darrera expressió de l’estratègia
resistencialista, la manifestació de
l’11-S del 2012 i la Via Catalana de
l’11-S
del
2013,
han
estat,
respectivament,
l’eclosió
i
la
culminació de la voluntat inequívoca
de la societat catalana de convertir
Catalunya en un nou estat d’Europa. I
de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció
nacional és ben cert que la creació i
l’actuació de l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI) i de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
han donat cos institucional i social al
procés; i que les eleccions del 2012,
amb totes les seves derivades –
Declaració de sobirania i del dret a
decidir del poble de Catalunya, Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, Consell
Assessor per a la Transició Nacional–
n’han fixat l’imprescindible full de ruta
institucional.
En conseqüència, l’Ajuntament de la
Jonquera, reunit en sessió plenària,
recollint la voluntat popular, acordà
donar suport a la recollida massiva de
signatures de la campanya ‘Signa un
vot per la independència’ que se
celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i
23 de març de 2014.
“MOCIÓ SOBRE EL DRET A DECIDIR
DEL POBLE DE CATALUNYA”
Davant l’anunci de la convocatòria
d’una consulta per tal de que el poble
de Catalunya pugui decidir la seva
relació amb l’Estat Espanyol, aquest
plenari integrat per representants
electes per la ciutadania, vol
manifestar el seu compromís amb la
Generalitat i el Parlament de
Catalunya, representants legítims del
poble català, per tal que aquesta
consulta sigui una realitat.

PROHIBICIÓ DE FER FOC AL BOSC
El Dept. d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural ha
dictat que, del 15 de març al 15
d’octubre, queda prohibit encendre
foc en terreny forestal i en la franja
de 500 metres que els envolta.
Així, està prohibit fer foc per qualsevol
activitat, sigui quina sigui la finalitat.
Especialment no es poden cremar
rostolls,
marges
i
restes
d'aprofitaments forestals, agrícoles o
de jardineria ni fer focs d'esbarjo.
Tampoc es pot fer foc per a activitats
relacionades amb l'apicultura.
També està prohibit:
- Llençar objectes encesos.
- Abocar escombraries i restes vegetals
i industrials de qualsevol mena que
puguin ser causa de l'inici d'un foc.
- Llançar coets, globus, focs d'artifici o
altres artefactes que continguin foc.
- Utilitzar bufadors o similars en obres
realitzades en vies de comunicació
que travessin terrenys forestals.
Queda exclosa de la prohibició, dintre
de les àrees recreatives i d'acampada
i en parcel·les de les urbanitzacions,
la utilització dels fogons de gas i de
barbacoes d'obra amb mata guspires.
D'altra banda, aquest departament pot
autoritzar, de manera extraordinària,
realitzar
determinats
treballs
i
activitats que suposen un risc
d'incendi forestal. Per obtenir aquest
permís, cal que la persona ho sol·liciti
per escrit i registri l'imprès.
Més info: www.gencat.cat

NOVA TEMPORADA DEL
TALLER DE LA MEMÒRIA
El proper 10 de març comença
una nova temporada del Taller de
la Memòria, adreçat a persones
majors de 50 anys.
El taller consta de 12 sessions d'1
hora, que es duran a terme a Can
Laporta, els dilluns de 18 a 19 h. El
preu de tot el taller és de 16 €.
Les persones interessades han de
fer la inscripció a Can Laporta de
dilluns a divendres, de 17 a 20 h.
L'import del taller s'ha de fer efectiu
en inscriure's.

CONSELL DELS INFANTS INFORMA
El Consell d'Infants de la Jonquera,
reunit el passat 20 de febrer en la
seva tercera sessió ordinària, va
decidir que els alumnes de 5è i 6è de
primària de l'escola serien els
encarregats de fer la il·lustració del
punt de llibre de Sant Jordi d'aquest
any 2014, en el qual es faran constar

totes les activitats que es duran a
terme durant aquesta Diada.
Cadascun dels alumnes d'ambdós
cursos farà la seva proposta
d'il·lustració. De tots els dibuixos
presentats, cada classe n'escollirà un
de guanyador, tenint-ne un total de
quatre al final del procés. De les
quatre il·lustracions finalistes, un
tribunal decidirà quin és el dibuix
candidat que s'utilitzarà per fer el el
punt de llibre de Sant Jordi 2014.

ACTIVITATS MUSEU DE L’EXILI
22 de març de 2014
75è aniversari fi de la Guerra Civil
Sortida cultural i commemorativa
Girona - la Jonquera - Elna

El 4 de febrer de 1939, la IV Divisió de
Navarra i tropes legionàries de
l’exèrcit franquista van ocupar Girona.
La ciutat oferia un aspecte desolador.
Les
flames
provocades
pels
bombardejos recents encara eren
presents, els carrers estaven colgats
de ruïnes i les seqüeles de la retirada
republicana cap al nord eren ben
visibles. Mentre Girona començava a
viure sota el jou imposat per la
dictadura,
a
les
comarques
frontereres amb França el que
quedava de l’Exèrcit Popular de la
República encara oferia resistència a
l’avanç franquista. Calia protegir
l’evacuació de centenars de milers de
persones fins a la ratlla de la frontera.
Finalment, la caiguda de Figueres el 8
de febrer indicava que l’ocupació total
del
Principat
era
inevitable.
Efectivament, dos dies després les
tropes franquistes arribaven a la
Jonquera - el Portús i altres punts
fronterers, i les autoritats franceses
decidien cloure la frontera.
A l’entorn de mig milió de persones
van creuar els passos fronterers
existents entre la Cerdanya i l’Alt
Empordà. La magnitud del contingent
evacuat cap a terres nordcatalanes
era tan gran que l’administració
francesa no va tenir capacitat per
gestionar la situació. Per als refugiats
republicans, al patiment de la retirada
s’hi va afegir una acollida desastrosa
en centres improvisats i camps de
concentració sense el més mínim
equipament. La gana, el fred i les

malalties van assolar durant setmanes
els refugiats republicans.
Aquest escenari descrit a grans trets
fou el que van viure, ara fa 75 anys,
molts catalans i ciutadans de la resta
de l’Estat espanyol. Amb la voluntat
de recordar aquells fets i retre
homenatge
a
totes
aquelles
persones, el Museu d’Història de
Girona (MHG) i el Museu Memorial
de l’Exili (MUME) han organitzat
una
sortida
cultural
i
commemorativa que tindrà lloc el
dia 22 de març. La jornada es
configura a partir de les visites al dos
museus i a la Maternitat d’Elna. A les
10 es començarà amb una visita
guiada a les sales de la Guerra Civil i
el
franquisme
de
l’exposició
permanent del MHG. El guiatge anirà
a càrrec de Jordi Font Agulló (director
del MUME) i Salomó Marquès
(professor d’Història de l’Educació,
UdG). Posteriorment, el grup es
desplaçarà a la Jonquera per visitar,
també amb els mateixos guies,
l’exposició permanent del MUME.
L’activitat acabarà a la Catalunya
Nord, amb una visita comentada a la
Maternitat d’Elna. En aquest indret hi
van néixer al voltant de 600 nens i
nenes, les mares dels quals en la
seva majoria procedien dels camps de
concentració que hi va haver al
Rosselló entre 1939 i 1944.
En bona mesura, el trajecte que es
farà en aquesta jornada emula el
recorregut que milers de ciutadans
van haver d’emprendre obligats pels
tràgics esdeveniments ocorreguts a
inicis de 1939. La col·laboració entre
els dos museus proposa una lliçó
divulgativa d’història i, alhora, vol ser
un acte cívic en record de les
persones que van haver de suportar i
patir les violències de la Guerra Civil i
el franquisme i que, en molts casos,
van experimentar la terrible fractura
causada per l’exili.
Preu de la sortida cultural: 20 euros
(inclou visites guiades a MHG-MUMEMaternitat d'Elna + bus + dinar)
Horari: de 10 a 18.30 h (tornada: parada
pàrquing de la Copa 18.30 h, aprox.)
Inscripcions i pagament: Museu
d'Història de Girona, carrer de la
Força, 27. Tel: 972 222 229
Data límit d’inscripció: 17 de març
Imprescindible reserva prèvia. Places
limitades.
Aquestes activitats es complementen
amb les exposicions que podeu trobar
a l’agenda d’aquest butlletí.
Més informació a www.museuexili.cat.
o bé al telèfon 972 556 533

NOVETATS BIBLIOTECA
ADULTS – CATALÀ

PRIMERA JORNADA DEL
TROFEU HIVERN 2014 NATACIÓ
INTERCLUBS
Més de 150 participants a la
primera jornada del Trofeu Hivern
2014 Natació Interclubs Federats!
El GEN Roses, amb la col·laboració
de la Piscina Municipal de Roses,
l'àrea d'esports de l'Ajuntament de
Roses i de tots els clubs participants
(ACEJ La Jonquera, el CP Flaçà, el
Besalú CN i el CP Sant Joanenc) va
organitzar la primera jornada de la
competició el passat 22 de febrer.
Aquesta constava de 4 estils: braça,
seguida de l'estil lliure, estils i els
relleus. Tots en les diferents
categories i per edats, des de PreBenjamí (nens i nenes nascuts el
2008) fins a la categoria absoluta. Un
dels moments més esperats de la
tarda va ser la finalització amb els
relleus, on es barregen 12 nedadors
per relleu (de club) de les diferents
edats, és a dir que els més petits fan
equip amb els nedadors més grans.
Els 90 podis s'han repartit de la
següent manera:
GEN Roses - 31 podis
ACEJ La Jonquera - 27 podis
Besalú C.N. - 15 podis
C.P. Santjoanenc - 12 podis
C.P. Flaçà - 5 podis

C.AHERN. El moment de la meva vida.(novel·la)
S.ALZAMORA. Dos amics de vint anys.
Alessandro d’AVENIA.Coses que ningú sap.
J.M. BARRIE. Peter Pan. (novel·la juvenil)
Iolanda BATALLÉ. Faré tot el que vulguis.
Mary Higgins CLARK. Caminaré sola.
D.CLOSA. 100 curiositats de la medicina.
Com han de menjar els infants i els
adolescents: aspectes psicosocials i
nutricionals de l’alimentació.
Núria ESPONELLÀ. Una dona d’aigua.
Hallgrímur HELGASON. La dona a 1000º.
BLUE JEANS. No sonrías que me enamoro.
Etgar KERET. De sobte truquen a la porta.
Toni MORRISON. El retorn. (novel·la)
Vicent PARTAL. A un pam de la independència:
com hi arribarem i com la viurem.
Jordi PORTALS. Nebraska. (teatre)
Georges SIMENON. L’home que mirava
passar els trens. (novel·la juvenil)
ADULTS – CASTELLÀ

M.ALBOM. El guardián del tiempo. (novel·la)
Barcelona negra. Edhasa (contes)
Blanca BERLÍN. Guatemala: Ciudad de
Guatemala, Antigua, Cobán, Atitlán, Petén y
más. Anaya Touring (viatges)
I.BETO. La bahía de la luna verde. (novel·la)
Charlene HARRIS. En punto muerto.(novel·la)
Amanda HELSING. La isla prometida.(novel·la)
Ángel INGELMO. Valle del Loira, Bretaña,
Mont-Saint Michel. Gaesa (viatges)
Legislación mercantil básica. Tirant lo
Blanch (dret)
V.MANFREDI. Odiseo: el juramento. (novel·la)
Sergio PARRA. 300 lugares de verdad que
parecen de mentira. MR (viatges)
D.REDONDO. El legado de los huesos.(novel·la)
M.S. ROGER. Unos días para recordar.
Pedro Javier RUIZ. Dalí: sueño y locura.
C.SANTOS. El sueño de las Antillas.(novel·la)
INFANTIL

La Berta es talla els cabells. (3 a 6 anys)
P.BROCAL. El petit Olaf té una idea. (còmic)
Pau CLUA. Súper chistes. (humor)
A.FERNÁNDEZ-LLAMAZARES. Witchilda
Casilda. (anglès per a infants/ lletra lligada)
Gemma LIENAS. La tribu de Camelot: el
fantasma del Liceu. (a partir de 10 anys)
D.McKEE. Elmer y el viento. (3 a 6 anys)
C.SANTOS. Anna Ànec: l’amor és un embolic.
Geronimo STILTON. El anillo de luz. (10 anys)

NOU CURS-GRUP DE
CONVERSA EN CATALÀ
La propera jornada del Trofeu serà al
maig a Girona, però ara per ara, es
pot celebrar l'embranzida que està
agafant una competició que tot just
compleix la seva segona edició i en la
que els clubs organitzadors hi posen
totes les ganes i voluntat per seguir
sumant en l'esport català, des de la
base amb els més petits fins als
esportistes d'elit.
ACEJ Natació

Des de la Regidoria de Benestar Social
d’aquest Ajuntament i amb la voluntat
de continuar treballant per la cohesió i
l’acollida de les persones nouvingudes
al municipi, el proper dia 11 de març
s’inicia a Can Laporta un curs-grup
gratuït de conversa per a dones
immigrades, de 45 hores lectives, a
realitzar dimarts i dijous de 9 a 12 h.
Les persones interessades han de fer
la inscripció a Can Laporta.

AGENDA CULTURAL
 Fins al 30 de març
Exposició: “Manuel Carrasco i
Formiguera. Una vida per la llibertat”
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
 Fins a l’11 de maig
Exposició: "La Retirada. Exilis" de
José María Guerrero Medina
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Més info a: www.museuexili.cat
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
 De l’1 al 27 de març
Exposició: A. FEDERICO, pintura i
escultura
Lloc: Porxos de Can
Laporta
Horari de visita: cada
dia de 17 a 20 h;
dissabte i diumenge també d’11 a 14 h
Inauguració 1 de març a les 18 h
Organitza: Regidoria de Cultura
 Diumenge 2 de març

12 h Concentració als Porxos de
Can Laporta
12.15 h Cercavila de Carnaval
amb els Xanquers, els Grallers i
els Tambors de l’Albera
Recorregut: la rua sortirà dels Porxos i
continuarà pel carrer Major, pl.
Ajuntament, c. Sant Miquel, c. de la
Torre, c. Major, pl. Àrias Comellas i c.
Major fins a la Societat.

13 h Espectacle d’Animació Infantil:
El Pot Petit i la Melmelada Band
Lloc: davant de la Societat
14 h DINAR POPULAR a la Sala
de la Societat, obert a tothom i
gratuït per a qui porti disfressa. Qui
no vagi disfressat, caldrà que
compri un tiquet de 3€. Organitza la
comissió de carnaval 2014.
17 h BALL DE CARNAVAL amb
LASER SHOW
Lloc: Sala de la Societat
A la mitja part hi haurà concurs de
disfresses, amb els següents premis:
* MILLOR DISFRESSA INDIVIDUAL
- infantil i adult
* 6 premis als MILLORS GRUPS
(dues o més persones)
* També premi a la millor carrossa de
la cercavila del matí

Només podran optar als premis
aquelles persones que vagin
disfressades i que es trobin dins la
Sala de la Societat durant la
primera part del ball.

 Divendres 7 de març
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajuntament la Jonquera
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Trobada i dinar de germanor dels
casals de la gent gran de les
comarques gironines. Únicament per a
socis del Casal de l’Avi de la Jonquera.
Sortida a les 8.30 h de la Jonquera. Parada
per esmorzar (inclòs). Visita a la Fageda
d’en Jordà en carruatge. Dinar al restaurant
La Deu, d’Olot, i després ball.

Preu: 30 €
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20 h
Organitza: FATEC
Col·labora: Casal de l’Avi
 Dimarts 11 de març
Xerrada: CATALANS D’ANDALUSIA
PER L’ESTAT PROPI, a càrrec del sr.
Fermí Santamaria, alcalde de Llagostera.
Lloc: Can Laporta (2a planta)
Hora: 17 h
Organitza: CDC la Jonquera
 Diumenge 16 de març
Excursió SADERNES – TALAIXÀ SADERNES
Activitat inclosa en el marc del 32è
aniversari del GAT.
Durada aproximada: 4 h
Un cop acabada l’excursió, els participants
poden quedar-se a dinar al Restaurant de
Sadernes (cal inscripció prèvia).

Per a més informació de l’excursió i
inscripcions per al dinar, tel. 627339579
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
 Divendres 21 de març
CLUB DE FEINA
Hora: de 9 a 10.30 h
Lloc: Can Laporta
Organitza: CCAE i Ajuntament la Jonquera
5è RODAJOC, jocs sense fronteres.
Activitat adreçada als alumnes de 3r i 4t
de primària dels centres d’ensenyament
d’Agullana, Capmany, la Vajol, Sant
Climent Sescebes i la Jonquera.
Lloc: plaça Nova i carrer Major
Hora: de 10 a 16 h
Organitza: Consell Esportiu de l’Alt Empordà
Col.labora: CEIP J.Peñuelas del Río i
Institut de la Jonquera, amb el suport de
la Diputació de Girona

 Dissabte 22 de març
Sortida cultural i commemorativa
75è aniversari fi de la Guerra Civil
Girona - la Jonquera - Elna
Més informació a l’interior del butlletí.

 Del 24 al 28 de març
RECOLLIDA d’estris de casa,
coberts, vidre, llibres, etc., que no
s’utilitzin, però amb possibilitat

d’ús. Tot es vendrà a benefici de la
restauració de l’Església Parroquial,
durant la FIRA DE 2a MÀ dels dies 29 i
30 de març.
Podeu portar els vostres estris a la Sala
de la Societat els dies 24, 25 i 26 de
març, de 10 a 12 h i de 18 a 20 h, i els
dies 27 i 28 de març, de 10 a 12 h
Si ho sol·liciteu, els Amics de Santa Maria us
poden recollir els estris a casa vostra.

Organitza: Amics Santa Maria Jonquera
 Dimecres 26 de març
Excursió:
Museu
del
d’Argentona

Càntir

Sortida a les 7,45 h de l’Institut. Parada
per esmorzar (inclòs). Arribada a
Argentona i vista al Museu del càntir.
Seguirem fins a Mataró on coneixerem la
Fundació Jaume Vilaseca. Després, dinar
a Breda i ball. De tornada, pararem a
Santa Coloma de Farners.

Preu: 44 €
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20
h. Del 3 al 9 de març, reservades als
socis del Casal de l’Avi; a partir del 10
de març, obertes a tothom.

Organitza: Casal de l’Avi
HORA DEL CONTE, a càrrec del
personal de la biblioteca.
Hora: 17 h (gratuït)
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria
 Dissabte 29 de març
SORTEIG DE 4 QUADRES dels
artistes locals Dolors Caballero, Rosa
Casanovas, Ana María García i
Francisca Naranjo, a benefici de la
restauració de l’Església Parroquial
Hora: 18 h

Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca”
Organitza: Amics Santa Maria Jonquera
 Dies 29 i 30 de març
GRAN DESCARREGADA POPULAR.
FIRA DE 2a MÀ.
Horari: dissabte 29 de 18 a 20 h;
diumenge 30 de 10 a 13 h
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca”
Organitza: Amics Santa Maria Jonquera
 Diumenge 30 de març
JORNADA PORTES OBERTES MUME
Entrada gratuïta de 10 a 14 h.
11 h VISITA GUIADA GRATUÏTA
Cal reservar lloc trucant al 972556533 o
a l’adreça info@museuexili.cat.
Organitza: Museu Memorial de l’Exili

 Del 25 al 30 de maig
Viatge: La Mancha, la ruta del Quixot
6 dies / 5 nits durant els que visitarem
Campo de Criptana, El Toboso,
Valdepeñas, Almagro, Villanueva de los
Infantes; les Lagunas de Ruidera; San
Carlos del Valle, i Ciudad Real.

Preu: 395 € (tot inclòs)
Suplement Habitació individual: 125 €
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20
h. Del 24 al 30 de març, reservades als
socis del Casal de l’Avi; a partir del 31
de març, obertes a tothom.

L’import del viatge es pot fer efectiu en
dos terminis.

Organitza: Casal de l’Avi

AGENDA ESPORTIVA
FUTBOL
Dissabte 8 de març
16 h – Juvenil 2a divisió
UE LA JONQUERA A – FIGUERES UE C
Diumenge 9 de març
12 h – Infantil 2a divisió
UE LA JONQUERA A – ESPLAIS CF A
Dissabte 15 de març
16 h – Cadet 2a divisió
UE LA JONQUERA A – VILAMALLA FC A
Diumenge 16 de març
12 h – Aleví 2a divisió
UE LA JONQUERA A – PALAU
SAVERDERA CD A
16.30 h – 1a Catalana
UE LA JONQUERA A – UNIFICACION LLEFIA
Dissabte 22 de març
16 h – Juvenil 2a divisió
UE LA JONQUERA A – NAVATA CF A
Diumenge 23 de març
12 h – Infantil 2a divisió
UE LA JONQUERA A – BASE ROSES CF B
Dissabte 29 de març
16 h – Cadet 2a divisió
UE LA JONQUERA A – PORTBOU CE A
Diumenge 30 de març
12 h – Aleví 2a divisió
UE LA JONQUERA A – LLANÇÀ CE B
16.45 h – 1a Catalana
UE LA JONQUERA A – VILASSAR DALT
HOQUEI
Dissabte 1 de març
16.30 h – Benjamí B
CP JONQUERENC – CPH OLOT
17.30 h – Benjamí A
CP JONQUERENC – FD CASSANENC
Dissabte 15 de març
17.30 h – Benjamí A
CP JONQUERENC – CH LLORET
18.30 h – Infantil
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL
Dissabte 22 de març
16.30 h – Benjamí B
CP JONQUERENC – EH LA VINYA
18.30 h - Infantil
CP JONQUERENC – HC RIPOLL
18.30 h - Aleví
CP JONQUERENC – CP VIC
19.30 h – 2a Catalana femení
CP JONQUERENC – FD CASSANENC
19.30 h – 2a Catalana masculí
CP JONQUERENC – CP CALDES
Dissabte 29 de març
17.30 h – Benjamí A
CP JONQUERENC – GEiEG
PATINATGE
Dissabte 8 de març (tot el dia)
PROVES FEDERACIÓ INICIACIÓ A
TENNIS TAULA
Divendres 14 de març
21h CTT L'Albera - TT Tramuntana Ghibaudi
Divendres 21 de març
21h CTT L'Albera - CTT Vilablareix + cub
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