INFORMACIÓ SOBRE ELS
PLANS D’OCUPACIÓ
Recentment
l’Ajuntament
de
la
Jonquera s’ha beneficiat de dos plans
d’ocupació del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
Un Pla per a la contractació de 12
persones per fer front a les destrosses
ocasionades per les nevades del mes
de març i un Pla per a la contractació de
7 persones per a tasques de millora
dels equipaments municipals, que
inclou obres a la zona esportiva, CEIP
Josep Peñuelas, Biblioteca, Can
Laporta, Llar d’Infants, etc.
El Pla Especial de 12 persones per fer
front a les destrosses de les nevades,
es va portar a terme els mesos de juny i
juliol, sota la direcció del Tècnic Forestal
sr. Xavier Laporta, i ha comportat la
neteja del perímetre urbà, entre la
duana i l’avinguda 6 d’octubre, i alguns
camins veïnals de l’entorn del municipi.
El Pla per a tasques de millora
d’equipaments municipals s’ha iniciat el
mes de juliol i durarà fins a finals de
desembre.
A part de constatar el benefici que
comporta pel municipi l’obtenció
d’aquestes ajudes per a la contractació
de persones en situació d’atur, també
s’ha millorat la seguretat de la zona
urbana contra les possibles incendis
forestals, i alhora es milloraran alguns
equipaments municipals.
Com a alcalde m’interessa aclarir com
funcionen aquests plans d’ocupació i
quines persones podem contractar per
a l’obtenció de les subvencions
corresponents. Han de ser persones
desocupades, inscrites al SOC com a
demandants d’ocupació com a mínim 6
mesos, i que no rebin prestació i/o
subsidi d’atur o els falti un mes per
exhaurir-la, en el moment de la
presentació de l’oferta d’ocupació, i no
hagin participat en projectes del
programa de plans d’ocupació iniciats
els anys 2008 i 2009.
Tenen preferència els treballadors o
treballadores que han participat en
accions formatives, joves de fins a 30

anys o amb discapacitat i altres
col·lectius en situació de risc d’exclusió
social.
L’Ajuntament ha triat els treballadors a
contractar d’una llista de persones,
facilitada pel SOC, que reunien aquests
requisits. Evidentment hem prioritzat els
empadronats a la Jonquera que
complissin els perfils pels llocs de
treball a ocupar.
Com a alcalde, penso que és necessari
fer aquests aclariments, ja que s’han
aixecat veus criticant que hem
contractat personal d’altres municipis i
hem deixat persones de la població
sense la possibilitat d’incorporar-se a
aquests plans d’ocupació. Si alguna
persona de la població s’ha quedat fora
d’aquests plans, puc assegurar que no
complia algun dels requisits de l’ordre
84/2010 de 22 de febrer, per la qual
s’estableixen les bases reguladores i la
convocatòria per a la concessió de
subvencions a entitats locals per a la
realització de plans extraordinaris
d’ocupació locals.
Podem assegurar que hem contractat
a tots els treballadors de la Jonquera
que complien els perfils demanats,
inclosos a les llistes que ens ha
presentat el SOC. No podíem contractar
persones que no hi fossin. Com a
Administració Local, receptora de
subvencions que convoca la Generalitat
o
l’Estat,
hem
de
complir
escrupolosament
les
normes
establertes.

ACTIVITATS AL MUME
Durant aquest estiu, per mitjà d’una
col·laboració amb el Museu d’Història
de Catalunya, s’ha pogut veure al
MUME, una col·lecció molt interessant
de fotografies sobre la Primera Guerra
Mundial. El mes de setembre, suposa
continuar
amb
la
programació
d’exposicions temporals i, alhora, la
represa
d’altres
activitats
com
conferències, recitals o visites guiades.
En primer lloc, el dia 5 de setembre,
a partir de les 10 h, Salomó
Marquès, professor de la Universitat
de Girona i membre del Consell
Assessor i Científic del MUME, i
Jordi Font, director del mateix, faran
una visita guiada per les sales del
museu i tot seguit encapçalaran una
sortida fins al Coll de Lli de la Vajol.
El trajecte es farà en autobús. Aquesta
activitat, que és gratuïta, forma part del
programa d’activitats “Mirades d’un
passat present”, que coordina i
desenvolupa el Memorial Democràtic a
les comarques de Girona entre els
mesos de juny i desembre de 2010.
Per participar en aquesta activitat, cal
confirmar l’assistència.
Durant la setmana següent, i en
coincidència amb la Festa Major, el
MUME inaugurarà l’exposició “L’exili
com a herència”, de Jordi i Josep
Bartolí.

Aquests Plans d’Ocupació seran molt
positius
pel
municipi
ja
que
rehabilitarem, pintarem i millorarem
molts espais públics, com les Escoles,
Can Laporta, la Biblioteca, la Llar
d’infants i la zona esportiva, assumint
exclusivament el cost dels materials.
Com que les accions municipals mai es
fan a gust de tothom, per evitar mals
entesos i crítiques interessades, m’ha
semblat útil informar a la població de les
característiques
d’aquests
plans
d’ocupació, amb les seves limitacions i
els seus beneficis.
Jordi Cabezas
Alcalde

L’exposició, organitzada amb la
col·laboració del Museu Memorial de
Ribesaltes/Consell
General
dels

Pirineus Orientals, aplega un conjunt
de fotografies actuals de Jordi Bartolí
que es combinen amb reproduccions
d’alguns dibuixos de Josep Bartolí
realitzats entre 1939 i 1942.
Així mateix, el MUME aquest any torna
a organitzar una jornada al voltant dels
escriptors catalans a l’exili. L’any
passat es va iniciar el cicle amb la
figura d’Agustí Bartra. Enguany, el
cicle La paraula a l’exili estarà
dedicat al gran poeta Carles Riba.
Amb el títol d’Aurores creixeu!,
l’acte, que tindrà lloc el dia 10 de
setembre, comptarà amb diverses
participacions. D’una banda, la poeta i
assagista Vinyet Panyella farà una
introducció a la vida i obra de Carles
Riba i, tot seguit, els actors David
Planas i Meritxell Yanes portaran a
terme un recital poètic de la obra més
emblemàtica de Carles Riba realitzada
a l’exili, Les elegies de Bierville. De
l’altra, en el tram final de l’acte, la coral
Els Jonquets de l’Escola Municipal de
Música de la Jonquera, dirigida per
Quim Mandado, interpretarà alguns
poemes de Carles Riba i Clementina
Arderiu. La paraula a l’exili (II), que
compta
aquest
any
amb
la
col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes, és un projecte ideat
pel poeta empordanès Roger CostaPau i el director del MUME , Jordi Font,
que té com a principal objectiu donar a
conèixer el gran valor testimonial i
artístic de l’obra literària realitzada a
l’exili per diversos escriptors catalans.
Alhora, és també un acte d’homenatge
i commemoració.
El MUME també està col·laborant
estretament en l’organització del
70è aniversari de la mort del filòsof
alemany Walter Benjamin que tindrà
lloc a Portbou entre el 17 i el 26. Dins
d’aquesta commemoració destaca la
celebració del Col·loqui Internacional
Walter Benjamin durant els dies 24, 25
i 26 de setembre. Finalment, ja a inicis
d’octubre, en concret el dia 2 a les 18h,
tindrà lloc al MUME una taula rodona
al voltant de “La salvaguarda del
patrimoni artístic espanyol i català, i el
seu pas per l’Alt empordà, durant la
Guerra Civil, que comptarà amb la
participació
d’Arturo
Colorado,
historiador i comissari de l’exposició
“Art Salvat”, Jordi Guixé, historiador i
cap de projectes del Memorial
Democràtic, i Josep Playà, periodista
de La Vanguardia. Aquesta activitat es
realitza amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Figueres i el Museu de
l’Empordà i forma part de l’exposició
“Art salvat” que es pot veure fins al 17
d’octubre al Castell de Sant Ferran de
Figueres.

Degut a que el dia 8 cau en dimecres i
que fem coses els cap de setmana
anterior i posterior sembla que la festa
dura molts dies, hem intentat que els
actes programats siguin populars i
esportius, de baix cost, ja que el
pressupost és més reduït que en anys
anteriors. Amb l’esforç de tots (entitats,
ciutadania
i
ajuntament),
hem
aconseguit programar una Festa Major
molt participativa, amb concerts i balls
de qualitat, molts actes populars i de
carrer i amb menys pressupost, que era
el nostre objectiu.
Esperem que us agradi i que en gaudim
tots plegats.
Bona Festa Major!
Jordi Cabezas
Alcalde

PROGRAMA D’ACTES
BONA FESTA MAJOR!
A la Jonquera celebrem l’acabament de
l’estiu i l’inici del curs escolar amb uns
dies de festa i gatzara que la tradició ha
fet coincidir. La Festa Major de la
Jonquera, festa de les Marededéus
Trobades, es celebra tradicionalment el
dia 8 de setembre, tot i que nosaltres
sempre l’allarguem uns dies abans i uns
després, el dia 8 sempre és el dia de
Festa Grossa.
Diem que la Festa Major és un dia per
retrobar els amics, seguir els actes
organitzats, seure a les terrasses dels
bars del carrer Major i gaudir de les
cercaviles i actes de carrer, ballar, fer
cultura amb les exposicions i concerts,
fer poble, integrar els nouvinguts als
nostres costums i tradicions, i aquest
any a més a més tenim un nou element,
un valor afegit que voldria ressaltar en
la meva salutació: al llarg de tot l’any,
des del Centre Cultural de Can Laporta,
amb el suport econòmic de la
Generalitat de Catalunya i, coordinats
per la Fundació Pere Tarrés, s’han
programat un seguit de tallers
anomenats “Tallers per la Festa”, en els
que ha participat molta gent i entitats de
la població amb ganes de fer que la
nostra Festa Major tingui un toc
especial. S’han fet tallers de malabars
de foc, jocs tradicionals, vestits pels
xanquers, clown, ball de la marratxa, i el
taller de domassos, que ens sorprendrà
molt agradablement i del que gaudirem
aquesta festa, especialment el dia 11 de
setembre, amb la seva exposició a
molts balcons de la Jonquera.
Vull aprofitar aquesta salutació per
agrair a totes les persones que han
participat i treballat de valent en els
“Tallers per la Festa”, tant a nivell
particular com en nom de les entitats de
la Vila. És d’agrair i reconèixer el treball
silent i continuat que s’ha fet al llarg de
l’any per aconseguir una Festa Major i
un 11 de setembre mes lluït, participatiu
i popular. Gràcies!

Dissabte 4 de setembre
15.30 h - CAMPIONAT DE BUTIFARRA
Lloc: Cafè de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
(inscripcions a partir de les 15 h)
Organitza: Societat de Caçadors
Diumenge 5 de setembre
XIXa FESTA DE L’ESPORT

Dimarts 7 de setembre
17.00 h - AUDICIÓ DE SARDANES
amb la Cobla Vila de la Jonquera
Lloc: carrer Bosch de la Trinxeria,
davant de Can Laporta
19.00 h - INAUGURACIÓ de les
EXPOSICIONS:
Cursos de Can Laporta
(manualitats gent gran i punta de coixí)
XIè Concurs fotogràfic de l’Albera
25 anys del rodatge de “El caballero
del Dragón” a Requesens (material de
la col·lecció de Lluís Benejam amb la
col·laboració
del
Casino
Menestral
Figuerenc)

Lloc: Can Laporta
20.00 h - CERCAVILA – CIRC DE
CARRER, “Pista que vinc!” de la
companyia Tot Circ

Recorregut: Porxos de Can Laporta,
carrer Major i plaça de l’Ajuntament
22.30 h - HAVANERES amb el grup
Cremat de Garbí
Lloc: plaça Nova
23.00 h – SESSIÓ DJ amb Dj Rider, Dj
Còsmic i DJ Ferron
Lloc: sala de la Societat
Dimecres 8 de setembre
08.30 h - CERCAVILA amb els
Trabucaires de l’Albera
Recorregut: carrers de la vila
10.45 h - “PASSACARRERS” amb la
Cobla Vila de la Jonquera
Recorregut: plaça de l’Ajuntament,
carrer Major, Església
11.00 h - OFICI SOLEMNE amb
l’Orfeó Jonquerenc
12.15 h - Tres SARDANES i VERMUT
POPULAR amb la Cobla Vila de la
Jonquera
Lloc: plaça Nova
18.00
h
INAUGURACIÓ
de
l’EXPOSICIÓ de FOTOGRAFIES i
DIBUIXOS, “L’exili com a herència”,
de Jordi Bartolí i Josep Bartolí
Lloc: Museu Memorial de l’Exili
18.30 h - CERCAVILA de Festa Major
amb en Julià i la Llúcia (els gegants
de la Jonquera), els Xanquers i els
Tambors de l’Albera
Recorregut: sala de la Societat, carrer
Major i plaça de l’Ajuntament
19.00 h - CONCERT DE FESTA
MAJOR i tot seguit BALL amb
l’Orquestra Nueva Etapa
Lloc: plaça Nova
Dijous 9 de setembre
17.30 h - XERINGADA per als més
menuts
Lloc: zona del riu, davant plaça Nova
Organitza: AMPA Josep Peñuelas del Río
17.30 h - AUDICIÓ DE SARDANES
amb la Cobla Vila de la Jonquera
Lloc: carrer Major, davant la Sala de la
Societat
20.00 h - AUDIOVISUALS: “Buscant el
cim” i “Riu avall”, presentats per
l’expedició de les comarques gironines
del 2009 al Broad Peak (situat a la
serralada del Karakorum, al Pakistan).
Lloc: Porxos de Can Laporta
22.30 h - ESPECTACLE i ANIMACIÓ
DE BALL, a càrrec de l’Escola de Ball
Ballem Junts
A continuació, actuació de la
DISCOMÒBIL Platja d’Aro
Lloc: plaça Nova
Divendres 10 de setembre
18.00 h - TITELLES INFANTILS amb
l’espectacle “El conte de la Lletera”
de la companyia Xip Xap
Lloc: Porxos de Can Laporta
19.00 h - CONFERÈNCIA I RECITAL
POÈTIC, “Carles Riba: Aurores
Creixeu ! La Paraula de l’Exili (II)”,
amb la participació de la coral els
Jonquets (Escola Municipal de

Música de la Jonquera), dirigida per
Quim Mandado
Lloc: Museu Memorial de l’Exili
23.00 h - BALL amb l’Orquestra Junior’s
Lloc: plaça Nova
Dissabte 11 de setembre
10.00 h - TRABUCADA pel carrer
Major, amb els Trabucaires de
l’Albera
11.00 h - CERCAVILA DE LA
SENYERA, amb els Xanquers i els
Tambors de l’Albera
Sortida de la plaça de l’Ajuntament
12.00 h - ACTE INSTITUCIONAL de la
Diada de Catalunya amb l’Orfeó
Jonquerenc
Lloc: Museu Memorial de l’Exili
13.00 h - Tres SARDANES amb la
Cobla Vila de la Jonquera
Lloc: plaça Nova
14.00 h - ARROSSADA POPULAR
Lloc: plaça Nova
Venta de tiquets (5€) durant els dies de
la Festa Major al bar de la Festa Major,
Cafè d’Avall, Cafè la Societat i Can
Laporta
16.00 h - TALLERS: truc, xanques i
sardanes
Lloc: plaça Nova
18.00 h - XOCOLATADA per als més
petits
Lloc: plaça Nova
18.30 h - SARDANES amb la Cobla
Vila de la Jonquera
A continuació, mostra del Ball de la
Marratxa a càrrec de les persones
que han participat en el programa
“Tallers per la Festa”
Lloc: plaça Nova
22.30 h - CORREFOC amb els Diables
i Bruixes del Riberal (Bao –
Catalunya Nord), la Diabòlica de
Morvedre (Sagunt – País Valencià) i
els Diables de l’Albera (la Jonquera)
Recorregut: plaça de l’Ajuntament,
carrer Major fins al Giravolt, carrer
Alzines, pujada de’n De l’Hom, plaça
Àrias Comellas, carrer Àrias Comellas i
passeig del riu.
23.30 h - NIT DE MÚSICA CATALANA
amb el grup Pastorets Rock (aquest
conjunt lleidatà basa el seu repertori en
els temes més coneguts del cançoner
català adaptant-los als ritmes més
actuals i moderns). A continuació
actuació del Punxa Discos “Caganer”
Lloc: plaça Nova
Diumenge 12 de setembre
09.00 h - XXa FIRA D’ARTESANIA i
PRODUCTES NATURALS
Lloc: carrer Major (tot el dia)
Organitza: GAT (Grup d’Art i Treball)
10.00 h - VIIa TROBADA DE
PUNTAIRES
Lloc: carrer Major (durant el matí)
11.00
h
“L’ANIMALADA”:
instal·lació lúdica de jocs de gran
format de la Cia. Katakrak
Lloc: plaça Àrias Comellas

12.00 h - TEATRE DE CARRER amb la
companyia Fadunito i el seu
espectacle “La Gran Família”
Recorregut: carrer Major
17.00 h - JOCS DE CUCANYA amb la
Creu Roja
Lloc: plaça Nova
18.00 h - CONCERT DE MÚSICA:
“Sinatra Íntim”, amb l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà i la veu de
Xavier Piqué
Lloc: sala de la Societat
(entrada lliure / aforament limitat)
21.00 h - CORREFOC amb la Colla
Infantil dels Diables de l’Albera
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer
Major fins a plaça Àrias Comellas, carrer
Àrias Comellas i passeig del riu.

Dissabte 18 de setembre
23.00 h - CONCERT DE ROCK amb
els grups: Hotel Overlook, Neurotic
Hell i Porqué Vivir
Lloc: sala de la Societat
Organitza: regidoria de Joventut i JAC
(Joventut Albera Canyera)
Nota: la regidoria de Cultura i Festes de
l’Ajuntament de la Jonquera, responsable de
l’organització dels actes, es reserva el dret de
modificar aquesta programació si causes
imprevistes obliguessin a fer-ho.

NOVETATS BIBLIOTECA
ADULTS
Pius ALIBEK. Arrels nòmades.
M. CARRANZA. Paraules emmetzinades.
Rosa M. COLOM. La mort de l’escriptor.
Albert ESPINOSA. Tot el que podríem
haver estat tu i jo si no fóssim tu i jo.
Albert GURT. Un centurió a Emporiae.
Camilla LÄCKBERG. Crim en directe.
Jhumpa LAHIRI. Una terra estranya.
E. MOLINER. No hi ha terceres persones.
Marie NDIAYE. Tres dones fortes.
G. PERNAU. A la Xina amb bicicleta.
Joan PONS. La casa de gel.
Chris WOODING. Maldat.
CASTELLÀ/ANGLÈS

G. COOPER. La biblioteca de los muertos.
K. JACOBS. El club de los viernes se
reúne de nuevo.
Guillaume MUSSO. ¿Qué sería yo sin ti?
Andrew NICOLL. El buen alcalde.
Daniel STULIN. Conspiración Octopus.
Alberto VÁZQUEZ-FIGUEROA. Garoé.

INFANTILS
P. ALAPONT. Mitjacua i la sargantana del mar.
S. PENNYPACKER. La nena dels pardals.
J. PRATS. El cas de l’hipopòtam segrestat.

ALTRES
DVD: Carne trémula / Corazón de tinta /
Crank / Grandes enigmas de la Humanidad
(10 dvds) / El Mago de Oz / Ocean’s eleven
/ Toopy y Binoo: El gran desfile

PARTICIPACIÓ DE LES
ENTITATS JONQUERENQUES
ALS TALLERS PER LA FESTA
L’estiu de 2008, el Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya va presentar
als ajuntaments de la demarcació de
Girona el programa Tallers per la Festa.
A grans trets, Tallers per la Festa ofereix
un conjunt d'eines dirigides a fer possible
un projecte de creació, recuperació,
millora o actualització d'una festa o
element festiu d'un municipi o comunitat.
L’Ajuntament informa d’aquesta proposta
a representats de diverses entitats de la
nostra vila. L’activitat fou ben rebuda i
ben aviat sorgiren dues iniciatives: d’una
banda, viure AL CARRER l’onze de
setembre (recuperar la DIADA com a tal:
Diada / Jornada amb actes de tradició
catalana que es desenvolupen al carrer);
d’altra banda, incloure durant els actes
de la jornada el Ball de la Marratxa.
Doncs bé, des de la tardor de 2008 un
munt de persones (algunes d’elles
membres d’entitats, d’altres a títol
individual) han estat treballant de valent,
dedicant bona part del seu temps a
organitzar els actes del proper 11 de
setembre. En total s’han fet 9 tallers:
malabars, malabars de foc, clown,
estructures
gegants
d’espuma,
percussió, jocs tradicionals, vestuari i
domassos, Ball de la Marratxa i direcció
de festa.

L’onze de setembre de l’any passat es
va posar en pràctica part del programa
que es desenvoluparà properament
(cercavila de la senyera, trabucada,
arrossada, tallers,...).
Enguany arribarem a completar els
actes de la Diada amb dos elements
d’especial rellevància: podrem gaudir
durant la jornada (i per extensió durant
la Festa Major) dels domassos que
lluiran alguns dels balcons dels edificis
més significatius del casc antic de la
Jonquera. Tots aquests domassos els
han fet veïns i veïnes nostres,
jonquerencs i jonquerenques, que
dedicant-hi moltes hores, ganes i
paciència, han aportat el seu gra de
sorra a fer del proper 11 de setembre
una jornada festiva especial.
L’altre element serà la mostra del Ball
de la Marratxa que faran totes aquelles
persones que durant setmanes (des de
juny) han estat assajant per poder-lo
ballar durant la jornada. Serà un bon
moment per mostrar-lo a la gent que
n’ha sentit parlar i que no l’ha vist o bé
se’n recorden vagament.
Serveixin
aquestes
línies
per
encomanar-vos a participar dels actes
de la Diada de l’onze de setembre així
com per felicitar a tothom que ha fet
possible la participació de la vila de la
Jonquera al programa Tallers per la
Festa. Enhorabona a totes i tots! Bona
Diada!

BEQUES PER A JOVES
Beques per a la realització de
pràctiques en
empreses
o
institucions a l’estranger.
Els joves amb estudis universitaris
o, de cicles formatius de grau
superior en comerç exterior poden
fer pràctiques en empreses o
institucions a l’estranger. Amb
aquestes
beques
adquireixen
experiència,
alhora
que
s’especialitzen en diversos àmbits,
com
la
gestió
comercial
internacional, la innovació, la
transferència tecnològica i la
cooperació entre països.
Presentació de sol·licituds des
del 7 d’abril fins al 26 de
novembre de 2010.
Podeu trobar més informació a:
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/aj
uts-financament/ajuts-2010/beca/
Informem que, per motius d’organització
de la Festa Major, l’Oficina de Gestió
Cultural romandrà tancada del 6 al 10
de setembre. Us recordem que, dilluns
dia 13 de setembre, el Centre Cultural
de l’Albera “Can Laporta” obrirà l’atenció
al públic en horari d’hivern, les tardes de
dilluns a divendres de 16 a 20 h.

INFORMACIÓ ÀREA ESPORTS
El passat dia 9 d’agost, nens i nenes de
la vila de la Jonquera varen fer una
sortida amb autobús al Parc Aquàtic
“Aquabrava” de Roses, molt divertida
per a tots els assistents.

El dia 5 de setembre se celebrarà, com
ja es tradició a la Jonquera, la XIXa
Festa de l’Esport. Durant tot el dia es
realitzaran
tot
tipus
d’activitats
esportives organitzades per totes les
entitats esportives de la vila i l’àrea
d’esports de l’Ajuntament, a la zona
esportiva. Al finalitzar la festa es durà a
terme l’entrega dels premis a tots els
esportistes jonquerencs destacats de la
temporada 2009-2010. (més informació
a l’interior).
Sergi Aznar
Àrea d’Esports

AGENDA CULTURAL
 Diumenge 5 de setembre
VISITA GUIADA I SORTIDA FINS AL
COLL DE LLI DE LA VAJOL
(més informació a la primera plana)
 Dimecres 22 de setembre
DONACIÓ DE SANG
Lloc: Sala polivalent IES la Jonquera
Hora: de 18 a 21 h
Organitza: Germandat Donadors Sang
 Dimecres 29 de setembre
L’HORA DEL CONTE, a càrrec del
personal de la biblioteca. No hi faltis!
Lloc: Biblioteca Carles Bosch Trinxeria
Hora: 17.30 a 18.30 h (gratuït)
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria

AGENDA ESPORTIVA
FUTBOL
1a Territorial
Diumenge 12 de setembre a les 17 h
UE LA JONQUERA – CALDES
Diumenge 26 de setembre a les 16.30 h
UE LA JONQUERA - LLORET
3a Territorial
Dissabte 18 de setembre a les 16.45 h
UE LA JONQUERA - VILAFANT
HOQUEI
Prebenjamí GR D
Dissabte 25 de setembre a les 18 h
CP JONQUERENC – HOQUEI CLUB SALT
Aleví 17
Dissabte 25 de setembre
CP JONQUERENC–FOMENT D CASSANENC
1a Catalana Femení
Dissabte 18 de setembre
CP JONQUERENC – CLUB HOQUEI LLORET
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