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Editorial

> I a ells, qui els sanciona?
Mossos d’Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía, Guàrdia Civil i Policia Local: aquestes
són les quatre policies que diàriament veiem
patrullar pels carrers de la Jonquera. Encara
hi podríem fer constar la Gendarmerie i és
que amb freqüència podem veure els seus
vehicles davant la Comissaria del CNP.
Tots aquests cossos policials vetllen per la
nostra seguretat i, quan és necessari, fan
complir les lleis estatals, autonòmiques, o
normatives municipals. Per aquest motiu tots
hem rebut, alguns més i altres menys, algun
avís i també alguna sanció per part d’un o altre cos policial. Res a dir, és correcte, fan la
seva feina i no hi ha cap objecció si la sanció
es deu a una causa objectiva i amb el mateix
criteri per a tothom. Cal dir que els agents
d’aquests cossos són, llevat d’algun cas, professionals molt correctes.
Ara bé, ja fa temps que en aquest mitjà de
comunicació alguns jonquerencs ens hi han
fet arribar algunes observacions sobre els
cossos policials. En alguns casos ens han
enviat fotografies com les que reproduïm a
la portada d’aquesta revista: són vehicles
policials que, sense portar activats els llums
d’emergència, mantenen actituds reprobables cívicament. Si això ho fan és perquè en-

tre els cossos policials tampoc no es retreuen
conductes inapropiades i menys encara es
fan servir butlletins sancionadors. Sovint fan
la vista grossa, o bé s’excusen per l’atribució
de competències o algun altre motiu.
Creiem que ja va sent hora que els cossos
policials accentuin pulcritud en les seves
accions en el dia a dia: això és respectant
les zones de pas de vianants, les zones
d’aparcament regulades com a zona blava,
les d’estacionament per a persones amb
minusvalies o el respecte per les zones de
càrrega i descàrrega destinades a transportistes.
En una conjuntura en la que vivim moments
de resignació per la corrupció política i la situació econòmica, i per això mateix sensibles
als greuges comparatius, hem d’exigir que
els qui han de donar més exemple que ningú altre a l’hora de complir lleis i normatives
ho facin mantenint una actitud exemplar. En
cas contrari, amb quina credibilitat podem els
ciutadans acceptar una sanció malgrat pugui
estar ben posada?
1 de desembre de 2014

• Fotografies de portada: 1 - Vehicle de Mossos aparcat sobre pas de vianants sense llums
d’emergència. 2 - Vehicles del CNP ocupant zones grogues de càrrega i descàrrega per
una banda i ocupant zones blaves sense els corresponents tiquets. 3 - Vehicles del CNP en
zona de càrrega i descàrrega al mateix centre del carrer Major, obligant els transportistes a
fer la feina en el pas de vianants. 4 - Vehicle de la Guàrdia Civil ocupant un espai reservat a
conductors minusvàlids davant Supermercat L’Esclat. 5 - Vehicle del CNP ocupant una zona
groga i el carril de circulació sentit nord. 6 - Vehicle de la Guàrdia Civil ocupant un espai
reservat a conductors minusvàlids al carrer Major.

1 de novembre de 2014
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> Lliurament de premis del XV Concurs de fotografies de l’Albera
El divendres 31 d’octubre es va fer el lliurament de premis del XV Concurs Fotogràfic
de l’Albera. L’acte va tenir lloc a l’Oficina
d’Informació del PNIN de l’Albera de la Jonquera.
En aquesta edició del concurs, hi han participat un total de 34 fotografies de 14 autors.
El jurat, format per professionals de la fotografia i coneixedors de l’Albera, reunit uns
dies abans, va acordar el següent veredicte:
1r premi (trofeu i 150 €), a la fotografia “Ca-

vallerisses”, de Miquel Pons Bassas.
2n premi (trofeu i 100 €), a la fotografia
“Camí”, de Daniel Arenas Pintado.
3r premi (trofeu i 50 €), a la fotografia “Vaca
fagina a l’ombra del faig”, de Jordi Cabezas
Llobet.
Finalment, el premi al vot popular (trofeu
gentilesa de Falgués Fotografia) també va
ser per a la instantània “Camí”, de Daniel
Arenas Cintado i l’accèsit al jonquerenc millor classificat (trofeu gentilesa de Foto Estu-

di Albera) per a la fotografia “Vaca fagina a
l’ombra del faig”, de Jordi Cabezas Llobet.
Els premis van estar lliurats per l’alcaldessa
de la Jonquera, senyora Sònia Martínez Juli i
la regidora de Cultura, senyora Anna Vera de
la Torre, les dues empreses col·laboradores
i membres del jurat.
Properament, la mostra es trobarà exposada a l’Oficina del Paratge de l’Albera a Espolla, lloc on la podreu visitar.

• A l’esquerra el Jurat i premiats del XV Concurs de fotografies de l’Albera. A la dreta Imatge premiada
amb el primer premi © Miquel Pons Bassas

> La IV Cursa de la Dona es posa en marxa
La vesprada del 29 de novembre, en uns Porxos de Can Laporta plens a vessar, es va fer la presentació de la que serà la IV edició de La Cursa de la Dona
a La Jonquera, organitzada pel Centre Excursionista Jonquerenc i la Fundació
Oncolliga Girona. La presentació de la nova edició es va fer amb quatre ponents, entre ells la doctora jonquerenca Ana Isart, traumatòloga de l’Hospital
Universitari Quiron-Dexeus (ICATME) de Barcelona; Anna Caula, exentrenadora de l’Uni Girona i Medalla d’or amb la selecció absoluta als europeus de
bàsquet els anys 2012 i 2013; el Dr. Josep Domingo Fontanet, màxim responsable com a clínic de l’Hospital de Figueres, especialista en cirurgia general
i aparell digestiu; la Dra Maria Antonia Bonany i la presidenta de la Fundació
Oncolliga de Girona, Lluis Ferré.
La Cursa de la Dona se celebra el darrer diumenge de l’any en un recorregut
urbà de 5 quilòmetres pels carrers de la vila. L’any passat hi van participar 335
inscrits que d’aquesta manera van col·laborar directament en l’ajuda econòmica als malalts de càncer de Girona. Des de l’organització es vol agrair la
col·laboració econòmica dels espònsors, establiments comercials, Policia Local, Mossos d’Esquadra, Ajuntament i als col·laboradors directes del dia de la
cursa.
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• La presentació es va fer al Porxos de Can Laporta la vesprada del 29 de novembre (Foto J.R.)
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> Actes previs i Resultats del 9-N a la
Jonquera
Els dies previs a la celebració de la consulta
participativa la Jonquera va ser l’escenari de
nombroses activitats relacionades.
Dimarts 4 de novembre
Es va celebrar, a la vesprada, una reunió
dels representants i coordinadors locals de
l’Alt Empordà de l’ANC. En aquesta reunió,
en la que hi havia representants de 60 pobles de la comarca, es va analitzar la situació actual del procés i la situació i dificultats
que podrien sorgir a cada municipi. Aquesta reunió, que va omplir els porxos de Can
Laporta, va servir per coordinar esforços
i accions de cara a incentivar al màxim la
participació dels empordanesos en les votacions del 9N.
Dijous 6 de novembre
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de la
Jonquera va escollir la Torre del Serrat de
la Plaça, coneguda més popularment com la
torre carlina, per fer una acció ‘contundent’ i
embolcallar-la de color groc.

• Preparatius del “procés participatiu” a Can Laporta © Infojonquera.cat

dividual aquell matí a la Sala de Plens del
consistori jonquerenc.

tificació del referèndum del nou Estatut de
Catalunya.

Divendres 7 de novembre

Diumenge 9 de novembre

Els resultats van ser:

L’Ajuntament de la Jonquera feia constar,
per mitjà d’un acte institucional de signatura
per part dels regidors republicans i convergents, que la Jonquera s’adheria a la denúncia “internacional” contra la vulneració del
dret a decidir del poble català. A la signatura
hi van participar els regidors de CIU i ERC
i es va realitzar en un acte de signatura in-

Les portes de l’institut IES de la Jonquera
obrien puntuals i amb normalitat a les 9.00
del matí amb una cua de desenes de votants
que ja esperaven a la porta. Normalitat.
Les dades de participació del 9-N a la Jonquera van superar en participació el referèndum de la Constitució de la Unió Europea
però van quedar a només 25 vots de la ra-

Nombre de votants: 802
Han votat SI / Si: 637 (79,4%)
Han Votat SI / NO: 72 (9,0%)
Han votat NO: 31 (3,9%)
Han votat només SI: 13 (1,6%)
En blanc: 8 (1%)
Altres: 41 (5,1%)
Dades amb el 100% escrutat
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> Actes previs i resultats del 9-N

• La Jonquera

• Cues a primera hora a l’IES de la Jonquera © Infojonquera.cat

Consulta/Referèndum

CENS

VOTS

SI

802

S/SI SI/NO o NO
Catalunya ha de ser un
Estat? Novembre 2014

NO
Si/Si 637
Si/No 72
Si/ 13

BLANCS NULS

31

8

41

SI o NO
Independència
(Popular) Desembre 2009

2.602

547

468

55

20

4

SI o NO
Nou Estatut de
Catalunya (Oficial)
Juny 2006

1.776

828

578

178

64

8

SI o NO
Constitució
europea (Oficial)
Febrer 2005

1.796

778

434

283

54

7

Carrer Nord, 22
Tel. (00.34) 972 55 44 36
17700 LA JONQUERA
www.aduanerallorente.com
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> Recollida solidària de
joguines a la Jonquera
L’Ajuntament de la Jonquera organitza la
recollida solidària de joguines de tot tipus i
per a totes les edats (de 0 a 12 anys). Tots
aquells que hi vulguin col·laborar, poden
portar joguines en les dates i llocs indicats:
Del 14 de novembre fins al 7 de desembre
de 2014 a la Creu Roja, Can Laporta, Ajuntament i Escola Josep Peñuelas del Río. De
l’1 de novembre fins al 8 de desembre de
2014 al Punt d’Informació del Gran Jonquera Outlet & Shopping.

> Exposició solidària
de Pintures
Exposició al Centre Cultural de l’Albera “Can
Laporta”. Inaugurada el divendres 7 de novembre, era obra de Dolors Caballero. Es
van poder adquirir làmines d’algunes de les
obres exposades, a benefici de la Fundació
Oncolliga de Girona. Es va poder visitar fins
el 22 de Novembre de 2014.

> Tornen les destrosses al polígon de
Mas Morató
Torna el descontrol en els aparcaments dels
camions i tornen les destrosses en el mobiliari urbà. L’estacionament incontrolat de
vehicles de gran tonatge als polígons de la
Jonquera, sovint sobre voreres, fa que amb
certa freqüència hi hagi destrosses en faroles i llambordes, però ara també en propietats privades. El cap de setmana del 9-N un
vehicle va col·lisionar, presumiblement mentre maniobrava, contra un mur del recinte de
naus de Mas Morató Fase I. Que se sàpiga,
però, el responsable de la destrossa no va
deixar cap referència o dada per assumir
responsabilitats, o com a mínim cap dels
propietaris n’ha estat informat, segons ha
pogut saber Infojonquera.cat. En aquest polígon algunes voreres estan protegides per
peces de formigó tipus New Jersey, com és

el cas del perímetre del prostíbul Paradise,
però la majoria no tenen cap impediment i
els camions aparquen sobre aquests espais
que haurien d’estar reservats a la protecció
o pas dels vianants.
Precisament la revista L’Esquerda de la
Bastida (edició 153) va publicar un editorial
sobre aquest tema, el de les peces de formigo New Jersey, per fer palès el greuge que
suposa el fet que algunes voreres disposin
d’impediments físics per als estacionaments
i en canvi d’altres no. La paradoxa però és
que la denúncia pública que feia la revista
era per proposar la retirada de totes les peces i restablir la situació prèvia als intents
d’atemptat amb cotxe bomba que va patir el
famós prostíbul.

> Xerrada sobre els
dòlmens
El divendres 28 de novembre es va organitza una xerrada sobre els dòlmens i menhirs
a Can Laporta. Es va parlar del seu significat
com a patrimoni, de la vida dels seus constructors i d’altres aspectes relacionats amb
els monuments megalítics. L’acte va ser a
càrrec d’Assumpció Heras i Trias (Arqueòloga i professora d’institut). L’acte era organitzat pel Grup d’Art i Treball.

• Un mur del recinte de les naus de Mas Morató Fase I destrossat per les suposades maniobres d’un camió (Infojonquera.cat).
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> Retolació low-cost a la Jonquera
Les ganes de vendre, per una banda, i l’economia, per altra, expliquen
l’aparició d’una creixent retolació low-cost pels carrers de la Jonquera. Aquesta
és l’explicació que justifica el fet que en més d’una paret mitgera de la vila hi
hagin proliferat tot tipus de missatges que, a vegades amb objectius publicitaris, en altres informatius, ja fa anys que es publiciten a la Jonquera.
La majoria d’aquesta retolació és situada a la zona de la carretera N-II ja que
així els seus impulsors es garanteixen la visió per part de milers de conductors i acompanyants que circulen per la carretera. Des de Port Aventura fins
a l’interès per llogar un local comercial, tots els rètols de gran format incompleixen una normativa municipal que prohibeix expressament l’ús de parets
mitgeres amb finalitats publicitàries. Fa anys l’Ajuntament de la Jonquera va
obligar a suprimir un mural publicitari al carrer Major de la Jonquera, davant el
restaurant Marfil i al costat mateix de l’Estanc. En aquella ocasió el mural era
per publicitar un local de ballarines i prostitució de la zona i l’incompliment de
la normativa va obligar a retirar l’esmentat mural.

• Exemple de retolació low-cost a la Jonquera © Infojonquera.cat

> Repintat de la senyalització
horitzontal dels carrers de la vila
Des de finals d’octubre i fins a mitjans de
novembre l’Ajuntament de la Jonquera ha
realitzat els treballs de repintat i millora de la
senyalització vial de diversos carrers i cruïlles del municipi. Les tasques de condicionament es van perllongar dues setmanes.
Els treballs han afectat passos de vianants,
línies discontínues i indicadors de cessió del
pas. L’objectiu d’aquests treballs és millorar
la funcionalitat de la senyalització així com
la mobilitat i la seguretat vial del la circulació, però val a dir que en alguns casos els
treballs s’han aturat i rectificat a l’espera de

definir millor el centre de carrer i els aparcaments. Aquest seria el cas del tram final del
carrer Major en la zona de confluència amb
el carrer Pau Casals. El repintat original en
blanc s’ha rectificat en pintura de color gris.
Un altre dels tram afectats és el carrer Arriate, on encara no ha quedat clar el criteri que
s’aplica a la vorera del davant del Banc Sabadell, ja que en un tram és permès aparcar
però no està senyalitzat, en un altre es defineix com a zona de càrrega i descàrrega i
finalment un altre tram és definit com a zona
d’estacionament d’autocars.

• La senyalització horitzontal s’ha ealitzat aquests dies del mes de novembre, pendent de refer trams com el del
final del carrer Major (Infojonquera.cat)
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> La Jonquera representada al circuit comarcal de cross
El dissabte 8 de novembre fins a 4 jonquerenques van participar en el segon cross
escolar que pertany al Circuit Comarcal
de Cross, a Sant Pere Pescador. El Circuit
consta de quatre proves, la primera es va
celebrar el passat 25 d’octubre a Vilafant, la
segona és la celebrada dissabte a Sant Pere
Pescador. Encara queden dues proves més,
a les que si hi ha algun nen/a interessats
poden dirigir-se al seu professor de gimnàstica.

• D’esquerra a dreta: Elsa Yeste, Laura Moreno,
Ariadna Pagés i Gina Rosillo © CEJ
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www.lajonquera.info
El primer web d’informació i turisme 100% jonquera!
PATRIMONI - PARATGES - TRADICIONS - GUIA COMPLETA D’HOSTALERIA I COMERÇ
Ajuda’ns a difondre aquest espai i enllaçeu-nos des del vostre web
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> Es torna a posar en marxa
l’Associació de Comerciants de la
Zona Nord de la Jonquera
L’Associació de Comerciants de la Zona
Nord de La Jonquera es va constituir el dia
1 d’octubre de 2014. Una associació que es
remunta a l’abril de 1996, però durant els
darrers anys ha estat inoperativa.
L’agrupació s’ha constituït amb una junta directiva de deu empresaris jonquerencs i presidida per Antoni Escudero, un dels administradors i propietaris del Grup Escudero. La
resta de membres de la junta són: Montserrat García, propietària del centre comercial
Porta Espanya i té el càrrec de secretària;
Anna Maria Picas, propietària de l’agència
de duanes Picas Via Europa, amb el càrrec
de tresorera; Marta Brugat, propietària de
Calçats Goya, amb el càrrec de vicepresidenta; Josep Serra, propietari de l’empresa
Despachos Fruteros, amb el càrrec de vicepresident. A més la junta està formada per
sis vocals: David Manuel Gómez, propietari
de l’empresa Goya Center; Rosa Montalat;
Maria Encarnación García, propietària del
Restaurant La Perla; Pedro Abaurrea, propietari de l’empresa Assegurances Canvis i
Serveis; José Miguel García, propietari de
l’empresa Hoteles García Genís i Maria Teresa Viñas.
L’objectiu principal de l’associació és actuar
com a col·lectiu empresarial dels sectors
del comerç i de l’hostaleria de La Jonquera,
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• D’esquerra a dreta: Maria Teresa Viñas, María Dolores Cadarso, María Encarnación García, David Manuel Gómez, Francesc Picas, Antoni Escudero, Montserrat García, Anna Maria Picas, Pedro Abaurrea, José Miguel García
i Marta Brugat © Infojonquera.cat

per vetllar per a la defensa dels interessos
comuns de tots els empresaris propietaris
i/o representants dels establiments situats
a la Carretera Nacional II des de l’entitat
bancària “la Caixa” fins a la sortida de La
Jonquera, direcció a França, i els situats a la
zona interior de la carretera mencionada des
de l’edifici de Can Sureda fins a la sortida de
La Jonquera, direcció a França.
La finalitat és que els empresaris de la Zona
Nord de La Jonquera actuïn units i amb veu
pròpia per tal de ser escoltats davant de
les administracions en qüestions relacionades en infraestructures, carreteres, espais
comuns, il·luminació, entre moltes altres

coses, que afecten directament al funcionament dels seus negocis.
En breu l’associació enviarà cartes a les
diferents administracions, entre elles a
l’alcaldessa de l’Ajuntament de La Jonquera,
amb l’objectiu de convocar una reunió per
tractar temes com el conveni per elaborar un
Pla de Seguretat Viària entre el consistori i el
Servei Català de Trànsit, així com la petició
de formar part de la junta local de seguretat
per a combatre assumptes com el tràfic de
drogues, la venta il·legal de productes, actes
delinqüencials com furts i robatoris, etc.
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> Dia Internacional per a l’eliminació de la
Violència Vers les Dones al’escola
El 25 de Novembre l’escola de la Jonquera,
Josep Peñuelas del Rio, va realitzar una jornada contra la violència vers les dones. La
van dur a terme a tots els nivells de l’escola,
des dels alumnes de P3 fins als alumnes de
6è de primària.
Per desenvolupar-la van dissenyar tot un seguit d’activitats al llarg del dia escolar:
1 - Dinàmiques a l’aula en les quals treballen
aspectes relacionats amb la coeducació, els
estereotips de gènere i els nous models de
relació entre sexes basats en l’equitat i el
respecte.
2 - Lectura del manifest del món de l’esport
per l’eliminació de la violència vers les do-

nes promogut pel Pla Català de l’Esport.
Aquest va ser llegit pels alumnes de 6è.
3 - Una bateria de jocs motrius, utilitzant
els espais d’esbarjo i gimnàs, on els alumnes treballant amb parelles mixtes havien
d’establir una relació d’igualtat i respecte en
la presa de decisions i la seva execució.
La jornada va finalitzar amb uns massatges i
relaxació, on cada parella es feia el massatge mútuament. En totes les activitats, la part
més important i essencial era la reflexió que
els alumnes feien després de les diverses
vivències.
La jornada va ser tot un èxit, ja que tant els
alumnes com els mestres van gaudir i s’ho

van passar bé, implicant-s’hi, aportant idees
i, sobretot, respectant en tot moment els diversos gèneres.

• Lectura del manifest del món de l’esport per l’eliminació de la
violència vers les dones © Escola de la Jonquera

> El Casal de l’avi de
visita a les mines de
Cardona
El dimecres 19 de novembre el Casal de l’Avi de la Jonquera va organitzar una excursió a les mines de sal de Cardona. Són unes mines diferents, per la diversitat de colors de
la sal, molt espectaculars segons les opinions de tots els
assistents a la sortida. Tant la baixada a les mines com la
pujada es fa en un vehicle 4 x 4 i cal esmentar la destresa
dels xofers per aquelles rampes. També es va exhibir un
audiovisual i tot plegat va resultar ser molt interessant.
El dinar va ser a un bufet lliure de Santpedor i després de
dinar els jonquerencs encara van tenir temps de passejar
per Manresa.

• El Casal de l’avi de visita a les mines de sal de Cardona © Casal de l’Avi de la Jonquera
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> Relació de successos del mes de
novembre
31/10/2014
Un home francès de 58 anys, de nom Driss,
va morir la nit del divendres 31 d’octubre al
vespre en ser atropellat per un cotxe quan
creuava la carretera N-II al quilòmetre 775,
dins de la Jonquera, on hi ha la gasolinera
BP. La víctima viatjava en un cotxe amb un
altre home i circulaven en direcció sud perquè anaven a agafar un avió. Es van aturar
a la Jonquera per posar benzina al vehicle
a l’estació BP de la Jonquera. Després
d’haver posat carburant, els dos homes van
baixar del cotxe i van travessar la carretera
N-II per anar a la botiga de l’estació BP que
hi ha a l’altre costat a fer unes compres.
Mentre travessaven, un cotxe que circulava
en sentit sud va envestir l’home que anava
un xic més endavant. La víctima va quedar
ferida de gravetat i els facultatius del SEM
el van anar a atendre in situ i el van traslladar en ambulància, però finalment l’home
va morir de resultes de la gravetat de les
ferides.
Els Mossos es van encarregar de l’atestat
sobre les circumstàncies del sinistre. Tot
apunta que el conductor que el va atropellar,
que aparentment circulava a una velocitat
adequada, no va tenir temps de veure els
dos vianants, que travessaven la carretera
per un punt on no hi ha pas de vianants i hi
ha molt poca il·luminació.
L’enllumenat d’aquest sector és insuficient a
causa de les retallades per estalviar que va
aplicar l’Ajuntament, que s’ha hagut de fer
càrrec de l’enllumenat tot i tractar-se d’una
via de titularitat estatal. Ara s’està negociant
que sigui Foment qui posi més punts de llum
en aquest tram, però el Ministeri, ara per
ara, no hi accedeix.

• Macrooperatiu transfronterer a la Jonquera i el Portús el divendres 21 de novembre (J. Ribas)

01/11/2014
Tres joves francesos que es disposaven a
creuar la frontera amb l’Estat francès per
la Jonquera van ser detinguts per la Policía Nacional per tinença il·lícita d’armes.
Els agents els van comissar una escopeta
i diversa munició, així com un arc i diverses
fletxes, ja que no tenien permís d’armes.
Els fets van tenir lloc l’1 de novembre quan
uns agents que duien a terme un control a
l’autopista AP-7 van obligar a parar un vehicle amb matricula francesa. Els ocupants,
tres homes d’origen francès de 22 anys,
estaven molt nerviosos per la inspecció i intentaven dificultar la feina dels policies. En
el registre del turisme, els agents van trobar
al seient del darrere una escopeta muntada
i a punt per disparar en un lloc de fàcil ac-

cés per a l’ocupant del darrere. Igualment,
a l’interior del maleter va aparèixer un arc
amb dues fletxes i 59 cartutxos del calibre
de l’escopeta, sense que cap dels tres ocupants del vehicle tingués permís d’armes, de
manera que es va procedir a la seva detenció. Els tres detinguts, que no tenen antecedents, van passar a disposició del jutjat
d’instrucció número 5 de Figueres, que va
decretar la seva llibertat provisional.
06/11/2014
Un veí de la localitat francesa de Montpeller
va ser detingut quan presumptament pretenia entrar al seu país amb sis quilos de
marihuana al maleter del cotxe.
Els fets es van produir el passat 7 de novembre quan els agents que realitzaven un
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control aleatori a la carretera N-II van cridar
l’alto a un vehicle amb matrícula de França.
El conductor i únic ocupant del turisme, un
home de 31 anys i originari d’Algèria, va
ser trobat en possessió de tres bosses que
contenien marihuana amb un pes total de
6,2 quilos, el valor de la qual es calcula en
28.000 euros.
L’individu, que no té antecedents, va quedar
detingut com a presumpte autor d’un delicte
contra la salut pública per tràfic de drogues
i va passar, juntament amb el material decomissat, a disposició del Jutjat d’Instrucció de
guàrdia de Figueres, que va decretar la seva
llibertat a l’espera de judici.
07/11/2014

• Novembre
dimensions al maleter també amb haixix al
seu interior. Per tot això, els agents van procedir a la detenció del conductor del vehicle
acusat d’un delicte contra la salut pública i
posat a disposició del Jutjat de Guàrdia de
Figueres.
Un sotsinspector de la policia espanyola
fora de servei va detenir tres homes a per
tràfic de drogues quan un d’ells va oferir-li
cocaïna.
El policia era al carrer, de paisà, quan un
jove se li va adreçar en francès i li va oferir
cocaïna. El policia va acceptar i l’home li va
portar una paperina, i li va dir que si en volia
més coneixia algú que li’n podia aconseguir.
Com el policia va tornar a acceptar, l’home
va marxar a buscar dos homes més que li

van assegurar que tenien més droga a casa
seva, moment en què l’agent els va detenir.
El policia, llavors, va demanar reforços a la
comissaria per accedir al domicili. Durant el
registre van detenir un quart home, que era
a l’habitatge en aquell moment, i es van decomissar 533 grams de cocaïna, 59 grams
d’heroïna i 1,7 quilos de marihuana. A més
també es van trobar 840 euros, 2.570 pesos
dominicans i documentació falsa, així com
medicaments, substàncies per tallar la droga, una balança de precisió i material per
distribuir les dosis de droga.
Tots els detinguts van passar a disposició
del jutjat de guàrdia de Figueres, que en va
decretar presó provisional.

Els Mossos d’Esquadra detenien un membre d’una banda (Latin Kings) quan fugia
a França després de participar, suposadament, el 3 de novembre en una agressió a
un desertor, al qual, al costat d’altres cinc
membres de la banda ja detinguts, li van
tallar tres dits i li van assestar diverses punyalades.
08/11/2014
La Guàrdia Civil va detenir un jove de 22
anys i nacionalitat francesa per transportar
en el seu vehicle 73 quilos d’haixix. Els fets
van tenir lloc la tarda del 8 de novembre
quan els agents van aturar un vehicle amb
un únic ocupant que circulava en direcció
França. En el moment d’inspeccionar el vehicle, els agents van detectar diverses bosses de plàstic amb haixix al seient del darrera del cotxe i una bossa d’esports de grans

• Macrooperatiu transfronterer a la Jonquera i el Portús el divendres 21 de novembre (J. Ribas)
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13/11/2014
Dos individus de nacionalitat francesa van
ser detinguts a com a presumptes autors
d’un delicte de tràfic de drogues.
Els fets es remunten al passat 13 de novembre quan agents d’un dispositiu contra
la delinqüència itinerant, que lluita contra
les bandes que actuen en diferents països
de la Unió Europea, van observar com un
vehicle realitzava una maniobra evasiva davant la presència policial. En el registre de
l’automòbil, els dos ocupants van ser trobats
en possessió de dues bossetes de marihuana i una petita porció d’haixix.
Un gos ensinistrat en la localització de droga va trobar posteriorment un embolcall que
contenia 165,57 grams de cocaïna i paquets
que contenien 3,6 quilos d’haixix i 3,5 quilos
de marihuana, tots ocults en el maleter. Per
tot això, els agents van procedir a la detenció d’aquestes dues persones, 29 i 25 anys
i nacionalitat francesa, per un delicte contra
la salut pública per tràfic de drogues.
Els dos detinguts van passar a disposició
del Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Figueres, que va decretar el seu ingrés a la presó. Dos dies més tard, un altre control a la
Jonquera va ser detingut un individu de nacionalitat francesa de 30 anys sobre el qual
pesava una Ordre Europea de Detenció
i Entrega emesa per les autoritats del seu
país per delictes econòmics i financers. El
detingut va ser conduït i posat a disposició
de l’Audiència Nacional per continuar amb
la tramitació de l’ordre europea.
21/11/2014
Macrooperatiu transfronterer a la Jonquera i
el Portús. “Gaz-Am” és el nom amb el qual es
va batejar l’operatiu que ha impulsat França
en tot l’arc mediterrani, des de la frontera espanyola i italiana i que s’ha coordinat des de
Marsella. Va suposar la implicació d’agents
de diferents disciplines, d’una desena de
cossos policials, que van treballar divendres
21 de novembre coordinadament durant deu
hores en carreteres, ports, aeroports i trens.
Al tram de carretera de Figueres al Pertús es
podien trobar operatius de Policia Nacional
abans d’arribar a la Jonquera, de Mossos
entre aquest punt i el Pertús equipaments
amb elements com la unitat canina i la gen15

• Macrooperatiu transfronterer a la Jonquera i el Portús el divendres 21 de novembre (J. Ribas)

darmeria just al punt fronterer. Una quinzena d’agents de l’Àrea Regional de Recursos
Operatius (ARRO) registraven a les persones i vehicles sospitosos just abans d’arribar
al Pertús.
El Ministeri d’Interior de França ha sol·licitat
l’ajuda d’Espanya i Itàlia per estendre el dispositiu a l’altre costat de les fronteres.
Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos
d’Esquadra van desplegar uns tres-cents
efectius en els diferents llocs fronterers de
Girona, segons han confirmat els responsables d’aquests cossos a la província. Pel
que fa a França, Gilles Sabatier ha detallat
que s’han instal·lat 315 punts de control a
les carreteres, 22 en trens, 21 en l’àmbit marítim i 14 en l’aeri.
Uns 1.900 agents francesos participen en el
dispositiu, juntament amb dos helicòpters,
un avió, vint vehicles terrestres, un laboratori mòbil per detectar frau en documents i un
camió dotat d’escàner.
L’operació Gaz Am va durar fins a les 17.00
hores i, amb les dades del matí, Sabatier ha
qualificat el treball realitzat de “tot un èxit”,
amb més de dues-centes detencions realitzades abans de les 10.30 hores.
Aquest dispositiu es durà a terme tres o
quatre vegades a l’any per lluitar contra la
immigració il·legal, el tràfic d’estupefaents,
el robatori de vehicles i, en general, la delinqüència itinerant.

Pel que fa a les detencions, cada país aplicarà el seu legislació vigent en el lloc en què
es capturi el presumpte delinqüent.
22/11/2014
Accident a l’N-II a l’accés del club Dallas.
Un cotxe que dissabte 22 a la nit va fer un
gir brusc per accedir des de la ‘N-II cap al
Club Lady Dallas d’Agullana va fer la volta
de campana. A resultes de l’accident, es va
vessar combustible del vehicle a la calçada i
els Bombers es van haver de mobilitzar per
deixar la carretera neta.
24/11/2014
Llibertat sota fiança de 10.000 euros l’únic
empresonat pels atacs al “Paradise”.
L’Audiència de Girona ha acordat deixar en
llibertat sota fiança de 10.000 euros l’únic
empresonat per posar un cotxe bomba al
Paradise de la Jonquera el desembre del
2012.
Xavier J. P. és l’únic dels set detinguts que
estava en presó preventiva des de feia un
any. La interlocutòria reconeix que els indicis
han quedat “debilitats”. Per exemple, no considera que es pugui assegurar que l’acusat
comprés el gel accelerador de la combustió
que es va trobar al costat del cotxe calcinat
que els autors van usar per fugir del club
després de deixar el cotxe bomba. Tampoc
que el seu cotxe aparegui a les gravacions
de les càmeres del club. Amb tot, se li retira
el passaport per evitar el risc de fugida.

1 de novembre de 2014

> “La Jonquera, al límit”
un reportatge de la revista El Temps

L

a Jonquera és el poble fronterer per
antonomàsia. Al centre d’aquest municipi de 3.100 habitants hi ha mil detalls del groc de la campanya d’Ara és
l’hora per al 9N, però poca gent disposada
a parlar-ne un dia laborable, entre setmana.
L’alt índex d’immigració -el 36 per cent de la
població- fa de la Jonquera un cas singular.
El centre de la Jonquera, el carrer Major,
és ple de comerços sense gaire clientela,
un matí qualsevol d’un dia feiner. L’oferta
és àmplia, el passeig agradable. Al carrer hi
ha molts passavolants -comercials que visiten els seus clients-, força immigrants, una
excursió d’universitaris que visita el Museu
Memorial de l’Exili (MUME) i cotxes amb
matrícula francesa que no s’aturen. Dos
grans centres comercials a un extrem i a
l’altre del nucli urbà -lluny del centre- són la
força centrípeta dels visitants.
Albert Güell és a la porta d’una botiga de
roba parlant amb la dependenta. Ella, de
la Jonquera, s’estima més no parlar. Ell és
comercial, de Girona ciutat, i votarà allà. “Hi
aniré i votaré Sí/Sí, encara que sortirà
que No”. Opina que “ara fa falta un canvi”, perquè a Madrid “fa molts anys que
no escolten”, tot i que “sembla que finalment s’adonen que la nostra voluntat és
seriosa i potser voldran parlar”. Però això
no canviarà la voluntat dels catalans, diu:
“Ja és massa tard”. La independència, diu,
“seria positiva sobretot perquè hi hauria
més opcions de feina per als joves, si poguéssim tenir tot el que paga i produeix
Catalunya que ara se’n va a Madrid”.
Güell creu que el model ideal és el dels Estats Units, “on hi ha 52 estats sota una
mateixa bandera però cadascun té les
seves pròpies lleis i normes”.

Aquest comercial gironí lamenta que el Govern espanyol impugnés el “9N original” perquè “votar és un dret democràtic”. Creu
que aquest 9N “finalment s’escoltarà el
poble de Catalunya” perquè “ens han prohibit tantes coses que la gent vol votar sí
o sí, sigui qui sigui qui ens representi, en
Mas, en Junqueras o qui sigui”.

• Imatge parcial de la zona sud de la Jonquera des de la Torre del Serrat de la Plaça (Infojonquera.cat)

Consulta il·legal. No gaire lluny, asseguts en
un banc públic del mateix carrer Major, hi ha
quatre homes grans xerrant en castellà. No
volen donar els seus noms ni que els facin
fotografies. Tots quatre responen en català a
les preguntes d’EL TEMPS. Tots quatre estan d’acord que no aniran a votar “perquè
no és legal”. Quan sigui legal ja faran el que
han de fer, diuen. “Si no pot votar tothom,
no és una cosa seriosa”, diu un. “Si fins
i tot han dit a la tele que es podrà votar
sense carnet ni res”, afegeix convençut. Hi
ha cap solució, doncs, per al desig de votar?
“Com a Escòcia. Una consulta d’acord
amb el Govern espanyol. Que parlin el
Govern d’aquí i el d’allà.” Al grup s’hi afe-

geix un cinquè jubilat, catalanoparlant, que
és convidat a opinar pels altres. Quan se li
demana si votarà el 9N, respon esquiu: “Ja
me’n cuidaré jo”.
Davant del Museu Memorial de l’Exili
(MUME) tres joves d’uns vint anys parlen
animadament. Només un dels tres és de la
Jonquera. “Venim de Girona tots els de la
classe a veure el MUME. Jo, casualment,
sóc d’aquí.” Es diu Juan Espinosa i estudia
pedagogia. Afirma que no votarà “perquè
els resultats no seran determinants”. Ho
faria “si la consulta fos vàlida i cent per
cent vinculant”.
De fet, es declara a favor que es voti sobre
16
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el futur de Catalunya però el seu vot no el té
clar: “M’ho hauria de pensar”. Creu que ha
rebut “poca informació” i no vol votar “per
sentiments”. Afirma que “hi ha gent que
vol votar independència per sentiment, i
ho entenc, però jo aquest sentiment no el
tinc”. El seu vot, diu, el decidiria en funció
de “motius econòmics” després de valorar
totes les opcions.
El dependent d’una botiga de fotografia prefereix no parlar-ne. Creu que és un tema
massa sensible i que opinar podria afectar
el seu negoci. Una altra botiguera respon el
mateix. Al Jordi Pagès, dependent d’un antic
estanc ara reconvertit en venda de llavors
de cànnabis, no li fa res parlar de la consulta. És d’un poble del costat de Figueres i votarà allà: “Jo aniré a votar encara que no
compti”. El vot el té decidit però se’l guarda
per a ell. Creu que “molta gent no anirà
a votar per por” i “com que no compta
per res, es quedaran a casa”. Creu que el
Govern de Rajoy farà tot el que podrà per
aturar-ho: “No els interessa que votem.
Ens fotran tota la candela que puguin,
però que es preparin que aviat Podem o
algun partit semblant els donarà candela
a ells. Ja aniria bé que hi hagués algun
canvi”.
La immigració. Un jove d’uns quaranta anys,
castellanoparlant, que ens ha vist parlant
amb els jubilats ens atura perquè vol dir la
seva. S’identifica per les sigles del seu nom
i cognom, F.J.P., i comença: “Catalunya vol
separatisme i Espanya és tota una. Jo
aniré a votar que no. Que cadascú voti
la seva opinió. Aquí hi ha molt fanatisme
amb l’estelada. Estimo Catalunya perquè
sóc català. On vaig fer la mili, a un company li van fer treure el Meyba perquè era
del Barça. Això tampoc no pot ser”.
F.J.P va néixer a Figueres, però ha viscut
tota la vida a la Jonquera. Diu que ha deixat
de creure en els polítics i només vota a les
municipals, com feia el seu pare. “Ara estic a l’atur. Ve gent de fora i ens treu els
llocs de treball. Els empresaris haurien
de donar feina primer als d’aquí, però jo
vaig a buscar feina i no m’agafen perquè
hi ha quaranta immigrants sense papers
que cobren quatre duros. El president, en
Mas, i tots els altres polítics, s’haurien de
mirar més bé això dels immigrants.”

17

• Àlex Milian - Setmanari El Temps

> Diu que ha deixat de creure en els polítics
i només vota a les municipals, com feia
el seu pare... <
Aquesta qüestió, en aquesta població de
3.100 habitants amb un miler de persones
arribada en l’última onada immigratòria, surt
en més converses de manera espontània,
sense haver-los demanat l’opinió sobre el
tema. Teresa Rubio, dependenta en una
botiga de roba del carrer Major, es declara
racista. Després de dir que anirà a votar i
votarà Sí/Sí -a Agullana, d’on és natural-,
explica que al carrer Major només queden
sis botigues “de gent d’aquí”. Votarà sí
per raons econòmiques però té reserves:
“Em fa por que serem independents i ens
quedarem tota la púrria”. Assegura sense
despentinar-se que s’ha fet racista per les
coses que ha vist a la Jonquera. “Jo no era
racista. Després em vaig fer ordenada:
els d’aquí, per un costat, i els d’allà per
un altre. Ara sóc racista.” Diu que ha vist
com la gent trafica amb droga i al cap d’una
setmana és al carrer i immigrants que es
compren peces de roba de 300 euros amb
els diners que reben “d’ajudes de l’Estat o
de la Creu Roja”. Rubio prefereix no sortir
a cap fotografia.
En Josep Ribes és fotògraf, jonquerenc, i
diu que votarà Sí/Sí. “Sóc votant independentista des dels 18 anys i votaré Sí/Sí
per raons econòmiques i de sentiments.”
Opina que Madrid “està demostrant que
és una democràcia sense sentit” oposantse una vegada i una altra que es voti. Creu
que a la Jonquera sortirà Sí/Sí perquè la
gent “que votaria ‘no’ potser ja no anirà a
votar”. De seguida, Ribes passa a explicar
que “la Jonquera ha esdevingut el principal centre de venda de droga del sud
d’Europa” i que algunes botigues de roba
“són negocis per blanquejar diners del
narcotràfic” i que “es poden permetre pagar uns lloguers caríssims que els particulars del poble no poden ni somiar”.
Dues dones immigrants, una d’origen àrab i
una d’origen sud-americà, excusen presses
per no expressar la seva opinió sobre el 9N.
Entrem en una carnisseria halal del carrer
Major i parlem amb el dependent, en Zou-

hair, natural del Marroc, que porta vuit anys
a Catalunya i quatre a la Jonquera. Sobre la
consulta del 9N i la independència, afirma
que “estem a Catalunya i han de ser els
catalans els qui decideixin”. Afegeix que
ell estarà d’acord amb la decisió “perquè vivim aquí, treballem aquí i mengem aquí”.
No pensa anar a votar, encara que pugui,
perquè creu que no té el “dret” de decidir
sobre “una qüestió que han de decidir
els catalans”. Zouhair reconeix que també
és català si viu, treballa i menja aquí, però
insisteix que el futur de Catalunya l’han de
votar els catalans.
A la pastisseria L’Albera venen pa i pastes.
També tenen un racó amb begudes, entre
les quals destaquen ampolles de cava 9N.
La resposta del propietari és previsible:
“Aniré a votar i votaré Sí/Sí”, diu Víctor
Capelleras, natural de Figueres. “Sempre
he estat partidari de la independència
-explica- i si la impugnen i la prohibeixen, tant li fot, perquè això és només una
consulta, res que valgui. Si la impugnen,
encara quedarà més en evidència l’Estat.
L’important seran les plebiscitàries”, afegeix. Opina que en unes eleccions plebiscitàries “no cal que hi hagi una candidatura
unitària si tots porten un primer punt del
programa que digui clarament que es declararà la independència”. Creu que a la
Jonquera guanyarà el Sí/Sí “perquè hi ha
molts independentistes i una sòlida representació de l’ANC”. Preguntat sobre la
implicació dels immigrants en el 9N -ell no
ha tret el tema-, respon que “tant els fa” tot
i que matisa que “no a tots, és clar”. I rebla
en to comprensiu: “Prou feina tenen ja”.
La Jonquera, al límit és un reportatge
d’Àlex Milian 08/11/2014
Publicat a: El Temps, novembre de 2014

1 de novembre de 2014

Entrevista

“Un dels objectius hauria de ser
cobrir totes les categories”
Nascut a Maçanet de la Selva ara fa 37 anys, en Jordi Rodríguez juga a hoquei patins des del 6 anys i,
al llarg de la seva dilatada carrera, ha passat per
equips com el SHUM, el CH Lloret, el CH Mataró o el
Lleida Llista Blava. A més, enguany fa una dècada
que es va proclamar campió del món ‘B’ amb la se-

lecció catalana que també integrava l’exporter verd-iblanc Ernest Freixes. Molts jonquerencs (sobretot els
més joves) recordaran en Rodri de la seva etapa com
a professor a l’Institut de la Jonquera. Ara ha reprès
la vinculació amb el municipi, i ho ha fet convertint-se
en l’assessor tècnic del CP Jonquerenc.

Q

uina és la teva funció, al CP Jonquerenc?
La meva funció és ajudar, o formar, entrenadors. Aquí ja hi ha entrenadors formats, i gent amb més experiència que jo, com en Marcel o en Koke, però
també hi ha nois més joves, com poden ser
en Christian, en David, en Lucas, en Víctor
o l’Anna, que porten menys temps. Crec que
aquí és on més els puc ajudar. I la idea no
és només formar, sinó també establir una
mica d’estructura a la feina que s’està fent:
intentarem unificar criteris per anar tots en
una mateixa direcció; treballar com a equip,
que és el que moltes vegades no passa als
clubs.
L’havies fet alguna altra vegada, aquesta
tasca?
D’una forma tant específica, no. A Maçanet (de la Selva) ja havia engegat un pla
de formació, però jo a més a més era entrenador. Érem un equip de treball que ens
vam proposar unificar criteris i intentar anar
tots a una, bàsicament des del punt de vista
de la formació. Perquè això és una escola,
i aquí els nanos aprenen a jugar a hoquei,
però també aprenen molts valors, si els hi
ensenyem.
Com treballes, a la pràctica?
Bàsicament faig una feina des de fora. El
que estem intentant és crear un document
de treball on puguem unificar els criteris. És
a dir, el club ja tenia feta molta feina, com
per exemple decàlegs d’entrenadors, decàlegs de jugadors, decàlegs de pares... I
treballem des d’això fins a la part més tècnica, que passaria, per exemple, per dotar
d’un estil mínim el joc del Jonquerenc. I
aquesta és potser la part més precisa: des
de “ens podem proposar treballar tots la de-

• Jordi Rodríguez al pavelló poliesportiu de la Jonquera (G. Arché)

fensa a l’home de la mateixa manera perquè
així el jugador aleví que reforci l’infantil no
hagi d’amotllar-se a una manera diferent de
treballar?”. Doncs fem-ho; i fem-ho de manera que després cada entrenador hi pugui
posar el seu estil. Això és molt complicat,
i no és una feina plantejada només per un
any. A la pràctica, miro de venir com a mínim un dia per setmana, i intento passar per
totes les categories, de manera que estic en
contacte directe amb l’entrenador. I com que
jo tinc experiència, tant des de fora, perquè
he sigut entrenador, com des de dintre, perquè encara sóc jugador, puc veure coses
que ells potser no veuen.
Quan et truquen per proposar-te venir,
què penses?
Em va agradar. Primer, perquè amb en Koke
ja ens coneixíem i la persona em dóna con-

fiança; i, després, perquè tota la part formativa m’interessa molt. Jo estic molt lluny de
casa, però no va ser cap inconvenient, perquè el problema no era estar lluny, sinó tenir
unes garanties mínimes. I també em va motivar la bona predisposició dels entrenadors
en la primera presa de contacte.
Ara ja portes unes setmanes i has anat
passant per tots els equips. Quina radiografia faries del club?
El club, per començar, té molt de mèrit. Va
fer una evolució molt previsible, perquè va
créixer molt ràpid, i va estar a punt d’anarse’n en orris; i això et torna a demostrar que
un creixement tan fugaç no és sostenible, i
que no es pot oblidar la base perquè és el
que et dóna força. I ara em sembla que és
un club que està traient el cap, que té infinitat de complicacions només per la seva po18
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> Entrevista amb Jordi Rodríguez

Entrevista
• Assessor tècnic del CP Jonquerenc / Exjugador selecció catalana hoquei
va ser com una mica descol·locant. Evidentment el record és molt bo, però vaja, 10 anys
després estem allà mateix... És inevitable
vincular aquell moment amb el procés nacionalista que s’està vivint ara... Sí. L’hoquei
està allà mateix, perquè no hi ha cap selecció nacional catalana que pugui competir
lliurement, però des del punt de vista polític
hi ha tota una sèrie de connotacions que
evidencien que les coses s’han mogut. I el
balanç en aquest sentit és positiu, perquè
almenys hi ha un moviment que, de retruc,
pot afectar també la part de l’oficialitat de les
seleccions, que segurament només passar
per una independència.

> el CP Jonquerenc va estar a punt d’anar-se’n
en orris; i això et torna a demostrar que un creixement tant fugaç no és sostenible... <
sició geogràfica, però això no ha de ser un
problema, perquè hi ha gent molt disposada
i molt predisposada a aprendre que està fent
una bona feina. Crec que un dels objectius
hauria de ser cobrir totes les categories i,
l’altre que l’escola faci goig.
Quina és la clau per formar un bon jugador?
Jo crec que la clau està en el formador. Per
això m’agradava el repte. Em demostrava
que tenien un criteri molt similar al meu.
Perquè per mi, que porto molts anys jugant,
els meus formadors han estat claus. Per una
cosa molt senzilla: un mal jugador amb un
bon entrenador pot acabar convertint-se en
un bon jugador; però un bon jugador amb
un mal entrenador és molt possible que no
avanci. I evidentment, després tens juga-

dors amb una qualitat innata. Com a jugador vas formar part de la selecció catalana
que va guanyar el Mundial B de Macau.
Ara que han passat 10 anys, què és el
primer que et ve al cap quan recordes
l’experiència?
La sensació és molt bona. Perquè no ens
podem enganyar: des del punt de vista de
dificultat, és el campionat més senzill que he
afrontat. Però jo crec que el que més recordem és el que va venir després, que nosaltres abans de marxar no ens imaginàvem,
i des de tan lluny no podíem assumir. Fa
10 anys no hi havia les tecnologies que hi
ha ara, no teníem contacte directe amb les
nostres famílies, i arribar a Barcelona i veure
la rebuda que ens van fer tant a l’aeroport,
com als carrers, com a la plaça Sant Jaume,

Dels 10 jugadors que formaveu aquella
selecció, només dos seguiu en actiu. Quina és la clau per mantenir-se?
Primer, la motivació. I després també hi ha
que no he tingut lesions i que físicament em
sento bé. Em considero un afortunat; però
em considero un afortunat perquè també
m’ho he treballat, tot s’ha de dir. Després de
7 temporades al CH Lloret aquest any has
tornat al SHUM, que et va veure créixer.
Què t’ha fet tornar?
Han quadrat moltes coses. Primer, que em
van fer la proposta per tornar. Després, que
jo portava 7 anys a Lloret i, quan ja portes
molts anys en un lloc, malgrat que hi estava
molt bé i que em volien de totes totes, vaig
entendre que havia de tancar una etapa.
Perquè havia viscut de tot, bo i no tan bo,
i creia que, malgrat que ells pensessin que
encara podia aportar moltes coses, jo no podia aportar més. I a més, no deixa de ser
real que jo sóc de Maçanet i el fet de tornar
em fa sentir molt còmode, no només perquè
estigui al costat de casa, sinó perquè és el
meu poble i m’hi sento identificat.
Gemma Arché
Novembre de 2013
info@infojonquera.cat
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> Un novembre marcat pel 9-N

• Col·legi electoral de l’IES Jonquera

• A primera hora es van formar cues davant les urnes del 9-N

• Recompte de vots a partir de les 8 del vespre

• Una imatge del 9-N a Cantallops

• Moments abans d’obertura del col·legi electoral del 9-N a la Jonquera

• Una imatge del 9-N a Agullana
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> Activitats del mes de setembre

La tarda del dissabte 22 de Novembre el centre
comercial Gran jonquera Outlet & Shopping va
donar la benvinguda al Nadal amb l’encesa de
llums.
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• Selecció d’imatges de Falgués Fotografia

L’esdeveniment va comptar amb la companyia
Estampades i el seu espectacle Princeses. Ja per
l’aniversari, el maig passat, les Estampades van
oferir un espectacle de dansa aèria.
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Entitats

“Ens agradaria que participés més
gent a les nostres activitats”
El Grup d’Art i Treball de la Jonquera és una entitat
que porta 32 anys generant activitats culturals i de
restauració de patrimoni. Aquest any ha recuperat
l’Aplec de Sant Julià i té previst crear noves inicia-

J

tives en l’àmbit cultural, a més de continuar amb les
tasques habituals de recuperació de patrimoni. Entrevistem el seu president, en Josep García, conegut
popularment com en “Kuti”

osep, “Kuti”, des de quan és el
president del GAT?
Ho sóc des del 1986, quan vaig
substituir en Jaume Justafré.

Quants socis formen part de l’entitat?
Ara mateix som uns 80 socis.
Qui sou a la Junta?
Com a Vicepresident en Josep Cabezas,
segon vicepresident en Joan Vilarrassa, tresorer en Ricard López, secretari en Jordi Salellas i com a vocals hi ha en Paco Guerrero,
en Joan Ferrer i en Jordi Gorris, que a més
són els responsables de logística, camins i
material, respectivament.
Com es financia l’entitat?
Amb les quotes dels associats, la Loteria de
Nadal, la venda de llibres i roses per Sant
Jordi i algunes subvencions, ben poques,
que arriben de Patrimoni de la Generalitat i
alguna més de l’Ajuntament de la Jonquera.
Com ha estat l’evolució de l’entitat des
dels seus orígens fins al dia d’avui?
Doncs després de 32 anys penso que ha
anat prou bé, continuem restaurant fonts i camins com en els nostres orígens. L’evolució
de socis també ha estat positiva i continuem
amb activitats lligades a l’excursionisme i
patrimoni.
Quines són les activitats principals de la
vostra entitat?
Ens dediquem, sobretot, a restaurar patrimoni, fonts i camins. Darrerament hem fet obres
de restauració a Sant Pere del Pla de l’Arca,
on hem consolidat els murs i les voltes. Fa
tres anys enrere vam actuar al Pou de neu
de Puig Neulós, on hi vam posar un telescopi amb una fusta per sostenir l’estructura i
vam fer una neteja de l’entorn. També a Sant
Julià dels Torts, on hi vam posar uns tensors

• Josep García, “Kuti”, president del Grup d’Art i Treball de la Jonquera (Infojonquera.cat)

de banda a banda d’amplada de la nau, per
evitar esquerdes a parets i sostre, a més de
refer part del teulat, l’espadany.
Fora de la Jonquera hem actuat a la restauració de l’ermita del Fau, a Maçanet de Cabrenys, que porten a terme els Senglanassos. Ara mateix fem treballs de manteniment
i conservació a Sant Llorenç de la Muga,
fent parets i voltes a l’ermita de Sant Corneli
de la Muga i a Sant Miquel de Sa Cirera, al
terme d’Albanyà.
Tenim previst, també, treballs de neteja i
restauració a Santa Fe dels Solers, a Sant
Climent Sescebes, a Sant Bartomeu de
Pincaró i finalment altre cop a la Jonqera,
a l’església vella de Santa Maria de Requesens.
Tot això és patrimoni arquitectònic, però,
i de fonts?

També, i tant! Ara començarem a netejar les
fonts del Solanà, Farreret i la font del Clot
de la Tina, totes tres a Cantallops.
Aquí a la Jonquera, conjuntament amb la colla de caçadors, hem actuat al Massà (entre
Rocaberti i l’Esquerda de la Bastida), la font
del Vesc (del 1659), la Font dels Fangassos
(sobre Santa Llúcia), la Font dels Banyadors
(sobre el mas de l’illa) i la Font dela Figuerassa, també a Santa Llúcia, i finalment les
fonts del Mas Brugat i la de les Mimoses,
sota el Roc de Miradones.
Molt bé, i camins?
Periòdicament netegem el camí de la Jonquera a Canadal, de Canadal al dòlmen, i
d’aquí a Santa Llúcia. El camí del Còrrec de
les Vinyes i Sant Julià i de tant en tant el
de Sant Julià fins a Fontcairada, passant pel
Mas d’en Roure. Per aquest any vinent ne22
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> Entrevista al President del GAT (Grup d’Art i Treball)

• Josep García, “Kuti”
que hem organitzat al llarg de tots aquests
anys, una de fotografies de l’art romànic de
l’Albera, Empordà i Garrotxa i per aquest
desembre en tenim prevista una de sortides
de muntanya, des de l’Albera fins a l’Alt Pirineu.
Algun projecte més?
Aquest any vam organitzar, el 16 de novembre passat, el primer Concert de Jazz a
Santa Llúcia, amb l’actuació de professors
de l’escola de música de la Jonquera, que
esperem que no sigui una excepció i poguem fer que l’experiència es torni a repetir
i fer-la créixer.
Com són les relacions amb les altres entitats de la vila?
Bé, són bones.

• L’Aplec de Sant Julià dels Torts, recuperat aquest any pel GAT de la Jonquera (GAT)

d’artesania?
Cada vegada hi havia menys firarires, a més
de coincidir amb altres fires del territori.Tot
plegat va fer caure l’assistència i va deixar
de tenir interés. Però la volem tornar a recuperar i promocionar, si és possible, per la
Festa petita.

tejarem el camí de Mas Brugat a Rocaberti,
Esquerda de la Bastida i Sant Pere del Pla
de l’arca.
A més de les activitats de restauració
també en feu de culturals.
Sí, per Sant Jordi cada any, excepte un període de dos o tres anys que no va ser possible, montem una parada de llibres i roses
davant la Societat.
Vull fer esment també de l’Alberada, una activitat que combina cultura i excursionisme.
Aquest any hem celebrat el trenta aniversari
i ho hem fet amb la travessa del Portús a
Portbou, que coincideix que es fa cada deu
anys. És una activitat que concentra molts
assistents, entre 100 i 150 persones. Això
s’organitza conjuntament amb el Centre
Excursionista Empordanès, amb qui també
organitzem la Festa del Bassegoda, el cap
de setmana més proper a Sant Miquel, pel
setembre.

Parlant de recuperar, heu recuperat
l’aplec de Sant Julià aquest any.
Sí, i tenim moltes ganes que hi hagi continuïtat. Volem agrair la col·laboració de
l’Ajuntament per l’arranjament del camí i
l’assistència a les més de 60 persones a
aquesta segona època de l’aplec, que esperem tingui continuïtat amb l’arrossada boníssima feta pel xef Paco Guerrero, felicitat
unànimement per tots els assistents.

Voleu afegir o dir alguna cosa?
Doncs dir que hem estat organitzant xerrades obertes a tothom, sobre temes com
les Fonts de l’Amazones i una de Dòlmens
i menhirs de la zona, a més d’una exposició
d’obres pictòriques i escultures d’artistes locals per la Festa Major de la Jonquera. Ens
agradaria que hi participés més gent, si no
és en les sortides doncs com a mínim en les
exposicions, que són més còmodes per a
tothom.
I finalment dir que com que no tenim local social ara ens hem de repartir el material entre
tots els socis, per tant agrair la col·laboració
de tots els membres de la Junta que han
col·laborat i col·laboren en totes les activitats i la col·laboració de l’Ajuntament de la
Jonquera i la seva alcaldessa en totes les
nostres activitats.
Ivan Sanz
Novembre de 2013
info@infojonquera.cat

Són molts anys i per tant moltes activitats. Després de 32 anys en actiu, deveu
tenir un bon arxiu documental?
Sí, precisament aquest any hem fet diverses
exposicions, una de cartells de les activitats

I per què vau deixar d’organitzar la Fira
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Memòria històrica

> Josep Narro, dibuixar la veritat nua
dels camps del Rosselló (1939-1941)

L’

exposició Josep Narro. Dibuixar
la veritat nua de la veritat dels
camps del Rosselló [1939-1941],
comissariada per Eric Forcada, és
una producció del Museu Memorial de l’Exili
i de l’Ajuntament d’Elna, a partir d’un fons
inèdit conservat pel Museu Memorial de
l’Exili.
L’exposició, que es va inaugurar el 15 de
novembre i es podrà veure fins a l’abril,
compta amb el suport del Consell General
dels Pirineus Orientals, la Casa a Perpinyà
de la Generalitat de Catalunya i la Família
López-Campà.
Presentació de l’exposició
El Museu Memorial de l’Exili (MUME) presenta una exposició inèdita que permet
copsar de manera precisa i directa la realitat dels camps de concentració de la plana
rossellonesa. Recintes que es van erigir el
1939 amb la finalitat de fer front al flux de refugiats republicans catalans i espanyols que
fugien de l’avanç de les tropes franquistes. A
l’exposició es mostren prop d’un centenar de
dibuixos i esbossos que Josep Narro (Barcelona, 1902 – Guadalajara/Mèxic, 1994)
va realitzar en el decurs del seu internament. Des del mes de febrer de 1939 al mes
de juny de 1941, aquest refugiat va utilitzar
el seu talent d’il·lustrador per retratar les
condicions de vida extremes dels exiliats republicans als camps d’Argelers, dels Haras
de Perpinyà, del Barcarès i d’Agde.
Mitjançant els seus dibuixos, Josep Narro no
adopta l’opció de reproduir els alineaments
sense fi dels barracons o de testimoniar els
tractes injustos d’alguns dels vigilants del
camp, sinó que, contràriament, fa ús d’un
realisme sense concessions amb el propòsit
de copsar i reflectir el millor possible la veritat humana que li comunica cada refugiat.
Lluny de mostrar un retrat impressionista de
les multituds, advoca per entrar en la intimitat dels barracons i concedeix a cadascun
dels interns la seva singularitat, la seva inalienable part d’humanitat. Si, d’una banda,
realitza de manera hieràtica els retrats de
cada membre del personal de l’ infermeria
del camp, no oblida, de l’altra, de palesar el

• Acte d’inauguració de l’exposició sobre “Josep Narro” (J. Ribas)

• Un del fills de Josep Narro, adreçant unes paraules assistens a l’acte d’inauguració (J. Ribas)

malestar que colpeja els malats que esperen
ser transferits a l’hospital de Perpinyà. Així
mateix, si, d’una banda, esbossa les activitats dels artistes amb els quals comparteix
espai en el barracó, de l’altra, consagra una
important sèrie de dibuixos als infants víctimes del caos de la vida concentracionària.

i dels recent nascuts del Camp d’Argelers,
il·lustren a bastament sobre la pertinença de
l’acció humanitària empresa, en aquell moment, per exemple per Elisabeth Eidenbenz
i la necessitat imperiosa de la creació de la
Maternitat Suïssa d’Elna en aquell context
d’insensibilitat humanitària.

El conjunt dels dibuixos realitzats per Josep
Narro, i molt particularment la sèrie dedicada a les condicions de vida dels infants

A Catalunya i la resta de l’Estat espanyol
–i especialment a Mèxic- , l’obra de Josep
Narro és relativament coneguda en l’àmbit
24
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> Josep Narro, dibuixar la veritat nua dels camps del Rosselló (1939-1941)
editorial, en concret en el seu vessant com
a il·lustrador de llibres. No obstant això,
aquest fons del MUME de més de 100 dibuixos és un testimoniatge únic, de gran
qualitat artística i de una gran profunditat
ètica, que ha romàs desconegut fins al dia
d’avui. Josep Narro va representar com ningú ho havia fet mai el sofriment als camps i
sobretot les calamitats que van patir els infants desvalguts, afeblits per les condicions
infames de la reclusió. La col·laboració
entre el MUME i l’Ajuntament d’Elna ha fet
possible donar a conèixer el període d’exili
d’aquest il·lustrador, en el qual ens va
deixar un llegat únic sobre l’experiència del
seu pas per diversos camps. La realització
d’aquesta exposició esdevé un autèntic treball de memòria, en el sentit que recupera
una obra desconeguda i, alhora, perquè
suposa també un emotiu homenatge als milers de refugiats de 1939. L’art i la memòria
es fusionen en l’obra de Josep Narro de tal
manera que el seu llegat ha esdevingut una
eina de conscienciació imprescindible en el
present pel que fa a la preservació dels drets
humans i dels drets dels infants.
> Cronologia i trajectòria de Josep Narro [1902-1994]
1902
El 17 de desembre de 1902 neix a Barcelona Josep Narro Celorrio, fill de José Narro i
de Bernarda Celorrio.
1916
Guiat pel seu germà, estudiant de medicina,
melòman i apassionat per la cultura, Josep
Narro descobreix el món intel·lectual barceloní i molt particularment la vida de les sales
d’exposició de Barcelona.
1919-1923
El jove Narro es forma ingressant a la Llotja,
l’Escola de Belles Arts de Barcelona. El pintor Vicent Borrás Abella l’instrueix en l’art de
la composició. Aquest ensenyament pràctic
l’acaba de completar amb nombroses visites
als museus de la ciutat. Acompanyat pel seu
amic, el pintor José San Sebastián Ugarte,
segueix l’actualitat de l’art visitant regularment la Sala Parés, les Galeries Layetanas,
la Pinacoteca o la Galeria Dalmau.
1924
Josep Narro aconsegueix un lloc de treball
com a Il·lustrador a l’editorial Gràfiques Seix
25
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Barral Germans. En paral·lel continua la
seva formació a l’Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi de Barcelona.
La tardor de 1924, Narro, és seleccionat
pels professors de l’Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi per representar Catalunya i
fa una estada a la Residencia de pintores
de l’Alhambra a Granada. El pintor Gabriel
Morcillo forma els joves residents en les tècniques del paisatge.
1925
El 28 de juny de 1925 rep, de l’Acadèmia
de Belles Arts de Sant Jordi, la Medalla
d’Argent de l’Escola d’Arts i Oficis Artístics
(any 1922-23) de la secció Composició i Pintura. Obté també el premi Conde de Lavern
1925, que li serà atorgat, pels membres de
l’Acadèmia de Belles Artes Sant Jordi, el 27
de juny de 1926.
1926
Del mes de març al mes de maig, Josep Narro fa una estada artística a Toledo abans de
reincorporar-se, el mes juny, a la Residencia de pintores de la Alhambra. De retorn a
Barcelona, la tardor, reprèn la seva feina a
Gràfiques Seix i Barral Germans. L’Escola
de Belles Arts de Barcelona li concedeix el
seu certificat d’aptitud i finalitza els seus estudis artístics.
Josep Narro prefereix el seu ofici
d’il·lustrador que una carrera artística. Comença a rebre importants comandes per
il·lustrar diferents obres.

1929
El gerent de Gràfiques Seix I Barral Germans confia a Josep Narro la il·lustració del
conjunt de productes de promoció i publicitat
de l’Exposició Internacional de Barcelona de
1929.
1931
Josep Narro deixa l’empresa Gràfiques
Seix i Barral Germans per col·laborar durant un temps amb l’Institut Gràfic Oliva de
Vilanova, després amb la Nacional d’Arts
Gràfiques S.A. (NASGSA), així com amb
l’Editorial Políglota o amb les edicions de la
Llibreria Catalònia.
El mes d’octubre, Josep Narro participa en
el concurs « Montserrat visto por los artistas
catalanes ».
1933
El gran crític d’art, Feliu Elies, consagra a
Josep Narro un important article en el diari Mirador. Esdevé il·lustrador de l’Editorial
Juventud i s’especialitza en la il·llustració
d’obres de literatura per a joves.
1936
L’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi concedeix a Josep Narro la Medalla d’Or pel seu
treball d’il·lustració realitzat per a la novel·la
« El Mandarin » d’Eça de Queiroz exposat
a l’Exposició de Primavera. La Junta de
Museus i la Junta Municipal d’Exposicions
adquireixen les planxes originals.
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Memòria històrica
> Josep Narro, dibuixar la veritat nua dels camps del Rosselló (1939-1941)

• Exposició del Museu Memorial de l’Exili

• Els tres fills de l’il·lustrador català Josep Narro (1902-1994), vinguts expressament de Mèxic, van poder veure a l’acte d’inauguració, per primera vegada al Museu de l’Exili de la Jonquera, els dibuixos que el
seu pare va fer als camps de refugiats del Rosselló (J. Ribas)

El mes de juliol esclata la Guerra Civil. Crea,
amb el seu germà, el mes de setembre, el
setmanari Fructidor, òrgan de la federació
catalana d’Izquierda Republicana. Josep Narro escriu articles i realitza les il·lustracions
d’aquesta publicació militant.

A la fi d’octubre de 1939 i després de
l’evacuació del Camp del Barcarès, Josep
Narro és internat uns dies al Camp d’Agde
abans de ser transferit al d’Argelers. No en
sortirà fins 20 mesos més tard, el 26 de juny
de 1941 per ja retornar a Barcelona.

1938
Col·labora activament en el setmanari
col·lectivitzat pel Sindicat de Dibuixants Professionals: L’Esquella de la Torratxa. També
col·labora en la publicació bimensual AMIC,
editada pels Serveis Culturals al Front de la
Generalitat de Catalunya. Traslladat a les
forces auxiliars, realitza diversos treballs
gràfics per al bàndol republicà (cartells, frescos murals, pancartes de mítings...)
Josep Narro rep per la seva tasca de gravador el Premi Francisco de A. Planas Doria de
l’Exposició del Dibuix i del Gravat del 10 al
26 de novembre de 1938, Casal de Cultura
organitzat per la Generalitat de Catalunya.

1941
Gràcies a un contracte de treball de l’editorial
Juventud, amb la qual Josep Narro havia
treballat abans de la guerra, es pot integrar
a la vida civil sense haver d’afrontar un nou
internament en els camps franquistes i
sense ser obligat a passar pels Batallons
Disciplinaris dels Soldats Treballadors. No
obstant això, l’il·lustrador s’ha de presentar
mensualment a la caserna més propera per
donar fe de la seva bona conducta d’acord
amb les exigències de la dictadura franquista.

1939-1941
El 26 de gener, dia de la caiguda de Barcelona en mans de les tropes franquistes, Josep
Narro deixa la capital catalana en direcció
cap a la frontera. El 7 de febrer, una vegada
travessada la frontera, és traslladat, al costat de nombrosos refugiats republicans, al
camp d’Argelers. Hi roman internat fins a la
primavera.
Després d’una breu estada d’alguns dies al
Camp dels Haras de Perpinyà, és traslladat al Camp del Barcarès. El mes de juliol
s’integra en la Comisión de Artistas Profesionales de Bellas Artes del Campo de Barcarès que des de la seva creació contacta
amb el Centre d’Aide aux Intellectuels Espagnols amb la finalitat d’afavorir la sortida
d’artistes dels camps de concentració.

1943
Malgrat les difícils condicions de vida i treball de la Barcelona de la postguerra, Josep
Narro rep algunes comandes d’il·lustracions.
Participa al Saló de Primavera de Barcelona i obté la Medalla d’Or pel seu treball
d’il·lustrador.
1952
Josep Narro opta per deixar Barcelona i
s’exilia a Mèxic. Es casa amb Aurora Monroy
a Guadalajara.
L’il·lustrador de seguida treballa amb nombroses editorials mexicanes i, alhora, segueix amb les col·laboracions amb les editorials barcelonines.
1954
Participa a l’exposició « Medio siglo de
Dibujo y Grabado (1900-1950) » d’Arbon

(Suïssa).
1958
Josep Narro veu com li fan la comanda de
l’ il·lustració de Don Quixot per a l’edició
commemorativa del 35è aniversari de
l’Editorial Juventud.
Realitza les il·lustracions de l’obra « Sobre
la situación de España. Informe y testimonios » d’Antonio Márquez, veritable pamflet
antifranquista editat per Libro Mex – Editores a Mèxic.
1961
Josep Narro deixa definitivament Mèxic D.F
per instal·lar-se al costat de la seva esposa
a Guadalajara.
Es publiquen les obres completes de Stefan
Zweig en quatre volums per a l’Editorial Juventud il·lustrades per Josep Narro. Aquest
mateix any, a Madrid li concedeixen el Premio Lazarillo de Ilustración per la seva versió de « Robinson Crusoé » publicada per
l’editorial Juventud l’any 1960.
1966
Publicació per l’editorial Clásicos Nauta del
« Decameron » de Boccaccio, 800 pàgines
amb 500 il·lustracions de Josep Narro i de «
Las mil y una noches », 1500 pàgines amb
133 il·lustracions de Josep Narro.
Narro continua sent un dels il·lustradors més
reputats del món editorial en llengua castellana i treballarà en nombroses comandes
fins a la seva mort.
1994
Mort de Josep Narro, el 31 de març de 1994
a Guadalajara, Mèxic.
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> Bon Nadal a totes les famílies

E

l desembre és un mes dedicat a
les famílies. Per Nadal, avis, pares,
fills i néts es reuneixen entorn d’una
taula ben parada. En primer lloc, recorden en silenci i emoció dintre del cor, els
familiars passats. En pau descansin.
Mentrestant els petits fan cagar el tió amb
gran cridòria, les iaies encenen els llums
del pessebre, la mare porta a la taula l’olla
d’escudella fumejant, pollastre, rostit i no sé
quantes coses més. El pare prepara el vi,
l’avi obre una ampolla de cava i tots esperen les postres per rebre el paquet de regals
que hi ha penjats a l’arbre de Nadal.
La Jonquera en aquest desembre s’ha vestit
de festa. Els carrers centrals són il·luminats
amb figures al·legòriques, penjades a
l’altura dels teulats. Els comerços guarneixen els aparadors amb les millors ofertes
comercials. Les loteries i les quines són una
esperança. Si hi ha algun malalt a la família
avui, per Nadal, es troba més confortat.
Tothom ha col·laborat en la recollida
d’aliments. Càritas recorda que en el món
hi ha molts nens i nenes que no saben que
avui és Nadal, que potser han perdut els pares en guerres i lluites internes que, pobrets,
ningú no els ha explicat que fa dos mil anys
en un humil pessebre de Betlem va néixer
un infantó, el Jesuset, fill de la Verge Maria,
que va venir al món perquè els homes fossin
més bons, més honrats, que tothom tingués
feina i treball, que no faltés pa a taula i qui
diu pa, vol dir pollastre, costelles a la brasa, torrons, neules i un tortell de pinyons i
xocolata.
A Catalunya hi ha costum en molts pobles

> La Jonquera en aquest desembre s’ha vestit
de festa. Els carrers centrals són il·luminats
amb figures al·legòriques... <
de fer “pastorets“. Pastorets vol dir representar en un teatre les escenes del naixement de l’Infant Jesús. Recordar els pastors
que l’anaren a adorar i li portaren presents.
Recordar els àngels que en aquella nit cantaren pels espais “Gloria a Déu a les Altures
i a la terra pau els homes de bon cor.”
Els nens i nenes del catecisme de la Jonquera també aquest any faran pastorets.
Deu estampes nadalenques representades
al presbiteri de l’església, com van fer l’any
passat i l’altre. Amb música i cants. Els nens
i nenes vestits de pastors i pastores, i també
vestits d’àngels i altres amb barretina. Algun
anirà de dimoni, que en els pastorets busca
brega per enganyar els pastors perquè no
vagin a missa, vull dir a adorar el nen Jesús.
Molts cants i molta llum. Enguany estrenarem unes diapositives projectades en una
pantalla, per arrodonir les deu estampes nadalenques. També, com cada any, els pastorets faran cagar el tió. L’origen del tió són
els pastorets de Betlem, que obsequiaren a
la Verge Maria.
Preparar aquest espectacle vol el seu tre-

ball i esforç. Tots els nens i nenes hi poden
col·laborar. És una tasca patriòtica. Molts
nens i nens de pares que pares no són
fills de Catalunya. Que el Nadal ens faci a
tots ben catalans i devots de les tradicions
casolanes. Que tots aprenguin els nostres
costums i les nostres cançons nadalenques.
Nadal és una bona ocasió per fer pàtria.
Esperem que les autoritats i els centres
culturals recolzin i ajudin els Pastorets de la
Parròquia. Tant de bo que en el teatre de la
Societat els joves aficionats al teatre de la
Jonquera algun any fessin Pastorets. Volem
un Nadal ben popular, ben català i ben jonquerenc.
Els Pastorets es representaran a l’església
el dissabte dia 4 de gener a les 5 de la tarda i el diumenge dia 21 de desembre, després de la missa tindrà lloc un Concert de
cançons nadalenques, a la mateixa església, ofert pels nens i nenes.
Francesc A. Picas
Novembre de 2014
info@pivesa.com

> Esperem que les autoritats i els centres culturals recolzin els Pastorets de la Parròquia... <

LABORAL, FISCAL I COMPTABLE. SERVEIS JURÍDICS
C/ Major, 109 baix - 17700 LA JONQUERA - T. 972 555 759
asserco_jonquera@hotmail.com
C/ Muntaner, 15, 1º D - 17600 FIGUERES
T. 972 672 391 - F. 972 675 840 / asserco@apttcb.es
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> Agenda cultural i esportiva de desembre
• Fins al 10 de desembre
EXPOSICIÓ: LA FI DELS DIES, fotografia de
Yurian Quintanas
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: de dilluns a divendres, de 17 a
20 h - Organitza: Regidoria de Cultura
• Fins al 29 de març de 2015
EXPOSICIÓ “JOSEP NARRO. DIBUIXAR LA
VERITAT NUA DELS CAMPS DEL ROSSELLÓ (1939-1941)”
Lloc: MUME Museu memorial de l’Exili
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
Més informació a www.museuexili.cat
• Diumenge 7 de desembre
QUINA a benefici de la Creu Roja
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Creu Roja la Jonquera
• Dilluns 8 de desembre
DINAR DE NADAL DELS SOCIS DEL CASAL
DE L’AVI
Organitza: Casal de l’Avi
• Divendres 12 de desembre
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajuntament de la Jonquera
• Del 12 al 21 de desembre
EXPOSICIÓ: FOTOS DE MUNTANYA
Activitat inclosa en el 32 aniversari del GAT.

Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: feiners de 18 a 20 h; dissabtes
i festius d’11 a 14 h i de 18 a 20 h
Inauguració 12 de desembre a les 19 h
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
• Dissabte 13 de desembre

Excursió infantil: PORTADA DEL PESSEBRE
AL SURATELL
Sortida a les 9 h davant de la Societat.
Per a més informació: Carles Plana 649 442
057 i Jordi Picornell 607 544 528
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc

MISSA A L’ERMITA DE SANTA LLÚCIA
Durant la Missa es podrà gaudir del nou vitrall
elaborat per l’artista Dolors Caballero. Amb
aquest, ja són dos els que la Dolors ha confeccionat per l’Ermita de Sta. Llúcia.
Us animem i convidem a passar un matí a Sta.
Llúcia i gaudir de la Missa i d’un Vermut en plena natura.
Hora: 11 h
Organitza: Grup d’Amics de Sta. Maria

SOLSTICI D’HIVERN
Excursió al monument megalític del Mas Baleta per veure des d’allà la posta de sol.
Activitat inclosa en el 32 aniversari del GAT.
Sortida: 15 h de davant la Societat
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball
QUINA a benefici de la Societat “La Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”

• Diumenge 14 de desembre

• Dilluns 22 de desembre

QUINA a benefici de la Societat “La Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”

VISITA DEL PATGE REIAL A L’ESCOLA I LA
LLAR D’INFANTS on lliurarà les cartes a tots
els nens i nenes.
Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de
la Jonquera

• Dimecres 17 de desembre

TALLERS DE NADAL A LA BIBLIOTECA
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria

HORA DEL CONTE: Per Nadal, cada Bleda al
seu corral, a càrrec de la pallassa La Bleda
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: 17 h Organitza: Biblioteca C. Bosch
Trinxeria
CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA - Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 19 h
Organitza: Escola de Música de la Jonquera
• Diumenge 21 de desembre

• Dimarts 23 de desembre
JOCS DE TAULA AMB VIA LÚDICA
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: 17 h
Organitza: Regidoria de Joventut
• Dimecres 24 de desembre
CAGATIÓ POPULAR
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 16.30 h
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> Agenda del mes
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes
MISSA DEL GALL, amb l’actuació de l’Orfeó
Jonquerenc
Lloc: Església parroquial de Santa Maria
Hora: 24 h
Organitza: Parròquia de Santa Maria
• Dijous 25 de desembre

• Desembre
Organitza: Museu Memorial de l’Exili
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “MARIONA”,
DE PILAR RAHOLA
A càrrec de Sònia Martínez Juli
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 18.30 h
Organitza: Regidoria de Cultura

Preu: 3 €/dia
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes
• Dissabte 3 de gener
II CONCURS DE FANALETS:
Cal portar el fanalet a la Sala polivalent de la
zona esportiva entre les 16 i les 16.30 hores.
El fanalet ha de portar una targeta amb el nom
i el curs del nen/a. A les 17 hores, just abans
de l’arribada del patge reial, el jurat anunciarà
el veredicte.

QUINA a benefici de la Societat “La Unió Jonquerenca” - Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca” - Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”

• Dilluns 29 de desembre

• Dissabte 27 de desembre

• Dimarts 30 de desembre

CONCERT DE NADAL AMB L’ORFEÓ JONQUERENC i ALUMNES DE L’ESCOLA DE
MÚSICA DE LA JONQUERA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 19 h
Organitza: Orfeó Jonquerenc

ZUMBA KYDS amb TORREMIRONA SPORT
& SPA I FITNESSALUD
Lloc: Sala de la Societat
Hora: 17h (Cal portar roba i calçat esportiu)
Organitza: Regidoria de Cultura

XOCOLATADA I VISITA DEL PATGE REIAL
PER RECOLLIR LES CARTES DE SSMM
ELS REIS DE L’ORIENT
Lloc: Sala polivalent (zona esportiva)
Hora: a les 17.15 h la xocolatada; de 17.45 a
18.15 h el Patge Reial us espera.
Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de
la Jonquera

• Dimecres 31 de desembre

• Diumenge 4 de gener

HOME DELS NASSOS
Lloc de trobada: plaça de l’Ajuntament
Hora: 10.30 h
Organitza: Ajuntament Jonquera i GRAFIC

REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS a càrrec dels nens i nenes de catequesi.
Lloc: Església parroquial de Santa Maria
Hora: 17 h - Org.: Parròquia de Santa Maria

• Dijous 1 de gener

• Dilluns 5 de gener

QUINA a benefici de la Societat “La Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h
Organitza: Societat “La Unió Jonquerenca”

ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS TRES
REIS DE L’ORIENT
Lloc: carrer Major - Hora: 17.30 h
Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de
la Jonquera

• Dies 2 i 3 de gener

• Dimarts 6 de gener
QUINA a benefici de la Societat “La Unió Jonquerenca”
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 19 h

• Diumenge 28 de desembre
IV CURSA DE LA DONA
Sortida: a les 10 h davant l’Estanc Núm. 2 (c.
Major, 132)
Preu inscripció: 10 €
Inscripcions anticipades a Can Laporta i Falgués Fotografia fins al dia 22 de desembre. El
mateix dia de la cursa, de 8 a 9.30 h al Cafè
de la Societat.
Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc i
Fundació Oncolliga
Col·labora: Ajuntament de la Jonquera
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.

TALLERS DE NADAL A LA BIBLIOTECA
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria

MINI PARC INFANTIL DE REIS
Lloc: Pavelló Municipal (zona esportiva)
Hora: de 16 a 20 h

Carrer Major, 34
T. (00.34) 972 55 41 90
17700 LA JONQUERA (Alt Empordà)
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> INTERNET

El més clicat els últims 30 dies:
1 - Un home mor atropellat quan travessava a peu l’N-II a la Jonquera
Amb 863 lectures. 02.11.2014
2 - Els preparatius del 9-N continuen a la
Jonquera
Amb 783 lectures. 05.11.2014
3 - Quatre homes detinguts a la Jonquera quan van intentar vendre cocaïna a
un policia de paisà
Amb 770 lectures. 10.11.2014

> El Racó de la “Méteo” - Dades
mensuals
> VENT AL NOVEMBRE

> LA FOTOGRAFIA DEL MES

S’han superat 3 dies els 50 Km/h (11/11/14)
64 Km/h, el 06/11/14 amb 57 km/h i el dia
05/11/14 amb 52,9 Km/h.

Així baixava el Llobregat el darrer dia del
mes. Entre els dies 28, 29 i 30 es van recollir
121,4 dels 136 precipitats el novembre.

> LA JONQUERA A LA XARXA

Informe visites novembre
Sessions: 6.097
Usuaris: 2.539
Pàgines vistes: 11.990
Temps mig de visita: 00:01:47
Font: Google Analytics

> REGISTRE CIVIL

MATRIMONIS
• KHALLOUK, Abdelali i CASALS
CABRERA, Milagros
10.11.2014
• CHAOUI, Ahmed i SADIK TAFAOUI,
Halima 11.11.2014
NAIXEMENTS
• DE LEON ALVAREZ, Emanuel
27.11.14
DEFUNCIONS OCORREGUDES A LA
JONQUERA
• FERNANDEZ FERNANDEZ, Feliciano
10.11.2014
INHUMACIONS DE DEFUNCIONS
OCORREGUDES FORA DE LA VILA
• VARGAS PEREZ, Dolores
09.11.2014
11.12.2014/12.11.2014
ALTRES DECESOS
• No consten

• El Llobregat a l’alçada de la Plaça dels Arbres el diumenge 30 de novembre

> Clima Dades octubre 2014

Temperatura màxima absoluta: 29,3ºC
(09/10/14)
Temperatura mínima absoluta: 9,9 ºC
(31/10/14)
Cop de vent màxim en km/h: 81,7 (22/10/14)
Pluja recollida en litres/m2: 11,0

Dades de la Jonquera en directe a:
• http://www.puigsegur.cat/
meteolajonquera/24hours.html
• http://www.meteoclimatic.com/mapinfo/
Enllaços directes des d’Infojonquerea.cat
Dades recollides per Francesc Puigsegur

> Clima Dades novembre 2014

Temperatura màxima absoluta: 22,6ºC
(02/11/14)
Temperatura mínima absoluta: 4,3 ºC
(07/11/14)
Cop de vent màxim en km/h: 64,1 (22/10/14)
Pluja recollida en litres/m2: 136,2
Pluja novembre 2014
Pluja novembre 2013
Pluja novembre 2012
Pluja novembre 2011
Pluja novembre 2010
Pluja novembre 2009
Pluja novembre 2008
Pluja novembre 2007
Pluja novembre 2006

136,4 L.
169,4 L.
58,2 L.
452 L.
57,5 L.
29,7 L.
73,6 L.
5,5 L.
0,8 L.

Si no em vols guardar, recicla’m, i envia’m a un contenidor blau. Paper lliure de clor. Tornem a
sortir el proper 1 de gener de 2015
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SOPAR
DE REVETLLA
DE CAP D’ANY
31 de desembre
de 2014
APERITIU DE BENVINGUDA
COCKTAIL DE CAVA
BUFFET ESPECIAL REVETLLA
Especialitats nadalenques, salmó
fumat, assosrtit d’embotits, gran
varietat de patés, marisc, ostres...
Peix del mediterrani: rap, orada,
llobarro, lluç...
SORBET DE LLIMONA
CARNS DE GIRONA I EMPORDÀ
Entrecotte, xai, ànec, filet de
vedella... a la graella, carbó natural
o amb salses del xef

POSTRES
Buffet variat típic del les festes de
Nadal
CEller
Blanc de l’Empordà
Rosat de l’Empordà
Negre de Rioja • Cava: Freixenet Brut
Aigües minerals - Cafè • Bossa cotilló
raïm de la sort...
BALL I MÚSICA EN VIU AMB “RAFA”
DE ROSES
A la matinada xocolatada
amb xurros

65
EUROS

Mas Morató • Avda. Euskadi, 4 - 17700 LA JONQUERA
Tel. (00.34) 972 55 63 50 - Fax: 972 55 55 18
www.buffetelmirador.com • www.facebook.com/BuffetLibreElMirador
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