Salutació

18.30 h - Audició de sardanes amb la Cobla Vila de la
Jonquera
Lloc: carrer major, davant de la Societat
20.00 h - Presentació del “Trail et Randonnée
Transfrontaliers La Jonquera - Le Boulou”, cursa
organitzada pel CEJ Centre Excursionista Jonquerenc, i
Les Foulées Catalanes, del Voló.
Lloc: Porxos de Can Laporta
22.00 h - Ball amb el grup de versions Stop 80
Lloc: plaça Nova

Dimecres 11

10.00 h – Acte Institucional Diada Nacional de Catalunya
amb l’Orfeó Jonquerenc.
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
18.30 h - Audició de sardanes amb la Cobla Vila de la
Jonquera
Lloc: carrer major, davant de la Societat

Organitza
Col·labora
Amb el suport de

Benvolguts jonquerencs i jonquerenques,
Ja tenim aquí una nova edició de la Festa Major del
nostre poble, sens dubte un dels moments més esperats
del calendari lúdic i cultural local. Un any més, els
jonquerencs i jonquerenques farem un petit parèntesi
de descans, diversió, bon humor i companyia abans de
deixar definitivament enrere l’estiu i començar a centrarnos en el curs que comença. I és que la nostra Festa Major
es caracteritza, com bé sabem tots i totes els que any
rere any hi participem de forma activa, pel bon ambient
i l’esperit alegre que respiren els carrers i les places del
poble durant aquests bonics dies de celebració.
Tenim per endavant dies de molta activitat, marcats per
la diversitat de propostes i l’equilibri de formats. Enguany
l’organització ha fet un esforç encara més gran per dotar
la programació d’una àmplia varietat d’actes i formats,
buscant arribar a tots els públics i incorporar aquell punt
de novetat que tota festa ha de saber aportar. En aquest
sentit, el programa que teniu a les mans recull algunes
propostes que han esdevingut ja una tradició al nostre
poble, però també explora fórmules noves que busquen
modernitzar i mantenir viva la Festa.
A més, aquest any m’agradaria destacar dos elements
que ens ajudaran a fer una Festa Major més responsable.
Un d’ells és el Punt Lila, un espai de recolzament per a
persones que pateixin qualsevol tipus de discriminació
sexista en el context de les activitats nocturnes. És
la primera vegada que es fa a la nostra vila, i des de
l’Ajuntament esperem que permeti consolidar una festa
lliure de manifestacions sexistes. I el segon element que
m’agradaria posar en valor és que el bar de la festa servirà
les consumicions amb el got solidari. Enguany, l’import
que es recapti anirà destinat al projecte “Rebrotem la
Ribera d’Ebre i les zones afectades per un dels incendis
més grans de les últimes dècades”. Vull recordar que l’any
2012, quan la Jonquera va patir els terribles incendis, el
municipi de La Torre de l’Espanyol, afectat pels incendis
d’enguany, va col·laborar en la restauració del nostre
entorn; i des de la Jonquera volem correspondre’ls de la
mateixa manera.
No vull acomiadar-me sense abans donar les gràcies a Can
Laporta, la Brigada, la Policia Municipal i les entitats del
poble, que vetllen perquè la festivitat se superi cada any i
es pugui realitzar amb èxit i normalitat. És un orgull veure
com, novament, desenes de persones s’impliquen tant
en l’organització i desenvolupament d’aquesta magnifica
Festa Major que tenim la sort de poder viure. Confio que,
un cop més, el civisme, el respecte i la convivència en tots
els actes faran honor a la cura i dedicació amb què han
estat pensades i organitzades totes les activitats.
Desitjo a tothom una molt bona Festa Major!
Sònia Martínez Juli
Alcaldessa de la Jonquera

Diumenge 1

10.00 h - XVI Trobada de Puntaries
Lloc: carrer Major, davant de la societat

Dijous 5

19.00 h - Inauguració de les exposicions:
20 anys de Concurs Fotogràfic de l’Albera
Exposició artística col·lectiva: creacions dels alumnes
de pintura de Can Laporta, del Grup +60 i de Mariana
Carrillo
Lloc: Porxos del Can Laporta
20.00 h - Entrega de premis XX Concurs Fotogràfic de
l’Albera
Lloc: pati dels Porxos de Can Laporta
20.15 h - Concert amb el grup Limoncello
Lloc: davant de Can Laporta

Divendres 6

11.00 h - Gimcana de Festa Major per a infants i joves, a
càrrec d’ACEJ Natació
Lloc: zona esportiva
11.00 h - Aiguagym, a carrec d’ACEJ Natació
Lloc: piscina municipal
11.00 h - Xeringada per als més petits
Lloc: zona esportiva
12.00 h - Holy Party, espectacle de color i música
Lloc: zona esportiva
17.00 h - Sardanes amb l’Orquestra Maravella
Lloc: plaça de l’Ajuntament
19.30 h - Concert amb l’Orquestra Maravella
Lloc: plaça Nova
21.00 h - Sopar Popular a Benefici de la Societat “La Unió
Jonquerenca”
Lloc: carrer Major, davant de la Societat
23.30 h - Ball amb l’Orquestra Maravella
Lloc: plaça Nova

Dissabte 7

11.00 a 14.00 h – Inflables aquàtics
Lloc: piscina municipal
12.00 h – Inauguració de l’exposició “Genocide Project.
Espacios de Excepción”, de l’artista Eduardo Gómez
Ballesteros
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
La mostra es podrà veure fins al 3 de novembre de 2019

19.00 h - Correfoc amb els Banyetes de l’Albera, els
Nyerros del Conflent (Prades del Conflent - Catalunya
Nord), els Diables i Bruixes de Baho (Baho - Catalunya
Nord), els Diables d’en Pere Botero (Salt) i les Gàrgoles
de Foc (Banyoles)

Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer Major, plaça Àrias
Comellas, carrer Àrias Comellas, passeig del Riu, aparcament
del Riu.

20.00 h – Correjonks amb la Xaranga Damm-er i sopar
Lloc: carrers de la Vila i plaça Nova

Tiquets a 12€. Venda anticipada a la Societat i al Bar Medrano
fins al 3 de setembre. Enguany només hi haurà venda anticipada.

23.30 h – Correfoc amb els Diables de l’Albera, els
Nyerros del Conflent (Prades del Conflent - Catalunya
Nord), els Diables i Bruixes de Baho (Baho - Catalunya
Nord), els Diables d’en Pere Botero (Salt), les Gàrgoles
de Foc (Banyoles) i el Drac de Figueres.

Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer Major, carrer Sant
Miquel, plaça darrera l’Esglèsia, carrer Major, plaça Àrias Comellas, carrer Àrais Comellas, passeig del Riu, aparcament del
Riu.

00.15 h - Nit Jove amb Tapeo Sound System, Orquestra
Mitjanit i DJ Xavi
Lloc: plaça Nova
A partir de les 23:30 h - Punt Lila
Lloc: plaça Nova

Informació i sensibilització per a la prevenció d’actituds
masclistes i comportaments sexistes que es produeixen
en espais públics d’oci i festius.

Diumenge 8

11.00 h - Jocs de carrer amb l’Associació Guixot de 8
Lloc: carrer Major
11.00 h - Jocs gegants i taller de cuina amb “La Xarranca”
Lloc: plaça de l’Ajuntament
12.00 h - Missa solemne amb l’Orfeó Jonquerenc
Lloc: Església Parroquial de Santa Maria de la Jonquera
13.00 h – Tres sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera
Lloc: carrer Major, davant de la Societat
17.00 h - Cercavila del Gegants de la Jonquera Julià i la
Llúcia amb els Xanquers, els Tambors i els Grallers de
l’Albera

Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, carrer Major fins a la Societat, plantada de Gegants, Pujada d’en Delhom, carrer de les
Alzines i tornada pel carrer Major fins a la Societat.

18.00 h - Espectacle Infantil “La gran festa amb els Més
Tumàca”
Lloc: plaça Nova
18.30 h - Audició Sardanes - Cobla Vila de la Jonquera
Lloc: carrer Major, davant de la Societat
21.30 h - Teatre “Bona Gent”, amb Quim Masferrer
Lloc: Sala de la Societat “La Unió Jonquerenca”
Preu: 12€ anticipada; 15€ a guixeta
Venda anticipada d’entrades a Can Laporta fins al 4 de setembre, de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h, i del 6 al 8 de
setembre als Porxos de Can Laporta, d’11 a 14 h.
El dia 5 de setembre no hi haurà venda d’entrades.

Dilluns 9

19.00 h – Concert “ de l’Empordà a Salzburg”, a càrrec de
Carles Coll
S’interpertarà una peça en memòria de la ballarina i coreògrafa Isadora Duncan.
Lloc: Porxos de Can Laporta

Dimarts 10

A partir de les 16h - Dipsalut Escape Experience
Activitat familiar gratuïta amb la dinàmica d’un Escape
Room, que en aquest cas es durà a terme per diferents
racons de la vila, amb inici a Can Laporta.
Pensada per a grups de 6 a 8 persones (mínim 2 adults).
Els que volgueu resoldre l’enigma proposat, no dubteu a fer
la vostra inscripció fins al dia 3 de setembre:
per mail a noemi@atelieresdeveniments.com
o al facebook de Costumazed by Lockus
Places limitades!

