Tardor cultural
a la Jonquera
Programa d’activitats
del mes de novembre
Espectacles, balls tradicionals, formacions, tallers
de cuina, excursions, exposicions i visites guiades,
sortides i un llarg etcètera!
El novembre jonquerenc arriba farcit d’activitats dirigides
a tots els públics i pensades per a tots els gustos i edats.

balls
teatre
visites
tallers

Viu la tardor a la Jonquera!
Tens entre mans la programació de la primera edició de Tardor Cultural a la
Jonquera, una nova iniciativa de l’Ajuntament que té per objectiu marcar un punt d’inflexió
quant a l’oferta i les pràctiques culturals al nostre municipi. Tot partint d’una ambiciosa aposta,
hem confeccionat una programació d’activitats culturals i artístiques que neix amb
la vocació d’esdevenir un revulsiu en termes de dinamització social, accés a la cultura,
enfortiment de la relació entre veïns i veïnes i reactivació del poble. La nova programació
s’emmarca, així mateix, en el compromís de l’Ajuntament de reactivar i recuperar el nucli urbà
com a centre neuràlgic de la vida social i comercial de la Jonquera, un objectiu que ja s’ha vist
materialitzat amb actuacions com la reforma del carrer Major, i que l’impuls d’activitats culturals
vol ajudar a assolir, tot fomentant la circulació i interacció de persones al nucli urbà.
Us convidem a explorar les nombroses activitats proposades, on podreu trobar des
d’espectacles fins a exposicions, passant per un ampli catàleg de possibilitats que inclou
també balls, sortides, visites i tallers, totes elles minuciosament escollides per tal d’arribar
a un públic transversal en edats, gustos i interessos. La programació dissenyada recull
un total de 27 activitats, centrades principalment en els caps de setmana, i té com a
denominadors comuns una aposta indiscutible per la qualitat i una vocació clara d’accessibilitat
i proximitat. La combinació d’ambdues característiques dona com a resultat una oferta àmplia,
sòlida, variada i veritablement preocupada per agradar i interessar no només als veïns i veïnes
de la Jonquera, sinó també a potencials visitants del nostre poble. En aquest sentit, i si sou
d’altres punts de la comarca, us convidem a visitar-nos i a compartir amb nosaltres les bones
estones que oferiran les propostes d’aquesta nova programació. I pel que fa als jonquerencs i
jonquerenques, desitjo que aquesta aposta sense precedents contribueixi a fomentar encara
més el vostre amor per la cultura i us proporcioni sessions agradables d’entreteniment,
diversió, reflexió i aprenentatge.
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Espectacle. ‘Excèntrics’,
de la companyia Insòlits.

Teatre familiar. ‘Libèlul·la’, de la
companyia Toti Toronell.

Teatre.
‘Nenes i nens’, amb Anna Sahun.

Commedia dell’Arte però ells més aviat

Pili li toca fer tots els papers de l’auca, i

que no acota el cap davant les adversitats.

Els seus avantpassats es remunten a la

En un petit teatre de fira, a l’home de la

personifiquen dibuixos animats. Per aquests quasi sense voler, desplega el seu univers
tres extravagants personatges tot està per

particular i artesanal. Un univers que

descobrir. Són curiosos i extremadament

ha creat amb les seves pròpies mans,

entremaliats. Aquestes criatures hiperactives autòmats, titelles i humor es fusionen per
creen situacions caòtiques, ja que els

donar sentit a LIBÈLUL·LA: un homenatge

encanta el joc i la diversió.

a la figura d’Alexander Calder, que sense

Hora: Dues funcions: 12 h i 16 h.
Lloc: Gran Jonquera Outlet & Shopping.

ell saber-ho, ha inspirat part d’aquest
espectacle.
Hora: Dues funcions: 12.30 h i 16.30 h (1 h
de duració).
Lloc: Sala la Societat.
Preu: 2 € /2,5 € / 3 €
(Entrades no numerades i aforament limitat).

Ella és una dona emprenedora, valenta,

Està casada amb un paio espavilat amb qui
ha acabat tenint dos fills. La gran vol jugar
a arquitectes i construeix edificis de fang,
son germà els bombardeja perquè “s’hi
han amagat els terroristes”. Ser una bona
mare pot resultar frustrant. Ser una dona
emprenedora, també. Però el més frustrant
de tot és descobrir, massa tard, que l’home
de qui et vas enamorar és l’home equivocat.
Una coproducció de La Villarroel, Arriska i
Rereescenes.

Hora: 21.30 h.
Lloc: Sala la Societat.

Preu: 10 € / 12 € / 15 €
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Teatre.
‘Una Nit amb el Mag Lari’.

Gaudiu d’una nit màgica i divertida amb
el Mag Lari, que fa 25 anys que fa màgia
damunt els escenaris i que, en aquest
espectacle, no només us sorprendrà: també
us farà riure. No us perdeu aquesta vetllada
marcada per la il·lusió, l’humor i, és clar, la
màgia!
Hora: 21.30 h.
Lloc: Sala la Societat.
Preu: 10 € / 12 € / 15 €
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Teatre familiar. ‘Tripula’,
de Farrés brothers i companyia.

Us proposem un espectacle dins un globus
aerostàtic. Un lloc inusual i efímer, des
d’on emprendre viatges cap a l’Inconegut.
Un material que parla per si sol, carregat
d’experiència i àvid per crear-ne de nova.
Hora: 12 h
Lloc: Sala la Societat.
Preu: 2 € /2,5 € / 3 €
(Entrades no numerades i aforament limitat).
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Sortida: ‘La Cultura a l’Exili.
El Centre d’Interpretació de l’Exili
Català i la Mina Canta’.

Documental de Muntanya:
‘Sadernes, cada pedra una
història’.

Inauguració de l’exposició
‘Refugium, refugia’,
de Marco Noris.

d’Interpretació de l’Exili Cultural Català

(província de Girona), s’ha convertit en una

botxí i testimoni de l’horror de les

potent escola d’escalada en els darrers

deportacions nazis i del drama de l’exili

anys. Un indret que la majoria defineixen

de milers d’éssers humans. La memòria

com a màgic i especial, no sols per la

de Ribesaltes és viva i s’enllaça avui amb

gran varietat de parets i estils d’escalada,

els actuals camps que, al voltant del món

també per l’entorn i el riu que el travessa.

i en les portes d’Europa, allotgen milions

Per desgràcia, durant els mesos d’estiu,

de vides; milions de refugiats, milions

comença a haver-hi una massificació que

de drames. Les ruïnes del camp són el

Iniciarem la jornada amb una visita al Centre
de 1939, a Agullana, on descobrirem la
pervivència de la cultura catalana a l’exili.
Polítics, escriptors iartistes exiliats que
continuaren donant suport a la repúblicades
d’altres indrets del món. Ens endinsarem a
peu als boscos de la Vajol per descobrir la
Mina Canta, l’indret queva amagar els fons i
les divises del Banc d’Espanya, així comuna
remesa d’obres del Museu del Prado durant
la guerra. Més informació: 972 556 533 o

La vall de Sadernes, situada a la Garrotxa

Aquest treball neix de la runa del camp,

posa en perill aquesta petita i delicada zona. passat que connecta amb el present i
El documental pretén mostrar la vall a través amb l’actualitat política migratòria de la
de l’escalada i conscienciar a futurs visitants Unió Europea. La mostra de Marco Noris

info@museuexili.cat.

sobre el risc que comporta descuidar un

(Bèrgam, Itàlia, 1971), es podrà veure fins al

entorn tan especial. Col·labora: Centre

2 de febrer de 2020.

d’Agullana.

Excursionista Jonquerenc.
Hora: 21.00 h (durada: 52m).
Lloc: Porxos de Can Laporta.
Gratuït.

Lloc: MUME.
Gratuït.

Lloc de trobada: Plaça de l’Església
Preu: Adult, 15 € / Joves de 12 a 17 anys,
8 € / Gratuït fins a 11 anys.

DISSABTE

Hora: 12.00 h.

2

Festa Popular de la Castanyada.

A partir de les 16.30 h, venda de castanyes,
coques i pastissos. Tot seguit, tamborinada
amb els Tambors de l’Albera i Jocs gegants

DISSABTE

amb fusta amb Fefe i Cia. A les 19.30 h,
discomòbil. Per acabar la jornada, a les

22 h, concert amb El Trio Calavera, amb
cançons d’ara i d’abans i per a totes les

9

Sortida: ‘Les tres esglésies de la
muntanya de Requesens’.

edats.

Si vols gaudir d’una jornada d’excursió per

Gratuït.

patrimoni més proper, no et perdis aquesta

Lloc: a la Sala la Societat.

DISSABTE

la muntanya i conèixer els secrets del nostre
visita per l’entorn natural de Requesens.
Hora: 9.30 h (duració: 2 h).
Lloc de trobada: Plaça del Fort de
Cantallops.

Gratuït (inscripcions: per telèfon al
972.555.713 o al correu canlaporta@
lajonquera.cat).

9

Audició de sardanes.

Una jornada de sardanes, el ball tradicional
i representatiu de casa nostra, amb la Cobla
Vila de la Jonquera.
Dia: Dissabte, 9 de novembre.
Hora: 17.00 h.

Lloc: Carrer Major (davant la Societat).
Gratuït.
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Inauguració de l’exposició ‘Art i
Memòria:
Elena del Rivero. L’arxiu de la pols.
El trànsit de la memòria’.

Sortida:
‘Altres camins a l’exili. L’Albera i el
castell de Requesens’.

Encesa de llums de Nadal i actuació
de l’Escola Municipal de Música
amb xocolatada.

Lluís Serrano i Miquel Serrano, inclourà

de Música de la Jonquera.

i visuals amb els quals l’artista ha estat

un recorregut pels dos recintes, la seva

Aquesta exposició recull materials plàstics
treballant arran de la seva experiència de
l’atemptat de les torres bessones l’11 de
setembre del 2001, situades molt a prop
del seu estudi a Nova York. La mostra es
podrà veure fins al diumenge, 11 de gener
de 2020.

Hora: 12.00 h.
Lloc: MUME.

La visita guiada, a càrrec dels historiadors

evolució històrica, la gran reforma del

Amb la col·laboració de l’Escola Municipal
Hora: 18.30 h.

Lloc: Plaça Arias Comellas.

segle XIX, les referències literàries al castell
durant la primera meitat del segle XX i
l’etapa de la Guerra Civil, l’exili republicà i la
Segona Guerra Mundial.
Hora: De 10.00 h a 13.00 h.
Punt de trobada: MUME.
Preu: 4 €.

Gratuït.

DEL
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Amb motiu del Dia Internacional contra la
violència de gènere (25 de novembre),Can
Laporta i la Biblioteca Carles Bosch de
la Trinxeria acollirà dues exposicions de
temàtica feminista cedides per l’Institut
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Sessió de ball al Casal de l’Avi:
amb el conjunt ‘M’agrada ballar’.
Veure programa a part.
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Audició de sardanes.

Una jornada de sardanes, el ball tradicional
i representatiu de casa nostra, amb la Cobla
Vila de la Jonquera.
Hora: 17.00 h.

Lloc: Carrer Major (davant la Societat).
Gratuït.

Català de la Dona.

‘Dones grans, grans dones’.

Aquesta mostra trenca clixés sobre el
que significa envellir per a les dones, en
desmunta els tòpics i reivindica que les
veus femenines de totes les edats siguin
escoltades i reconegudes.

Dia: Diumenge, 24 de novembre.
Hora: 17.30 h.
Lloc: Sala la Societat.
Preu: 5 €.

‘Simone de Beauvoir’.

Trajecte per la vida i l’obra de la
filòsofa i escriptora francesa, una
dona que amb el seu enfrontament
a les convencions del seu temps va
provocar debats apassionants.

NOVEMBRE 2019
TALLERS
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Taller d’emocions en família:
‘El monstre dels petons’ amb Laia
Bedós Bonaterra.
Taller dirigit a tota la família, i creat a

partir del conte “El monstre dels petons”,
on participaran tan grans com petits.
S’aprendran noves tècniques de pintura, tot
descobrint un procés creatiu des del joc i el
cos, aprenent i gaudint. La sessió combina
dibuix, teatre, joc, pintura i imaginació.
Hora: 17.30 h (durada: 1.30 h).
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Taller de cuina de Nadal amb Nuri
Lladó.
Has de fer un menú per convidats per

Nadal? En aquest curs prepararem un picapica, un primer plat i un segon. Aprendreu
a tenir-ho tot preparat per no estar tot
el dia cuinant i aconseguir gaudir d’una
vetllada perfecta, amb plats ja preparats, per
compartir més temps amb familiars i amics.
Hora: 10.30 h (durada: 2 h).
Lloc: Porxos de Can Laporta.

Lloc: Biblioteca Can Bosch de la Trinxeria. Preu: 5 € (inscripcions al Centre Cultural
de l’Albera Can Laporta a partir del 4 de
Gratuït. Places limitades. Inscripcions al
Centre Cultural de l’Albera Can Laporta a

novembre).

NOTA
Us informem que:
Venda d’entrades:
- Anticipades al Centre Cultural de
l’Albera Can Laporta, a partir del dia
4 de novembre.
- A taquilla de la Sala de la Societat,
una hora abans de començar 		
l’espectacle.
Un cop comprades les entrades no es
realitzaran canvis ni devolucions.
Amb l’adquisició de dues entrades

partir del 4 de novembre.

d’espectacles diferents, s’aplicarà un
descompte.
Per obtenir el descompte, caldrà
adquirir les dues entrades en el mateix
moment.

DIVENDRES

El descompte no més serà aplicat en la

22

venda d’entrades anticipada.

Taller. ‘Parlem i llegim de teatre’,
amb Jordi Garcia.
Xerrada i col·loqui al voltant dels

espectacles que es veuran a la tardor
cultural a la Jonquera. Introducció al
monòleg de Dennis Kelly al voltant del rol
de la dona al nostre temps. Aquest text es
podrà veure interpretat per la coneguda
actriu Anna Sahun, dirigida per Joel Joan
a l’espectacle “Nenes i nens”. La xerrada
anirà encaminada a conèixer el text de
l’espectacle, i a debatre sobre el paper de la
dona i el teatre.

Hora: 18.30 h (durada: 1 h).
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30

Taller de Creativitat i Felicitat, amb
Edgar Tarrés.
Aquesta jornada servirà per potenciar la

creativitat i aprendre a viure de forma plena,
conscient i amb benestar. S’ensenyaran a
desenvolupar les capacitats creatives per
fer-les servir en els nostres projectes vitals
i professionals, a la vegada que es donaran
les claus per enforcar la nostra vida cap als
nous reptes que planteja la societat.
Hora: 10.30 h (durada: 2 h).
Lloc: Porxos de Can Laporta.

Lloc: Biblioteca Can Bosch de la Trinxeria. Preu: 5 € (inscripcions al Centre Cultural de
Gratuït.
l’Albera Can Laporta a partir del dia 4 de
novembre).

balls
teatre
visites
tallers
Participa!

Organitza:

Col.laboren:

