Núm.164

Juny 2018

Informació municipal i ciutadana de la Jonquera

Primeres passes per crear
una petita ciutat esportiva
al municipi
DESTACATS
Recuperació de la llera del riu Lobregat
Millora del parc infantil de la Llar d’Infants
La Jonquera, seu del Mediterranean International Cup’18
L’Ajuntament es presenta com a acusació particular contra delinqüents
multi-reincidents

EDITORIAL
APOSTEM PER UN CARRER MAJOR MÉS ACCESSIBLE,
AMB NOUS SERVEIS I ADAPTAT A LES NECESSITATS DEL
COMERÇ LOCAL I LA CIUTADANIA
La reforma del carrer Major ja és una realitat ben palpable.
Els treballs d’arranjament en aquesta artèria principal de la
vila evolucionen a bon ritme amb l’objectiu que ben aviat
els veïns i veïnes de la Jonquera i els comerços del municipi
puguin gaudir d’una via plenament renovada i preparada per
assumir amb garanties el rol d’eix neuràlgic de la vida social
i comercial del poble.
Aquest projecte, que comprèn prop de 4.800m2 de carrer i
370 metres de longitud, representarà una reestructuració i
millora substancial i necessària de serveis bàsics per a la
ciutadania com el clavegueram, les xarxes d’aigua potable i
d’aigües residuals, i l’enllumenat, que actualment presenten
importants deficiències que cal resoldre per garantir el benestar
col·lectiu.
A més, el pla també anirà acompanyat de l’impuls de nous
serveis a la zona. D’una banda, està prevista la instal·lació
de fibra òptica, que permetrà augmentar ostensiblement la
velocitat i qualitat de la connexió a internet al nucli urbà i als
equipaments municipals. D’altra banda, es col·locaran noves
càmeres de vigilància, destinades a millorar la seguretat dels
veïns i veïnes, comerços de la zona, vehicles i vianants.
Finalment, plenament conscients de la transcendència i les
implicacions directes que està comportant el desenvolupament
d’aquest projecte, i amb el l’objectiu de minimitzar les molèsties
i l’impacte dels treballs, el Ple municipal ha aprovat l’exempció
de la taxa reguladora de l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires i de la taxa d’entrades de vehicles i guals
mentre durin les obres d’urbanització al carrer Major. I ha posat
a disposició de tota la població la figura del director d’obra,
un professional contractat per l’Ajuntament que és la persona
encarregada d’atendre les consultes de la ciutadania
i vetllar pel compliment dels terminis d’execució i pel
correcte desenvolupament dels treballs.
Dues mesures que estem convençuts que ens permetran seguir
abordant amb eficiència i rigor aquest projecte cabdal per la
reactivació social, lúdica i econòmica del nostre carrer Major.
Sònia Martínez
Alcaldessa de la Jonquera
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Sònia Martínez
Alcaldessa de la Jonquera

SABIES QUE...
Tot a punt per al desplegament de la
fibra òptica al municipi
Gràcies a un conveni signat entre l’Ajuntament de la
Jonquera i l’empresa Adamo Telecom Iberia, S.A., el
nostre municipi gaudirà ben aviat de fibra òptica. L’acord,
signat el divendres 13 d’abril, farà possible la instal·lació i
desplegament al poble d’aquesta xarxa de gran velocitat,
que permetrà augmentar la connectivitat, la velocitat
i la qualitat de connexió al nucli urbà i als equipaments
municipals.
Narcís Quintana, regidor de Noves Tecnologies de
l’Ajuntament, ha volgut expressar la seva satisfacció
per l’arribada de la fibra a la Jonquera, fet que defineix
com “un salt endavant en termes tecnològics i de
connectivitat que ens permeten adaptar-nos als nous
temps i oferir als veïns i veïnes més i millors eines en
l’àmbit digital”.
De fet, gràcies a aquest conveni, es reduirà
considerablement la fractura digital i el teixit
empresarial i comercial es beneficiarà de les noves
oportunitats lligades a la societat de la informació.

Tema del dia
Què és la Junta Local de Seguretat?

L’Ajuntament i els cossos policials
renoven el seu compromís amb
la prevenció i resolució de fets
delictius al municipi

És l’òrgan màxim de coordinació dels diferents cossos
policials que actuen al municipi de La Jonquera. Es
reuneix periòdicament i vetlla per la seguretat i el
benestar dels veïns i veïnes del municipi.

El passat 14 de febrer va tenir lloc una sessió de la Junta
Local de Seguretat de la Jonquera, que va comptar
amb la participació del director de Serveis Territorials
d’Interior a Girona, Albert Ballesta. La trobada va servir
per posar de manifest el compromís de l’Ajuntament,
la Generalitat i tots els cossos policials i forces de
seguretat que actuen a la Jonquera amb la millora de la
seguretat ciutadana i la lluita contra els fets delictius. En
acabar la sessió, Sònia Martínez va tornar a manifestar
la importància de la seguretat en l’agenda del govern
municipal: “la seguretat ciutadana té una importància
cabdal en l’ordre de prioritats de l’Ajuntament, que
segueix treballant intensament per desplegar mesures
que dotin els cossos de seguretat de majors facilitats
en la seva tasca al servei dels veïns i veïnes de La
Jonquera”.

La seguretat ciutadana
té una importància cabdal en
l’ordre de prioritats
de l’Ajuntament

Quins temes s’hi van abordar?
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BALANÇ DE L’OPERATIU POLICIAL “NETTO”
Iniciat a la Jonquera el passat mes de setembre amb
l’objectiu de combatre la inseguretat ciutadana al
municipi. Encara no es dóna per finalitzat. S’han dut
a terme un total de 65 detencions per delictes contra
el patrimoni i la salut pública contra 10 individus. En
paral·lel, l’operatiu també ha realitzat 10 entrades a
dos domicilis relacionats amb les detencions i ha
decomissat 487 grams de cocaïna, 162 d’heroïna, 351
grams de marihuana i 220 d’haixix.
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L’AJUNTAMENT DOTA L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE NOVES
EINES I RECURSOS
Nou vestuari
Un vehicle 4x4 provinent de la Policia Local
Una pala llevaneus i saladora
Formació especialitzadora:
curs bàsic de voluntaris de protecció civil (ISPC)

3
PROPERES ACTUACIONS A LA JONQUERA EN
MATÈRIA DE SEGURETAT CIUTADANA.
Habilitació de noves càmeres de seguretat
en espais estratègics del municipi que
permetin controlar tots els accessos, sortides i
punts conflictius de la Jonquera.
Implantació d’una comissaria de districte
dels Mossos d’Esquadra durant el període
2018-2019.
Prolongació de la jornada de servei de la
Policia Local les nits de divendres i dissabtes.
Obertura d’una borsa de treball a la Policia
Local amb l’objectiu de cobrir les places
vacants possibles del cos i augmentar-ne la
plantilla actual.
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Gestió municipal
L’Ajuntament de la Jonquera es presenta com a acusació particular contra
delinqüents multi-reincidents que actuen a la Jonquera
Davant l’onada de robatoris que en els darrers temps s’ha produït al municipi i que han generat una gran alarma social
i inquietud a la població, l’Ajuntament va decidir a finals de l’any 2017 personar-se com a acusació en determinats
procediments judicials oberts als diferents jutjats de Figueres contra subjectes ben coneguts pels cossos policials arran de
la seva presumpte activitat reiteradament delictiva, i amb un llarg historial de detencions.
El treball conjunt entre l’Ajuntament i els cossos policials ha permès la detenció i posterior posada a disposició judicial
d’aquests presumptes delinqüents multi reincidents que actuen a la Jonquera.
L’ens local està actuant com a acusació en aquests procediments, mitjançant advocat i procurador. Amb una participació
activa de l’Ajuntament, donat que l’alcaldessa Sònia Martínez Juli s’ha desplaçat a la seu dels jutjats de Figueres en diferents
ocasions per dur a terme un seguiment d’aquests afers.

En concret, l’Ajuntament s’ha personat en els següents procediments:
Al Sr. O.A. li consten des de 2016, i fins a data d’avui, per diferents delictes de robatori, un total de 18 Diligències
Prèvies i sis procediments abreujats; un dels quals ja té assenyalada data de judici per al proper mes de juliol.
A més, li consten cinc diligències policials obertes l’any 2016, 10 el 2017 i 16 en el que portem d’aquest 2018.
D’aquests procediments, l’Ajuntament de la Jonquera s’ha personat com acusació en les diligències prèvies 276/18
del Jutjat d’Instrucció Nº3 (provinents de les diligències prèvies 319/2018 del Jutjat d’Instrucció Nº5), en les
diligències prèvies 354/2017 del Jutjat d’Instrucció Nº4, en les diligències prèvies 266/18 del Jutjat d’Instrucció
Nº4 (provinents de les diligències prèvies 318/2018 del Jutjat d’Instrucció Nº5), i en el procediment abreujat 14/18
del Jutjat d’Instrucció Nº6. Actualment, el Sr. O.A. es troba en situació de presó provisional pels fets objectes de les
diligències prèvies 266/18 del Jutjat d’Instrucció Nº4.
En el cas del Sr. O.K., a qui consten des de setembre de 2016, i fins a dia d’avui, per diferents delictes de robatori,
nou diligències policials obertes, l’Ajuntament de la Jonquera s’ha personat com acusació en les diligències
prèvies 244/17 del Jutjat d’Instrucció Nº5 de Figueres, que recentment ha autoritzat la sortida del territori nacional
del Sr. O.K. a instàncies d’una ordre d’expulsió del territori nacional i de l’espai Schengen, per un període de cinc
anys acordada administrativament per la Subdelegació del Gobierno a Girona.
L’ajuntament de la Jonquera també s’ha personat com a acusació en les diligències prèvies 4434/2017 instruïdes
pel Jutjat d’Instrucció Nº5 de Figueres contra el Sr. O.B. arran d’un robatori amb violència a un establiment mercantil
obert al públic. Al Sr. O.B., des de 2014 i fins a dia d’avui, per diferents delictes de robatori, salut pública, danys,
lesions, i obstrucció a la justícia, li consten nou diligències policials; quatre d’elles per fets ocorreguts al terme
municipal de la Jonquera.
Pel que fa al quart dels delinqüents habituals que operen a la zona de la Jonquera, el Sr. M.E., l’Ajuntament s’ha
personat com acusació en dos procediments: les diligències prèvies 354/2017 del Jutjat d’Instrucció Nº4 i les
diligències prèvies 3/18 del Jutjat d’Instrucció Nº1 de Figueres. El Sr. H.E., durant l’any 2017 té, per diferents delictes
de robatori, receptació, amenaces i atemptat a agents de l’autoritat, 11 diligències policials; 10 d’elles per fets
ocorreguts a la nostra població.

Indicar que alguns d’aquests individus tenen també un historial policial anterior a 2016/2017 per fets ocorreguts a l’Alt
Empordà i a d’altres indrets de Catalunya, sobretot a la zona de Barcelona i del Maresme.
Continua així la lluita de la corporació municipal contra les persones que cometen fets delictius al municipi i generen alarma
social entre els veïns i veïnes. La voluntat de l’Ajuntament és, en aquest sentit, continuar presentant-se com a acusació
en futurs procediments penals contra persones reincidents en la realització de presumptes activitats delictives, amb un
“total compromís del govern municipal en la lluita contra la impunitat amb la que diversos delinqüents actuen a la
Jonquera”, donat que “la seguretat ciutadana i el benestar i tranquil·litat del conjunt dels veïns i veïnes és una prioritat
absoluta de l’Ajuntament”.
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Gestió municipal
Recuperació de la llera del Llobregat

Ja han començat els treballs de dragatge del Llobregat,
que tenen per objectiu solucionar la problemàtica dels
sediments acumulats a la llera del riu.

Sostenibilitat i rigor ambiental
Tal com estava previst, s’està actuant des de l’inici del
procés amb el màxim rigor mediambiental. Per tot
plegat, abans de les tasques de dragatge es va dur a
terme una pesca elèctrica per tal de retirar els peixos
presents i evitar la mortalitat de les espècies autòctones.
Aquests peixos seran retornats al riu Llobregat en el lloc
que determini un tècnic especialista. Jordi Picornell,
regidor de Medi Ambient, s’ha referit a aquesta actuació
com a “imprescindible per preservar l’ecosistema
propi del riu i per garantir la seva viabilitat hidràulica”.
Així mateix, ha destacat el valor del projecte en termes
de “revitalització d’un patrimoni i un actiu natural
icònic de la vila que amb el pas dels anys ha anat
deteriorant-se”.

Nova distribució d’aparcaments i
restricció de cotxes a la zona esportiva
L’Ajuntament de la Jonquera ha començat a aplicar mesures a l’àrea esportiva del municipi per pacificar la zona
i garantir la seguretat dels infants i els adolescents
que hi juguen habitualment. Els treballs han consistit a
restringir el trànsit rodat, posar pilones a dos punts
i construir una petita rotonda a davant de la sala polivalent perquè els cotxes hi puguin girar amb més facilitat. A més, s’ha habilitat com aparcament el solar que
hi ha al costat de la sala polivalent. Aquestes mesures
formen part de la macroactuació projectada per part
de l’Ajuntament per crear una petita ciutat esportiva,
que té previst prohibir el trànsit, de forma permanent,
en aquest tram. Sònia Martínez ha destacat “la voluntat de crear una nova àrea d’esbarjo per als usuaris
d’aquesta zona esportiva, que cada vegada són més
nombrosos. Serà una àrea amb molta activitat, i el
que volem és que sigui segura i còmode pels esportistes i visitants”.
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Gestió municipal
Instal·lació de noves càmeres de
videovigilància a la via pública
L’Ajuntament, conscient i coneixedor de la problemàtica
de la inseguretat ciutadana al municipi, segueix donant
noves passes significatives en matèria de seguretat
amb l’objectiu de millorar i garantir el benestar dels
veïns i veïnes i prevenir, detectar i combatre els
fets delictius amb la coordinació i suport dels cossos
policials i de seguretat.
En aquesta línia, el consistori ha signat un contracte
amb l’empresa Alphanet Security Systems, S.L. per
al subministrament, col·locació i manteniment
de quatre noves càmeres de videovigilància, que
s’habilitaran en diferents punts estratègics de la vila i
que permetran controlar tots els accessos, sortides i
punts conflictius. Els nous dispositius se sumen als ja
existents des del 2015 a la carretera N-II i al Portús.
L’alcaldessa Sònia Martínez explica que “encara hi
ha molt camí per recórrer” i destaca la “importància
cabdal de la seguretat ciutadana en l’ordre de
prioritats de l’Ajuntament, que segueix treballant
intensament per desplegar mesures que dotin els
cossos de seguretat de majors facilitats en la seva
tasca al servei dels veïns i veïnes de la Jonquera”.

Obres d’arranjament al pont de la zona
esportiva
L’Ajuntament dóna per acabades les obres d’arranjament
dutes a terme al pont que connecta amb la zona esportiva
de la Jonquera. Els treballs han consistit en la pavimentació de
l’espai i l’habilitació d’una nova il·luminació anti-vandàlica,
més potent i eficient, que permetrà millorar la visibilitat en
aquesta zona, que fins ara havia estat poc freqüentada per
aquests motius. Aquestes mesures de condicionament de
la zona esportiva s’apliquen en el marc del projecte de
reactivació i millora de la zona esportiva, que també inclou la
instal·lació de pilones, l’habilitació d’un pàrquing o la restricció
del trànsit. L’alcaldessa Sònia Martínez ha emmarcat aquest
projecte en els treballs que realitza l’Ajuntament per tal de
“millorar els espais públics compartits que formen part del
dia a dia dels veïns i veïnes del municipi”.

El projecte Okup’Alt 2018 arriba a la
Jonquera
Dilluns 12 de març el municipi va rebre la visita dels
joves de l’Alt Empordà que formen part del projecte
comarcal Okup’Alt 2018, impulsat per l’Àrea de Joventut
del Consell Comarcal amb el suport de diversos
ajuntaments i agents de la zona, entre els quals hi ha
l’Ajuntament de la Jonquera. Durant la seva estada a la
nostra vila, els joves van realitzar diverses taques de
pintura i manteniment al Casal de l’Avi.
El projecte Okup’Alt és una iniciativa adreçada a persones
de la comarca entre els 16 i 24 anys que no han acabat els
seus estudis. Els seus objectius són oferir un recurs que
disminueixi el percentatge de joves que no estudien ni
treballen, apropar els joves a les empreses de la comarca,
augmentar l’autoestima dels participants i promocionar
oficis que puguin convertir-se en una sortida laboral per
als joves. En aquest sentit, el programa ofereix un període
de tres mesos de formació gratuïta en diversos oficis:
Forestal/Jardineria
Perruqueria/estètica
Manteniment/Pintura
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Enrajolament de la placeta de l’Illa
Amb l’objectiu de garantir tant als veïns com als visitants un estat
òptim i segur de la via pública, l’Ajuntament de la Jonquera ha
executat en les darreres setmanes diversos treballs per arranjar
la placeta de l’illa, ubicada a l’avinguda Pau Casals. L’actuació,
que ja està acabada, ha consistit bàsicament a habilitar-hi un
nou enrajolat i instal·lar-hi dues taules de pícnic.

Millora del parc infantil de la Llar d’Infants
L’Ajuntament de la Jonquera ha adjudicat a l’empresa Aplicacions i Manteniment Dabau, S.L. el contracte públic d’obres
per a la millora de les instal·lacions de lleure del parc de la Llar d’Infants municipal. L’obra, amb un cost de
49.960,45€, té com a objectiu diversificar l’actual oferta lúdica infantil del municipi i presentar unes instal·lacions més
segures i adaptades a les necessitats de les famílies de la Jonquera. A més, les reformes pretenen reforçar la condició
d’aquestes no només com a recursos de lleure, sinó també com a espais de relació i convivència entre els infants.
L’actuació consistirà en la instal·lació d’una estructura multijocs, un balancí i dues molles que estaran protegides per una
zona de seguretat pavimentada amb un terra flexible de cautxú multicolor.
Rafael Medinilla, regidor de Territori i Qualitat Urbana, comenta que “aquestes accions formen part de la cura
que volem tenir de l’espai públic del poble. I encara que no siguin grans obres, són necessàries per garantir la
seguretat dels nens i millorar la imatge del parc“.
Estat del parc abans dels treballs

Estat del parc després dels treballs
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La Jonquera es mou
El Punt Jove ja té nou logotip
El concurs convocat per trobar el nou logotip del Punt
Jove ja té guanyador. És la jove Ailín Iglesias. Aquest
certamen s’emmarca en la voluntat de l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament de trobar una imatge amb la
qual els joves del municipi es sentin més identificats i
que, alhora, també acosti el servei als més joves. A fi
d’obtenir un bon nombre de propostes i de fomentar
la creativitat dels participants, l’organització no va
imposar cap mena de pauta específica. En aquest
sentit, es van acceptar tant dibuixos manuals com
dissenys amb ordinador. En canvi, sí que es va valorar
positivament que les propostes tinguessin alguna relació
directa amb la vila o amb alguns dels seus símbols.

Commemoració del Dia Internacional de les Dones
Enguany, la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de La Jonquera va organitzar diverses activitats per commemorar el
Dia Internacional de les Dones, el dia 8 de març. D’entre les activitats proposades, es va dur a terme la ja tradicional lectura del
manifest oficial de la diada a la plaça de l’Ajuntament, el concert que el figuerenc Joanjo Bosk va oferir als Porxos de Can Laporta
o un berenar-sopar.
Des de l’Ajuntament s’ha volgut repetir la implicació institucional en un dia així: “És un dia important, no només per a la dona
sinó per al conjunt social. Avui és un dia de festeig i celebració, però recordem que la lluita per la igualtat s’ha de fer cada
dia”, va afirmar l’alcaldessa Sònia Martínez.

El Casal d’Avi també se suma a la celebració
Paral·lelament, el Casal de l’Avi de La Jonquera també va organitzar una diada especial per celebrar la jornada. Ho varen fer a
Tordera, tot participant en la trobada i dinar de germanor dels casals de la gent gran de les comarques gironines al Castell Medieval
Comte de Valltordera.
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La Jonquera es mou
Jornades escolars d’educació viària

La Jonquera, seu del MIC 2018 i 2019
El Camp Municipal de La Jonquera ha estat enguany un
dels escenaris del Mediterranian Internacional Cup (MIC), el
prestigiós torneig futbolístic internacional que reuneix milers
de joves esportistes de clubs i seleccions d’arreu del món
i involucra cada any més d’una vintena de poblacions de la
demarcació de Girona.

El passat dijous 10 de maig, un total de 45 alumnes de
l’Escola Josep Peñuelas del Rio van participar en una
activitat al parc mòbil organitzada pel Servei Català de
Trànsit, a càrrec de 2 monitors del SCT i dos agents de
la Policia Local de La Jonquera. L’objectiu de la jornada
era sensibilitzar els més petits sobre la necessitat de
conduir de forma responsable per tal d’evitar accidents.
La valoració dels responsables del centre va ser molt
positiva i, en aquest sentit, la voluntat és tornar a repetir
l’activitat l’any vinent. Pocs dies després de la realització
amb els alumnes de l’Escola Josep Peñuelas del Rio, es
va dur a terme una altra activitat d’educació viària a la
Llar d’Infants municipal.

Doble aposta per la Jonquera
Més concretament, la nostra vila va ser seu d’alguns partits
de la categoria infantil C2, una fita assolida gràcies al treball
conjunt de la Unió Esportiva La Jonquera i l’Ajuntament. De
fet, el conveni signat preveu que el municipi reediti la seva
condició de seu d’aquesta competició també l’any vinent. En
aquest sentit, Sònia Martínez ha valorat molt positivament “que
el MIC hagi comptat amb la nostra vila” i ha afegit que, des
de l’Ajuntament i la Unió Esportiva La Jonquera, s’ha treballat
“fins a l’últim moment per fer realitat aquest projecte”. De
la seva banda, el regidor d’Esports Jordi Picornell ha valorat
el suport i la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol
i afirma que “per a la Jonquera, poder ser una de les seus
del MIC representa una oportunitat única per promocionar
i donar a conèixer la nostra vila en l’àmbit nacional i
internacional”.
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La Jonquera es mou
Fins aviat, Adrià!
A finals del passat maig va finalitzar les seves pràctiques l’Adrià Verdaguer, que des del passat mes de desembre havia estat
desenvolupant tasques de dinamització al Casal de l’Avi i al Punt Jove en el marc d’una subvenció del Servei d’Ocupació
de Catalunya per a la contractació d’un jove beneficiari del Programa de Garantia Juvenil. L’Adrià deixa enrere mig any ple
d’alegries, jocs, tallers, rialles i molt d’entreteniment, tant amb el Grup +60 com amb els més joves. L’esforç, dedicació,
atenció, predisposició i bon tracte amb què ha fet la seva tasca deixa un record difícil d’esborrar i una valoració que no
podria ser més positiva.
Com no podia ser d’una altra manera, en el seu últim dia de feina l’Adrià va poder gaudir d’un bonic berenar festiu amb
presència de membres del Grup +60 i també d’usuaris del Punt Jove. La sessió va servir perquè tothom pogués acomiadarse d’ell i per recordar, a través d’un divertit i original vídeo, els millors moments viscuts durant aquesta etapa compartida
amb el Grup +60, farcida d’activitats de tota mena, com ara jocs de taula, esports, excursions, concursos d’agilitat mental i
visual, karaokes, tallers, sessions de cinema i classes d’idiomes.
Des de l’Ajuntament es dona les gràcies a l’Adrià Verdaguer per les boniques estones que ha fet passar a la nostra gent gran
i als nostres joves i se li desitja molt sort en el futur.

L’alcaldessa i la regidora Míriam Lanero
ofereixen una roda de premsa al grup +60
Dilluns 9 d’abril, el Casal de l’Avi de la Jonquera va acollir el
taller ‘Som periodistes: roda de premsa amb l’alcaldessa’, en
el marc del programa d’activitats gratuïtes per a majors de 60
anys. A l’activitat hi van participar una desena de persones
que van poder traslladar a l’alcaldessa Sònia Martínez i a
la regidora d’Educació, Joventut i Benestar Social, Míriam
Lanero, preguntes, suggeriments i propostes de millora
del municipi simulant un format de roda de premsa. Durant
el taller es van tractar qüestions de diversa índole, com ara
les obres públiques i la qualitat urbana; els negocis i el comerç;
la seguretat ciutadana; el benestar social; i la demografia del
municipi. La sessió va cloure amb un berenar conjunt. Amb
aquesta original proposta, l’Ajuntament vol conèixer de primera
mà les necessitats del col·lectiu +60, implicar la ciutadania
en el dia a dia del consistori i fer partícip els veïns i veïnes de les
actuacions que s’han endegat en diversos àmbits per garantir
i millorar el benestar i la qualitat de vida dels jonquerencs i les
jonquerenques.
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Presentació de l’itinerari del Castell de
Requesens
El passat 3 de març va tenir lloc al Castell de Requesens
l’itinerari literari Castell de Recasens, organitzat per
l’Ajuntament de la Jonquera i la Càtedra de Patrimoni
Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent.
L’acte va comptar amb l’assistència de Sònia Martínez,
alcaldessa de La Jonquera; Mariàngela Vilallonga,
directora de la Càtedra de Patrimoni Maria Àngels
Anglada – Carles Fages de Climent; Conxita Esteva
Bech de Careda, en representació de la propietat i Lluís
Serrano, curador de l’edició. Després de la presentació,
es va dur a terme una visita guiada per una part del
recorregut de la ruta durant la qual es van llegir alguns
dels textos inclosos a l’itinerari. Sònia Martínez, per la
seva part, va voler destacar “la importància que suposa
el patrimoni històric, cultural i natural per a un territori. I
a La Jonquera, en aquest sentit, som uns afortunats”.

Postals de la Pentacosta
Entre el 18 i 21 de maig, els jonquerencs i jonquerenques
van sortir novament al carrer per celebrar una altra
edició de la Festa de la Pentacosta. Un any mes, va ser
una festa especial, un cant a la primavera i una ocasió
excel·lent per retrobar-se amb amics i veïns, agermanarse i donar la benvinguda al bon temps (tot i que enguany la
climatologia del mes de maig va ser una mica inestable).
Com és tradició, la festa va omplir de colors i vida els
carrers del poble al ritme d’un ampli ventall d’activitats,
com ara música, espectacles infantils, teatre, cercaviles,
xocolatades, dinars i sopar populars i altres iniciatives
per a tots els públics. Us deixem amb algunes de les
boniques postals que ens va regalar la Festa.
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Els jonquerencs i jonquerenques
surten al carrer a celebrar
la Diada de Sant Jordi
Com cada any, la Diada de Sant Jordi del 23 d’abril va
omplir la vila de La Jonquera de parades de roses i llibres,
esdevenint novament una jornada festiva, animada i de
germanor. La festa del llibre i de la rosa es va concentrar
al carrer Major, a davant de la Societat, al Casal de l’Avi
i a la biblioteca. A més de les parades, l’Ajuntament , la
Biblioteca Municipal i la Societat “La Unió Jonquerenca”
van programar activitats complementàries, fins i tot
dies en els previs a la Diada, acabant d’arrodonir una
setmana d’allò més especial.
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L’Ajuntament compta amb l’extens fons fotogràfic del fotògraf
Josep Maria Montal, cedit per la seva família. El fons consta de
més de 10.000 fotografies d’entre els anys 1982 i 2003 sobre activitats i actes celebrats a la vila. El consistori agraeix la donació i
posa en valor l’alt valor artístic i històric d’aquest material.

