La Policia Local de la Jonquera s’adhereix a la campanya ‘Escuts
Solidaris’

A través d‟aquesta iniciativa, el cos policial posarà properament a la venda un total de 500
escuts brodats d‟aparença similar als oficials de la Policia Local amb l‟objectiu de recaptar
fons per a la lluita contra el càncer infantil.
La Policia Local de la Jonquera s’ha adherit a la campanya „Escuts Solidaris‟, impulsada per
les policies de Sant Celoni, Caldes de Malavella i Hostalric amb l’objectiu de recaptar diners
destinats a la lluita contra el càncer infantil. Així, el cos policial ha adquirit un total de 500
escuts brodats d’aparença similar als oficials de la Policia Local, que es posaran a la venda
properament a les dependències policials del municipi per tal de recaptar fons per a la lluita
contra el càncer.
Cada escut té un preu de 4€, que s'entregaran a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
per ajudar a la creació del SJD Pediatric Cancer Center, un nou centre hospitalari destinat a la
investigació i tractament del càncer infantil. Els escuts tenen tots el mateix format, amb fons
negre i filets grocs que identifiquen la lluita contra el càncer infantil, i porten una cola
termoadhesiva al dors que permet fixar-los a qualsevol peça de roba simplement passant-li la
planxa. D'aquesta manera, es poden enganxar fàcilment a camises, dessuadores o
motxilles.
La campanya, que es pot seguir a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #pelsvalents i que
es mantindrà activa fins al proper mes d‟octubre, compta actualment amb un total de 57
policies locals adherides; entre elles policies locals de la comarca de municipis com Roses o
Castelló d’Empúries.

L’Ajuntament recuperarà la llera del riu Llobregat al seu pas per la
Jonquera

El consistori executarà un projecte de dragatge dels sediments acumulats al riu amb
l‟objectiu de millorar la funció mediambiental, hidràulica i estètica d‟aquest torrent.
La Junta de Govern Local ha aprovat l’adjudicació a l’empresa Excavacions Sergi, S.C. del
contracte menor d’obres per a l’execució del projecte de dragatge del riu Llobregat, per un
import de 59.952,45€ (IVA inclòs).
Jordi Picornell, regidor de Medi Ambient, qualifica aquesta actuació, d’“imprescindible per
preservar l‟ecosistema propi del riu i per garantir la seva viabilitat hidràulica” i explica que
l’objectiu de l’equip de govern és “recuperar l‟aspecte original de la llera per tal de
revitalitzar un patrimoni i un actiu natural icònic de la vila que amb el pas dels anys ha
anat deteriorant-se”.
L’obra persegueix solucionar la problemàtica dels sediments acumulats a la llera del riu
Llobregat al seu pas per la Jonquera. Així, l’actuació consistirà en el dragatge de les cinc zones
en les que es divideix el riu (700 metres).
Amb tot, durant tot el procés s’actuarà amb el màxim rigor mediambiental. Per tot plegat,
abans de les tasques de dragatge es durà a terme una pesca elèctrica per tal de retirar els
peixos presents i evitar la mortalitat dels peixos autòctons. Aquests es retornaran al riu Llobregat
en el lloc que determini un tècnic especialista.

L’Ajuntament presenta a la ciutadania l’inici de les obres de reforma del
carrer Major

L‟actuació té el doble objectiu de reactivar la zona i potenciar i garantir la mobilitat,
accessibilitat i seguretat per aquesta via central de la Jonquera. Un director d‟obra vetllarà
pel correcte desenvolupament dels treballs i atendrà les consultes ciutadanes.
Dimarts 6 de febrer, els porxos de Can Laporta van acollir una reunió informativa organitzada
per l’Ajuntament de la Jonquera per presentar públicament a la ciutadania l’inici de les obres
de reforma del carrer Major. A la sessió, presidida per l’alcaldessa Sònia Martínez i el regidor
d’Ordenació i Qualitat del Territori, Rafael Medinilla, hi van prendre part veïns i veïnes a títol
individual, comerciants i representants del teixit associatiu.
Sònia Martínez valora molt positivament la participació ciutadana, agraeix la implicació
demostrada per tots els assistents a la trobada i emmarca aquesta reunió en la ferma voluntat de
l’equip de govern de “seguir implicant a tota la ciutadania en un dels projectes més
estratègics del mandat en termes de reformulació i nous usos de l‟espai públic de la vila”.
En aquesta línia, Martínez destaca que “la reforma que endegarem és realment ambiciosa i
requereix que des de l‟administració i des del teixit comercial hi hagi una comunicació
fluïda i una relació proactiva. Només així aconseguirem que el resultat final sigui el més
adequat a les necessitats i demandes dels comerços de la zona”.
L’actuació al carrer Major és previst que s’iniciï durant aquest mes de febrer i implicarà millores
de paviment, l’habilitació de nou mobiliari urbà, la instal·lació de nova il·luminació,
l’adopció d‟una nova xarxa de clavegueram o l’homogeneïtzació de la normativa
d‟ocupació de la via pública. Així, la reforma té el doble objectiu de reactivar i dinamitzar
socialment i econòmica el carrer Major i potenciar i garantir la mobilitat, accessibilitat i
seguretat per aquesta via central de la Jonquera.
Durant la sessió, Medinilla va exposar als assistents qüestions concrets, com ara l’afectació del
trànsit durant el desenvolupament dels treballs. A més, també es va presentar públicament la
figura del director d‟obra, un professional contractat per l’Ajuntament de la Jonquera que
esdevindrà la persona encarregada d‟atendre les consultes de la ciutadania i vetllar pel
compliment dels terminis d‟execució i pel correcte desenvolupament dels treballs.

Ajuntament i Departament d’Interior oferiran una roda de premsa
conjunta per valorar la situació de la seguretat ciutadana a la Jonquera

L‟alcaldessa Sònia Martínez i el director de Serveis Territorials d‟Interior a Girona, Albert
Ballesta, compareixeran en roda de premsa un cop finalitzi la Junta Local de Seguretat
convocada per al proper 14 de febrer.
Dimecres 14 de febrer tindrà lloc una reunió de la Junta Local de Seguretat de la Jonquera,
òrgan màxim de coordinació dels diferents cossos policials que actuen al municipi. Durant la
sessió, que presidirà l‟alcaldessa Sònia Martínez, es debatrà al voltant de la situació de la
seguretat ciutadana a la Jonquera, s’analitzaran les dades d‟actuació policial al municipi durant
els darrers mesos i s’establiran les necessitats i prioritats a abordar en matèria de prevenció
i seguretat a la vila en el futur més proper.
Un cop finalitzada la Junta, l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i el director de
Serveis Territorials d‟Interior a Girona, Albert Ballesta, oferiran a les 12 h. una roda de
premsa conjunta als porxos de Can Laporta per valorar la reunió de treball, així com les línies
estratègiques d’acció acordades durant la sessió.
Amb aquesta compareixença pública, l’Ajuntament i el Departament d’Interior volen posar de
manifest el compromís d‟ambdues institucions, així com dels cossos policials respectius,
amb la millora de la seguretat ciutadana a la Jonquera i la lluita contra els fets delictius. En
aquest sentit, la roda de premsa servirà per avaluar la situació actual i també per donar a
conèixer els progressos i les diverses actuacions que s‟han endegat al municipi durant els
darrers mesos o que està previst tirar endavant properament per fer front a la
problemàtica de la inseguretat ciutadana.

La Jonquera viu un Carnaval màgic i per al record

L‟Ajuntament agraeix als veïns i veïnes, entitats i associacions de la vila la seva implicació
per convertir la festa en un nou èxit.
La Jonquera va dir adéu aquest cap de setmana a una nova edició del Carnaval. Diumenge 11
de febrer la festa va omplir els carrers de la vila, un any més, de colors, música i rialles gràcies a
la participació i implicació de desenes de veïns i veïnes, entitats i associacions jonquerenques,
deixant moments màgics i per al record.
Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, destaca que “la implicació i contribució de les
entitats i dels veïns ha estat fonamental perquè aquesta festa hagi esdevingut, un cop
més, una jornada plena d‟èxit i diversió”. En aquesta línia, Martínez assegura que “estem
molt satisfets i contents veient com s‟ho ha passat tothom, en especial els nens i nenes,
tot i el fred que ha fet”.
Cercavila de Carnaval
La concentració a la plaça ubicada darrera l’Església, a mig matí de diumenge, fou el tret de
sortida de l’esperada Cercavila de Carnaval amb els Xanquers i els Tambors de l‟Albera que
van convertir els carrers del poble en un mosaic de colors i formes. L’animació infantil a càrrec
de Fefe i Companyia va fer gaudir de valent els més menuts i les famílies. Amb l’arribada del
migdia, els jonquerencs i jonquerenques van gaudir d’un deliciós dinar popular per recuperar
forces. Posteriorment, després del dinar l’Orquestra Tropical va ser l’encarregada d’amenitzar el
ball de tarda.
Concurs de disfresses
La creativitat, l’originalitat i les ganes de passar-s‟ho bé van ser el comú denominador de
totes les disfresses que enguany van prendre part del carnaval. El jurat del certamen va
proclamar com a guanyadores del concurs de Carnaval 2018 les següents formacions:
. Categoria individual adult: Policia i lladre
. Categoria individual infantil: Cub de Rubick
. 1r premi comparses: Les Vespas
. 2n premi comparses: Parella de paper

. 3r premi comparses: Venecians de tuls de colors
. 4t premi: Víkings
. 5è premi: Duet de calaveres
. 6è premi: Barbie’s

L’Ajuntament endega un ambiciós projecte d’urbanització del casc antic

Els treballs han implicat els carrers Cantallops i Vidre i tenien com a objectiu resoldre les
deficiències de pavimentació, enllumenat i clavegueram que presenten ambdues vies.
L’equip de govern, amb l’objectiu d’oferir i garantir als ciutadans de la Jonquera un estat òptim i
segur de la via pública, ha dut a terme la remodelació dels carrers Cantallops i Vidre, projecte
cabdal per a la dinamització econòmica i social del casc antic de la vila i la garantia de la
vialitat segura i accessible al municipi.
Les obres consistien en la realització d’una nova xarxa de clavegueram –fins ara inexistent- per
separar les aigües pluvials i residuals, la canalització d‟aigües noves, l’habilitació de nous
fanals, la instal·lació d‟escocells i arbres al carrer Cantallops, la retirada dels encreuaments
de cablejat de llum –passant a fer-se pels laterals de les façanes-, i la pavimentació de
l‟asfalt.
Rafael Medinilla, regidor de Qualitat Urbana, explica que “el casc antic és una de les arteries
més importants a nivell comercial i d‟oci del nostre municipi. I com a tal, requereix d‟un
estat òptim que garanteixi la seguretat i la comoditat dels vianants i una circulació de
vehicles fluïda. Aquesta obra, a més, suposarà una clara reactivació de la zona de la qual
se‟n veurà beneficiat directament el teixit comercial local”.
El projecte, amb un cost de 233.526,02€ (IVA exclòs) va anar a càrrec de l’empresa
Excavacions Empordà 2000, S.L.

L’Ajuntament reforçarà la seguretat al municipi amb la instal·lació de
noves càmeres de videovigilància

Els nous dispositius se sumen als ja existents a la carretera N-II i al Portús i permetran
controlar tots els accessos, sortides i punts conflictius de la Jonquera.
L’Ajuntament de la Jonquera, 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
quatre ja existents des del 2015 a la carretera N-II i al Portús.
Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, explica que “les càmeres són només instruments
al servei dels professionals que treballen al servei de la seguretat pública al municipi, els
veritables responsables dels èxits i millores que estem aconseguint amb l‟habilitació
d‟aquests sistemes de seguretat”.
L’Ajuntament de la Jonquera fa un balanç satisfactori del funcionament dels sistemes de
videovigilància distribuïts al llarg del municipi. Així, a través de les diferents càmeres de
seguretat habilitades s’ha procedit a la identificació i detenció dels presumptes responsables de
diferents fets delictius de diversa índole.
Amb tot, Sònia Martínez avança 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”.

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

La Junta Local de Seguretat, reunida aquest matí amb presència del director de Serveis
Territorials d‟Interior a Girona, ha fet balanç de l‟operatiu „Netto‟ i ha analitzat la situació
de la Jonquera en l‟àmbit de la seguretat ciutadana. En acabar la sessió s‟ha dut a terme
una roda de premsa per explicar els continguts principals de la reunió i donar a conèixer
les línies d‟actuació futures en matèria de seguretat.
L‟alcaldessa Sònia Martínez i el director de Serveis Territorials d‟Interior a Girona, Albert
Ballesta, han comparegut conjuntament en roda de premsa avui dimecres 14 de febrer per
valorar la Junta Local de Seguretat (JLS) de la Jonquera celebrada una estona abans,
analitzar les dades d‟actuació policial al municipi durant els darrers mesos i avançar les línies
estratègiques d‟acció acordades durant la sessió. Amb aquesta compareixença pública,
l’Ajuntament i el Departament d’Interior han posat de manifest el compromís d‟ambdues
institucions, així com dels cossos policials respectius, amb la millora de la seguretat
ciutadana a la Jonquera i la lluita contra els fets delictius.
Operatiu „Netto‟: 65 detencions i dos ingressos a presó
Un dels temes principals abordats en la JSL ha estat el 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. En el marc d’aquest dispositiu, que 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, la majoria reincidents; dues de les persones detingudes, a més, han
ingressat a presó. 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.
Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, ha posat en valor la coordinació i la tasca duta a
terme pels cossos policials en el marc del dispositiu ‘Netto’, que ha comportat la realització de
fins a 2.000 hores de servei policial i més d‟un miler de serveis. De la seva banda, els
diferents cossos policials s’han compromès a oferir, cadascun des de les seves competències,
més presència policial al municipi per tal d’actuar preventivament i millorar la seguretat
ciutadana al nucli de la població.

La venda ambulant, la prostitució i la tinença i consum de drogues a la
via pública, reptes prioritaris en matèria de seguretat

La Junta de Seguretat Local també ha analitzat la manca d‟efectivitat de la llei orgànica
4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana per combatre problemàtiques com la venda
ambulant, la prostitució o la tinença i consum de drogues a la via pública, ja que una bona part
dels infractors és de nacionalitat estrangera.
Així mateix, s’ha fet balanç dels diferents controls policials duts a terme pels diferents cossos
de seguretat al llarg del 2017; entre ells, de trànsit, prostitució, antiterroristes –en el marc dels
atemptats del mes d’agost a Barcelona-, o de menors no acompanyats. En paral·lel, i en clau
viària, s’ha remarcat la necessitat de dur a terme properament una reunió de treball amb el
Servei Català de Trànsit per tal d’establir un nou protocol a la carretera N-II que abordi els
mecanismes d’actuació davant la congestió d’aquesta via durant el període estival.
L‟Ajuntament dota l‟Associació de Voluntaris de Protecció Civil de nous recursos
Finalment, i encara en el marc de la Junta Local de Seguretat, el consistori ha refermat el seu
suport a l‟Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de la Jonquera en la tasca que
l’entitat duu a terme al servei de la seguretat dels veïns i veïnes. Així, l’Ajuntament ha anunciat
que enguany ha dotat l’AVPC de nou vestuari, un vehicle 4x4 provinent de la flota de vehicles
de la Policia Local i una pala llevaneus i saladora. També ha explicat que cinc membres del cos
de voluntaris han dut a terme una formació específica impulsada per l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
Noves actuacions en matèria de seguretat ciutadana
A banda d’explicar els continguts de la Junta de Seguretat Local, la roda de premsa també ha
servit per donar a conèixer algunes de les actuacions que des de l’equip de govern s’estan
realitzant o es preveu endegar properament per fer front a la problemàtica de la inseguretat
ciutadana. Així, s’ha parlat de l’habilitació de noves càmeres de seguretat en espais
estratègics del municipi que permetin controlar tots els accessos, sortides i punts conflictius
de la Jonquera; la implantació d‟una comissaria de districte dels Mossos d‟Esquadra
durant el període 2018-2019; la prolongació de la jornada de servei de la Policia Local les
nits de divendres i dissabtes; o l’obertura d‟una borsa de treball a la Policia Local amb

l’objectiu de cobrir totes les places vacants possibles del cos i augmentar-ne la plantilla actual
dins el marc competencial vigent.

Precaució per la situació d'alerta del NEUCAT

A partir del migdia d'aquest dilluns 26 de febrer i fins a la tarda de dimecres dia 28 es
podrien produir nevades generalitzades. La cota de neu serà entorn dels 200 metres amb
tendència a baixar fins el nivell del mar, segons informa Protecció Civil.
L’Ajuntament de la Jonquera comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses
pel Servei Meteorològic de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n poden
derivar, s'ha activat el Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) en
fase d'ALERTA.
A partir del migdia d'aquest dilluns 26 de febrer i fins a la tarda de dimecres dia 28 es
podrien produir nevades generalitzades. Començarà a nevar a partir de dilluns 26 de febrer al
migdia cap al nord-est i s'anirà estenent a la resta del territori des de la tarda. La cota de neu
serà entorn els 200 metres amb tendència a baixar fins el nivell del mar. Els gruixos acumulats
seran de més de 10 cm al Prepirineu, al nord de la depressió Central i a la serralada Transversal.
Dimarts 27 de febrer, les nevades es mantindran de forma extensa. Es preveuen gruixos al
litoral d'entre 0-3 cm i a la resta del territori es registraran d'entre 3 i 10 cm. Al Prepirineu es
podran superar els 20 cm.
Ja dimecres 28 de febrer, l'episodi s'allargarà fins la tarda. A partir de mig matí la cota de neu
anirà pujant progressivament de sud a nord. Excepte al vessant sud del Prepirineu on les
nevades persistiran fins la tarda.
. Podeu consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions per nevades
en aquest enllaç.
. Per a conductors de vehicles pesants podeu consultar la informació específica en aquest
enllaç.
. Podeu consultar la possible afectació a la xarxa viària en aquest enllaç.
. Consulta la predicció meteorològica en aquest enllaç.

