L’Ajuntament acosta al col·lectiu +60 les principals actuacions
endegades des del consistori

El govern municipal valora molt positivament la trobada mantinguda amb el grup+60 de la
Jonquera, que ha permès tractar qüestions com les obres públiques i la qualitat urbana, el
teixit comercial, la seguretat ciutadana, el benestar social o la demografia del municipi.
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.
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.
Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, valora molt satisfactòriament l’experiència i avança
que des de l’Ajuntament es treballa per repetir en un futur aquesta iniciativa, ja que els
assistents van demanar fer aquesta sessió amb certa periodicitat. En aquest sentit, Martínez
assegura que “aquest col·lectiu desenvolupa un rol vital en la construcció del municipi del
present i del futur. Ells, millor que ningú, saben com respira el poble i coneixen quina és la
realitat del municipi”.
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. Finalment, la sessió, va cloure amb un berenar conjunt.

La Jonquera tindrà fibra òptica

La posada en marxa d‟aquest nou servei permetrà millorar les telecomunicacions del
municipi i, alhora, suposarà un guany socioeconòmic important per a la ciutadania.
L’Ajuntament de la Jonquera ha signat un conveni de col·laboració amb Adamo Telecom
Iberia, S.A. per al desplegament físic de la fibra òptica al municipi. L’acord 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.
La signatura del conveni es va dur a terme divendres 13 d‟abril, amb la presència de l’alcaldessa
de la Jonquera, Sònia Martínez, i de Xavier Viladegut, representant d’Adamo Telecom Iberia,
S.A. En acabar la signatura, Martínez va assegurar que "l'arribada d‟aquesta fibra òptica
permetrà fer un salt endavant en termes tecnològics i de connectivitat. Continuem
treballant amb l'objectiu d'adaptar-nos als nous temps i oferir als veïns i veïnes més i
millors eines en l'àmbit digital".
Una actuació amb amplis beneficis per al conjunt de la població
La posada en marxa d’aquest nou servei permetrà millorar les telecomunicacions del
municipi i, alhora, suposarà un guany socioeconòmic important per a la ciutadania. 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. A banda de facilitar la inclusió social, el
desplegament de la fibra òptica també assoleix objectius de desenvolupament sostenible, ja que
permet una disminució de la despesa energètica del municipi i, en conseqüència, una millor
protecció del medi ambient.

Nota informativa

La Policia Local deté una persona acusada d’un presumpte delicte
d’omissió en les mesures de seguretat en el transport d’armes
reglamentàries.
L’Ajuntament comunica als veïns i veïnes que el passat 18 d‟abril la Policia Local de la
Jonquera va detenir una persona de nacionalitat francesa acusada d’un presumpte delicte
d’omissió greu en les mesures de seguretat en el transport d‟armes reglamentàries.
La detenció va tenir lloc al barri del Carmen després que una patrulla del cos que realitzava un
patrullatge de seguretat a la zona observés un vehicle estacionat sobre la vorera. En el seu
interior, els agents van observar una persona en estat de somnolència que en el maleter del
seu vehicle hi portava una funda d’arma llarga i, en el seu interior, un rifle semiautomàtic i una
caixa de munició. La persona detinguda va presentar un permís de caça i, posteriorment, va ser
denunciada per faltes greus i per l’incompliment de la Llei 4/2015 de protecció de seguretat
ciutadana (article 36, apartat 12). L’arma decomissada, a més, va ser requisada passant a
disposició de la Guàrdia Civil.
L’Ajuntament de la Jonquera agraeix la tasca duta a terme pel cos de la Policia Local, que un cop
més ha demostrat la seva eficàcia i diligència al servei de la seguretat ciutadana.

