Presó per a un delinqüent multi reincident després que l’Ajuntament es
presentés com a acusació particular

El detingut està acusat de diversos robatoris a La Jonquera i la corporació municipal ha
decidit presentar-se en el procediment penal per protegir els interessos dels veïns i
veïnes. Continua així la lluita de l’Ajuntament contra les persones que cometen fets
delictius al municipi i generen alarma social entre els veïns i veïnes.
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presentar-se en el procediment penal per protegir els interessos dels veïns i veïnes. Continua
així la lluita de l’equip de govern contra les persones que cometen fets delictius al municipi i
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L’actuació conjunta entre Mossos d’Esquadra i la Policia Local ha permès la detenció i
posteriorment posada a disposició judicial d’un dels tres delinqüents multi reincidents que actuen
a La Jonquera. El detingut, O.A., està acusat de dos presumptes delictes de robatori en interior
de domicili. Després de comparèixer davant del jutge, ha ingressat a la presó de Puig de les
Basses de Figueres.
L’Ajuntament de la Jonquera ha actuat com a acusació particular en aquest procediment,
mitjançant advocat i procurador. L’alcaldessa Sònia Martínez, que ha estat present a la seu dels
jutjats de Figueres, ha manifestat en acabar la compareixença el “total compromís del govern
municipal amb la lluita contra la impunitat amb la que diversos delinqüents actuen a La
Jonquera” i ha reiterat que “la seguretat ciutadana i el benestar i tranquil·litat del conjunt
dels veïns i veïnes és una prioritat absoluta de l’equip de govern del municipi”.
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 del govern de la corporació
és, en aquest sentit, continuar presentant-se com a acusació particular en futurs procediments
penals contra persones reincidents en la realització de presumptes activitats delictives.

6 alumnes de l’IES La Jonquera, finalistes del concurs literari Ficcions
2018

L’alumne de 2n de batxillerat Víctor Pérez es va endur el premi Segona Millor Història per
la seva obra, “Psicodèlia”. Des de l’Ajuntament es felicita els 6 alumnes jonquerencs per
la seva creativitat i se’ls encoratja a seguir cultivant l’hàbit d’escriure.
Aquest passat dimarts, dia 22, una delegació d’alumnes de l’IES La Jonquera va assistir al
lliurament de premis de la 10a edició del concurs FICCIONS de creació literària per a joves,
celebrat a la Casa Milà de Barcelona.
D’entre els prop de 250 assistents a l’acte hi havia l'Alba, la Mònica, l'Ashly, l'Helena i la Sira,
estudiants de 3r d’ESO i el Víctor Pérez, alumne de 2n de Batxillerat de l’IES La Jonquera, tots
ells finalistes de l’edició 2018 del concurs. Tot un èxit, tenint en compte que el certamen va
tancar la seva desena edició el passat 26 de març amb una participació rècord de 3.593 inscrits
d'entre 14 i 18 anys d'arreu de Catalunya (2.424 alumnes), País Valencià (553 alumnes) i Illes
Balears (616 alumnes), provinents de 314 centres educatius diferents.
Víctor Pérez, 2n classificat de Catalunya
L’alumne de 2n de batxillerat de l’IES La Jonquera, Víctor Pérez, es va endur el premi Segona
Millor Història per la seva obra, “Psicodèlia”, que podeu llegir punxant aquest enllaç.
FICCIONS és una iniciativa de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) per
promoure la lectura i l'escriptura en català entre els joves dels territoris de parla catalana. L'AMIC
representa a més de tres-centes publicacions en paper i digitals fortament arrelades al territori.

