Can Laporta ha ofert cinc cursos gratuïts durant el 2018
D’entre aquests cursos, tres ja s’han dut a terme amb una valoració molt positiva per part dels
alumnes participants. Els altres dos restants, un curs de francès i un curs d’alfabetització digital,
estan previstos per a l’octubre.
Amb la voluntat d’incrementar la qualitat de la formació professional dels seus veïns, l’Ajuntament de la
Jonquera ha ofert, aquest 2018, cinc cursos laborals gratuïts a Can Laporta. La gratuïtat d’aquests
cursos ha estat possible gràcies a una subvenció per a projectes i accions de promoció econòmica,
adreçades a membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). D’entre aquests
cursos, tres ja s’han dut a terme amb una valoració molt positiva per part dels alumnes participants. En
concret: el curs de Comptabilitat Bàsica per a empreses (impartit al març i abril de 2018), el
curs d’Informàtica Bàsica (a l’abril) i el curs d’Atenció a persones en situació de dependència impartit
per SERSA (maig i juny).
L’alcaldessa Sònia Martínez destaca “la voluntat d’aquest govern per efectuar un pla que augmenti
les possibilitats laborals dels jonquerencs i jonquerenques. Els cursos promocionats tenen aquest
objectiu, i estan dirigits tant a aquells que ja treballen com als que es troben en una situació
d’atur”. Els altres dos restants, un curs de francès i un curs d’alfabetització digital, estan previstos
per a l’octubre.

Comiat del dinamitzador de Can Laporta
Els objectius d’aquest dinamitzador han estat, entre d’altres, fomentar la participació activa dels
grups, programar activitats i buscar, en definitiva, la millora física, cognitiva i social dels diferents
integrants. Enrere deixa un any amb moltes alegries i entreteniment.
A finals del passat maig va finalitzar el contracte laboral del dinamitzador de Can Laporta. Des del
desembre, els col·lectius d’atenció i d’actuació del dinamitzador han estat principalment el públic general
a Can Laporta, el grup +60 al Casal de l’Avi i el Punt Jove. Els objectius d’aquest dinamitzador han estat,
entre d’altres, fomentar la participació activa dels grups, programar activitats i buscar, en definitiva, la
millora física, cognitiva i social dels diferents integrants. A més de la dinamització d’aquests grups, el
contractant també ha desenvolupat tasques administratives i de gestió a Can Laporta.
En el cas del grup +60, el dinamitzador ha dut a terme activitats vàries com sessions de joc de taula,
esports, excursions, concursos d’agilitat mental i visual, karaokes, tallers de primers auxilis, sessions de
cinema o classes d’idiomes. Amb el Punt Jove, en canvi, ha organitzat tornejos de videojocs, manualitats,
sortides o sessions de diferents esports com ping-pong, tennis o bàdminton. La seva valoració, tant en el
Grup +60 com en el Punt Jove, ha estat molt positiva. Enrere deixa un any amb moltes alegries i
entreteniment. L’últim dia, es va celebrar el comiat amb un vídeo-resum dels moments més divertits
viscuts amb el Grup+ 60. Posteriorment, es va fer un berenar de germanor.

L’Ajuntament millora la il·luminació de l’Av. Pau Casals
La renovació i instal·lació de noves lluminàries LED d’alta eficiència té com a objectiu reforçar la
seguretat i l’accessibilitat d’aquesta via.
Amb l’objectiu d’oferir i garantir als veïns un estat òptim i segur de la via pública, l’Ajuntament està duent
a terme la substitució de l’antiga il·luminació per una nova, amb bombetes LED. Es tracta d’una
mesura necessària per tal d’assegurar l’accessibilitat i sostenibilitat en aquesta via del municipi.
L’alcaldessa Sònia Martínez, ha volgut destacar “la importància d’aquestes obres de manteniment,
sempre pensades no només en la seguretat i el benestar dels jonquerencs i jonquerenques, que és
una prioritat en el nostre govern, sinó també en l’eficiència energètica i la preocupació pel medi
ambient”. A més, ha afegit que “era un canvi necessari, que millorarà, per una banda, la nostra
convivència i, per l’altra, la nostra relació amb l’entorn i el medi”.

La Festa Arriateña omple de bon ambient la Plaça Nova
Amb dinar, espectacles i música, la festa va congregar molts veïns i veïnes i assoleix i va representar un èxit
de participació.
El passat dissabte, 7 de juliol, la Plaça Nova de La Jonquera va acollir la Festa Arriateña. La festivitat va incloure
nombroses activitats i propostes culturals durant tot el dia. L’èxit de participació es va fer notar amb un públic
nombrós i molt animat.
La jornada va arrencar al migdia, amb un dinar popular que uns dies abans ja havia exhaurit els tiquets, fet que
mostra l’alta participació i l’interès per la festa. L’arrossada va anar a càrrec dels membres de l’antic Centro
Benéfico Arriateño i del grup de cuiners que col·labora a les festes.
Després del dinar, els alumnes de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà i de l’Escola de Dansa i
Música Pilar Sánchez de Figueres van oferir un espectacle musical que va animar a tot el públic.
Finalment, ja entrat el vespre, la Plaça Nova es es va omplir de bon ambient i germanor amb el ball i actuació en
directe d’El Peseta. L’alcaldessa Sònia Martínez, que va inaugurar la Festa juntament amb l’organització, va
destacar «la importància d’aquesta festivitat en el nostre municipi. Els jonquerencs i jonquerenques som
gent que es caracteritza per aquest tarannà festiu, obert i dinàmic». «Des de l’Ajuntament, només em resta
agrair de tot cor a tota l’organització, als cuiners, cuineres i voluntaris que han fet possible una Festa Arriateña que
no oblidarem. Moltes gràcies per fer-ho possible!»

Tot a punt per El Jonquera Metal Punk Fest 2018
Es tracta del primer festival de música metal i punk del municipi
Potencia Toxica serà el cap de cartell d’enguany
El grup jonquerenc de hardcore Potencia Toxica protagonitzarà el primer festival de música metal i punk del
municipi, el Jonquera Metal Punk Fest 2018. Els concerts tindran lloc demà dissabte 21 de juliol a la zona esportiva,
a partir de les 19h. L’entrada serà gratuïta.
A part dels grans amfitrions, el cartell inclou cinc grups més: els també jonquerencs Malversación (thrash metal), els
gironins No Holos Barred (thrash death), els baix-empordanesos ADN-Amics del Diner Negre (punk rock), els olotins
Expecativa Zero (metal HXC thrash) i els ganxons Espektros del Kaos (punk).
El festival comptarà amb servei de bar i fast food.

