16/08/2018
La Jonquera, amb les víctimes del 17-A un any després dels atemptats
L’Ajuntament vol mostrar el condol i el suport a totes les víctimes i els seus familiars i amics. Es
durà a terme una concentració davant del consistori el divendres 17 d’agost a les 12h, on es faran
cinc minuts de silenci i es llegirà un manifest

Un any després dels atemptats terroristes que van colpejar Barcelona i Cambrils, l’Ajuntament de La
Jonquera vol expressar el condol a les víctimes i als seus familiars i amics, a la vegada que condemna
aquells fets tan tràgics i agraeix la tasca realitzada pels Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat,
Guàrdia Urbana de Barcelona i Cambrils i les desenes de professionals sanitaris que van treballar de
manera extraordinària en uns moments d’extrema dificultat i dolor.
Per aquest motiu, s’ha convocat una concentració davant del consistori el divendres 17 d’agost a les 12h,
en la que es faran cinc minuts de silenci i es farà lectura d’un manifest conjuntelaborat per l’Associació
Catalana de Municipis en memòria de les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, per
la pau, la democràcia i contra el terrorisme. L’Ajuntament convoca a tots els veïns i veïnes a participar
d’aquest acte de record i homenatge.
Tal i com expressa el manifest, el nostre país és una terra d’acollida, de multiculturalisme, de respecte i
de civisme. Així, els nostres pobles i ciutats són punts de trobada i convivència, garants de l’exercici de la
llibertat. L’Ajuntament seguirà compromès amb aquests valors i condemnant qualsevol tipus de violència i
atemptat a les llibertats dels nostres veïns i veïnes.

23/08/2018
Tot a punt per a la Festa Major!

Cultura, jocs, música i tradició es donen la mà per celebrar la festa d’enguany, del 6 a l’11 de
setembre. Pots consultar el programa aquí

Un any més La Jonquera es vesteix de Festa Major. A partir del diumenge 6 i fins al dimarts 11 de
setembre el municipi viurà un dels esdeveniments més esperats de l’any, gràcies, en part, al seu ampli
ventall de propostes lúdiques, cultural, i musicals dirigides a tota la ciutadania. “Es tracta d’una
celebració i un programa amb propostes que s’han treballat i macerat al llarg de tot un any gràcies
a la tasca de les nostres entitats, de molts dels nostres veïns i veïnes, del personal del consistori i
de la Brigada municipal. Sense totes aquestes persones i el seu treball, la Festa Major no seria
possible”, afirma l’alcaldessa de La Jonquera, Sònia Martínez.

El cap de setmana anterior començaran els actes del programa. El diumenge 2 de setembre se
celebrarà la 15a Trobada de Puntaires, a la plaça Nova des de les 10 fins a les 13h.

Actes tradicionals per a tots els gustos
La Cercavila de Festa Major amb la Cobla Vila de la Jonquera serà el dissabte 8 a les 11.45h per donar
pas a l’Ofici Solemne amb l’Orfeó Jonquerenc que tindrà lloc a les 12h a l’Església. El mateix dissabte a
les 17h tindrà lloc la cercavila amb els Gegants, els Xanquers, els Tambors i els Grallers de l’Albera. En
acabar hi haurà audició de sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera. I després… donarem pas al
correfoc amb els Banyetes de l’Albera i les colles infantils de Nyerros del Conflent (Prades de Çonflent),
els Diables i Bruixes de Baho (Baho-França), els Diables d’en Pere Botero (Salt) i les Gàrgoles de Foc
(Banyoles). Per donar la benvinguda a la nit, se celebrarà el sopar Correjonks, a les 23h a la plaça Nova.
En acabat, es donarà pas a un dels moments més brillants de tota la Festa, el segon correfoc, amb els
Diables de l’Albera, els Nyerros de Conflent (Prades de Çonflent-França), els Diables i Bruixes de Baho
(Baho-França), els Diables d’en Pere Botero (Salt) i les Gàrgoles de Foc (Banyoles).

Activitats lúdiques per a totes les edats
El dissabte 8, d’11 a 14h, jocs de carrer amb els cargots de l’Associació Guixot de 8. Infants i adults podrà
interactuar amb el Cargot d’Aigua, el Cargot d’Escultures, el Cargot de Bicicleta, el Cargot de Contes, i
molts més! I a la tarda, xeringada per als més petits organitzada per l’AMPA del CEIP Josep Peñuelas del
Río.
L’espectacle infantil amb El Pot Petit serà el diumenge 9 a les 11h, a la plaça Nova. A la tarda no us
perdeu la Festa Holly!

Cultura en forma d’exposicions
El dijous 6 l’Oficina d’Informació del PNIN de l’Albera, acollirà el lliurament de premis del XIX Concurs
Fotogràfic de l’Albera. Tot seguit, s’inauguraran les exposicions de “Buidant el buit”, d’Antoni Federico,
“Manualitats”, del Grup +60, i “Mandales”, de Francisco Pérez. Les dues darreres mostres es podran
visitar fins al 28 de setembre i “Buidant el buit” fins al 30 de setembre, a Can Laporta.
Les inauguracions continuaran el divendres 7 a les 19h amb l’exposició de Carles Vergés i Víctor Sunyol,
“Exilis, fronteres i desarrelaments”, al Museu Memorial de l’Exili (MUME).

La presentació de la mostra fotogràfica “La Jonquera del segle XIX-XX” tindrà lloc el dissabte 8 a les
16.30h a la sala de la societat “La Unió Jonquerenca”.
I pel que fa als llibres, la Biblioteca Carles Bosch de la Trinxeria acollirà el dilluns 10 a les 19h la
presentació de ”La yaya Rosita: plantas, recuerdos y remedios”, de la Rosa Lleras Puigmal.

Música a càrrec de grans artistes
L’Orquestra Maravella oferirà un concert el divendres 7 a les 19.30h amb un repertori que recorrerà des
de la música tradicional catalana fins als grans esdeveniments de la música lírica. La mateixa agrupació
musical farà el Ball de Festa Major després del sopar a benefici de “La Unió Jonquerenca”, amb els
millors estàndards americans i tots els ritmes dels balls de saló, fins a les músiques més actuals i festives
del moment.
El Correjonks amb la Xaranga Damm-er se celebrarà el dissabte 8, des de les 20 fins a les 23h pels
diversos carrers de la vila. La venda anticipada de tiquets serà fins al dia 6 de setembre a la Societat i al
Bar Medrano. A les 22h també hi haurà el concert “Pergolesi”, amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà,
al MUME. La jornada acabarà amb la Nit jove, amb Mitjanit, Birugi i Dj Xavi, a la plaça Nova.
Els actes musicals continuaran el diumenge 9, amb el concert de violoncels amb Limoncello, a les 19.30h,
i les havaneres amb el grup Mar d’Amunt, a les 22h.
Per acabar amb la programació musical, el dilluns 10 a les 22h se celebrarà el ball de nit amb Duet
d’Ambient a la plaça Nova.

Les entitats del municipi han col·laborat estretament amb l’Ajuntament per oferir als jonquerencs i
jonquerenques “una festivitat única per a compartir, per a sentir-se orgullós de pertànyer a la vila,
per reforçar la nostra identitat, i per exhibir tot el potencial que té el municipi”, explica Martínez, qui
ha aprofitat per convidar “a seguir fent de la nostra Festa Major un exemple de civisme; a vestir com
cal aquests dies tots els balcons i llars de la vila, i a omplir places i carrers de color i de festa”.

Consulta tot el programa aquí

24/08/2018
El carrer Major estarà obert al trànsit per Festa Major

Un cop reobert al trànsit, mancaran encara tres setmanes de treballs per veure completament
finalitzat el carrer. La instal·lació del mobiliari urbà, la il·luminació i la xarxa de clavegueram seran
els últims treballs que es duguin a terme; la seva finalització està prevista per a finals de setembre

Les obres de reurbanització del carrer Major “segueixen el seu curs”. Així ho afirma l’alcaldessa de la
Jonquera, Sònia Martínez, qui també ha assegurat que els vehicles ja podran circular pel carrer durant la
Festa Major. Ara bé, els jonquerencs i jonquerenques hauran d’esperar fins a finals del mes de setembre
per veure completament acabades les obres. I és que la via estarà oberta per Festa Major, tal com estava
previst des de l’inici dels treballs, però mancaran encara tres setmanes de feina, que serviran per
completar la instal·lació del mobiliari urbà, la nova il·luminació i la xarxa de clavegueram, entre
d’altres. “Estem molt contents de veure que les obres ja arriben al seu final i que aviat tots i totes
podrem gaudir d’un carrer Major renovat. Agraïm a tots els veïns i veïnes i comerços la paciència
que han tingut tot aquest temps”, afirma Martínez.
L’actuació al carrer Major s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de dinamitzar aquesta via neuràlgica
del municipi i recuperar el seu caràcter central i protagonista en la vida del municipi. En aquest sentit, les
obres iniciades durant el passat mes de febrer tenen com a objectiu final modernitzar el carrer i millorar-ne

l’aspecte, seguretat i accessibilitat, tot posant les condicions perquè pugui esdevenir “un veritable eix
cívic, comercial i social per als veïns i veïnes de la Jonquera”, conclou Martínez.

29/08/2018
Aquesta tardor… fotografia, pintura i escultura a Can Laporta

El centre cultural acollirà quatre exposicions que es podran visitar des del setembre fins al
desembre

Els Porxos del Centre Cultural de l’Albera-Can Laporta acolliran una sèrie d’exposicions durant aquesta
tardor amb l’objectiu de consolidar i promocionar l’art d’artistes locals i de fora. “Des de l’Ajuntament
apostem per la divulgació i la pedagogia de l’art a través de diferents línies expositives. Per aquest
motiu, les exposicions exploren pintura, fotografia i escultura, entre d’altres”, explica l’alcaldessa de
La Jonquera, Sònia Martínez

Les 4 exposicions que es podran visitar des del setembre fins al desembre seran les següents:



Del 6 al 30 de setembre: exposició d’Antonio Federico



Del 6 al 30 de setembre: exposició de treballs manuals del Grup +60 i “Mandales” de Francisco
Pérez



A partir del 15 d’octubre: exposició de pintura de Sònia Santos



Del 5 al 30 de novembre: exposició de fotografia “Capturant l’actualitat” amb fotografies presentades
en la darrera edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, promoguts per la Diputació
de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Els horaris de visita seran els dilluns i dimarts de 17 a 20h i de dimecres a divendres de 10.30 a 13.30h i
de 17 a 20h.

