6 de setembre
Cursos formatius per a tots els gustos i edats a Can Laporta
Les disciplines que s’impartiran a partir del pròxim mes d’octubre són: català; gimnàstica
terapèutica

i pilates; alfabetització

digital; francès

comercial; sardanes; expressió

creativa;memòria; informàtica; i punt de coixí

A banda de tota l’activitat cultural i artística programada, l’inici del curs 2018-19 a Can Laporta també
arriba carregat de formació. Així, entre els mesos d’octubre i maig, l’Ajuntament ha previst un ampli ventall
de cursos formatius per a tots els públics i edats, alguns enfocats a millorar les competències
professionals i d’altres de perfil més lúdic.
El desenvolupament d’aquestes activitats serà en espais i equipaments municipals o bé a la sala
polivalent de l’institut La Jonquera, fora de l’horari escolar. “Aquests cursos són una continuació de
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els jonquerencs i jonquerenques a millorar les seves habilitats, tant amb fins laborals com per a
l’enriquiment de l’oci personal”, explica l’alcaldessa i regidora de Cultura, Sònia Martínez.
Els cursos que s’impartiran en aquests tres mesos seran:



Curs de català: les classes comencen l’1 d’octubre. Els dilluns i els dimecres d’octubre a
desembre de 18.30 a 20.30h.



Cursos de gimnàstica terapèutica: els divendres d’11.30 a 12.30h.



Cursos de pilates: els dimarts de 20 a 21h.



Curs d’alfabetització digital vinculat a la recerca de feina: els dimecres i els divendres del 3 al
24 d’octubre, de 10 a 14h.



i curs de francès comercial: els dimarts i els dimecres del 2 al 31 d’octubre, de 19 a 21h.



Curs de sardanes per l’Associació Sardanista La Rotllana de Roses: els dijous de 19 a 20h.



Cursos d’iniciació a la pintura: els dimarts de 17.30 a 19h.



Suport als pintors ja iniciats: els dimarts de 17.30 a 21h.



Taller de la memòria: de l’1 d’octubre al 17 de desembre, els dilluns de 17.30 a 18.30h.



Cursos per a la gent gran d’informàtica: els divendres de 16 a 17h.



Cursos de punta de coixí: els dijous entre 16 i 19h.

Les inscripcions es podran fer a Can Laporta, de dilluns a divendres de 17 a 20h. Les persones que es
vulguin apuntar al mateix curs que feien la temporada passada s’hauran d’inscriure a partir del dilluns 17
de setembre. Els alumnes que es vulguin apuntar a nous cursos, s’hauran d’inscriure a partir del
dijous 20 de setembre.
Podeu descarregar-vos-el a l’enllaç Fulletó cursos 2018-2019

7 de setembre
Tot a punt per a un autèntic cap de setmana de Festa Major!
Tres dies amb més d’una vintena d’actes. Així és el cap de setmana de Festa Major de La
Jonquera! Correfocs, cercaviles, el concert de violoncels a càrrec de Limoncello, el Correjonks, la
Nit Jove i molts altres concerts i balls, són alguns dels actes que se celebraran des d’avui,
divendres 7, fins diumenge 9 de setembre. Consulta tot el programa.
Ah! I recordeu que la festa continua fins dimarts amb moltes més activitats!
L’Ajuntament us desitja una bona Festa Major!!!

14 de setembre
El dimarts 25 de setembre, vine a donar sang!
Podràs fer-ho a la sala La Societat, de 18 a 21h

L’Organització Mundial de la Salut defineix la sang com ‘el regal de la vida’, el regal més valuós que
podem oferir a una altra persona. Diàriament moltes persones aconsegueixen sobreviure o milloren la
seva salut gràcies al fet que algú ha decidit donar sang. Per això, l’Ajuntament anima tots els jonquerencs
i jonquerenques a venir el pròxim dimarts 25 de setembre a la sala La Societat, de 18 a 21h, per regalar
molta vida!

Requisits per donar sang
Per ser donant de sang és necessari tenir un mínim de 18 anys, pesar més de 50 kg i gaudir de bona
salut. És important deixar passar 2 mesos des de l’última donació i tenir en compte que els homes poden
donar fins a 4 vegades a l’any, mentre que les dones poden fer-ho 3 cops.

28 de setembre
L’Ajuntament congela tots els impostos i taxes municipals per al 2019
Les persones que vulguin obrir un negoci al casc antic de la Jonquera gaudiran d’una bonificació
del 95% a l’hora d’obtenir la llicència corresponent

Ahir dijous l’Ajuntament de la Jonquera va aprovar en sessió plenària les ordenances fiscals que han de
regir l’any 2019. Un curs més el consistori ha apostat per la congelació de la totalitat dels tributs,
demostrant novament el compromís de l’Ajuntament amb la moderació i contenció fiscal. Així doncs, el
preu dels serveis municipals es mantindrà en els mateixos valors que l’any passat.
La congelació dels tributs ve acompanyada, així mateix, d’una ferma voluntat de dinamització i
revitalització del casc antic i, especialment, del c/ Major. Una aposta que es veu reflectida de forma
concreta en l’increment que s’aplicarà a la bonificació de la taxa d’obertura d’establiments al casc antic. Si
fins ara existia una bonificació del 50%, durant el 2019 totes les noves activitats que s’instal·lin al carrer
Major i voltants gaudiran d’una reducció del 95% en la taxa que cal abonar per obtenir la llicència
corresponent.
En paraules de l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, les noves ordenances són “un reflex del
tarannà d’aquest equip de govern, que té entre les seves prioritats estar al costat de la gent” i
suposen una passa més en l’aposta estratègica per “convertir el carrer Major en un veritable eix cívic
i neuràlgic del municipi”.

