1/10/2018
Tot a punt per a l’obertura de dues convocatòries de subvencions en
matèria escolar i esportiva
Els ajuts estan destinats, d’una banda, a l’adquisició de llibres de text, llibres de lectura i
quadernets de l’ensenyament obligatori; i, d’altra banda, a les entitats esportives. El termini per
sol·licitar qualsevol d’aquestes línies va de l’1 al 31 d’octubre

L’Ajuntament de la Jonquera obrirà d’aquí a pocs dies dues convocatòries de subvencions amb l’objectiu
d’ajudar, d’una banda, les famílies en l’adquisició del material educatiu i, d’altra banda, les entitats
esportives. El termini per sol·licitar qualsevol de les dues línies d’ajuda estarà obert entre l’1 al 31
d’octubre.
La primera està destinada a l’adquisició de llibres de text de caràcter obligatori de l’educació
primària (amb una subvenció màxima del 80%), llibres de lectura i quaderns obligatoris de l’educació
primària (amb una subvenció màxima del 50%), ordinadors portàtils per a les famílies amb alumnes al
primer curs de l’ESO (amb un import màxim de subvenció de 50€) i llibres de text de caràcter obligatori
o de llibres de lectura i quaderns obligatoris per a residents empadronats a la Jonquera amb fills
escolaritzats fora del municipi en educació primària (amb una subvenció màxima del 20%). Els interessats
i interessades poden presentar el model de sol·licitud que es troba en aquest enllaç, juntament amb
la documentació complementària corresponent.
La segona convocatòria de subvenció està destinada a donar suport a les entitats esportives del municipi.
Seran subvencionables el nombre d’esportistes (fitxes i llicències), el nombre de monitors o tècnics, la
participació en competicions esportives federades o jocs escolars, la contractació d’assegurances de
l’esport,

l’adquisició

de material esportiu,

la

realització

d’Escoles

Esportives,

els desplaçaments col·lectius, les entrades a instal·lacions esportives fora del municipi i les medalles,
premis i trofeus. La partida total que es destinarà a aquesta línia de subvencions és de 28.800€. Per
optar a aquest ajut, els interessats i interessades poden presentar el model de sol·licitud que trobaran en
aquest enllaç, juntament amb la documentació complementària corresponent.

2/10/2018
Llum verda al nou parc d’en Lloveras
El consistori aprova el projecte de renovació d’aquest espai, que
incorpora propostes dels infants de la vila i comptarà amb 6 zones
d’activitats

L’Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte de reforma d’en Parc d’en Lloveras, un dels projectes
urbanístics més destacats del present mandat, donant així resposta al progressiu procés de degradació
que estava patint aquesta important àrea recreativa del municipi.
El projecte que finalment es tirarà endavant és fruit de les propostes formulades per l’alumnat de l’escola
Josep Peñuelas del Rio que, entre d’altres coses, va proposar construir nous espais per al lleure -com
una pista esportiva-; actualitzar els jocs infantils; renovar-ne els accessos i paviments; i instal·lar-hi nou
mobiliari urbà.
En aquest sentit, la proposta que ha aprovat el consistori municipal tenint en compte les propostes dels
alumnes, preveu reorganitzar el parc en 6 zones diferents d’activitat, agrupades per edats:


Zona de jocs infantils (6-12 anys)



Zona esportiva (13-20 anys)



Zona wifi (18-25 anys)



Zona de pícnic



Zona d’activitat per a persones grans (60-80 anys)



Zona de pas amb espais d’estar (per a totes les edats)

L’Ajuntament estima que un cop comencin els treballs, amb un pressupost de 169.998.60 euros, podrien
estar finalitzats en 10 setmanes. “Aquest parc emblemàtic necessitava una renovació; la nostra
voluntat és convertir el recinte en un veritable espai neuràlgic de trobada, joc i oci a l’aire lliure. I
gràcies a la implicació dels alumnes de l’escola, hem aprovat un projecte que s’adequa bé a les
necessitats reals de la gent”, explica Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera.

6/10/2018
La consellera de Justícia visita el Museu Memorial de l’Exili
Acompanyada de l’alcaldessa de La Jonquera i de diversos regidors, l’Hble. Sra. Ester Capella va
conèixer per dins les instal·lacions del museu i es va interessar pel ric fons documental i de
materials sobre la Guerra Civil i l’exili que s’hi poden trobar

La consellera de Justícia, Ester Capella, va visitar aquest divendres les instal·lacions del nostre Museu
Memorial de l’Exili – MUME. L’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, el director del MUME, Jordi
Font, representants de l’Associació d’Amics del MUME i diversos regidors del consistori van acompanyar
la consellera durant l’estona que va estar recorrent les exposicions del museu.
Capella va mostrar gran interès en la visita i va ser obsequiada amb llibres sobre l’exili, documentació
sobre les exposicions i material divers de marxandatge.

8/10/2018
Compte enrere per a l’inici de les obres de transformació de la Campa
L’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Excavacions Sergi el projecte de reforma de tot aquest
espai, que acollirà en el futur la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra. Entre altres coses, els
treballs preveuen la transformació de l’accés al poble que hi ha a la zona sud, fent-lo més visible i
agradable

Els veïns i veïnes de La Jonquera podran gaudir ben aviat de la nova zona de la Campa. L’Ajuntament ja
ha adjudicat el projecte de reforma, fet que suposa que tot està a punt per a l’inici de les obres. Aquest
important projecte suposarà la millora de tota l’entrada sud del poble, donant-li més visibilitat i fent-la més
accessible i agradable tant per als vehicles com per als vianants.
Les obres transformaran l’accés al carrer Carles Bosch de la Trinxeria, fent-lo més ampli, construint un
nou voral, substituint l’actual vial per un espai enjardinat per al pas dels vianants i plantant nous plataners
per tal de crear una entrada agradable a la vila. Es realitzarà una connexió per a vianants entre aquest
carrer i el 6 d’Octubre, que facilitarà l’accés a la futura comissaria dels Mossos d’Esquadra. Els treballs
també inclouran millores en l’enllumenat, i la instal·lació de mobiliari urbà i noves senyalitzacions.
Finalment, està prevista una millora general del carrer dels bombers i la brigada.
Les obres aniran a càrrec de l’empresa Excavacions Sergi i tindran un cost aproximat de 236.038,89
euros. Si no es produeix cap imprevist, en un termini de poc més de 4 mesos un cop començades les
obres, els veïns i veïnes ja podran gaudir del nou espai. L’alcaldessa de La Jonquera, Sònia Martínez, ha
explicat que “amb aquest projecte reordenem l’accés sud de la vila, creant una continuïtat amb el
nucli urbà i donant molta més visibilitat a l’entrada del poble. Se’n beneficiaran els veïns i veïnes i

també els comerciants, ja que les persones que ens visitin tindran un accés més agradable i
còmode al carrer Major i la zona comercial”.

26/10/2018
L’Ajuntament restaura una carrossa fúnebre de principis del segle XX
Els jonquerencs i jonquerenques podran gaudir d’aquesta joia històrica el Dia de Tots Sants al
Cementiri Municipal

L’1 de novembre els jonquerencs i jonquerenques tindran l’oportunitat de contemplar al Cementiri
Municipal una carrossa fúnebre de principis del segle XX. L’Ajuntament ha decidit restaurar aquesta joia
històrica pensant en la bona oportunitat que suposa per al municipi conèixer una mica més el nostre
passat i, sobretot, entendre com celebraven les cerimònies funeràries els nostres avantpassats més
propers.
Les carrosses fúnebres van aparèixer a causa del fort creixement demogràfic arran de la Revolució
Industrial. Un dels problemes que això va comportar a les ciutats va ser la saturació dels fossars
parroquials per acollir a nous difunts. Els fossars parroquials estaven molt a prop de les esglésies i sovint
també dels habitatges, fet que comportava el risc de patir epidèmies. Per decret reial, es van començar a
clausurar a principis del segle XIX a mesura que es van anar construint cementiris moderns fora de les
muralles. Sovint, el trasllat dels difunts fins als cementiris era complex i feixuc per fer-ho a peu, és per
això que van aparèixer les carrosses fúnebres.

