5/11/2018:
L’escola Josep Peñuelas del Rio estrena nova fusteria de construcció
S’han substituït algunes de les portes i finestres del centre pel desgast produït pel pas del temps
El centre educatiu Josep Peñuelas del Rio ha començat el curs 2018-19 amb algunes millores
substancials en les seves instal·lacions. El mobiliari antic patia alguns
desperfectes causats pel pas del temps, com l’oxidació a algunes portes i finestres o el desgast de la
pintura de les parets. És per això que algunes de les portes i finestres de l’edifici han estat substituïdes
per unes de noves, mentre que algunes parets també han estat renovades amb una nova capa de
pintura. “Gràcies a aquestes millores l’escola ofereix unes condicions més confortables i
agradables per a l’alumnat i el professorat”, explica la regidora d’Educació, Míriam Lanero.

14/11/2018:
Aprèn a fer vídeos curts i musicals amb Carla Flila
En el marc del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, el proper 23 de
novembre la Jonquera acollirà un taller pràctic sobre la popular xarxa social TikTok, posant
l’accent en les conductes sexistes a evitar que sovintegen en l’entorn digital. Apunta-t’hi aquí
L’Ajuntament de la Jonquera ha organitzat de cara al divendres 23 de novembre un taller gratuït amb la
creadora Carla Flila, que ensenyarà a tots els participants i les participants a utilitzar TikTok, una xarxa
social que serveix per crear i compartir vídeos musicals en format curt. El taller, per a majors de 12 anys i
emmarcat en el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, tindrà lloc de 16 a
20h als porxos de Can Laporta. Entre d’altres coses, la muser Carla Flila explicarà la seva experiència a
les xarxes, donarà una lliçó pràctica de com utilitzar aquesta app i desvetllarà alguns trucs per obtenir
més visibilitat. I tot plegat amb un transfons enfocat a fer adonar els i les assistents de les conductes
sexistes que sovintegen a les xarxes socials i que, per tant, cal evitar per no reproduir en l’entorn digital la
desigualtat de gènere que existeix en altres espais. Pots inscriure’t al taller a través d’aquest formulari.
Què és TikTok, la xarxa social de moda?
Els usuaris de TikTok tenen diferents possibilitats a l’hora de crear els seus vídeos musicals. Poden triar
entre centenars de cançons i utilitzar diverses eines per personalitzar el seu vídeo: stickers virtuals, filtres
i eines de control del temps, entre d’altres. La xarxa social també permet fer comentaris entre els usuaris i
compartir els vídeos.

15/11/2018:
La Jonquera se suma al Dia Internacional per l’eliminació de la violència
envers les dones
Amb motiu de la diada, el 25 de novembre el consistori s’ha adherit al manifest conjunt elaborat
per la Generalitat de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis
El 23 de novembre la Jonquera acollirà un taller pràctic sobre la popular xarxa social TikTok,
posant l’accent en les conductes sexistes a evitar que sovintegen en l’entorn digital. Apuntat’hi aquí
La Jonquera se sumarà el 25 de novembre a la celebració del Dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones, una diada que té per objectiu manifestar el rebuig social cap a tota mena de
violència masclista o de gènere. En aquest sentit, el consistori s’ha adherit al manifest conjunt elaborat
per la Generalitat de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.
Enguany es posa l’accent en visibilitzar les llums i ombres existents, així com els reptes de futur que hi ha
pendents per tal d’assolir serveis i espais de qualitat, sense fissures, on no hi tingui cabuda cap mena de
violència masclista ni de gènere, sense qüestionaments ni matisos. Fa 10 anys que a Catalunya hi ha una
llei que lluita pel dret de la dona a eradicar les violències masclistes-violacions, agressions sexuals,
assetjament, tràfic, explotació, matrimonis forçats i mutilació genital femenina, entre altres barbàries-,
però les dades demostren que amb aquesta normativa no n’hi ha prou. Enguany, 44 dones han estat
assassinades per la seva parella o ex parella a tota Espanya, 6 d’elles a Catalunya.
“Hem de fer-nos veure i escoltar; no només el 25 de novembre, sinó cada dia. L’objectiu hauria de
ser que, ben aviat, aquesta diada ja no sigui necessària; significarà que tots plegats hem vençut
aquesta batalla”, explica Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera. “Junts i juntes aconseguirem
més prevenció, més recursos d’urgència i atenció, més professionals especialitzats, i avançar en
la construcció d’un model català d’abordatge de les violències sexuals”, conclou Martínez. Des de
l’Ajuntament es convida a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquesta commemoració, encara que sigui
només dedicant una estona a la reflexió.
TikTok i les conductes sexistes en l’entorn digital, el 23 de novembre
L’Ajuntament de la Jonquera ha organitzat de cara al divendres 23 de novembre un taller gratuït amb la
creadora Carla Flila, que ensenyarà a tots els participants i les participants a utilitzar TikTok, una xarxa
social que serveix per crear i compartir vídeos musicals en format curt. El taller, per a majors de 12 anys i
emmarcat en el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, tindrà lloc de 16 a

20h als porxos de Can Laporta. Entre d’altres coses, la muser Carla Flila explicarà la seva experiència a
les xarxes, donarà una lliçó pràctica de com utilitzar aquesta app i desvetllarà alguns trucs per obtenir
més visibilitat. I tot plegat amb un transfons enfocat a fer adonar els i les assistents de les conductes
sexistes que sovintegen a les xarxes socials i que, per tant, cal evitar per no reproduir en l’entorn digital la
desigualtat de gènere que existeix en altres espais. Pots inscriure’t al taller a través d’aquest formulari.

23/11/2018:
Protecció Civil inicia la campanya per fer front als riscos d’hivern
A través de diversos materials, la Generalitat posa a l’abast consells i recomanacions útils davant
nevades, onades de fred, glaçades, allaus i altres tipus de riscos hivernals.
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha iniciat un any més la campanya de preparació i
sensibilització davant dels riscos d’hivern. La campanya inclou la publicació de documents amb
resums tècnics sobre el risc de nevades, onades de fred, glaçades, incendis d’hivern, intoxicacions
amb calderes i escalfadors o allaus, entre altres. L’objectiu és facilitar, través de diferents materials, la
preparació dels procediments a aplicar davant d’aquestes situacions de risc, mitjançant consells i
recomanacions útils davant diferents riscos. Tots aquests documents poden ser consultats al web de
Protecció Civil, on també hi ha els corresponents plans Neucat (Pla Especial d’Emergències per Nevades
a Catalunya) i Allaucat (campanya de prevenció d’allaus).
Protecció Civil també posa a l’abast consells d’autoprotecció davant dels riscos d’hivern en diferents
idiomes, així com diversos tipus de publicacions. Com a novetat, enguany també s’han editat vídeos de
consells d’autoprotecció destinats a persones amb dificultats auditives. Tota aquesta informació
està a la vostra disposició al web de Protecció Civil, al qual podreu accedir a través d’aquest
enllaç. Recordeu que, a més, trobareu informació continuada sobre seguretat al Facebook i el Twitter
@emergenciescat.

29/11/2018:
Operatiu policial d’abast internacional contra el tràfic de persones
L’acció de gran escala s’ha saldat amb diversos detinguts, així com l’alliberament de noies que
eren víctimes d’una xarxa d’explotació d’abast internacional. L’operació ha desplegat un
helicòpter i una vintena de vehicles.
Aquest dimarts, 27 de novembre, s’ha executat un operatiu policial de gran escala a La Jonquera, amb
l’objectiu de detectar i detenir responsables de prostitució il·legal i del tràfic de persones. Ha tingut lloc a
primera hora del matí i, entre altres coses, ha implicat l’escorcoll de pisos i locals en tres punts diferents
del municipi.
L’acció s’ha saldat amb diversos detinguts, així com l’alliberament de noies que eren víctimes
d’aquesta xarxa d’abast internacional. En total, l’operatiu ha desplegat un helicòpter, 15 furgons de la
Guàrdia Civil (coordinats des de l’UCO) i 8 vehicles amb agents de paisà. El desplegament d’avui forma
part d’una operació d’abast internacional que implica actuacions policials en altres punts de l’Estat
i en països estrangers com França, Itàlia o Romania.
La valoració des de l’Ajuntament és molt positiva. Segons l’alcaldessa, Sònia Martínez “és reconfortant
que s’estiguin detenint proxenetes i alliberant noies que són usades com a esclaves”. Martínez ha
destacat, així mateix, “la importància i sensibilitat” que desperta la seguretat en el consistori
jonquerenc, “que segueix treballant activament, amb la resta d’administracions implicades, per tal
de reduir els robatoris i els fets delictius al municipi”.

