15/01/2019
L’edifici dels mestres pateix aluminosi i serà enderrocat
Es tracta d’una actuació necessària per tal d’evitar possibles riscs per a vianants i vehicles.
Durant els pròxims dies, l’edifici dels mestres de la Plaça Sangtraït serà enderrocat. El bloc, destinat a
habitatges per a mestres i actualment buit, pateix d’aluminosi, una patologia del formigó motivada per un
tipus de ciment defectuós. Segons l’informe tècnic de l’arquitecte municipal, elaborat el passat mes de
desembre, l’actuació d’enderroc es considera urgent a causa de la perillositat per a vianants i vehicles. El
seu estat, en avançada deterioració, pot ocasionar despreniments d’objectes.
17/01/2019
Nova edició del projecte d’educació inclusiva I-Música
La iniciativa va començar el 2015 amb l’objectiu d’impulsar l’educació musical. Aquest any
l’Ajuntament hi destinarà una partida de 10.200 euros.
El passat 11 de gener els alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’Institut van iniciar el projecte I-Música. La
iniciativa, compartida entre l’Institut i l’Escola de Música, té com a principal objectiu donar l’oportunitat als
joves d’aprendre a tocar un instrument al llarg del curs acadèmic i en horari escolar. Enguany, els
alumnes de 1r aprendran a tocar un instrument de vent com la flauta travessera, el clarinet i el saxòfon.
En canvi, els de 2n continuaran practicant amb els instruments de corda que van començar a tocar el curs
passat (violins i violoncels).
La iniciativa compta amb el suport econòmic del consistori, que en el Pressupost d’enguany ha previst
una partida econòmica de 10.200€ per al projecte. En paraules de l’alcaldessa del municipi, Sònia
Martínez, I-Música és un projecte “necessari” que s’emmarca en el “compromís de l’Ajuntament amb
l’educació inclusiva i equitativa dels més joves”.
Sobre el projecte I-Música
I-Música va néixer el 2015, quan l’Institut de La Jonquera va acordar amb l’Escola Municipal de Música, i
amb el suport de l’Ajuntament, crear un projecte educatiu i pedagògic amb la finalitat d’acostar la música
als alumnes de primer i segon curs d’ESO de l’institut, i fomentar així l’habilitat i la pràctica musical.
D’aquesta manera, els professors de l’Escola de Música i el professorat de música de l’Institut organitzen i
duen a terme activitats d’educació musical, en horari lectiu i en el mateix institut. La durada del projecte és
de dos anys per promoció, de manera que l’alumnat de 1r d’ESO continua l’aprenentatge de l’instrument
durant el segon curs.

25/01/2019
La Jonquera recull 3.324 quilograms de roba el 2018
Segons la Fundació Humana Pueblo para Pueblo, ONG a la qual s’hi troba adherit l’Ajuntament de la
Jonquera, la recollida de roba usada al municipi, des del gener fins al desembre de 2018, ha estat d’un
total de 3.324 kg. En els dos punts, la recollida ha estat la següent: al carrer Bosch de la Trinxeria, 1.596
kg i al carrer Arias Comellas, 1.727 kg. Són molt bones notícies, ja que aquestes accions donen una
segona vida a la roba a través d’un doble impacte: ajuden a persones amb dificultats de recursos
econòmics i, per altra banda, contribueixen a la protecció del medi ambient i al desenvolupament
sostenible.
28/01/2019
Les façanes del carrer del Gràfic seran rehabilitades
Aquestes actuacions formen part de l’interès de l’Ajuntament per millorar la imatge de les àrees
més cèntriques i comercials de la vila.
L’Ajuntament de La Jonquera repararà les façanes laterals de l’edifici del carrer del Gràfic, que actualment
es troben deteriorades. Es tracta del lloc que va acollir l’antic parc de bombers, i una zona que es va
reconvertir en un carrer d’unió entre el Carrer Vell i Carrer Major. Les actuacions formen part de l’interès
de l’Ajuntament per millorar l’estètica de les zones més cèntriques, visitades i comercials de la vila. Tenen
un cost de 13.000 € i consisteixen a repicar les parets en mal estat, netejar amb aigua a pressió tota la
superfície, el remolinat de les mateixes i, posteriorment, la pintura de les façanes. També es repararà l’arc
i el contrafort que hi ha a l’entrada oest del carrer.
29/01/2019
Les obres de la Campa avancen a bon ritme
Continua en marxa el projecte de reforma de tot aquest espai, que acollirà en el futur la nova
comissaria dels Mossos d’Esquadra. Actualment, s’estan executant els treballs preparatius, que
configuraran el terreny i donaran peu a les actuacions definitives.
S’han iniciat les primeres actuacions a la Campa. Es tracta d’una sèrie de treballs previs, que adeqüen i
preparen el terreny i la zona per poder iniciar les obres finals. Aquest projecte, d’abast estratègic per al
municipi, transformarà 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. Així mateix, 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.
D’aquesta manera, tot apunta que els veïns i les veïnes de la Jonquera podran gaudir aviat de la nova
zona. Es tracta d’un projecte “prioritari per a l’Ajuntament”, tal com senyala l’alcaldessa, Sònia Martínez,
explicant que “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”.
30/01/2019
La Jonquera disposarà de nous punts de videovigilànciaEls nous
dispositius tindran per objectiu oferir més instruments de captació de
matrícules i vigilància als agents de seguretat.
L’Ajuntament de la Jonquera segueix treballant en la millora de la seguretat ciutadana en el marc de les
competències que té al seu abast. En aquest sentit, s’han instal·lat diverses càmeres de videovigilància
en una dotzena d’espais de la vila, integrades totes al sistema central de control ja existent. Els nous
dispositius tindran per objectiu oferir més instruments de captació de matrícules i vigilància als agents de
seguretat.
Concretament, s’han instal·lat noves càmeres als carrers Andalusia, Francesc Macià, Llobregat, Bosch de
la Trinxeria, Major, plaça Àrias Comellas, Miquel Martí Pol i a la zona esportiva. A més, aquestes
càmeres, a banda de captar les matrícules, incorporen sistemes de circuit tancat de televisió. L’empresa
encarregada de dur a terme les instal·lacions és Alphanet.

