12/02/19
La Jonquera, protagonista dels actes de commemoració del Dia Nacional
de l’Exili i la Deportació
El dissabte passat, el nostre municipi va acollir una part dels actes institucionals d’aquesta
jornada nacional que recorda cada any els exiliats republicans i que enguany també
commemorava el 80è aniversari de la fi de la Guerra Civil. Els actes van comptar amb la presència
d’Ester Capella, Consellera de Justícia.
El passat dissabte, 9 de febrer, Catalunya va commemorar, un any més, el Dia Nacional de l’Exili i la
Deportació, una jornada instituïda el 2017 com un acte de reconeixement i memòria. Un dels municipis
protagonistes de la diada, que enguany coincidia amb el 80è aniversari de l’acabament de la Guerra Civil
espanyola, va ser la Jonquera. De fet, la jornada dedicada a l’exili republicà va arrencar al nostre poble,
que va acollir la visita de la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella.
El programa va arrencar amb la inauguració de “A Nation in Retreat”, l’exposició fotogràfica del Museu
Memorial de l’Exili de la Jonquera que es podrà visitar fins a l’1 de setembre, i va prosseguir amb la
inauguració d’un monòlit commemoratiu al Carrer Major, a l’antiga N-II, per la qual van passar durant l’exili
més de 200.000 persones. El monòlit, traduït en quatre idiomes, està dedicat a les persones que
“compromeses amb la defensa de la llibertat i la democràcia, van haver d’emprendre el camí de l’exili”, tal
com dicta. Ja a la tarda, la comitiva es va traslladar a Camprodon, on va continuar l’agenda d’actes.
Durant la inauguració al MUME, l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, va voler dedicar uns
agraïments a “la immensa tasca d’aquest museu, que sempre ha apostat per la reflexió i el pensament
entorn del fenomen dels exilis i els desplaçaments forçosos de la població”. Un record que, en paraules
de l’alcaldessa, “vol ser un tribut i un reconeixement al patiment de molta gent que va lluitar per la
llibertat”.
14/02/19
Ja pots consultar el calendari de balls per a gent gran de 2019
Ja tenim aquí el calendari de balls per a gent gran d’aquest 2019, una programació més que consolidada
entre la població jonquerenca. Un cop més, la Sala la Societat Unió Jonquerenca oferirà al llarg de l’any
un seguit de sessions de tarda, concretament de 17.30 a 20.30 hores. El 21 d’abril tindrà lloc el ball
amb Xakara Duo. El diumenge 12 de maig hi haurà sessió amb Sergio Músic. El 12 d’octubre,
l’activitat serà amb La Catalana i, finalment, el 24 de novembre, s’acomiadarà la temporada
amb M’agrada Ballar.

21/02/19
Arrenquen els primers Pressupostos Participatius de la Jonquera
El pròxim dimecres, 27 de febrer, l’Ajuntament de la Jonquera presentarà, en un acte obert a
tothom, el primer procés de pressupostos participatius de la seva història. Mitjançant aquest
ambiciós projecte, els veïns i veïnes podran decidir el destí de 100.000€ del Pressupost Municipal
de 2020. Més informació al web www.decidimlajonquera.cat
L’Ajuntament posa en marxa per primera vegada en la història del municipi un projecte de pressupostos
participatius, amb què els veïns i veïnes podran decidir el destí de fins a 100.000 € del Pressupost
Municipal de 2020. Per aquest motiu, els Porxos de Can Laporta acolliran, el dimecres 27 de febrer a
les 19.30 h, un acte obert a tota la població, que servirà per informar els assistents sobre les fases del
procés i resoldre tots els dubtes que puguin sorgir. Sònia Martínez, alcaldessa de la vila, ha fet una crida
a tots els veïns i veïnes per tal que s’impliquin en el projecte, que ha definit com “una iniciativa que
s’emmarca en l’aposta de l’Ajuntament per seguir acostant la presa de decisions a la ciutadania i
vol marcar un punt d’inflexió en la vida participativa del nostre poble”.
La recollida de propostes, en marxa
En la primera fase del projecte, que ja està en marxa, els veïns i veïnes podran fer arribar a l’Ajuntament
les seves idees de projectes o propostes de futur que voldrien que formessin part del procés participatiu.
Les propostes es poden fer arribar telemàticament, amb el web www.decidimlajonquera.cat, o
presencialment, tot retallant la butlleta que trobaràs en aquest tríptic i dipositant-la en la bústia habilitada
per a tal efecte al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 4). El període
de recollida finalitza el 29 de març.
Anàlisi i validació de les propostes recollides
Totes les propostes recollides presencialment o de forma electrònica seran valorades i quantificades
pels serveis tècnics municipals. Per tal que els projectes proposats siguin admesos han de complir
amb els següents requisits:







estar referits a temes de competència municipal
no contradir plans aprovats per l’Ajuntament
no superar l’import de 100.000€
ser viables econòmica i tècnicament
respectar el marc jurídic i legal
ser considerats una inversió

Fòrum Ciutadà i votació popular final
Un cop realitzat el filtrat tècnic, totes les propostes que passin a la següent fase es debatran en un Fòrum
de Priorització, sessió participativa oberta a tota la població on els assistents decidiran quins dels
projectes passen a la votació final que tancarà el procés, que se celebrarà un cop passat el Fòrum i
quantificats econòmicament els projectes que hagin estat seleccionats en el Fòrum.
Tindran dret a vot totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi i, novament, es podran
efectuar les votacions de forma telemàtica o presencial. A fi de garantir el rigor de la votació, per tal de
poder votar caldrà identificar-se amb el DNI (o NIE) i la data de naixement.

21/02/19
La Jonquera rep aquest divendres la visita del Conseller Miquel Buch
Sònia Martínez i el Conseller Buch parlaran de la futura comissaria dels Mossos d’Esquadra, que
estarà situada a la Campa.
El Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, realitzarà el pròxim divendres, 22
de febrer, una visita per diversos municipis de les comarques de La Selva i l’Alt Empordà. Entre aquestes
poblacions s’hi troba la Jonquera. A quarts d’una del migdia, el Conseller visitarà l’Ajuntament, on es
reunirà amb l’alcaldessa, Sònia Martínez, i signarà el llibre d’honor del consistori. Tot seguit, parlaran
sobre el projecte de construcció de la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra, i es dirigiran a les
proximitats de la Campa, on anirà situat l’edifici.
La nova comissaria dels Mossos és un dels projectes estratègics que esperen a la Jonquera en el futur
per tal de seguir avançant en la millora de la seguretat ciutadana, una actuació que la Generalitat ja ha
donat les primeres passes per desenvolupar (ja està oberta la licitació del contracte de serveis per la
redacció del projecte).

25/02/19
El Conseller d’Interior Miquel Buch visita la Campa, l’espai que acollirà la
futura comissaria dels Mossos d’Esquadra
El Conseller Buch i l’alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, han abordat la qüestió de la
seguretat ciutadana al municipi i han valorat el projecte de la futura comissaria dels Mossos
d’Esquadra, que estarà situada a la Campa.
El divendres al migdia, el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, ha
realitzat una visita a la Jonquera. El motiu de la seva assistència ha estat comprovar l’estat de la Campa,
la zona del municipi on anirà la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra, i on ja s’estan duent a terme
les obres preparatives.
En primer lloc, el Conseller ha visitat l’Ajuntament, on s’ha reunit amb l’alcaldessa del municipi, Sònia
Martínez. Posteriorment, ha signat el llibre d’honor del consistori i ambdós han atès als mitjans de
comunicació. Poc després, s’han dirigit a la zona en qüestió, on el Conseller i l’alcaldessa han intercanviat
valoracions i altres assumptes relacionats amb aquest projecte, molt perseguit pel govern de la vila.
Segons l’alcaldessa, Sònia Martínez, “des de l’Ajuntament, seguim treballant intensament i amb totes les
competències que tenim per poder millorar la seguretat ciutadana”. En aquest sentit, Martínez explica que

una de les mesures per salvaguardar el benestar dels veïns i veïnes, sumada a les ja realitzades, és la
implantació de la nova comissaria, “que podrà acollir més efectius en un punt fronterer i estratègic com és
la Jonquera”, recalca.
Per la seva banda, el Conseller d’Interior Miquel Buch ha destacat que “encara que ara no es pugui tocar
físicament, aquesta comissaria és un fet, un projecte estratègic que es farà realitat en el 2021. L’edifici
tindrà 1.500 metres quadrats i s’adaptarà a les necessitats de la Jonquera”.
La nova comissaria dels Mossos és un dels projectes estratègics del futur de la Jonquera, i que servirà
per seguir avançant en la millora de la seguretat ciutadana, una actuació que la Generalitat ja ha donat
les primeres passes per desenvolupar (ja està oberta la licitació del contracte de serveis per la redacció
del projecte).
Preocupació de l’Ajuntament pel tancament del Parc de Bombers.
Durant la jornada, l’alcaldessa Sònia Martínez ha manifestat al Conseller la seva preocupació pel que fa
al tancament del parc de bombers de la Jonquera. Martínez ha traslladat al Departament d’Interior les
demandes que li han fet arribar els bombers, i s’ha posat a la seva disposició per trobar solucions
conjuntes i per efectuar una millora del parc del municipi.

26/02/19
El president de la Generalitat Quim Torra ret homenatge als exiliats
republicans al MUME de la Jonquera
Aquest divendres a la tarda, Quim Torra ha visitat les exposicions del Museu Memorial de l’Exili,
juntament amb l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i el director del museu, Jordi Font.
El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, s’ha desplaçat el divendres, 22 de febrer, a la
Jonquera per visitar el Museu Memorial de l’Exili (MUME). Ho ha fet acompanyat de l’alcaldessa, Sònia
Martínez, i del director del MUME, Jordi Font. Quim Torra ha visitat l’exposició permanent, dedicada a
l’exili republicà del 1939. També ha recorregut l’exposició temporal “A nation in retreat” que, a partir del
fotoperiodisme de l’època, documenta dia a dia, des del gener de 1939 fins al febrer del mateix any, els
diversos escenaris de la retirada republicana de camí cap a França.
Sònia Martínez ha volgut agrair la visita del president, tot destacant que “és la primera vegada que Torra
assisteix al MUME com a President de la Generalitat, i això és un autèntic honor per a nosaltres”. En
acabar, Torra ha signat el llibre de visites del museu.

L’assistència del president està emmarcada en la commemoració del 80è aniversari de l’inici del gran
èxode republicà. Durant el matí, Torra ha realitzat una visita conjunta amb el lehendakari Ibarretxe al
municipi alt-empordanès d’Agullana, on han rememorat el camí a l’exili que van fer junts el president Lluís
Companys i el lehendakari José Antonio Aguirre.

27/02/19
La Jonquera instal·larà un dispositiu pedagògic per pacificar el centre
Estarà situat al nucli antic de la vila i facilitarà dades relatives al volum de trànsit del centre.
L’Ajuntament de la Jonquera, juntament amb la Policia Local del municipi, instal·larà un dispositiu de
velocitat de caràcter pedagògic que facilitarà les dades reals del volum del trànsit i permetrà adoptar
mesures, en un futur, per garantir-ne la pacificació. El dispositiu estarà situat en el casc antic de la vila.
Aquesta actuació s’emmarca en el treball realitzat per l’Ajuntament a fi de millorar la mobilitat i la
seguretat dels veïns i veïnes de la Jonquera. Segons l’alcaldessa, Sònia Martínez, “amb aquesta mesura
es pretén pacificar la zona en matèria de trànsit i viabilitat, atenent així les demandes ciutadanes de
millores en el casc urbà per tal que els vianants puguin passejar amb molta més comoditat, tranquil·litat i
seguretat”. A més, la pacificació del trànsit se sumarà al reguitzell d’activitats que s’han efectuat al centre
del poble al llarg dels darrers mesos per tal de dinamitzar-lo i recuperar-lo com a punt neuràlgic de la vida
social i cívica de la Jonquera.
28/02/19
Tret de sortida als pressupostos participatius en un acte de presentació
als Porxos de Can Laporta
Ja està en marxa la primera fase del procés, de recollida de propostes. Fins al 29 de març podreu
presentar el vostre projecte o iniciativa aquí.
La presentació ha tingut lloc aquest dimecres i s’ha explicat quines són les fases del procés i com
participar-hi.
Aquest dimecres ha tingut lloc, als Porxos de Can Laporta, l’acte de presentació pública dels primers
pressupostos participatius de la Jonquera. Es tracta d’un projecte a través del qual jonquerencs i
jonquerenques podran decidir el destí de 100.000 € del Pressupost Municipal de 2020.
La sessió va servir per explicar les fases del procés de participació i de quina manera els ciutadans hi
podran participar, així com en quins terminis de temps es podrà fer. L’alcaldessa, Sònia Martínez, va

afirmar durant la presentació que el projecte s’emmarca “en l’aposta de l’Ajuntament per la transparència i
la implicació dels jonquerencs i jonquerenques en la governança municipal”. Martínez també va convidar
els veïns i veïnes a participar en aquest projecte a fi de “garantir la màxima transversalitat i
representativitat del procés”.
La recollida de propostes, en marxa
En la primera fase del projecte, que ja està en marxa, els veïns i veïnes podran fer arribar a l’Ajuntament
les seves idees de projectes o propostes de futur que voldrien que formessin part del procés participatiu.
Les propostes es poden fer arribar telemàticament, a través de la web o presencialment, tot retallant la
butlleta que trobaràs en aquest tríptic i dipositant-la en la bústia habilitada per a tal efecte al Servei
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 4). El període de recollida finalitza el 29 de
març. Podreu consultar tota la informació i l’actualitat del projecte al web: http://decidimlajonquera.cat/.

