5/03/19
La Jonquera viu un diumenge de Carnaval amb festa, rauxa i bon
ambient
La festa de Carnestoltes ha aplegat un gran nombre de participants. La jornada ha inclòs
activitats, ball de disfresses, cercavila i propostes per a tota la família.
Aquest diumenge, la Jonquera s’ha disfressat i engalanat per tal d’acollir la festa de Carnaval 2019. Al
matí, es donava l’arrencada a l’esdeveniment amb una cercavila acompanyada de la música i el ritme
dels Xanquers i Tambors de l’Albera. A més, el Grup +60 també es va implicar en la festivitat de Carnaval,
ja que va decorar amb molta gràcia la Sala La Societat per a l’ocasió, amb ornaments fets a mà pel
col·lectiu. Abans de dinar, va tenir lloc l’espectacle infantil amb Els Atrapasomnis i, posteriorment, els
jonquerencs i jonquerenques, disfressats de tots colors, van poder gaudir d’un dinar popular i de
germanor.
El Carnaval va posar el punt final amb un animat ball de tarda, amb la companyia de l’Orquestra WASA.
Finalment, va tenir lloc l’acte d’anunciament i entrega de premis a les millors disfresses d’enguany, que
han estat, per categories, les següents:
Individual infantil: Frankmobile
Individual adult: La vella del gos
Grups: Sota el Marnaval, Camells, Galetes de gingebre, Testos de flors, Faraons, Aranyes
Enrere queda un diumenge amb molta participació, companyonia i un ambient particularment agradable,
consolidant la festa com una de les més animades de l’hivern jonquerenc.

6/03/19
Ja podeu consultar les activitats que la Biblioteca Municipal ha
programat per 2019!
En el calendari podreu trobar sessions de contes, activitats, tallers i propostes lúdiques i
pedagògiques.
Ja podeu consultar les propostes familiars i infantils que, al llarg d’aquest any 2019, organitzarà
la Biblioteca Carles Bosch de la Trinxeria de la Jonquera. L’objectiu d’aquest calendari és dinamitzar

l’activitat lúdica de la nostra vila, i oferir al públic un seguit de tallers, sessions i jornades variades,
orientades especialment als més petits de la casa.


Dimecres 27 de març a les 17 h. Espectacle “Embolic de Somnis: La Carbasseta ens explica un
conte”, a càrrec de l’Associació Cultural la Cortina Màgica.



Dimarts 23 d’abril a les 11.30 h. En el marc de la Diada de Sant Jordi: “Contes de dracs o Sant Jordi
al revés”, a càrrec de Músics de Girona / La Minúscula.



Dimecres 29 de maig a les 17 h. Activitat: “En Bum i el tresor del pirata”, de la Companyia
Homenots.



Dimecres 19 de juny a les 17 h. Taller de fi de curs: “Rellotges de sol”. A càrrec de En Doina
Animació Sociocultural.



Dimecres 18 de setembre a les 17 h. Taller d’inici de curs: “Taller de joguines de fusta”, impartit per
En Doina Animació Sociocultural.



Dimecres 23 d’octubre a les 17 h. Proposta de contes: “Els contes de la Carlota” amb Músics de
Girona / La Minúscula.



Dimecres 18 de desembre a les 17 h. “Taller d’ornaments nadalencs”, a càrrec de En Doina
Animació Sociocultural.
12/03/19
La Jonquera es bolca amb la reivindicació dels drets i les llibertats de la
dona

La festa de Carnestoltes ha aplegat un gran nombre de participants. La jornada ha inclòs
activitats, ball de disfresses, cercavila i propostes per a tota la família.
El divendres, 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, la vila de la Jonquera va voler
reivindicar la igualtat de gènere, la visibilitat de les dones i el rebuig al masclisme. Per fer-ho, es van
celebrar diferents activitats. La jornada començava amb la lectura del manifest a davant de l’Ajuntament.
A la tarda, es va realitzar una trobada als Porxos de Can Laporta, on va intervenir l’alcaldessa, Sònia
Martínez. Tot seguit, al Museu Memorial de l’Exili va tenir lloc una conversa amb Marin-Dòmine
anomenada “L’exili des de la mirada de les dones”, dedicada a les memòries escrites per dones i el seu
pas per la frontera. Marta Marin-Dòmine és escriptora i professora de la universitat Wilfrid Laurier del
Canadà, i directora del Centre for Memory and Testimony Studies.
Posteriorment, es va fer una visita guiada per l’exposició “A nation in retreat”, a càrrec del director del
MUME, Jordi Font. Els actes van finalitzar als Porxos de Can Laporta amb un sopar.

13/03/19
La Jonquera obté el Segell Infoparticipa 2018
El distintiu reconeix la transparència, les bones pràctiques i els webs de les administracions
locals.
Aquest dimecres, 13 de març, l’Ajuntament de la Jonquera ha estat distingit amb el Segell Infoparticipa
2018, que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona. El segell reconeix la transparència dels webs de
les administracions locals, i arriba enguany a la sisena edició. Aquesta distinció s’atorga a partir de
l’anàlisi realitzada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) i és un
reconeixement a les bones pràctiques que es posen de manifest als webs de les administracions
públiques locals de Catalunya: ajuntaments, consells comarcals i diputacions. El consistori de la Jonquera
obté el Segell amb una valoració total del 81%. Aquest fet expressa el compromís de l’Ajuntament per la
transparència i per oferir als veïns i veïnes de la seva vila tota la informació municipal.
L’acte d’entrega del guardó, celebrat a la Sala d’Actes de la UAB, va estar conduït pels periodistes Núria
de José i Dani Gutiérrez i va comptar amb l’assistència de Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera;
Margarita Arboix Arzo, rectora de la UAB; Jaume Viñeta Balcells, coordinador Focus grup sobre
transparència i qualitat de la informació de les administracions públiques i Jordi Foz Dalmau, secretari de
Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.

21/03/19
El Carrer Panissars tindrà nous serveis d’aigua i clavegueram
Pròximament, es duran a terme obres de rehabilitació i restauració al Carrer Panissars. En concret, les
actuacions se centraran en la renovació i modernització dels serveis d’aigua i clavegueram. Per una
banda, es realitzarà la separació entre aigües residuals i les plujanes. A més, es canviarà la canonada
d’aigua per una nova, així com es renovarà el clavegueram i el paviment.

22/03/19
Participeu en la 20a edició del Concurs Fotogràfic de l’Albera!
El certamen té com a objectiu promocionar la riquesa natural, cultural, patrimonial i paisatgística
de l’Albera.
Podeu arribar a guanyar 180 € de premi. Consulteu les bases i condicions aquí. També les
trobareu en castellà, aquí.
Amb l’objectiu de potenciar i promocionar la riquesa natural i cultural de la serra de l’Albera, arriba la 20a
entrega del Concurs Fotogràfic de l’Albera, organitzat per les regidories de Cultura i Medi Ambient de
l’Ajuntament de la Jonquera amb el suport de la Secció Fotogràfica de l’Associació Cultural i Esportiva
Jonquerenca (ACEJ) i del Paratge Natural de l’Albera. Podrà participar en el concurs qualsevol persona
que ho desitgi (amb un màxim de tres peces per autor), i ho podrà fer fins al 28 de juny enviant els
originals a l’Ajuntament o al Centre d’Informació de l’Albera, a “Can Laporta”. La temàtica de les obres ha
de tenir a veure amb el patrimoni natural, monumental, cultural, els costums o el paisatge urbà. La
fotografia haurà d’estar localitzada al massís de l’Albera. El lliurament de premis tindrà lloc el 6 de
setembre i, a partir del 14 d’octubre, les fotografies seran exposades en format itinerant. Totes les bases i
condicions de participació, aquí.

26/03/19
El Punt Jove de la Jonquera organitza 3 tallers de feina i mobilitat
L’objectiu és oferir als joves de la vila eines i recursos per cercar feina, empoderar-se
professionalment o buscar experiències laborals i vivencials a l’estranger.
Les inscripcions són totalment gratuïtes, i ho podreu fer via Instagram (al perfil
@puntjove_lajonquera) o a través de WhatsApp (670 051298).
Donada la bona rebuda de les activitats fins ara dutes a terme per als joves del municipi, el Punt Jove de
la Jonquera ha programat nous tallers i cursos dirigits a persones d’entre 16 i 29 anys. En aquest cas,
concretament, es tracta de tres formacions que tenen l’objectiu de dinamitzar l’agenda jove, però també
donar eines i recursos al sector juvenil de la nostra vila. A continuació us exposem les dates.
El dimarts 9 d’abril tindrà lloc el taller dut a terme pel Servei de Treball Jove, que servirà com a guia en la
cerca especialitzada de feina d’estiu tant aquí com a l’estranger. Busques la primera feina? Vols una feina
de temporada? Aquest és el teu curs.

Acabes l’ESO o el Batxillerat i no saps cap a on tirar? Tens estudis finalitzats però no és el que voldries
fer a nivell laboral? Vols canviar de feina i no saps cap a quin sector encaminar-te? Apunta’t al
Despertador d’Inquietuds, el taller de tres sessions (30 d’abril i 7 i 14 de maig) on t’ajudaran a definir-te
professionalment, decidir quin és el següent pas a fer i empoderar-te per a aconseguir els teus objectius
laborals.
Si en canvi vols conèixer quines opcions existeixen per anar a estudiar a l’estranger o per a fer un
voluntariat a l’estiu, et podràs informar en el Taller de Mobilitat Internacional, que se celebrarà el dimarts
28 de maig.
Les inscripcions són totalment gratuïtes, i us podreu apuntar via missatge d’Instagram (al perfil
@puntjove_lajonquera) o a través de WhatsApp, dirigint-vos al número (670 051298). Aquestes propostes
han rebut la col·laboració de l’Ajuntament, Can Laporta, l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i la Direcció General de Joventut de la Generalitat.
També us recomanem que estigueu atents a la resta d’activitats que organitza el Punt Jove, entre les
quals s’inclouen, per exemple, un concurs de fotografia, jornades d’esports o propostes audiovisuals,
entre altres.

