3/4/19
S’amplia fins al 15 d’abril el termini de recollida de projectes per als
pressupostos participatius
L’Ajuntament de la Jonquera ha decidit ampliar el termini de recollida de propostes del procés de
pressupostos participatius amb l’objectiu d’enriquir encara més el ventall de projectes candidats. La nova
data límit per a la presentació de propostes serà el dilluns 15 d’abril. Així doncs, fins a aquesta data, els
veïns i veïnes de la Jonquera poden seguir fent arribar a l’Ajuntament de futur a través del
web www.decidimlajonquera.cat, o presencialment (tot retallant la butlleta inclosa 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). Es recorda a tots els participants que la quantitat sotmesa a
votació és de 100.000€ i que correspon a la partida d’inversions del Pressupost Municipal 2020.
11/4/19
Ja us podeu inscriure en el Campus de Futbol de la UE la Jonquera!
El Campus de tecnificació, perfeccionament i diversió tindrà lloc els matins de l’1 al 26 de juliol.
Les inscripcions es tanquen el 7 de juny. Més informació a www.uelajonquera.cat.
El passat divendres es va presentar a Can Laporta el Campus de futbol que ha organitzat la U.E. la
Jonquera amb el suport de l’Ajuntament. Es tracta d’una activitat dirigida a nens i nenes d’entre 5 i 14
anys, que tinguin ganes d’aprendre i millorar les seves habilitats futbolístiques, però també de gaudir de
l’experiència, conèixer amics, aprendre els valors de l’esport i passar-ho d’allò més bé. Tindrà lloc de l’1
al 26 de juliol al camp de futbol municipal.
L’acte de presentació va comptar amb el regidor d’Esports, Jordi Picornell; el President de la U.E. la
Jonquera, Josep Vilaplana i el futbolista Alan Baró, que conduirà el Campus. Està pensat per a tots els
futbolistes i porters que volen millorar la seva formació esportiva tot aprenent, de forma intensa i divertida,
gràcies a una metodologia innovadora. El Campus oferirà diferents serveis, com el de menjador, i tindrà
un horari de 8.30 h del matí a 13.15 h del migdia.
Els preus variaran segons la modalitat d’inscripció (d’1 a 4 setmanes). Les places són limitades, i el
termini d’inscripció finalitza el 7 de juny. Us podeu apuntar enviant un correu electrònic
a uelajonqueralan@gmail.com o
a www.uelajonquera.cat.
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El Dia de les Esquadres de l’ABP de Figueres se celebra a la Jonquera
L’acte, en el qual ha participat l’alcaldessa Sònia Martínez, ha tingut lloc aquest dimecres, 10
d’abril, a La Societat Jonquerenca.
Aquest divendres, La Societat Jonquerenca ha acollit el Dia de les Esquadres, una jornada que té com a
objectiu guardonar i condecorar la feina i la contribució que porten a terme els agents dels Mossos
d’Esquadra, la Policia Local i ciutadans o entitats particulars, de forma diària, en matèria de seguretat i
civisme. L’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, hi ha participat tancant l’acte.
Fa unes setmanes, el Conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Buch, visitava la Campa, l’espai
que acollirà la futura comissaria dels Mossos d’Esquadra. La Jonquera, per la seva situació fronterera i
estratègica, pateix una sèrie de singularitats que fan que la labor pel que fa a la seguretat i a la
convivència veïnal sigui una prioritat. El consistori ha executat un seguit de mesures per a garantir aquest
ordre, com la instal·lació de noves càmeres de vigilància, la presentació com a acusació particular contra
delinqüents reincidents o la implantació d’un nou radar pedagògic que té com a objectiu pacificar el trànsit
en la zona interurbana, entre d’altres.
16/4/19
Viu el millor Sant Jordi 2019 a la Jonquera!
La vila es comença a preparar per a la Diada per excel·lència a Catalunya. Amb motiu d’aquest dia
tan especial, la Jonquera acollirà un seguit de propostes, activitats i iniciatives culturals i socials.
Les activitats començaran diumenge, 21 d’abril, amb una sessió de ball i berenar.
A Catalunya, cada 23 d’abril és molt especial. Sant Jordi omple de parades de roses, llibres i de vida els
carrers, rambles i places d’arreu el territori català. A la Jonquera aquesta festivitat no és cap excepció i,
per això, enguany s’han tornat a programar un conjunt de propostes que dinamitzaran tota la jornada.
De fet, a la nostra vila el Sant Jordi es començarà a celebrar una mica abans, el diumenge 21 d’abril, on
tindrà lloc un ball de tarda i berenar amb el Duo Xakara. Serà a les 17.30 h a la Sala La Societat (preu
d’entrada: 5 €).
Ja el dimarts, 23 d’abril, durant tot el dia hi haurà parades de llibres i roses al Carrer Major, davant de la
Societat. Com a activitats complementàries, a les 11.30 h, també davant la Societat, tindrà lloc una
sessió de “L’Hora del Conte: Contes de Dracs o Sant Jordi al Revés”, a càrrec de la Minúscula. A
les 14 h, a la Sala de la Societat, es durà a terme un Dinar Popular (preu: 15 € adults; 10 € nens/es fins
a 10 anys). La venda de tiquets serà a Can Laporta i al Bar de la Societat fins al dia 20 d’abril. Finalment,

a les 18 h de la tarda hi haurà una audició de sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera. Serà al
Carrer Major, davant la Societat.
Us hi esperem a tots i a totes!

25/4/19
La primera fase dels Pressupostos Participatius es tanca amb més de
cinquanta propostes recollides
El 15 d’abril es va tancar la primera fase del projecte de Pressupostos Participatius, que consisteix
en la recollida de propostes i idees de futur provinents dels veïns i veïnes de la Jonquera. Tots els
projectes presentats seran analitzats pels serveis tècnics de l’Ajuntament a fi de determinar si
compleixen amb els requisits demanats.
El passat 15 d’abril es va tancar la primera fase dels Pressupostos Participatius de la Jonquera,
consistent en la recollida de propostes de la ciutadania jonquerenca. En total, i tenint en compte els dos
canals establerts per a la presentació de projectes -el presencial i el telemàtic-, s’han recollit fins a 56
propostes de diferents àmbits i abast.
Un cop tancat el període de presentació de propostes, el següent pas és el filtrat tècnic dels projectes
recollits a fi de determinar quants d’ells compleixen amb els requisits establerts en les bases del procés i,
per tant, poden passar al Fòrum Ciutadà de Priorització, que servirà per seleccionar els projectes
finalistes que seran sotmesos a la votació final. El Fòrum Ciutadà, que estarà obert a l’assistència de tots
els veïns i veïnes del municipi majors de 16 anys, es durà a terme en una data encara per establir un cop
celebrades les eleccions municipals de 2019, previstes per al 26 de maig.
Entre els criteris que utilitzaran els serveis tècnics municipals per valorar quines de les 56 propostes
passen a la següent fase destaquen, entre d’altres, la necessitat que siguin projectes de competència
municipal, que no superin els 100.000€ sotmesos a discussió i la seva viabilitat jurídica i tècnica. Des de
l’Ajuntament es dona les gràcies a tots els veïns i veïnes per la seva participació i es convida tothom a
assistir
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