2/5/19
L’Ajuntament aprova una línia de subvencions per a l’arranjament de les
façanes del Carrer Major
Aquesta convocatòria s’emmarca en el projecte de revitalització i de renovació d’aquesta
important via de la Jonquera.
El passat 25 d’abril, el Ple de l’Ajuntament de la Jonquera va aprovar les bases de la convocatòria per a la
concessió de subvencions destinades a l’arranjament de les façanes del Carrer Major. També es va donar
llum verda a la carta de colors, document que ha de regir els treballs de pintat d’aquestes i que ha estat
elaborat en base als criteris orientadors establerts per l’equip redactor de la reforma del C/ Major.
Gràcies a aquesta línia de subvencions, de la qual se n’obrirà convocatòria en els propers dies, aquells
propietaris que vulguin pintar la seva façana podran optar a una subvenció de fins al 90% del cost de
les obres.
La línia de subvencions aprovada el passat dijous s’emmarca en el projecte global de transformació de la
imatge i els serveis del carrer Major que està desenvolupant l’Ajuntament i se suma, entre d’altres, a les
obres de renovació i urbanització del carrer executades al llarg de 2018. L’objectiu de fons de totes les
actuacions en aquesta via és la dinamització de l’activitat social, cultural i comercial del nucli antic del
municipi i la seva recuperació com a espai cívic i punt neuràlgic de la vila.

3/5/19
La Generalitat entrega 3 nous aparells de comunicació i una Menció
Honorífica a l’AVPC de la Jonquera
L’Ajuntament també ha editat un díptic per tal de recaptar nous voluntaris per a l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil i l’Associació de Defensa Forestal de l’Albera.
El passat dilluns, 29 d’abril, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya va fer
entrega de 3 aparells de comunicació de la xarxa Rescat per l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
El regidor Jordi Picornell, va assistir a l’acte, en el qual la Generalitat va aprofitar per fer entrega d’una
Menció Honorífica amb motiu del desè aniversari de la creació de l’AVPC de la Jonquera.
Aquests aparells permetran una millor comunicació entre els operatius de Protecció Civil en cas
d’emergència al nostre poble. La xarxa Rescat té una major cobertura, i proporciona una comunicació
directa amb la sala CECAT de coordinació d’emergències.

A més d’això, l’Ajuntament ha publicat un díptic informatiu que té com a objectiu captar nous voluntaris
per l’Associació de Protecció Civil i per l’Associació de Defensa Forestal de l’Albera. Per a apuntar-vos,
podeu enviar un correu electrònic a l’adreça canlaporta@lajonquera.cat o trucant al 972555713.
Consulteu el díptic aquí.
10/5/19
L’alcaldessa de la Jonquera es reuneix amb la directora de l’Agència de
l’Habitatge
Aquest dimecres, l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, s’ha reunit amb Judith Gifreu, directora de
l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La trobada ha tingut lloc a la Delegació del govern
a Girona, i s’hi han tractat diferents temes relatius a l’habitatge social i el lloguer per a joves, a banda
d’altres temes d’interès.

24/5/19
Tot a punt per a la festa de la Pentecosta de la Jonquera!
Concerts, tallers, la Nit Jove, cercaviles o l’Aplec de Santa Llúcia són algunes de les propostes que oferirà
enguany la “festa major petita” de la Jonquera, que tindrà lloc del 6 al 10 de juny.
Del 6 al 10 de juny, les Festes de Pasqua de Pentecosta de la Jonquera tornaran a omplir de vida i bon
ambient els carrers i les places de la vila. El dijous, 6 de juny, la Festa arrencarà als Porxos de Can
Laporta, a les 20 h, amb la presentació del llibre 100 anys de futbol a la Jonquera. El divendres 7 de juny,
a les 19 h a l’Església Parroquial de Santa Maria de la Jonquera, tindrà lloc el Concert del 70è aniversari
de l’Orfeó Jonquerenc, amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà.
Ja entrat el cap de setmana, el dissabte 8 de juny s’iniciarà amb la Convenció de la Premsa Comarcal de
Catalunya, als Porxos de Can Laporta a les 9 h. A les 11.30 h se celebrarà la Festa de la Gent Gran i a
les 19 h, el Ball amb l’Orquestra Selvatana a la Sala de la Societat. A partir de les 19.30 h, a la Plaça
Nova, tindrà lloc la Nit Jove, que portarà grups i artistes de tots els estils i per a tots els gustos.
Diumenge, els matiners podran participar a la XXXVI Marxa dels Dòlmens, a partir de les 8.45 h. A les 12
h se celebrarà la Missa amb l’Orfeó Jonquerenc. A les 12.15 h tindrà lloc la Cercavila amb els Xanquers i
els Grallers de l’Albera i a les 12.45 h, podreu ballar sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera. A les 17
h serà hora de berenar, de manera que hi haurà xocolatada per a la mainada a càrrec de Socors Mutus. A
les 18 h, audició de sardanes al Carrer Major i a les 21 h un espectacle de dansa a la Sala de la Societat.

Finalment, el dilluns 10 tindrà lloc el tradicional Aplec de Santa Llúcia, amb la pujada a peu a l’Ermita i la
missa, el dinar, sardanes i espectacles, entre altres propostes. Durant els dies de la Festa, alguns racons
del Carrer Major i la paret de la barana de Santa Llúcia estaran engalanats amb peces de colors fetes per
un grup de dones del poble de totes les edats.

27/5/19
Resultats de les eleccions municipals i europees del 26 de maig a La
Jonquera

30/5/19
Comunicat informatiu en relació a la denúncia de Greenpeace sobre la
protecció de la Jonquera davant d’incendis
Avui dijous, 30 de maig, diversos mitjans i agents informatius, com l’Empordà, El Gerió Digital i el
periodista Marc Estarriola Prujà (en el grup de facebook Ets de la Jonquera si…), es fan ressò d’una
denúncia de Greenpeace segons la qual la Jonquera no tindria plans preventius ni d’emergència local
davant d’incendis. Des de l’Ajuntament de la Jonquera es comunica que aquesta informació és
completament falsa i s’exposa que:
Fins l’any 2014 els protocols d’actuació davant de situacions d’emergència relacionades amb la
climatologia estaven recollits en plans diversos -com ara l’InfoCat, el NeuCat o el TransCat- impulsats pel
Departament d’Interior de la Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments. L’Ajuntament de la
Jonquera ha participat sempre, de manera activa i continuada, en tots aquests plans.
L’any 2014 es va acordar l’impuls en els municipis del territori català d’un nou tipus de pla de protecció
civil, anomenat DUPROCIM, que aglutina en un document únic el protocol de prevenció i actuació davant
de qualsevol tipus d’emergència. Llavors, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va realitzar convenis amb
els diferents ajuntaments de la comarca per tal que cada municipi es dotés d’un Pla de Protecció Civil
Municipal. En virtut d’aquesta col·laboració, el municipi de la Jonquera compta des del passat 31 de
maig de 2018 del seu propi Pla de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que va ser aprovat en
sessió plenària -amb el vot favorable de tots els grups polítics- i enviat posteriorment a Protecció Civil de
la Generalitat de Catalunya per tal que en fes l’homologació corresponent.
A banda de comptar amb un Pla de Protecció Civil Municipal, l’Ajuntament de la Jonquera va ser dels
primers de la comarca a obrir franges perimetrals antiincendis, que ha anat mantenint i conservant
durant els anys següents a la seva creació.

Així mateix, l’Ajuntament de la Jonquera és membre actiu, conjuntament amb la Diputació de Girona,
del Projecte COOPEREM 2018-20, emmarcat en el Programa interregional POCTEFA, que té per objectiu
desenvolupar una política conjunta en matèria de prevenció i gestió de riscos i catàstrofes a la zona
transfronterera catalano-francesa.
Atesos els fets exposats, queda palès que l’Ajuntament de la Jonquera treballa, des de fa temps i de
forma coordinada amb altres administracions, en la prevenció i planificació antiincendis. I es deixa
constància, així doncs, de la falsedat de la informació publicada per Greenpeace i difosa pels mitjans i
agents esmentats.

31/5/19
Nens i nenes troben el tresor del pirata a la Biblioteca Municipal
L’Hora del Conte ha tingut lloc aquest dimecres, 29 de maig, a càrrec de la companyia Homenots.
Aquest dimecres, 29 de maig, la Biblioteca Carles Bosch de la Trinxeria de la Jonquera ha acollit una
jornada enriquidora: l’Hora del Conte. En aquesta ocasió, la sessió ha anat a càrrec de la Companyia
Homenots, que ha presentat “En Bum i el Tresor del Pirata”, un espectacle amenitzat on els nens i nenes
que han participat han hagut de buscar el tresor del pirata. Ha estat una gran aventura, i la mainada ha
gaudit molt i s’ho ha passat d’allò més bé.
Segons l’alcaldessa, Sònia Martínez, aquest tipus d’iniciatives són molt “gratificants per als infants de la
nostra vila, ja que esdevenen un punt de trobada, lúdic i social, però a més són activitats molt
constructives perquè desenvolupen diferents habilitats mentre es diverteixen”. El consistori vol agrair la
feina realitzada per part del personal de la biblioteca, i també felicitar la companyia pel seu espectacle.

