8 juliol 2019
Se celebra amb èxit el Dinar del Soci del Casal de l’Avi de la Jonquera
El ja tradicional esdeveniment va tenir lloc el passat 7 de juliol. Com cada any, es va fer entrega de
les plaques commemoratives a tots aquells avis i àvies que han fet 90 anys durant aquest 2019.
El passat diumenge, 7 de juliol, va tenir lloc el Dinar del Soci del Casal de l’Avi de la Jonquera. Com a
cada edició, durant l’acte es va fer entrega de les plaques commemoratives a tots aquells que han fet 90
anys aquest 2019. Enguany, la jornada ha estat un èxit en participació, amb 222 assistents, molts d’ells
socis provinents de la Jonquera i dels pobles veïns. Els homenatjats amb 90 anys són: Maria Palacios,
Maria Castelló, Josefa Buxeda, Raquel Rodríguez, Rosa Darné, Josep Corominas i Francesca
Manzano.
L’objectiu del Dinar del Soci, un acte organitzat pel Casal de l’Avi amb la col·laboració d’aquest
consistori, és esdevenir un punt de trobada i una festa, que serveixi de reconeixement i tribut de les
persones grans del poble. L’alcaldessa de la vila, Sònia Martínez, ha volgut destacar “el bon ambient i el
caràcter de germanor que cada any agafa la jornada, i que aquesta edició no ha estat una excepció”. Des
de l’Ajuntament de la Jonquera, es vol donar les gràcies a tothom que ens ha acompanyat, i també a
tots i aquelles que ho han fet possible.

10 juliol 2019
La Jonquera rep per tercer any la Transpirenaica Social i Solidària
L’alcaldessa i els regidors de la vila han donat la benvinguda als participants d’aquesta travessia,
que han acabat una de les últimes etapes a la Jonquera.
La iniciativa té com a objectiu millorar la situació i la integració de joves amb situació de
vulnerabilitat i exclusió. Més informació a www.transpirenaicasocialsolidaria.org.
Per tercer any consecutiu, la Jonquera ha rebut la Transpirenaica Social i Solidària. Aquest dimecres,
10 de juliol, els regidors i l’alcaldessa s’han trobat amb l’expedició, que arribava al municipi en una de
les últimes etapes, provinents de Maçanet de Cabrenys. Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, ha
afirmat que “és un paler enorme, un any més, rebre a la Jonquera la Transpirenaica Social i Solidària,
un projecte humanitari, integrador i admirable que té com a objectiu millorar la vida dels joves que
es troben en situació de vulnerabilitat social”. I ha destacat: “gràcies per la vostra contribució a la
nostra societat. Benvinguts a la Jonquera!”.

La Transpirenaica Social i Solidària és un projecte educatiu de transformació social a la muntanya, dirigit
a joves amb situació de vulnerabilitat. La travessia consta de 600 km de recorregut, des del
mar Cantàbric al mar Mediterrani en 30 dies (des del Cap d’Higuer d’Euskadi al Cap de Creus).
Enguany, han participat més de 300 joves i 200 voluntaris. Durant el trajecte, els participants caminen,
però també assisteixen a xerrades i conferències, i comparteixen la seva experiència a les xarxes socials i
altres mitjans. El projecte és una iniciativa sense ànim de lucre que neix el 2013 de la mà de la Fundació
Formació i Treball com a oferta educativa no formal, per a millorar la integració de joves amb risc
d’exclusió.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de la Jonquera torna a obrir els braços a la Transpirenaica, i participa
novament com a vila col·laboradora de la travessia. Des del consistori, es vol agrair l’aportació social
de l’entitat per part dels membres i els voluntaris que hi ha darrere, a la vegada que s’anima i es felicita
els participants d’aquesta edició.
12 juliol 2019
El Comitè de Pilotatge per a la millora de la gestió d’incendis es reuneix
a la Jonquera
La jornada ha tingut lloc aquest dilluns, 8 de juliol, i ha comptat amb la participació de l’alcaldessa
de la Jonquera, Sònia Martínez, que ha donat la benvinguda, i el conseller d’Interior, Miquel Buch.
Els membres del Comitè han visitat algunes de les intervencions que s’han dut a terme a la
població, com tallafocs o neteges en zones forestals de risc. També s’han visitat les intervencions
a l’altra banda de la frontera.
Aquest dilluns, 8 de juliol, la Jonquera ha rebut la visita del conseller d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, Miquel Buch, amb motiu de la reunió del Comitè de Pilotatge (COPIL) del projecte de
Cooperació Operativa d’Emergències i Prevenció d’Incendis COOPEREM 2018-2020.
Durant la jornada, els membres del comitè han visitat algunes de les actuacions estructurals (grans
tallafocs o operacions de neteja forestal) que ja s’han executat, i ubicacions on els darrers anys s’han
produït incendis forestals. També s’han visitat les intervencions a l’altra banda de la frontera.
L’objectiu del Comitè i del projecte COOPEREM és assolir una millor gestió de les emergències, i dur a
terme bones pràctiques per garantir la prevenció d’incendis. Tal com apunta l’alcaldessa Sònia
Martínez, “l’òptima gestió d’incendis i de catàstrofes mediambientals són una preocupació primordial
per al consistori. Per desgràcia, la nostra vila i el nostre territori han estat víctimes d’incendis forestals
de gran gravetat. No oblidem, per exemple, el de 2012”. I afegeix que “això ens obliga a prioritzar,
diàriament, la gestió i prevenció d’emergències d’aquest tipus. Hem après del passat per actuar millor
en el present”.

El projecte s’emmarca en el programa europeu INTERREG-POCTEFA 2014-2020 de desenvolupament
sostenible fronterer entre Espanya, França i Andorra.

15 juliol 2019
L’Ajuntament incorporarà dos vehicles elèctrics a la seva flota per
afavorir la mobilitat sostenible
Les noves adquisicions substituiran els antics vehicles, que provocaven moltes més emissions de
gasos contaminants.
L’Ajuntament adquirirà dos vehicles nous, 100% elèctrics. Tal com assenyala l’alcaldessa, Sònia
Martínez: “això demostra el ferm compromís de l’equip de govern pel medi ambient i la sostenibilitat”. Des
de la Regidoria de Medi Ambient, fa temps que es dediquen esforços per potenciar l’ús de vehicles de
baixes emissions de CO₂.
Un dels vehicles (furgoneta Nissan NV 200) anirà destinat a la Regidoria de Govern Local. Es tracta d’una
furgoneta equipada amb una bateria de 40Kwh, que permet tenir una autonomia de fins a 300 km en
conducció urbana. L’altre vehicle (Kia Soul elèctric) es destinarà als serveis municipals, i es tracta d’un
turisme equipat amb una bateria de 39,2Kwh, que permet una autonomia de 277 km en conducció
urbana. Amb la incorporació d’aquests transports, de zero emissions, es podran substituir dos vehicles
obsolets, que contaminaven l’aire amb majors emissions i eren causa de més pol·lució.
L’actuació s’ha efectuat en correspondència i seguint l’exemple de les darreres contractacions dutes a
terme per part del Consorci Català pel Desenvolupament Local, amb el qual aquest consistori manté un
acord marc de mobilitat sostenible. L’adhesió de dos vehicles elèctrics a la flota municipal expressa
aquest interès i preocupació per adoptar mesures sostenibles i més respectuoses amb la natura i el medi
que ens envolta.

25 juliol 2019
Avancen a bon ritme les obres de millora del pati de la Llar d’Infants
L’Ajuntament realitza una posada a punt de l’estructura d’aquest equipament abans de l’inici del
nou curs escolar.
Els treballs de millora impulsats per l’Ajuntament de la Jonquera al pati de la Llar d’Infants
Municipal encaren aquestes setmanes la seva recta final. L’actuació consisteix en l’habilitació d’un nou

tancat en aquest espai que embelleixi l’equipament i en reforci la seguretat. En aquest sentit, l’objectiu és
que l’actuació quedi acabada abans de l’inici del nou curs escolar 2019-2020.

L’Ajuntament segueix actuant en l’arranjament del nou parc d’en Lloveras
L’espai, que comptarà amb diverses zones d’activitats, està sent sotmès a una renovació integral.
Avancen a bon ritme els treballs de millora que l’Ajuntament de la Jonquera està executant al parc d’en
Lloveras en el marc del projecte de reforma d’aquest espai, que té com a objectiu donar resposta al
progressiu procés de degradació que estava patint aquesta important àrea recreativa del municipi.
El projecte és fruit de les propostes formulades per l’alumnat de l’escola Josep Peñuelas del Rio en
el marc del Consell d’Infants, que, entre d’altres coses, van proposar construir nous espais per al lleure com una pista esportiva-; actualitzar els jocs infantils; renovar-ne els accessos i paviments; i instal·lar-hi
nou mobiliari urbà.

