01/08/2019
La Festa Major de la Jonquera tindrà un Punt Lila
Totes les persones que se sentin discriminades o afectades per conductes sexistes trobaran en el
Punt Lila un espai d’informació, assessorament i acompanyament. Amb la incorporació d’aquest
servei a la Festa Major, l’Ajuntament de la Jonquera segueix treballant en la sensibilització i
eliminació de conductes sexistes.
Sota el lema “Només sí és sí”, la propera edició de la Festa Major jonquerenca comptarà amb un Punt
Lila, espai de recolzament per a persones que pateixin qualsevol tipus de discriminació sexista en el
context de les activitats nocturnes. Amb la incorporació del Punt Lila al principal esdeveniment festiu del
municipi, l’Ajuntament de la Jonquera pretén seguir avançant en el camí cap a un oci completament lliure
d’actituds sexistes i de qualsevol tipus de violència de gènere. En aquest sentit, totes les persones que
pateixin agressions, assetjaments, tocaments sense permís o comentaris ofensius de caràcter masclista
podran adreçar-se al personal que hi haurà en aquest espai per tal de trobar-hi orientació i
acompanyament.
El col·lectiu LGTBI+ també s’hi podrà adreçar en cas d’agressió o incomoditat (perquè això també és
considerat sexisme, però molta gent no ho sap). A més, el Punt Lila tindrà un funció pedagògica i de
prevenció important, ja que s’hi repartiran materials de sensibilització diversos, com ara samarretes,
polseres…
Sònia Martínez, alcaldessa de la vila, recalca la importància que té aquest punt en el context de la
festivitat i de l’oci nocturn: “la violència de gènere s’atura amb l’educació del civisme i la pedagogia de la
igualtat, i el Punt Lila ens ajudarà a crear un cordó sanitari: un espai segur que recordi que perseguim i
denunciem tota conducta d’aquest tipus”.
La Jonquera, municipi defensor d’unes festes lliures de sexisme
La instal·lació d’un Punt Lila a la Festa Major de la Jonquera s’emmarca en l’adhesió de l’Ajuntament a
la Xarxa de Municipis de l’Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme, agrupació que ha
impulsat l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal. La campanya té com a objectiu lluitar contra la
violència sexista en l’àmbit nocturn i festiu. La Xarxa està integrada per un total de 24 municipis.

12/08/2019
La Jonquera rep la Diputació de Girona per reforçar les accions de prevenció
d’incendis forestals
La trobada va tenir com a objectiu intercanviar sensacions i valoracions en matèria de prevenció
d’incendis, així com contribuir a definir una línia d’ajuts ajustada a la realitat del territori.
Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, va rebre el passat dilluns, 5 d’agost, la Diputació de Girona,
en una trobada orientada a la prevenció d’incendis forestals. La reunió es va centrar a definir i establir les
línies d’ajuts provinents de l’ens provincial en cas d’incendis, tot partint d’un intercanvi de sensacions i
necessitats en matèria de seguretat ambiental i forestal. Després de la Jonquera, els membres de la
Diputació es van dirigir a Maçanet de Cabrenys i Sant Llorenç de la Muga.
Per part de la Jonquera, la trobada va comptar amb la participació de l’alcaldessa i de Jordi Picornell,
regidor de Medi Ambient i Protecció Civil de la Jonquera; la Diputació, de la seva banda, va estar
representada pel seu vicepresident primer, Pau Preses, i la diputada de Medi Ambient, Anna Barnadas.
Sònia Martínez ha valorat molt positivament la trobada, assegurant que “la Jonquera es troba en una
situació estratègica i alhora sensible pel que fa als incendis forestals, de manera que la seguretat i
prevenció és una de les prioritats principals d’aquest consistori”. “Aquestes reunions”, afegeix l’alcaldessa,
“són imprescindibles per establir i marcar una línia de treball conjunta i transversal, ja que els incendis
forestals representen una problemàtica compartida per tots els municipis de la zona, que només pot ser
abordada de forma mancomunada”.

21/08/2019
Ajuntament informa: es preveuen retencions importants a la Jonquera fins al
27 d’agost
A causa de la cimera G7 celebrada a Biarritz durant els propers dies, fins dimarts 27 d’agost es preveuen
retencions a la frontera i a la Jonquera. A això s’ha de sumar possibles cues provocades per controls
policials i per les obres que s’estan realitzant a l’autopista francesa (A9). El passat dissabte, van tenir lloc
retencions que van arribar als quinze quilòmetres.
A més, aquest elevat nivell de trànsit en la frontera es veurà encara més incrementat amb l’alta afluència
de turistes durant la temporada de vacances d’agost, molts dels quals es troben en plena operació
tornada.

Per aquests motius, des de l’Ajuntament de la Jonquera us recomanem utilitzar el cotxe només en casos
d’estricta necessitat i que, en cas de fer-lo servir, viatgeu per vies alternatives que no siguin l’AP-7 ni la NII.
22/08/2019
Sònia Martínez demana al govern espanyol el suport de tots els cossos de
seguretat per erradicar la venda de droga al municipi
L’alcaldessa de la Jonquera ha transmès al subdelegat del govern la preocupació que té el
consistori en relació a la venda de drogues i els aldarulls que se’n deriven.
El passat dimecres, 21 d’agost, l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, va reunir-se a Girona amb el
subdelegat del govern espanyol, Albert Bramon, per abordar conjuntament el tema de la seguretat a la
vila jonquerenca.
Sònia Martínez va exposar al subdelegat la problemàtica causada pels aldarulls durant les darreres
setmanes, que han dut a terme multireincidents que es dediquen a la venda de la droga i que són, alhora,
responsables d’ocupacions il·legals d’habitatges de la vila. L’alcaldessa també va posar sobre la taula la
voluntat, per part del consistori, de treballar conjuntament amb tots els cossos de seguretat presents i
actius al municipi, amb el fi d’erradicar les problemàtiques que tenen a veure amb la integritat ciutadana i
el desordre públic. Concretament, Sònia Martínez va reclamar que el Cos Nacional de Policia, dins les
seves competències d’estrangeria, actuï amb contundència per vetllar per la integritat dels veïns i veïnes
de la Jonquera.
De la seva banda, el subdelegat Bramon va manifestar la seva predisposició a treballar amb l’Ajuntament
de la Jonquera i coordinar la col·laboració entre consistori, el CNP i la Guàrdia Civil, amb l’objectiu de
millorar les condicions de seguretat dels veïns i veïnes de la Jonquera.
La seguretat, una prioritat de l’Ajuntament
Sònia Martínez va sortir de la reunió “satisfeta” per la bona entesa entre ambdues parts” i “optimista”
respecte a la implicació del govern espanyol. De fet, està prevista la celebració d’una altra reunió de
treball, programada per al proper mes d’octubre, amb la voluntat de seguir avançant en noves vies
d’intervenció que acabin amb la problemàtica de la inseguretat.
Mentrestant, l’alcaldessa ha manifestat la intenció de l’Ajuntament de “seguir treballant en la mateixa línia
practicada fins ara, amb les competències que té l’Ajuntament” per combatre els fets delictius al municipi,
que ha qualificat com una de les “preocupacions més importants del govern municipal”. Una de les
accions ja realitzades en aquest sentit és la instal·lació de càmeres de videovigilància per millorar la
seguretat ciutadana en l’espai públic.

23/08/2019
Es presenta el primer Trail Transfronterer de l’Albera
L’acte ha tingut lloc aquest divendres, 23 d’agost, i hi ha participat l’alcaldessa, Sònia Martínez.
També hi han assistit el regidor d’Esports, Jordi Picornell, i la regidora de Promoció Econòmica,
Desenvolupament local i Turisme, Lluïsa Macias.
L’activitat, de 35 km, tindrà lloc els dies 21 i 22 de setembre, i està organitzat pel Centre
Excursionista Jonquerenc i l’associació Les Foulées Catalanes, amb el suport de l’Ajuntament de
la Jonquera i el del Voló.
Aquest divendres ha tingut lloc a la Casa de la Generalitat a Perpinyà la presentació de la I Trobada
Transfronterera de l’Albera. A l’acte hi ha participat l’alcaldessa de la vila, Sònia Martínez. També hi
han assistit el regidor de l’Àrea d’Esports, Jordi Picornell, i la regidora de Promoció Econòmica,
Desenvolupament local i Turisme, Lluïsa Macias. Es tracta d’una excursió i trail de 35 km, entre
la Jonquera i El Voló, que se celebrarà els dies 21 i 22 de setembre.
Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, ha declarat durant la roda de premsa que “és un privilegi i un
plaer donar suport a una iniciativa que neix amb moltes ganes, i que promet molt. Des del consistori, us
convidem a tots a participar-hi!”. L’alcaldessa també ha destacat “el caràcter transversal d’aquesta
jornada, ja que englobarà esport, però també cultura, germanor, bon ambient i història”.
La trobada està organitzada pel Centre Excursionista Jonquerenc i l’associació Les Foulées
Catalanes, amb el suport de l’Ajuntament de la Jonquera i el del Voló. Es tracta d’un esdeveniment festiu,
lúdic, cultural i esportiu que es durà a terme en un entorn natural muntanyenc català carregat d’història.
Durant els dies de la Trobada, també se celebraran activitats de tota mena i per a tots els públics.

27/08/2019
L’Ajuntament de la Jonquera, compromès amb els drets civils i polítics dels
seus ciutadans
El consistori va aprovar, en el Ple Municipal de finals de juliol, la col·laboració amb l’Oficina de
Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya per tal de prestar assessorament a les
persones afectades per possibles situacions de vulneració dels seus drets.
L’Ajuntament de la Jonquera començarà a treballar amb l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat
de Catalunya. Plegades, ambdues institucions oferiran un servei d’assessorament i acompanyament en
els casos de vulneració de drets civils i polítics. Sònia Martínez, alcaldessa de la vila, assegura que

“treballar amb la Generalitat ens permetrà tenir una capacitat d’acció i reacció més efectiva davant
injustícies i abusos que puguin patir els veïns i veïnes”. L’alcaldessa emmarca aquest nou servei en
“l’esforç de l’Ajuntament per garantir el ple exercici lliure per part dels jonquerencs i jonquerenques dels
seus drets democràtics”.
Diferents línies d’acció
L’adhesió es va aprovar durant la sessió ordinària del Ple Municipal de la Jonquera del passat 31 de juliol,
en el qual el consistori es va comprometre a vetllar de forma expressa, a partir d’ara, per la protecció,
defensa i coneixement dels drets civils i polítics de la ciutadania jonquerenca. Entre d’altres coses, l’acord
preveu dur a terme una formació i capacitació del personal municipal a fi que aquest pugui esdevenir un
agent de detecció de possibles casos de vulneració d’aquests drets. Una de les línies de formació en
aquest sentit és la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, que serveix per identificar i catalogar casos
de vulneració de drets, i permet activar els mecanismes de garantia corresponents. Consulteu el manual
d’ús aquí.
A més, l’Oficina també posa a disposició del ciutadà un senzill formulari web on les persones vulnerades
poden exposar directament el seu cas, que serà estudiat detingudament i respost en cas que així ho
consideri l’equip d’experts i professionals que hi treballen.
Amb aquestes dues línies d’acció, l’Oficina de Drets Civils i Polítics busca coordinar-se amb els
ajuntaments adscrits -com és el cas de la Jonquera-, per treballar conjuntament i així detectar i solucionar
els possibles casos de vulneració de drets que puguin patir veïns i veïnes.

28/08/2019
La Jonquera ja disposa d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics
El punt està situat a la Plaça Nova i es podrà fer servir amb una targeta o una app mòbil.
La Jonquera ha instal·lat un port de recàrrega destinat a vehicles elèctrics. Es tracta d’un servei públic,
que podrà fer servir tothom i que disposa d’una capacitat simultània per a dues unitats. Aquesta
incorporació s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de contribuir en la mesura del possible a la
promoció del vehicle elèctric i del transport respectuós amb el medi ambient, així com d’impulsar la
utilització d’energies renovables i no contaminants. El nou punt de recàrrega elèctrica se suma a altres
actuacions de l’Ajuntament en aquest sentit, com la recent adquisició de dos vehicles elèctrics per a
la flota municipal.
El punt de recàrrega funciona indistintament, i de manera molt senzilla, a través d’una targeta i/o una
app mòbil. Ambdós sistemes permeten carregar en totes les estacions de Catalunya, gràcies a un

conveni entre les empreses subministradores d’aquest tipus d’estacions. Així doncs, donant-se d’alta un
sol cop en qualsevol d’aquests dos sistemes, l’usuari podrà recarregar en qualsevol punt de càrrega de
Catalunya.
Compromís amb la sostenibilitat
L’alcaldessa de la vila, Sònia Martínez, ha celebrat la instal·lació del nou punt de recàrrega de vehicles i
l’ha volgut contextualitzar en el “compromís de l’Ajuntament per anar dotant la Jonquera dels espais
i equipaments necessaris per tal de començar a donar el salt cap al nou model de mobilitat que
poc a poc s’està obrint camí a tot el món, un model menys contaminant i més respectuós amb el
medi ambient”.
30/08/2019
La Jonquera s’acomiada de l’estiu amb el gran ambient de la Festa Major
Del 5 a l’11 de setembre, la vila acollirà un ampli ventall d’activitats i propostes esportives,
musicals, culturals, expositives i lúdiques.
Doneu un cop d’ull al programa complet aquí.
La Festa Major de la Jonquera ja és aquí! Del 5 a l’11 de setembre, la vila veurà plens els seus carrers
i places amb una celebració que s’acomiada de l’estiu de la millor manera: amb germanor, bon ambient i
un programa replet d’activitats i propostes dirigides a tots els gustos. Ja siguin balls, sardanes, sopars
populars, concerts, actes infantils o exposicions, així com altres novetats, la festivitat convocarà veïns i
veïnes, però també visitants que voldran compartir l’alegria i l’acollida que caracteritza el poble
jonquerenc.
L’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, convida tothom a participar, i destaca que “un any més, els
jonquerencs i jonquerenques farem un petit parèntesi de descans, diversió, bon humor i companyia abans
de deixar definitivament enrere l’estiu i començar a centrar-nos en el curs que comença”. L’alcaldessa
també posa en valor “la diversitat de propostes i l’equilibri de formats, buscant arribar a tots els públics”.
L’alcaldessa, en nom de l’Ajuntament, també ha volgut reconèixer la feina de Can Laporta, la Brigada, la
Policia Municipal i les entitats del poble participants, que vetllen perquè la festivitat se superi cada
any i es pugui realitzar amb èxit i normalitat.

Un espectacle de Quim Masferrer, sardanes, cercaviles, activitats infantils i aquàtiques o la Nit
Jove, grans protagonistes de la Festa Major

De fet, la festivitat arrencarà el diumenge 1 de setembre, amb la XVI Trobada de Puntaires al carrer
Major. Ja dijous 5, tindrà lloc l’acte d’inauguració de les exposicions a Can Laporta: “20 anys de Concurs
Fotogràfic de l’Albera” i l’exposició artística col·lectiva amb creacions dels alumnes de pintura de Can
Laporta, del Grup +60 i de Mariana Carrillo. Tot seguit, en el mateix espai, tindrà lloc l’entrega de premis
del XX Concurs Fotogràfic de l’Albera. La primera jornada conclourà amb el concert amb el grup
Limoncello.
El divendres 6, la Festa Major començarà a agafar embranzida, oferint propostes de tota mena: la
gimcana de Festa Major per a infants i joves (a càrrec d’ACEJ Natació) o la divertida i vibrant Holy Party.
A la tarda, serà el torn de la tradició: amb sardanes, concert i ball i el Sopar Popular a benefici de la
Societat “La Unió Jonquerenca”.
Dissabte 7, la programació continuarà el seu curs i inclourà, entre altres activitats, un espai amb inflables
aquàtics a la piscina municipal, els tradicionals correfocs pels carrers del centre de la vila (amb diferents
entitats) o l’esbojarrada i animada Nit Jove a la plaça Nova, enguany amb Tapeo Sound System,
Orquestra Mitjanit i DJ Xavi.
L’endemà, diumenge 8, començarà amb jocs al carrer Major amb l’Associació Guixot de 8. També hi
haurà jocs gegants i un taller de cuina amb “La Xarranca”. La Missa Solemne, com ja és tradició, anirà a
càrrec de l’Orfeó Jonquerenc a l’Església Parroquial de Santa Maria. Tot sortint, tindrà lloc una audició de
sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera. Ja a la tarda, tancaran un espectacle infantil i una cercavila,
entre altres actes. També podreu gaudir d’una sessió de teatre amb Quim Masferrer i el seu espectacle
“Bona Gent”. Serà a les 21.30 h a la Sala de la Societat, i el preu de l’entrada serà de 12 € anticipada i 15
€ a taquilla (venda anticipada d’entrades a Can Laporta fins al 4 de setembre, de dilluns a divendres de
10.30 a 13.30 h, i del 6 al 8 de setembre als Porxos de Can Laporta, d’11 a 14 h).
El dilluns 9, els Porxos de Can Laporta acolliran el concert “de l’Empordà a Salzburg”, a càrrec de Carles
Coll. El dimarts 10, a les 16 h, tindrà lloc la Dipsalut Escape Experience, una activitat familiar gratuïta que
es durà a terme per diferents racons de la vila. També es presentarà la “Trail et Randonnée
Transfrontaliers La Jonquera – Le Boulou”, una cursa d’història, natura i cultura organitzada pel CEJ
Centre Excursionista Jonquerenc, i Les Foulées Catalanes, del Voló. La Festa Major es tancarà el
dimecres 11, i ho farà per la porta gran: amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb l’Orfeó
Jonquerenc (10 h al MUME) i, a la tarda, una audició de sardanes donarà per acabada la festivitat.

Novetats: el Punt Lila i els gots solidaris
Enguany, la Festa Major de la Jonquera ha apostat per un oci completament lliure d’actituds sexistes i de
qualsevol tipus de violència de gènere. Per això, sota el lema “Només sí és sí”, la Nit Jove comptarà amb

un Punt Lila, espai de recolzament per a persones que pateixin qualsevol mena de discriminació sexista
en el context de les activitats nocturnes i d’oci.
D’altra banda, també s’incorporarà el got solidari. L’import que es recapti amb aquests gots anirà destinat
al projecte “Rebrotem la Ribera d’Ebre i les zones afectades per un dels incendis més grans de les
últimes dècades”. L’any 2012, quan la Jonquera va patir els terribles incendis, el municipi de La Torre de
l’Espanyol, afectat pels incendis d’aquest estiu, va col·laborar en la restauració de l’entorn jonquerenc.

