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“Veïns i comerciants
estrenen el nou carrer
Major”
DESTACATS
Arrenca una nova temporada formativa a Can Laporta
Llum verda al nou parc d’en Lloveras
Compte enrere per a l’inici de les obres de la Campa
L’Ajuntament congela tots els impostos i taxes municipals per al 2019

EDITORIAL
Una gestió eficaç per garantir el benestar dels
jonquerencs i jonquerenques
Entrats de ple a la tardor, encarem el darrer tram del mandat amb
energies renovades i la vista posada en la culminació d’alguns
projectes que marcaran un punt d’inflexió en el desenvolupament
de la nostra vila. Entre ells el nou carrer Major, que és ja una realitat.
Finalitzats els treballs de reforma, que han servit per posar les
bases que han d’erigir novament aquesta via en eix neuràlgic del
nostre poble, ara toca desplegar mesures que ajudin a ressituar
el carrer Major al centre de la vida social i comercial jonquerenca.
En aquest sentit, les ordenances fiscals del 2019 contemplen
una bonificació de fins al 95% en la taxa d’obertura de nous
comerços al casc antic i ben aviat ens dotarem d’un Pla d’acció
per al desenvolupament del sector comercial al carrer Major, que
ens proporcionarà un full de ruta a seguir per tal de dinamitzar i
millorar la competitivitat dels nostres comerços i del casc antic
del poble, posant èmfasi en les necessitats dels comerciants.
Aquestes actuacions s’emmarquen en la voluntat del govern
municipal de seguir mantenint una gestió eficaç de la via pública,
els espais compartits, els recursos municipals i els equipaments
per tal d’afavorir el desenvolupament de la vila, millorar la
seguretat i augmentar el benestar quotidià de les persones.
Altres exemples recents d’aquest compromís amb la gestió
eficaç són els treballs duts a terme a les franges perimetrals
i el dragatge del riu Llobregat, que ens han permès prevenir i
combatre exitosament l’elevat risc d’incendis i d’inundacions
dels darrers mesos.
Seguim, així doncs, treballant en el desenvolupament del
nostre municipi amb projectes estratègics, com ara la reforma
del carrer Major, però sense oblidar aspectes bàsics del
dia a dia necessaris per al benestar, seguretat i confort dels
jonquerencs i jonquerenques. I és que només amb una tasca
conscient i rigorosa en ambdós fronts és possible avançar cap al
desenvolupament que volem per a la nostra vila.
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SABIES QUE...

El MUME organitza cada mes una
sortida familiar per visitar algun
indret relacionat amb l’exili 1939?
Com a novetat per al 2018, a part de l’habitual jornada
de portes obertes i visita guiada gratuïta l’últim diumenge
de cada mes, el Museu Memorial de l’Exili (MUME)
ofereix un seguit de sortides per diversos indrets
vinculats a l’exili de 1939: Agullana, Elna, Argelers, La
Vajol, Portbou, Cotlliure i la Jonquera, entre d’altres. Les
sortides, previstes fins al juny de 2019, tenen una durada
de mitja jornada (10-14h) i els desplaçaments es realitzen
en transport propi del participant. Per participar-hi cal
inscriure’s prèviament trucant al 972 556 553 o enviant
un email a info@museuexili.cat. Pots consultar tota la
informació a www.museuexili.cat.

Tema del dia
Amb la finalització del projecte
de reforma d’aquesta via,
l’Ajuntament dona una passa
més en el seu esforç per
dinamitzar el casc antic i
dotar-lo d’un veritable eix cívic,
comercial i social que esdevingui
centre neuràlgic de la vida dels
jonquerencs i jonquerenques.

Bonificacions per obrir comerços

A més, per tal de dinamitzar i potenciar el comerç local
en aquesta via, l’Ajuntament ha inclòs en les noves
ordenances fiscals un increment en la bonificació de
la taxa d’obertura d’establiments al casc antic. Si fins
ara existia una bonificació del 50%, durant el 2019
totes les noves activitats que s’instal·lin al carrer Major
i voltants gaudiran d’una reducció del 95% en la taxa
que cal abonar per obtenir la llicència corresponent.
Segons l’alcaldessa, aquesta decisió es tracta d’una
aposta estratègica per “convertir el carrer Major en un
veritable eix cívic i neuràlgic del municipi”.

La Jonquera estrena el
nou carrer Major
Els jonquerencs i jonquerenques ja gaudeixen del nou
carrer Major, que estrena pavimentació, mobiliari urbà,
il·luminació i una renovada xarxa de clavegueram.
“Estem molt contents de veure que les obres ja han
arribar al seu final i que tots i totes podem gaudir
d’un carrer Major renovat. Agraïm a tots els veïns
i veïnes i comerços la paciència que han tingut tot
aquest temps”, ha explicat l’alcaldessa de la Jonquera,
Sònia Martínez.
L’actuació al carrer Major s’emmarca en la voluntat
de l’Ajuntament de dinamitzar aquesta via neuràlgica i
recuperar el seu caràcter central i protagonista en la vida
del municipi. En aquest sentit, les obres iniciades durant
el passat mes de febrer han tingut com a objectiu final
modernitzar el carrer i millorar-ne l’aspecte, seguretat i
accessibilitat, tot posant les condicions perquè pugui
esdevenir “un veritable eix cívic, comercial i social per
als veïns i veïnes de la Jonquera”, conclou Martínez.
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Gestió municipal
L’escola Josep Peñuelas del Rio
estrena nova fusteria de construcció
El centre educatiu Josep Peñuelas del Rio ha començat
el curs 2018-19 amb algunes millores substancials en
les seves instal·lacions. El mobiliari antic patia alguns
desperfectes causats pel pas del temps, com l’oxidació
a algunes portes i finestres o el desgast de la pintura de
les parets.
És per això que algunes de les portes i finestres de
l’edifici han estat substituïdes per unes de noves, mentre
que algunes parets també han estat renovades amb una
nova capa de pintura. “Gràcies a aquestes millores
l’escola ofereix unes condicions més confortables i
agradables per a l’alumnat i el professorat”, explica
la regidora d’Educació, Míriam Lanero.

Llum verda al nou parc d’en Lloveras
L’Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte de reforma del
parc d’en Lloveras, un dels projectes urbanístics més destacats
del present mandat, donant així resposta al progressiu procés de
degradació que estava patint aquesta important àrea recreativa
del municipi.
El projecte que s’està tirant endavant 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.
En aquest sentit, la proposta que va ser aprovada per la Junta
de Govern Local, reorganitzarà el parc en 6 zones diferents
d’activitat, agrupades per edats:

b Zona de jocs infantils (6-12 anys)
b Zona esportiva (13-20 anys)
b Zona wifi (18-25 anys)
b Zona de pícnic
b Zona d’activitat per a persones grans (60-80 anys)
b Zona de pas amb espais d’estar (per a totes les edats)

Els treballs, amb un pressupost estimat de 169.998.60 euros,
començaran a principis d’any. “Aquest parc emblemàtic
necessitava una renovació; la nostra voluntat és convertir
el recinte en un veritable espai neuràlgic de trobada, joc
i oci a l’aire lliure. I gràcies a la implicació del Consell
d’Infants, hem aprovat un projecte que s’adequa bé a
les necessitats reals de la gent”, explica Sònia Martínez,
alcaldessa de la Jonquera.
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Gestió municipal
Compte enrere per a l’inici de les obres
de transformació de la Campa
Els veïns i veïnes de La Jonquera podran gaudir ben
aviat de la nova zona de la Campa. L’Ajuntament ja ha
adjudicat el projecte de reforma, fet que suposa que tot
està a punt per a l’inici de les obres. Aquest important
projecte suposarà la millora de tota l’entrada sud del
poble, donant-li més visibilitat i fent-la més accessible i
agradable tant per als vehicles com per als vianants.
Les obres transformaran l’accés al carrer Carles Bosch
de la Trinxeria, fent-lo més ampli, construint un nou voral,
substituint l’actual vial per un espai enjardinat per al pas
dels vianants i plantant nous plataners per tal de crear una
entrada agradable a la vila. Es realitzarà una connexió per a
vianants entre aquest carrer i el 6 d’Octubre, que facilitarà
l’accés a la futura comissaria dels Mossos d’Esquadra.
Els treballs també inclouran millores en l’enllumenat, i
la instal·lació de mobiliari urbà i noves senyalitzacions.
Finalment, està prevista una millora general del carrer dels
bombers i la brigada.

Nova il·luminació de l’Av. Pau Casals
Amb l’objectiu d’oferir i garantir als veïns un estat òptim
i segur de la via pública, l’Ajuntament va dur a terme fa
algunes setmanes la substitució de l’antiga il·luminació
per una de nova, amb bombetes LED. Es tracta d’una
mesura necessària per tal d’assegurar l’accessibilitat i
sostenibilitat en aquesta via del municipi.
L’alcaldessa Sònia Martínez, ha volgut destacar “la
importància d’aquestes obres de manteniment,
sempre pensades no només per a la seguretat i el
benestar dels jonquerencs i jonquerenques, que
és una prioritat en el nostre govern, sinó també
en l’eficiència energètica i la preocupació pel
medi ambient”. A més, ha afegit que “era un canvi
necessari, que millorarà, per una banda, la nostra
convivència i, per l’altra, la nostra relació amb
l’entorn i el medi”.

Les obres aniran a càrrec de l’empresa Excavacions
Sergi i tindran un cost aproximat de 236.038,89 euros. Si
no es produeix cap imprevist, en un termini de poc més
de 4 mesos un cop començades les obres, els veïns i
veïnes ja podran gaudir del nou espai. L’alcaldessa de La
Jonquera, Sònia Martínez, ha explicat que “amb aquest
projecte reordenem l’accés sud de la vila, creant
una continuïtat amb el nucli urbà i donant molta més
visibilitat a l’entrada del poble. Se’n beneficiaran
els veïns i veïnes i també els comerciants, ja que
les persones que ens visitin tindran un accés
més agradable i còmode al carrer Major i la zona
comercial”.
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Gestió municipal
L’Ajuntament congela tots els
impostos i taxes municipals per al
2019
L’Ajuntament de la Jonquera va aprovar en la sessió
plenària del dijous 4 d’octubre les ordenances fiscals
que han de regir l’any 2019. Un curs més, el consistori
ha apostat per la congelació de la totalitat dels tributs,
demostrant novament el compromís de l’Ajuntament
amb la moderació i contenció fiscal. Així doncs, el
preu dels principals serveis municipals es mantindrà
en els mateixos valors que l’any passat. En paraules de
l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, les noves
ordenances són “un reflex del tarannà d’aquest equip
de govern, que té entre les seves prioritats estar al
costat de la gent”.

Obertes dues convocatòries de
subvencions en matèria escolar i esportiva
L’Ajuntament ha obert aquest mes d’octubre dues
convocatòries de subvencions amb l’objectiu d’ajudar,
d’una banda, les famílies en l’adquisició del material
educatiu i, d’altra banda, les entitats esportives. La primera
està destinada a l’adquisició de llibres de text, de lectura
i quadernets de caràcter obligatori i per l’adquisició dels
ordinadors portàtils als alumnes de 1r d’ESO. La segona
convocatòria està designada a donar suport a les entitats
esportives del municipi. Són subvencionables el nombre
d’esportistes, de monitors o de tècnics, la participació
en competicions, les assegurances i el material, entre
d’altres.

La consellera de Justícia visita el Museu
Memorial de l’Exili
La consellera de Justícia, Ester Capella, va visitar el divendres 5
d’octubre les instal·lacions del nostre Museu Memorial de l’Exili
– MUME. L’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, el director
del MUME, Jordi Font, representants de l’Associació d’Amics
del MUME i diversos regidors del consistori van acompanyar la
consellera durant l’estona que va estar recorrent les exposicions
del museu. Capella va mostrar gran interès en la visita i va ser
obsequiada amb llibres sobre l’exili, documentació sobre les
exposicions i material divers de marxandatge.
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Carta oberta
Benvolguts veïns/ïnes,
Tenir a casa animals de companyia és una font de satisfacció,
però també exigeix complir amb un seguit de compromisos
i obligacions, ja que si no se’n té bona cura les mascotes
poden generar molèsties i incomoditats a altres persones. A
fi de garantir el benestar de les pròpies mascotes i assegurar
una bona convivència entre animals i persones, el municipi
compta des de 2005 amb una Ordenança de Tinença d’Animals
Domèstics, un instrument que regula els deures i responsabilitats
que comporta tenir a casa animals domèstics per tal d’evitar
molèsties i inconvenients a altres persones.
Tot i disposar d’una ordenança específica, l’Ajuntament de la Jonquera rep dia rere dia nombroses queixes relacionades amb
l’incompliment d’aquesta normativa municipal: gossos deslligats, sorolls diürns i nocturns provocats pels animals, defecacions a
la via pública i orines sobre immobles privats o béns públics, entre d’altres. Aquestes queixes arriben acompanyades, sovint, de
la demanda d’aplicació de les sancions econòmiques que preveu la pròpia ordenança. Tanmateix, des del consistori creiem que la
majoria d’aquests conflictes es poden evitar si tots hi posem una mica més de cura i vetllem plegats pel compliment de la normativa.
El motiu d’aquesta carta no és altre que demanar a tots els veïns i veïnes la màxima col·laboració i el compliment detotes les
responsabilitats que comporta tenir un animal de companyia, com ara l’ús de cadena i collar amb la xapa numerada;la utilització
de morrió en el cas dels gossos de raça perillosa; el correcte registre en el servei municipal corresponent; recollir les defecacions
en les vies públiques, etc. N’hi ha prou amb un petit esforç per part de cadascú per poder gaudir de les nostres mascotes de forma
saludable, responsable i en perfecta convivència amb els nostres veïns i veïnes.
Des de l’Ajuntament estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte o petició d’informació sobre l’Ordenança de Tinença
d’Animals Domèstics, una normativa que podeu consultar al web municipal (www.lajonquera.cat). Estem convençuts que, si tots hi
posem de la nostra part, aconseguirem millorar la convivència i la qualitat de vida del conjunt dels veïns i veïnes de la Jonquera, així
com fer un poble més respectuós amb els animals, les persones i el medi ambient.
Ben cordialment,
Sònia Martínez
Alcaldessa de la Jonquera
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La Jonquera es mou
La Festa de l’Esport es viu a la
Jonquera!
El concurs convocat per trobar el nou logotip del Punt
Jove ja té guanyador. És la jove Ailín Iglesias. Aquest
certamen s’emmarca en la voluntat de l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament de trobar una imatge amb la
qual els joves del municipi es sentin més identificats i
que, alhora, també acosti el servei als més joves. A fi
d’obtenir un bon nombre de propostes i de fomentar la
creativitat dels participants, l’organització no va imposar
cap mena de pauta específica. En aquest sentit, es
van acceptar tant dibuixos manuals com dissenys amb
ordinador. En canvi, sí que es va valorar positivament
que les propostes tinguessin alguna relació directa amb
la vila o amb alguns dels seus símbols.

Natació, escalada futbol i molt més
Tant els adults com els més petits de la vila van poder
esprémer cada minut de totes les activitats que es van
dur a terme, com les 6 hores de natació, l’escalada al
Rocòdrom Municipal, els partits amistosos de futbol i
d’hoquei patins, els inflables i la caminada nocturna Els
Estanys-Cantallops-Els Estanys. També es va celebrar el
VI Torneig de tenis taula. Els guanyadors de la categoria
absoluta van ser: Josep Gallego (1r premi), Eduardo
Bernal (2n premi) i Toni Arenas (3r premi). Pel que fa a la
categoria infantil, els guanyadors van ser: Félix Pérez (1r
premi), Marc Garcia (2n premi) i Àlex Moreno (3r premi).

Aquesta tardor... fotografia, pintura i escultura a Can Laporta
Els Porxos del Centre Cultural de l’Albera-Can Laporta acullen
una sèrie d’exposicions durant aquesta tardor amb l’objectiu de
consolidar i promocionar l’art d’artistes locals i de fora. “Des de
l’Ajuntament apostem per la divulgació i la pedagogia de l’art
a través de diferents línies expositives. Per aquest motiu, les
exposicions exploren pintura, fotografia i escultura, entre
d’altres”, explica l’alcaldessa de La Jonquera, Sònia Martínez.

Fins a finals de setembre els jonquerencs i jonquerenques van
poder gaudir i contemplar l’exposició de “Buidant el buit”,
d’Antoni Federico, pintor i ceramista interessat especialment per
la perspectiva, la composició i el coneixement del mecanisme
ocult de la realitat. Ara, el centre cultural acull dues exposicions
més:

b Del 19 d’octubre fins al 4 de novembre: exposició de pintura
de Sònia Santos, amb paisatges i imatges figuratives o
abstractes plenes de color i matèria.

b Del 5 al 30 de novembre: exposició de fotografia “Capturant
l’actualitat” amb fotografies presentades en la darrera
edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local,
promoguts per la Diputació de Girona i la Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En aquesta
exposició, disset professionals aconsegueixen fer reviure
alguns dels fets més destacats del 2017, com les càrregues
policials de l’1 d’octubre i les posteriors manifestacions.

Els horaris de visita són els matins de dimecres
a divendres, de 10.30 a 13.30h i les tardes de
dilluns a divendres de 17 a 20h.
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La Jonquera es mou
La Festa Arriateña omple de bon ambient
la Plaça Nova
El dissabte 7 de juliol la Plaça Nova de La Jonquera va acollir
la Festa Arriateña, una festivitat que va incloure nombroses
activitats i propostes culturals durant tot el dia. La jornada va
arrencar al migdia, amb un dinar popular que uns dies abans ja
havia exhaurit els tiquets, fet que va demostrar l’alta participació
i l’interès per la festa. L’arrossada va anar a càrrec dels membres
de l’antic Centro Benéfico Arriateño i del grup de cuiners que
col·labora a les festes. Després del dinar, els alumnes de la Casa
Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà i de l’Escola de Dansa i
Música Pilar Sánchez de Figueres van oferir un espectacle
musical que va animar a tot el públic. Finalment, ja entrat el
vespre, la Plaça Nova es es va omplir de bon ambient i germanor
amb el ball i actuació en directe d’El Peseta.

La Jonquera, capital catalana del
metal i el punk durant un dia
Tot i ser l’edició número u, El Jonquera Metal Punk
Fest ha estat un dels esdeveniments més destacats en
el calendari jonquerenc gràcies a l’alta participació de
tots els veïns i veïnes del municipi i també als grups que
van formar el cartell. La formació de hardcore Potencia
Tóxica, format per joves de la vila, va ser l’encarregada
d’encapçalar aquest primer festival de música metal
i punk. A part dels grans amfitrions, el cartell també
va incloure cinc grups més: els també jonquerencs
Malversación (thrashmetal), els gironins No HolosBarred
(thrashdeath), els baix-empordanesos ADN-Amics del
Diner Negre (punk rock), els olotins Expecativa Zero
(metal HXC thrash) i els ganxons Espektros del Kaos
(punk). Va ser una nit plena de música, bon ambient i
somriures a ritme de metal i punk!

L’Ajuntament restaura una carrossa fúnebre de principis del segle XX
En motiu del Dia de Tots Sants, els jonquerencs i jonquerenques
van poder contemplar al cementiri municipal una carrossa
fúnebre de principis del SXX, restaurada per l’empresa Acomodo
Peralada. La història d’aquest carruatge es remunta fins al 1910,
quan l’Ajuntament l’adquirí per traslladar els difunts al cementiri.
Va estar en servei fins al 1967, any en què va ser substituït per

un automòbil de la marca Anomag transformat en furgó funerari,
tal com s’explica al volum “La Jonquera. Retalls històrics”, de
Joan Budó Bagués. Ara l’Ajuntament treballa en la construcció
d’un espai cobert en el mateix cementiri municipal, a recer de la
intempèrie, on acomodar de forma permanent aquesta petita joia
històrica.
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Especial Festa Major
La Jonquera surt al carrer per
celebrar una nova edició de la tan
esperada Festa Major
La Jonquera va viure del 6 a l’11 de setembre un dels
esdeveniments més sonats del calendari: la Festa Major.
Durant aquests dies els jonquerencs i jonquerenques van
demostrar de nou les seves ganes de sortir als carrers
i gaudir al màxim de totes les activitats: cercaviles,
concerts, correfocs, jocs de carrer, exposicions, entre
molts d’altres. Com era d’esperar, aquesta va ser una
festa molt participativa i amb molta implicació per part
del conjunt del veïnat. Sònia Martínez, alcaldessa de la
Jonquera, celebra “el nou èxit d’assistència assolit
en totes les activitats” i dona les gràcies a totes les
persones i entitats de la vila que al llarg de l’any “han
anat treballant amb energia i il·lusió el programa per
tal d’oferir activitats de primer nivell i adaptades a un
ampli ventall de gustos i necessitats”.

Fotografia: Falgués
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Formació
Arrenca una nova temporada formativa a
Can Laporta

Can Laporta ha ofert cinc cursos
gratuïts de formació professional
durant el 2018
Amb la voluntat d’incrementar la qualitat de la formació
professional dels seus veïns, l’Ajuntament de la
Jonquera ha ofert, aquest 2018, cinc cursos laborals
gratuïts a Can Laporta. La gratuïtat d’aquests cursos ha
estat possible gràcies a una subvenció per a projectes i
accions de promoció econòmica, adreçades a membres
de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE). D’entre aquests cursos, tres ja s’han dut a
terme, amb una valoració molt positiva per part dels
alumnes participants. En concret, s’han fet: el curs de
Comptabilitat Bàsica per a empreses (impartit al març i
abril de 2018), el curs d’Informàtica Bàsica (a l’abril) i el
curs d’Atenció a persones en situació de dependència
impartit per SERSA (maig i juny). Els altres dos restants,
un curs de francès i un curs d’alfabetització digital,
es faran durant aquesta tardor. Us ho expliquem en el
següent article!

A banda de tota l’activitat cultural i artística programada, l’inici
del curs 2018-19 a Can Laporta també ha arribat carregat de
formació. Així, entre octubre i desembre d’enguany, l’Ajuntament
ha previst un ampli ventall de cursos formatius per a tots els
públics i edats, alguns enfocats a millorar les competències
professionals i d’altres de perfil més lúdic. “Aquests cursos són
una continuació de tota la feina que es ve fent a Can Laporta
des de fa temps per ajudar els jonquerencs i jonquerenques
a millorar les seves habilitats, tant amb fins laborals com
per a l’enriquiment de l’oci personal”, explica l’alcaldessa i
regidora de Cultura, Sònia Martínez.
Els cursos que s’impartiran en aquests tres mesos seran:
b Curs de català
b Cursos de gimnàstica terapèutica i pilates
b Curs d’alfabetització digital vinculat a la recerca de feina
b Curs de francès comercial
b Curs de sardanes per l’Associació Sardanista La Rotllana de
Roses
b Cursos d’expressió creativa
b Taller de la memòria i gimnàstica
b Cursos per a la gent gran d’informàtica i punta de coixí
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L’Ajuntament compta amb les 10.000 fotografies del fons
fotogràfic del fotògraf Josep Maria Montal, cedit per la seva
família, i les més de 5.000 imatges digitals del Sr. Ramon Boix
Viarnés. El consistori agraeix ambdues donacions i posa en valor
l’alt valor artístic i històric d’aquest material.

