POLICIA LOCAL DE LA
JONQUERA. MEMÒRIA 2010
La Policia Local de la Jonquera ha
presentat a l’equip de govern i als
diferents grups municipals l’informememòria de l’any 2010.
De les dades que se n’extreuen es
veu el treball diari de tot l’equip,
format per una caporal en cap, un
caporal, deu agents de carrera i dos
agents en pràctiques.
Des de l’equip de govern felicitem tot
els cos per la seva magnifica tasca en
favor de la convivència, de la
seguretat ciutadana i del compliment
de les ordenances municipals.
La Jonquera és una població
complicada, a causa de la seva
situació geogràfica, la proximitat amb
França, el nivell d’immigració, que
supera el 33%, i la gran quantitat de
gent de pas que utilitza els nostres
serveis, centres comercials, bars i
restaurants.
El fet d’estar a prop de la frontera i al
mig del corredor d’infraestructures,
provoca que sovint sortim als mitjans
amb notícies sobre prostitució, venda
ambulant, drogues, etc., que donen la
imatge d’un poble amb problemes
greus de convivència i d’inseguretat
ciutadana. Malgrat això, a la
Jonquera, generalment, no tenim
aquesta sensació.
El fet de ser un municipi de 3.000
habitants,
amb
una
activitat
econòmica de ciutat mitjana, i amb
milers de persones que ens visiten
per comprar i utilitzar els nostres
serveis diàriament, fa que necessitem
una Policia Local més dimensionada
del que ens tocaria per nombre
d’habitants. Som el municipi de l’Estat
Espanyol amb més policies locals per
habitant, i amb més efectius dels
diferents cossos i forces de seguretat,
el que provoca que tinguem la
sensació d’estar més protegits.
Sempre hi algun cotxe o efectiu
d’algun cos policial molt a prop nostre.
El següent resum donarà al ciutadà
una idea de la feina feta:

• Han assistit a 48 accidents de
trànsit.
• Han practicat 920 actes de diferents
tipus: comís de venda ambulant,
vehicles abandonats, immobilització
de vehicles, infracció de les
ordenances, alcoholèmia, etc.
• Han recollit 21 animals abandonats
a la via pública i els han entregats a
la protectora.
• Han practicat 1225 denúncies per
infracció del reglament general de
circulació i n’han tramitat 19 al
Servei Català de Trànsit.
• S’han recollit 467 denúncies per
furt, pèrdua d’objectes, danys,
tinença de drogues i armes,
prostitució, etc.
• Han immobilitzat 150 vehicles.
• Han fet 52 controls de mercat
setmanal.
• 134 anomalies per desperfectes a la
via
pública,
enllumenat,
senyalització, etc.
• 53 diligències penals amb 64
persones detingudes i 88 sense
persones detingudes.
• 86 objectes perduts lliurats.
• 258 documents registrats d’entrada i
320 de sortida.
• 5.983 telefonemes rebuts.
• 70 requeriments dels Mossos
d’Esquadra demanant recolzament.
• 211 requeriments dels Mossos
d’Esquadra derivant serveis.
• 1.134 visites a les dependències.
• 187 vehicles retirats de la via
pública.
• 71 vehicles abandonats a la via
pública, amb tràmits iniciats.
• 13
vehicles
retirats
per
abandonament.
• 30 expedients de desballestament
de vehicles abandonats.
• 91.908 € cobrats pels agents de la
Policia Local en concepte de
denúncies, taxes de grua, i
immobilitzacions amb parany per
alcoholèmia, etc. (aquest és l’import
cobrat directament pels policies en
el moment de la denúncia).
A part de la feina indicada, més de
caire estadístic, han fet tasques
d’educació vial a l’escola, han

col·laborat amb molta eficàcia i
professionalitat en les nevades,
especialment en la del 8 de març.

La Policia Local, d’acord amb els
serveis socials, disposa de claus dels
domicilis d’algunes persones que
viuen soles i que no tenen a prop un
familiar, i a les quals poden socórrer
en cas de necessitat per mitjà d’un
sistema de teleasistència, possible
gràcies a que s’ha consolidat el servei
les 24 hores al dia.
Han treballat i treballen amb molta
eficiència, en col·laboració amb altres
cossos i forces de seguretat, en la
resolució de diferents casos en
matèria de salut pública (drogues).
S’han
practicat
detencions
i
intervingut diferents quantitats de
drogues i diners, en operacions
realitzades conjuntament amb la
Guardia Civil, Policia
Nacional i
Mossos.
Aquestes
operacions
continuen i continuaran al llarg
d’aquest any. Darrerament la nostra
Policia Local, en un servei de nit, ha
dut a terme una operació amb molt
d’èxit, amb detenció de persones i
obtenció de gran quantitat de droga i
diners.
La memòria 2010 de la Policia Local,
és un document extens i difícil de
publicar, però es troba a disposició de
qualsevol jonquerenc o jonquerenca
que el vulgui consultar. Aquest resum
vol ser un reconeixement que faig
com a Alcalde, en nom de l’equip de
govern, i una demostració a tots els
vilatans que tenim una Policia Local
que s’hi pot comptar, 24 hores al
servei del ciutadà, amatent a les
necessitats dels jonquerencs, i que
treballa per millorar la seva seguretat.

A més, la feina dels governants és
transmetre aquesta sensació als
ciutadans, demostrar que els diners
que
esmercem
en
el
seu
funcionament són ben invertits, i fer
que tinguin la sensació que la Policia
Local no serveix només per posar
multes de trànsit.
La Policia Local, coordinada amb
altres cossos i forces de seguretat, és
la garantia de la nostra seguretat i de
la nostra convivència ciutadana.
Jordi Cabezas
Alcalde

PROHIBICIÓ DE FER FOC
AL BOSC
El nostre municipi es troba entre els
de més alt risc d’incendi de
Catalunya. Per aquest motiu hem
de tenir en compte el Decret
64/1995, de 7 de març segons el
qual en els terrenys forestals siguin
o no poblats d'espècies arbòries, i a
la franja de 500 metres que els
envolta, en el període comprès
entre el 15 de març i el 15
d'octubre, resta prohibit:
a) Encendre foc per a qualsevol
tipus d'activitat, sigui quina sigui la
seva finalitat.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes
vegetals i industrials de qualsevol
mena que puguin ser causa de l'inici
d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs
d'artifici o altres artefactes que
continguin
foc.
e) La utilització de bufadors o
similars en obres realitzades en vies
de comunicació que travessin
terrenys forestals.

En cas que es vulgui demanar
autorització caldrà omplir el model
de sol·licitud que es pot trobar al
web www.gencat.cat i adreçar-lo a
l’Ajuntament o bé a l'Oficina
comarcal de Medi Ambient que
donarà, si escau, l‘autorització, en
la qual s'establirà el dia i l'hora (de 6
a 12 h del matí) en què s'haurà de
realitzar la crema i les mesures que
s'han d'observar per tal d'evitar el
perill d'incendi.

AVANÇAMENT D’ACTIVITATS
Consorci del MUME març-abril
Durant aquests mesos el MUME
organitzarà un seguit d’actes gratuïts
repartits pel territori: Girona, Portbou i
la Jonquera dels quals us fem un
avanç,
25 de març de 2011, a les 19.30 h a
la seu de la Fundació Universitat de
Girona, Innovació i Formació
Presentació del llibre: Nancy
Johnstone, Un hotel a la costa (Tossa
de Mar, 1934-1939).
9 d’abril de 2011, a les 19.00 h al
Centre Cívic Ca l’Herrero (Méndez
Núñez, s/n, Portbou)
Presentació del llibre: Rosa Sala
Rose, La penúltima frontera. Fugitivos
del nazismo en España.
Acte emmarcat en el quadre de
prefiguració de l’Espai Memorial
Walter Benjamin.
24 d’abril de 2011, a les
11.30 h, a la la Societat
“La Unió Jonquerenca.
“La maleta de l’Agustí”
(Obra de teatre amb
titelles per a públic
familiar). En col·laboració
amb el Centre Cultural
“Can Laporta”.
30 d’abril de 2011 al MUME
11 h, Presentació del llibre: Felip
Solé / Grégory Tuban, Camp
d’Argelers 1939-1942.
12.30 h, Inauguració de l’exposició
itinerant: “Símbols de Franco” .

INFORMACIÓ ÀREA ESPORTS
El passat 22 de febrer es va fer la 1a
dinamització del Circuit Saludable,
que Dipsalut i l’Àrea d’Esports van
instal·lar a la plaça Catalunya.
L’objectiu d’aquestes jornades és
ensenyar
als
jonquerencs
el
funcionament d’aquest circuit, a
utilitzar-lo correctament i així poder
gaudir d’una bona pràctica esportiva.
Les properes jornades dinamitzades
són: 29 de març, 26 d’abril, 31 de
maig, 28 de juny, 26 de juliol, 30
d’agost, 27 de setembre i 25
d’octubre. Totes les sessions es faran
a les 10 h.
El proper dia 18 de març de 9 a 13 h
es celebrarà la 2a edició del
Rodajoc al centre de la vila de la
Jonquera.
Aquesta àrea, juntament amb el
C.T.T. Albera ha tingut la iniciativa de
crear un concurs per a la creació del
logotip d’aquest club. Trobareu les
bases a Can Laporta i al web
www.lajonquera.cat.

Per finalitzar aquest article, us avanço
que molt aviat els jonquerencs podreu
gaudir de la nova pista de tennis que
s’està construint a la zona esportiva.
Sergi Aznar
Àrea d’Esports

PRESENTACIÓ DEL NOU GRUP
DE TEATRE DE LA JONQUERA
El proper diumenge 20 de març, el
nou grup de teatre amateur de la
Jonquera es presenta en societat amb
l’obra “Un fanàtic del Barça”. El grup
TEIATRU, així s’anomena, es va
formar fa aproximadament un any, ja
que una colla de joves, encapçalats
per en Jaume Ricart Sánchez, tenien
aquesta inquietud: formar un grup de
teatre.
'Un fanàtic del Barça' és una comèdia
ambientada a la Barcelona dels anys
90, centrada en la família Romagosa,
apassionats pel futbol i, sobretot pel
Barça de Cruyff. Les diferents
situacions que viuen entre ells i les
seves postures enfrontades en molts
casos, seran la pilota que rodarà
durant tot el matx. Des de l'inici del
partit fins a les acaballes de la
pròrroga els espectadors no podran
parar de riure.
TEIATRU el formen Alba Cresta,
Marta Mach, Cesc Sánchez, Aida
Quintana, Ariadna Cardona, Marta
Carbonell, Lorena Fernández, Míriam
Mena, Sandra Wentzinger, Adrián
Ceballos i Clara Redondo. En Jaume
Ricart
i
la
Margarita
Arché
assumeixen
les
tasques
de
coordinació i direcció del grup.
El teatre amateur a la Jonquera no és
nou. Durant els Nadals dels 80 la
Societat acollia la representació dels
Pastorets. Molts dels que llavors
actuaven avui són pares i/o avis i de
ben segur que, en llegir aquesta
notícia els venen un munt de records.
També, a principis del 2000 joves de
l’Institut de la Jonquera participaven
en un projecte que s’anomenava
ATAE (acció teatral de l’Alt Empordà).
Sigui com sigui, el fet que avui
destaca és l’aparició d’aquesta nova
entitat. El naixement de TEIATRU és
una molt bona notícia de la qual els
jonquerencs i les jonquerenques ens
n’alegrem.
La representació serà el dia 20 de
març, a les 18 h a la Sala de la
Societat. L’entrada és gratuïta però
caldrà invitació per poder assistirhi. Podeu recollir-les a Can Laporta,
a partir del dia 9 de març. Les
places són limitades.
Regidoria de Cultura
Ajuntament de la Jonquera

TALLER DE LA MEMÒRIA

PATIS OBERTS

Des de la Regidoria de Benestar
Social informem que resten obertes
les inscripcions al Taller de la
Memòria.
Aquesta
activitat,
proposada
des
del
Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, està
dirigida als més grans, fomentant la
promoció de la salut i un
envelliment actiu i satisfactori a
partir de l'exercici físic i mental. El
taller, totalment gratuït pels
assistents, consta de 12 sessions
d’una hora per setmana i
començarà el proper dilluns 7 de
març.

El proper dissabte dia 19 es tornarà
a activar el programa “Patis
Oberts”.
Aquesta
activitat
és
producte de les reunions del “Treball
en Xarxa”, que la regidoria d’Educació
va iniciar l’any 2008 amb els diferents
equips directius dels centres escolars
de la vila, així com amb altres agents
socioeducatius que, de forma directa
o indirecta, intervenen amb els infants
i els joves

Recordem a totes les persones
interessades que les inscripcions es
fan a Can Laporta de dilluns a
divendres de 16 a 20 h.

SETMANA BLANCA
Finalment,
donat
les
poques
inscripcions rebudes, la Regidoria
d’Educació ha cancel·lat el Casal
d’Hivern, programat pels matins de la
setmana del 28 al 4 de març.
Per altra banda, durant les tardes de
la Setmana Blanca, el Punt Jove de
Can Laporta obrirà de 16 a 19h. A
més, el Consell dels Infants ha
organitzat tota una sèrie d’activitats
gratuïtes, que es detallen tot seguit:
DILLUNS 28 de febrer
Futbol. Jocs pre-esportius relacionats
amb el futbol i un partit, en funció de
la demanda.
Espai: Pati de l'escola
Hora: de 15.30 a 18.30 h

“Patis Oberts” es caracteritza per obrir
el pati de l’escola J. Peñuelas del Río
les tardes dels dissabtes i diumenges
per tal de donar resposta a la manca
d’espais / indrets de joc i així afavorir
la trobada i interrelació entre infants,
joves i les seves famílies.
Els objectius generals són:
1.Oferir com espai de joc i trobada el
pati del CEiP J. Peñuelas del Río.
2.Donar resposta a la manca d’espai i
equipaments de joc lliure a l’entorn del
nucli històric de la Jonquera.
3.Optimitzar els equipaments escolars
(fora del propi horari escolar).
4.Apropar l’escola a la ciutadania en
general.
5.Fomentar la cohesió entre
diversos grups de població.

els

6.Fomentar hàbits saludables (esport i
lleure).
Aquesta activitat es portarà a terme
tots els dissabtes, diumenges i/o
festius, de les 17 a les 20 h fins al
25 de juny.

Edat dels participants: alumnes de 4t a
6è de primària.

DIMARTS 1 de març
Taller de cuina
Espai: Can Laporta
Hora: de 15.30 a 17.30 h

13 h Animació infantil amb “El pot
petit”, davant la Societat.
14 h DINAR POPULAR a la Sala de
la Societat, obert a tothom i gratuït
per a qui porti disfressa. Qui no vagi
disfressat caldrà que compri un tiquet
de 3€.
MENÚ: Mongetes amb salsitxa de pams,
pa amb tomàquet, fruita, aigua i vi.
IMPORTANT:
* Tothom ha de portar els gots, plats i
coberts de casa.
* No es podrà treure el menjar fora del
recinte de la Sala de la Societat, ni
recollir-lo amb olles o carmanyoles.
* L’organització ofereix el dinar fins que
s’acabi la “perolada” cuinada i no es fa
responsable que alguna persona se’n
quedi sense.

17 h BALL DE CARNAVAL amb el
conjunt METROPOL
Lloc: Sala de la Societat
A la mitja part hi haurà concurs de
disfresses, amb els següents premis:
* MILLOR DISFRESSA INDIVIDUAL infantil i adult
* 6 premis als MILLORS GRUPS
(dues o més persones)
Només podran optar als premis
aquelles
persones
que
vagin
disfressades i que es trobin dins la
Sala de la Societat durant la primera
part del ball.
El ball és gratuït per a tothom!!!
Animeu-vos!!!

Divendres 11 de març
10 h Rua de la Llar d’Infants
(Recorregut: des de Can Laporta fins
a la plaça Àrias Comellas)
16 h T’atreveixes a fer skate
disfressat? T’esperem a la pista d’skate.
Organitza: Punt Jove la Jonquera
23 h Ball de les dones
Lloc: Sala Polivalent de l’IES Jonquera
Preu: 3.5 € (una consumició inclosa)
Organitza: alumnes 4t d’ESO IES Jonquera

Edat dels participants: Nens i nenes de
primària. Cal inscriure's a Can Laporta.

DIMECRES 2 de març
Campionat de Wii + Jocs de taula
Espai: Can Laporta
Hora: de 15.30 a 18.30 h

AGENDA CULTURAL

Edat dels participats: Nens i nenes de
primària

 Fins a l’11 de març
Exposició:
“METÀFORES
DE
TRANSFORMACIÓ”, FOTOGRAFIES I
POEMES a càrrec de Joan A. Parés
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: de dilluns a divendres
de 16 a 20 h
Organitza: Regidoria de Cultura

DIJOUS 3 de març
Rollers
Espai: Pista d'Skate
Hora: de 15.30 a 18.30 h
Edat dels participants: Alumnes de 4t a
6è de primària.

DIVENDRES 4 de març
Graffity
Lloc: Paret costat riu
gasolinera)
Hora: a partir de les 15.30 h

(Recorregut: la rua sortirà dels Porxos
de Can Laporta, c. Major, plaça de
l’Ajuntament, c. Major, plaça Àrias
Comellas i c. Major fins a la Societat).

(darrera

Edat dels participants. Nens i nenes de
primària

Diumenge 6 de març
12 h Cercavila de Carnaval amb els
Xanquers de l’Albera i els Tambors
de l’Albera.

 Dijous 10 de març
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “GUIA
DE LA FLORA I FAUNA DE
L’ALBERA”, a càrrec dels autors:
Jenar Fèlix, Toni Llobet i Joan Budó.
Lloc: Oficina Informació PNIN de l’Albera
Hora: 19.30 h

 Diumenge 6 de març
CARNAVAL
(Més informació a l’interior del butlletí)

 Dilluns 7 de març
Inici del TALLER DE LA MEMÒRIA

 Diumenge 20 de març
TEATRE: representació de l’obra “Un
fanàtic del Barça”, a càrrec del grup
TEIATRU.

(Més informació a l’interior del butlletí)

 Divendres 11 de març
BORSA DE TREBALL

Lloc: Can Laporta - Hores convingudes
Organitza: CCAE i Ajuntament Jonquera

Inscripcions a partir del 14 de març a
les 16 h a Can Laporta (places
limitades)
Preu socis col·laboradors: 46 €
Preu no socis: 50 €
Organitza: Casal de l’Avi

ACTE DE PRESENTACIÓ DE CIU
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 20.30 h

 Dimecres 16 de març
Excursió per a la gent gran: LA
SAGRADA FAMÍLIA i CAIXA FÒRUM
Preu socis col·laboradors: 44 €
Preu no socis: 49 €
Organitza: Casal de l’Avi
 Divendres 18 de març
RODAJOC 2a edició
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Hora: de 9 a 13 h

 Del 18 de març al 3 d’abril
Exposició:
“PAISATGES
DE
L’EMPORDÀ”, de Sònia Roggia
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari de visita: de dilluns a divendres
de 16 a 20 h, dissabtes de 17 a 19.30
h i diumenges d’11 a 13.30 h
Organitza: Regidoria de Cultura
 Dies 18 i 1 i 8 d’abril
Taller: FEM CONFITURA D’AGLANS
Amb els aglans que varem recollir el dia
16 de febrer, en Pere Sala ens
ensenyarà a fer la confitura amb la qual
elaborarem el pastís de la propera
Diada de Catalunya.

Lloc: Can Laporta
Hora: de 18 a 20 h
Activitat gratuïta, prèvia inscripció a Can
Laporta
Organitza: Regidoria de Cultura

 Dimecres 13 d’abril
Excursió per a la gent gran: RUTA DE
LA BOTIFARRA; 6 pobles = 6
botifarres
Sortida a les 7.45 h de la parada de bus
de davant de l’IES la Jonquera. Parada
per esmorzar (inclòs). Tot seguit iniciarem
un recorregut per diferents localitats de la
Selva, i a cadascuna recollirem una
botifarra de diferent tipus, totes en
carnisseries casolanes.

Servei destinat a orientar i informar a
persones que es troben en situació d'atur
o volen millorar la seva situació laboral

 Dilluns 14 de març
SERVEI LOCAL D’ATENCIÓ FAMILIAR
Servei d’atenció individualitzada (SAI)
Hora: de 19 a 20.30 h (hores concertades)
Escola de mares i pares
Hora: de 21 a 22.30 h
Lloc: Can Laporta
Organitza: Regidoria de Benestar Social

Hora: 17.30 a 18.30 h
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria

AGENDA ESPORTIVA
FUTBOL
Lloc: Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 18 h
Preu: gratuït. Cal recollir les invitacions
a Can Laporta, de dilluns a divendres de
16 a 20 h. Places limitades.

Aleví 3a divisió

 Divendres 25 de març
REUNIÓ GENERAL DE SOCIS DEL
CASAL DE L’AVI
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 17 h

Diumenge 27 de març a les 11 h

Dissabte 19 de març a les 12 h
LA JONQUERA UE A–EMPURIABRAVA CE A
Benjamí promoció

Diumenge 13 de març a les 11 h
UE LA JONQUERA – A.E. ROSES
UE LA JONQUERA – PORTBOU
1a Territorial

Diumenge 20 de març a les 16.30 h
UE LA JONQUERA – SANT GREGORI

Després de la reunió hi haurà pa amb
tomata i botifarra per a tothom.

Diumenge 27 de març a les 16.45 h

ACTE DE PRESENTACIÓ D’ERC
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 20 h

Dissabte 12 de març a les 16.30 h

 Diumenge 27 de març
VISITA GUIADA GRATUÏTA AL MUME
Hora: 11 h
Cal reservar lloc trucant al 972556533 o
per mail a l’adreça info@museuexili.cat
En cas que no hi hagi un mínim de 10
persones inscrites, la visita s’ajornarà per
al proper mes.

Organitza: Museu Memorial de l’Exili

UE LA JONQUERA – RIPOLL
3a Territorial
UE LA JONQUERA – BASE ROSES

HOQUEI
Prebenjamí iniciació GR A

Dissabte 19 de març a les 15.30 h
CP JONQUERENC – CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí GR A

Dissabte 19 de març a les 16.30 h
CP JONQUERENC – CH PATINS BLANES
Benjamí preferent

Dissabte 19 de març a les 19.30 h
CP JONQUERENC – CP HOQUEI OLOT

 Dilluns 28 de març
SERVEI LOCAL D’ATENCIÓ FAMILIAR
Servei d’atenció individualitzada (SAI)
Hora: de 19 a 20.30 h (hores concertades)
Escola de mares i pares
Hora: de 21 a 22.30 h
Lloc: Can Laporta
Organitza: Regidoria de Benestar Social

Dissabte 26 de març a les 17 h

 Dimarts 29 de març
DEMOSTRACIÓ PARC URBÀ SALUT
Lloc: Plaça Catalunya (Barri del Carme)
Hora: 10 h
Organitza: Dipsalut i Àrea d’Esports

Dissabte 19 de març a les 20.30 h

 Dimecres 30 de març
L’HORA DEL CONTE, Contes de pooor!
a càrrec de la Minúscula.

CP JONQUERENC – CH PATINS BLANES

Per a nens i nenes, a partir de 3 anys, que
sàpiguen escoltar amb ulls com llunes. Els
pares i mares de nens petits es poden
quedar amb ells a la sala i participar de
l’activitat.

Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria

CP JONQUERENC – FD CASSANENC
Aleví

Dissabte 19 de març a les 17.30 h
CP JONQUERENC – GEIEG
Juvenil

Dissabte 19 de març a les 18.30 h
CP JONQUERENC – GEIEG
2a Catalana
CP JONQUERENC – CLUB PATÍ BREDA
1a Catalana Femení

Dissabte 12 de març a les 18 h
CP JONQUERENC – PHC SANT CUGAT

Dissabte 26 de març a les 18 h
PATINATGE ARTÍSTIC
Dissabte 5 de març
CAMPIONAT PATÍ DE BRONZE I PATÍ
DE PLATA
Edita: Ajuntament de la Jonquera
Col·labora: Diputació de Girona
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