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Sònia Martínez
Alcaldessa de la Jonquera

Un any de lluita contra la Covid-19

Ja fa més de 365 dies que vivim una de les situacions més 
inesperades de la nostra història recent. A mitjans del mes 
de març de l’any passat va esclatar una pandèmia mundial 
que ens ha canviat per sempre. Durant aquest temps, des de 
l’Ajuntament hem treballat intensament per fer front a la situació 
amb un clar objectiu: superar la Covid-19 i sortir, totes i tots, 
més forts i més units.

En el marc de la reactivació social i econòmica, el passat juny 
vam aprovar un pla sense precedents al municipi per valor de 
525.500 euros. Una vintena de mesures de xoc, totes elles 
enfocades a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de 
l’emergència sanitària. En aquesta línia, des del consistori hem 
impulsat ajudes directes per a famílies, empreses i autònoms; 
la devolució de quotes i taxes a establiments i comerços del 
poble; la distribució d’aliments entre famílies vulnerables; la 
modifi cació del calendari fi scal; l’impuls d’accions de promoció 
del municipi, i el suport als comerços per a la implantació de 
sistemes de venda electrònica.

Pel que fa a l’àmbit sanitari, a fi nals de l’any passat, el municipi 
va acollir un cribratge intensiu de Covid-19 i fa unes setmanes 
ha començat la campanya de vacunació. Segons dades de 
l’ABS de la Jonquera, ja s’han administrat un total de 529 
vacunes Pfi zer a persones majors de 79 anys, persones 
dependents i als seus cuidadors. També, el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya ha engegat recentment una 
campanya especial de vacunació per a les persones d’entre 60 
i 65 anys. En aquest sentit, els veïns i les veïnes que es trobin 
en aquesta franja d’edat rebran un missatge de text al llarg de 
les properes setmanes que els redirigirà a una aplicació perquè 
puguin reservar hora, dia i lloc per vacunar-se.

Aquestes mesures són algunes de les passes en la bona 
direcció. Però no podem abaixar la guàrdia. Els propers mesos 
seran claus. Us demano, jonquerencs i jonquerenques, que 
seguiu respectant les mesures establertes per les autoritats 
sanitàries. Només amb responsabilitat col·lectiva podrem 
gaudir d’una primavera i d’un estiu una mica més semblants 
als que estaven acostumats.
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L’Ajuntament de La Jonquera obté el 

Segell InfoParticipa 2021

El Grup de Recerca en Comunicació Sonora, 
Estratègica i Transparència (ComSET) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona ha atorgat a 
l’Ajuntament de La Jonquera el Segell InfoParticipa 
2021. Per tercer any consecutiu, el consistori 
ha aconseguit aquesta distinció que premia la 
transparència informativa de les pàgines webs 
de les institucions. Enguany, l’Ajuntament de La 
Jonquera ha obtingut un 94,23% de compliment 
dels 52 indicadors establerts pel ComSET.

Així doncs, aquest 2021, el consistori es torna a 
situar en la franja dels ajuntaments més transparents 
de Catalunya i millora els resultats obtinguts els dos 
anys anteriors. El 2019, any que va aconseguir per 
primer cop el Segell InfoParticipa, l’Ajuntament de 
La Jonquera va obtenir un 80,77% de compliment 
dels 52 indicadors establerts pel ComSET i l’any 
2020, un 89,53%.



A fi nals del mes de desembre, el Ple de l’Ajuntament de la 

Jonquera va aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici 

2021. Els nous comptes de la corporació ascendeixen 

a 7.737.560 euros i posen especialment l’accent en la 

recuperació i reactivació econòmica i social del municipi.

Pel que fa a les despeses, l’Ajuntament ha incrementat 

l’aportació que fa a l’Escola Municipal de Música i les 

subvencions municipals. En aquest sentit, el consistori 

preveu augmentar la partida per a l’arranjament de façanes, 

que passarà de 50.000 a 200.000 euros. Així mateix, 

l’Ajuntament ha previst atorgar un seguit de subvencions 

i ajudes per tal de pal·liar els efectes econòmics i socials 

derivats de la Covid-19, com ara nous ajuts per a autònoms 

i petites empreses, suport a les famílies amb les activitats 

de lleure durant l’estiu o aportacions d’aliments per a les 

persones que ho necessitin a través de la Creu Roja. Els 

nous comptes de la corporació també contemplen fer una 

aportació extraordinària a Serveis Socials per tal de poder fer 

front a les necessitats urgents de les famílies jonquerenques 

durant els propers mesos. Per últim, s’ha incrementat fi ns 

als 42.000 euros la partida destinada a les subvencions 

esportives amb la voluntat de donar suport als clubs 

jonquerencs i minimitzar els efectes de la pandèmia.

En el capítol de les inversions, l’Ajuntament preveu unes 

despeses d’1.174.000 euros, les quals es fi nançaran en 

part amb una subvenció de 250.000 euros del PUOSC per 

a l’adequació de l’enllumenat públic. Entre les inversions 

previstes, l’Ajuntament contempla l’execució del projecte de 

la rotonda de la zona esportiva i preveu realitzar millores en 

el pati d’infantil de l’Escola Josep Peñuelas del Rio, donant 

resposta així a una llarga demanda del professorat.

D’altra banda, el consistori executarà les obres de 

l’aparcament del carrer Albera i, en el marc de la reforma 

dels carrers del nucli antic, actuarà al carrer Rocaberti. 

Durant aquest 2021, es continuarà també amb l’arranjament 

de l’Avinguda 6 d’Octubre, on es col·locaran fanals amb 

plaques solars reutilitzables. Així mateix, es reformaran 

les dependències de la Policia Local per adaptar-les a la 

normativa vigent i per salvaguardar la seguretat dels agents. 

Les obres a les dependències de la Policia Local han de 

permetre, a més, habilitar una zona d’atenció privada per 

a les dones víctimes de violència de gènere. Finalment, el 

consistori preveu l’adquisició de petita maquinària diversa i 

d’un vehicle 100% elèctric per a la brigada municipal amb la 

voluntat d’apostar per les energies netes.

Respecte als ingressos, cal destacar la subvenció de 250.000 

euros del PUOSC per a fi nançar l’adequació de l’enllumenat 

públic i el fons de cooperació extraordinari atorgat per 

la Generalitat de Catalunya per fer front als efectes de la 

pandèmia, que repercutirà en part en l’exercici del 2021.
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Tema del dia

L’Ajuntament de la Jonquera aprova el Pressupost Municipal per al 2021

Els comptes de la corporació, que ascendeixen a 7.737.560 euros, posen el focus en continuar donant suport a la ciutadania, 

el comerç i les empreses del municipi per fer front als efectes econòmics i socials de la pandèmia
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Gestió Municipal

Calendari de pagament de les taxes i els 
impostos municipals per al 2021 a La 
Jonquera

L’Ajuntament de La Jonquera posa en coneixement de tots els 

contribuents i interessats els terminis de pagament dels impostos 

i taxes municipals corresponents a l’any 2021.
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El Ple de l’Ajuntament de la 
Jonquera aprova per unanimitat la 
suspensió de tràmits i llicències 
destinades a parcs solars i eòlics

El passat desembre, el Ple de l’Ajuntament de la 

Jonquera va aprovar la suspensió pel termini d’un any de 

tot tipus de tràmits i llicències referides a la implantació 

de parcs d’energies renovables en sòl urbanitzable no 

delimitat i en sòl no urbanitzable qualifi cat com a zona 

de connector ecològic, zona de protecció forestal i zona 

de mosaic agroforestal d’interès paisatgístic. 

La mesura de l’Ajuntament és una resposta als últims 

canvis aplicats en la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que 

permeten la implantació de determinades instal·lacions 

de producció d’energia elèctrica en sòl no urbanitzable 

amb la voluntat de fer front a l’emergència climàtica, 

però sense tenir en compte els usos previstos pel 

POUM dels municipis. En aquest sentit, el consistori 

jonquerenc coincideix en la necessitat d’impulsar les 

energies renovables al poble, però defensa que cal fer-

ho d’una manera compatible amb la preservació del sòl 

no urbanitzable, especialment pel que fa a les zones on 

es desenvolupen activitats del sector primari. Durant 

la sessió plenària, es va acordar, a més de congelar 

l’atorgament de permisos durant un període de temps, 

demanar als serveis tècnics municipals la redacció 

d’una modifi cació puntual del POUM on es reculli una 

ubicació més idònia per als usos de parcs solars i eòlics. 

Actualment, l’Ajuntament està en plena coordinació 

amb els consistoris de Capmany i Agullana per demanar 

al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que declari Bé 

Cultural d’Interès Local tota la zona megalítica. Així 

mateix, l’Ajuntament estudia qualsevol altra fi gura de 

protecció del territori.

Per tal de potenciar el desenvolupament econòmic local i 

l’ocupació a la comarca, els consistoris de La Jonquera, 

Castelló d’Empúries, Roses, Llançà, Figueres i Vilamalla, 

l’Associació Empordà Turisme, el Consorci Salines Bassegoda 

i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà han dissenyat de forma 

conjunta el ‘Pla estratègic de desenvolupament econòmic de 

l’Alt Empordà 2020-2025’.

L’elaboració del projecte ha comptat amb la implicació dels 

serveis tècnics de les diferents administracions i amb la 

col·laboració, a través de dues taules participatives, dels 

sectors econòmics de la comarca. El Pla Estratègic s’estructura 

en vuit línies estratègiques, desenvolupades cada una d’elles 

amb els seus objectius específi cs i els seus corresponents 

programes d’acció. Aquests vuit eixos d’actuació són: pla de 

xoc post Covid-19, projectes motors, formació i ocupació, 

empresa i emprenedoria, turisme, comerç, indústria i logística, 

i sector agroalimentari.

En el cas de La Jonquera, el document resultant va ser aprovat 

en Junta de Govern Local el passat dijous 11 de febrer. En 

aquest sentit, el projecte no suposa cap despesa ni compromís 

econòmic directe per al consistori, ja que el text estableix que 

a mesura que es vulguin anar desenvolupant les accions es 

buscaran els recursos necessaris per fer-ho. A través d’aquest 

Pla Estratègic, l’Ajuntament busca continuar impulsant i 

dinamitzant l’economia i l’ocupació al municipi.

xLa Jonquera participa en 
l’elaboració del Pla Estratègic 
per impulsar el desenvolupament 
econòmic de l’Alt Empordà durant 
els propers anys

Gestió Municipal
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Millores a la via pública

En marxa nous treballs 
d’arranjament de l’enllumenat 
públic del municipi

Durant els darrers mesos, l’Ajuntament de la Jonquera 

està impulsant diverses actuacions de millora de les 

instal·lacions d’enllumenat públic a diferents punts del 

municipi. En aquest sentit, aviat començaran els treballs 

previstos al carrer Bosch de la Trinxeria, el carrer Major i 

l’avinguda Pau Casals. En tots tres espais, s’instal·laran 

noves lluminàries amb l’objectiu de millorar l’efi ciència 

energètica, estalviar en consum energètic i  minimitzar 

la contaminació lumínica d’aquestes zones.

Aquestes actuacions són un nou pas endavant cap a 

la sostenibilitat i l’efi ciència energètica de l’enllumenat 

públic del municipi. La voluntat de l’Ajuntament de la 

Jonquera és disposar d’unes instal·lacions renovades 

i modernitzades i aconseguir així reduir els costos 

econòmics que suposen tant per al consistori com per 

a la ciutadania.

Amb l’objectiu de revitalitzar socialment i comercialment el centre de la vila, el consistori jonquerenc va presentar el projecte 

de remodelació de la Plaça Sangtraït. L’objectiu era millorar la mobilitat, l’aparcament i l’accessibilitat dels vianants. Un cop 

acabades les obres d’adequació, la Plaça Sangtraït compta amb un aparcament de 22 places, una de les quals és per a 

persones amb mobilitat reduïda, un corredor per a vianants que comença al Passeig del Llobregat i arriba fi ns a l’Escola 

Josep Peñuelas del Rio, una àrea de contenidors i una zona enjardinada amb bancs.

Finalitzen les obres d’adequació de la Plaça Sangtraït
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L’Ajuntament de La Jonquera ha dut a terme recentment unes 

tasques de millora del pont de l’avinguda Miquel Martí i Pol. 

Els treballs han consistit a polir manualment i pintar, amb dues 

capes antioxidants de color verd, totes les baranes del pont 

de l’avinguda Miquel Martí i Pol i les baranes que continuen 

cap al carrer Llobregat i el Passeig del Riu. Posteriorment, la 

brigada de jardineria ha instal·lat diferents jardineres per donar 

color i vida a aquesta important via d’accés, per al trànsit rodat 

i trànsit pedestre, al nucli comercial del municipi.

Es realitzen uns treballs de millora al 
pont de l’avinguda Miquel Martí i Pol

Millores a la via pública

Arran la bona acollida de la primera convocatòria de 

subvencions per a la rehabilitació de façanes del carrer 

Major, enguany, l’Ajuntament de La Jonquera torna a destinar 

una partida de 50.000 euros per a seguir millorant la imatge 

d’aquest eix vertebrador del poble. Un cop fi nalitzat el termini 

de presentació de sol·licituds de la segona convocatòria, s’han 

recollit un total de quatre peticions de persones propietàries 

d’immobles situats entre els números 2 al 78 (parells) i 27 al 

103 (senars). En aquest sentit, els veïns i les veïnes opten a 

un ajut de fi ns al 90% del cost de les obres, que en tot cas no 

pot superar els 10.000 euros. Actualment, els serveis tècnics 

de l’Ajuntament de La Jonquera estan elaborant els informes i 

aviat es farà pública la resolució.

Aquesta nova convocatòria forma part del projecte global 

de transformació de la imatge i els serveis d’aquesta artèria 

essencial del poble, que fa anys impulsa el consistori 

jonquerenc, amb l’objectiu de recuperar el carrer Major com a 

espai cívic i punt neuràlgic de la vila.

Es presenten quatre sol·licituds a la segona convocatòria de subvencions per a 
l’arranjament de les façanes del carrer Major

Aquesta actuació s’ha portat a terme en el marc del Pla de 

Desenvolupament Local i Comercial de La Jonquera, document 

de referència en el desenvolupament de polítiques i accions de 

suport al comerç del conjunt del municipi, de reactivació del 

comerç del centre històric i de promoció de l’atractiu turístic. 

Un dels punts que recull el Pla és la millora de la imatge del 

conjunt del nucli comercial i dels seus carrers, i el pont de 

l’avinguda Miquel Martí i Pol és un dels principals accessos 

al carrer Major, espai on es concentra un dels pols comercials 

més importants del poble.
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La Jonquera es mou

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, l’Ajuntament 

va programar dues interessants propostes al municipi. La 

primera va ser el concert de Madamme Mustash, que es va 

fer el mateix dilluns 8 de març, a la Sala Societat. Prèviament, 

l’alcaldessa Sònia Martínez va llegir el manifest institucional, on 

va reivindicar els drets de les dones, va denunciar les violències 

masclistes i va recordar totes les dones assassinades. A l’acte, 

hi van assistir una cinquantena de veïns i veïnes del municipi. 

La segona va ser una doble proposta per als més menuts. 

El divendres 12 de març, la biblioteca va acollir un taller i un 

contacontes a càrrec de Capgiralla Contes, on els infants 

van poder crear les seves pròpies ulleres violetes i treballar el 

concepte d’igualtat de gènere.

Una cinquantena de persones 
gaudeixen del concert de Madamme 
Mustash

El passat dimecres 3 de març, l’Ajuntament de la 

Jonquera i Dipsalut van organitzar un curs gratuït per 

aprendre a actuar en cas d’aturada cardiorespiratòria 

i saber com utilitzar correctament un desfi bril·lador. La 

formació va tenir una gran acollida per part dels veïns 

i les veïnes del municipi, que ràpidament van exhaurir 

totes les places disponibles. Durant el taller, que es va 

fer presencialment a Can Laporta, es van compartir 

coneixements i es van donar recursos i eines pràctiques 

per tal d’adquirir les habilitats necessàries per poder 

aplicar els protocols de suport vital bàsic, així com per 

fer un ús adequat dels desfi bril·ladors.

Gran acollida del curs de formació 
en suport vital bàsic i desfi bril·ladors

Foto: Dipsalut

El municipi gaudeix amb la programació 
cultural d’hivern del cicle ‘La Jonquera 
Cultura 5 Estrelles’

Durant els tres primers mesos de l’any, 441 persones han gaudit 

de les propostes d’arts escèniques del cicle ‘La Jonquera Cultural 

5 Estrelles’. També, prop de 170 persones han participat en les 

activitats, cursos i tallers programats. Amb l’arribada del mes 

d’abril, l’Ajuntament de La Jonquera presenta la nova programació 

cultural de primavera, que continua combinant els tallers en línia 

i presencials. Aquest trimestre proposa activitats molt especials 

com l’espectacle familiar ‘Polzet’ de la Cia. Zum Zum Teatre, 

l’obra teatral ‘Gossos’ de la Sala Trono, la sessió de teatre al 

carrer ‘Els Hippos’ de la Cia. Zum Zum Teatre, l’espectacle teatral 

de gestos ‘Conservando Memoria’ de la Cia. El Patio Teatro o el 

concert de Xàkara Duet. Seguint les directrius i recomanacions 

de les autoritats sanitàries, les propostes presencials comptaran 

amb un estricte protocol de seguretat davant de la Covid-19. A 

més, caldrà reservar plaça prèviament per a totes les activitats, 

cursos i tallers, siguin de pagament o gratuïts. Les inscripcions 

s’han de fer a través del web municipal.
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La Jonquera es mou

El 21è Concurs Fotogràfi c de l’Albera 
es reinventa

Des de l’any 2012, l’Àrea de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament de La Jonquera i el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà promouen la realització d’una activitat de 
suport educatiu i social amb l’alumnat de l’Escola Josep 
Peñuelas del Rio. A través de la iniciativa ‘Els CRACS’, 
el consistori jonquerenc dona suport gratuït a nens i 
nenes d’entre 6 i 12 anys del municipi i, en especial, 
a aquells amb necessitats educatives i difi cultats 
d’integració. Per tal d’afavorir la participació i fer-ho el 
més fàcil possible per a les famílies, la proposta es porta 
a terme dues tardes a la setmana fora de l’horari escolar 
a l’Escola Josep Peñuelas del Rio. L’objectiu és oferir 
acompanyament a l’alumnat amb la tasca educativa i 
alhora en l’àmbit relacional i social. En aquest sentit, el 
projecte aposta també per implicar les famílies i fer una 
important feina amb elles.

‘Els CRACS’, una iniciativa de suport 
educatiu i social

Després de donar la passada tardor les primeres passes dins 

del món de la dansa contemporània, l’Institut de La Jonquera 

repeteix l’experiència. El centre educatiu s’ha sumat a una nova 

edició del projecte ‘Tots Dansen’, impulsat per la Generalitat de 

Catalunya, el Mercat de les Flors i l’Ajuntament de la Jonquera 

i coordinat pel col·lectiu AGITART.

Com a resultat de la primera edició, els nois i les noies de 4t d’ESO 

van construir un brillant espectacle de dansa contemporània 

titulat ‘Carrers’. Ara és el torn d’una cinquantena d’alumnes de 

3r d’ESO del centre educatiu jonquerenc. Durant els propers 

mesos, els nois i les noies tindran l’oportunitat d’endinsar-se en 

un procés de creació coreogràfi ca compartit amb el professorat 

i artistes professionals, una gran experiència d’aprenentatge i 

de creixement personal. A través del reeixit projecte, el jovent 

veurà reforçat el paper de la dansa com a eina educativa i 

treballarà la transmissió de valors i la creativitat.

L’Institut de La Jonquera torna a 
participar en el projecte ‘Tots Dansen’

L’Ajuntament de La Jonquera, amb el suport de la Secció 
Fotogràfi ca de l’Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca i 
del Paratge Natural de l’Albera, va inaugurar l’exposició virtual 
del 21è Concurs Fotogràfi c de l’Albera. Atesa la difícil situació 
sanitària i respectant les mesures dictades per les autoritats 
sanitàries, el certamen es va reinventar a fi nals del mes de 
gener i va apostar pel món virtual. Únicament, es va fer de 
manera presencial el lliurament de premis a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament sense públic i complint totes les mesures de 
protecció i seguretat.

En total, una trentena de fantàstiques fotografi es van formar part 
de la nova edició del concurs que té com a objectiu promocionar 
la riquesa natural, cultural, patrimonial i paisatgística del 
Paratge Natural de l’Albera. El guanyador del primer premi va 
ser Josep Martínez Miró per la fotografi a ‘Sentinella mineral’. El 
segon lloc va ser per Marga Roqueta Cazorla per l’obra ‘Jo et 
seguiré, però on em portaràs?’. Per últim, la tercera posició va 
ser per Jordi Cabezas Llobet per la imatge ‘Refl exes’.

Sentinella mineral - Josep Martínez Miró

Jo et seguiré, però on em portaràs? - Marga Roqueta Cazorla

Refl exes - Jordi Cabezas Llobet
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La Jonquera es mou

La Policia Local de La Jonquera va organitzar a mitjans del mes 

de febrer un curs sobre tècniques defensives davant d’un atac 

amb arma blanca. Una trentena de policies locals i mossos 

d’esquadra de la zona hi van participar. Durant la formació, que 

va combinar els continguts teòrics i pràctics, es van respectar 

totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats 

sanitàries per minimitzar els riscos enfront de la Covid-19.

Nova formació de la Policia Local de 
La Jonquera

Can Laporta organitza un nou curs 
de català nivell inicial

A fi nals del mes de gener, el Centre Cultural Can Laporta, 

amb el suport del Consorci per a la Normalització 

Lingüística, va posar en marxa un nou curs de llengua 

catalana nivell bàsic 1. En total, 18 veïns i veïnes del 

municipi es van apuntar la nova formació. A causa de 

la situació sanitària derivada de la Covid-19, la primera 

sessió es va impartir presencialment a l’equipament 

municipal, però la resta de sessions del curs es van fer 

telemàticament. La proposta vol facilitar l’aprenentatge 

del català entre les persones nouvingudes del municipi.

26 persones participen en la darrera 
jornada de donació de sang al 
municipi

El passat dilluns 1 

de febrer, el Banc 

de Sang i Teixits i el 

Departament de Salut 

de la Generalitat de 

Catalunya, amb el 

suport de l’Ajuntament 

de La Jonquera, van 

organitzar una nova 

jornada de donació 

de sang al municipi. 

En total, 26 persones es van apropar a la Sala Societat, 

i quatre d’elles ho van fer per primera vegada. En tot 

moment, es va seguir un estricte protocol de seguretat 

i prevenció per garantir el benestar de les persones 

donants i minimitzar els riscos enfront de la Covid-19. 

El Banc de Sang i Teixits i el consistori jonquerenc 

agraeixen la col·laboració dels veïns i les veïnes i 

recorden la importància de donar sang per incrementar 

les reserves dels hospitals.

Foto: Falgués Fotografi a.
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EN DEFENSA DE LA MOBILITAT TRANSFRONTERERA

Al febrer, França va comunicar que tenia previst mantenir els controls 

fronterers a l’Alt Empordà fi ns, almenys, el pròxim divendres 30 d’abril. 

Recentment, Espanya ha anunciat que exigirà una PCR negativa per entrar 

per carretera a l’Estat. Aquestes decisions són un cop molt dur per al 

nostre municipi. Els vincles que els jonquerencs i les jonquerenques tenim 

amb el país francòfon són molt forts i travessen diferents àmbits de la 

nostra vida.

Les relacions econòmiques amb els nostres veïns francesos són molt 

importants per al teixit comercial i productiu de la Jonquera. Bars, 

restaurants, supermercats i comerços del municipi, ja fortament afectats 

per les conseqüències econòmiques de la Covid-19, han de patir també 

els perjudicis econòmics que es deriven del tancament de la frontera. 

Tristament, però, la decisió del Govern francès també ens afecta en l’àmbit 

social i familiar. Són molts els veïns i les veïnes que tenen llaços familiars 

amb França i que des de fa mesos viuen molt dolorosament aquesta 

situació.

Des de Junts per La Jonquera considerem de màxima prioritat restablir la 

lliure circulació i garantir la mobilitat transfronterera. Per això, demanem, 

un cop més, al Govern de l’Estat que promogui converses amb els seus 

homòlegs francesos per posar fi  a aquesta greu situació. Es tracta d’una 

qüestió de supervivència per a molts comerços i persones autònomes de 

La Jonquera i també de tot Catalunya.

- El grup municipal del PSC té per objectiu en aquest moment contribuir 

a la governabilitat de La Jonquera des de l’equip de govern i agraint les 

propostes de l’oposició.

Com socialistes queda molt per fer i des de la nostra perspectiva intentarem 

fer un urbanisme de microcirurgia per millorar el centre vila i la perifèria; 

pensar en els negocis sense oblidar les condicions i la qualitat de vida de 

les persones, el treball en xarxa entre les entitats educatives i les diferents 

administracions, i en l’àmbit de la seguretat ciutadana treballar per la 

col·laboració i coordinació amb totes les forces de seguretat del municipi.

- El grupo municipal del PSC tiene como objetivo contribuir a la 

gobernabilidad de La Jonquera desde el equipo de gobierno y aceptando 

en lo posible las propuestas de los grupos de la oposición.

Como socialistas queda mucho por hacer y nuestro trabajo es colaborar 

desde el equipo de gobierno en hacer un urbanismo de microcirugía para 

mejorar el centro urbano y la periferia; pensar en los negocios sin olvidar 

las condiciones y la calidad de vida de las personas, así como el trabajo 

en red entre los centros educativos y las diferentes administraciones. Sin 

olvidar la seguridad ciudadana mediante la coordinación con todas las 

fuerzas de seguridad del municipio.

Tots els grups polítics del consistori han estat convidats a participar en 

aquesta secció. L’espai corresponent al PSC està en blanc perquè el dia 

de tancament de l’edició de la revista aquest grup no havia presentat el 

seu escrit.

OBRES QUE REBAIXEN EXPECTATIVA D’HOMENATGE 

Evidentment quan li vols posar el nom a una plaça per homenatjar o agrair 

a algú, no tries un aparcament on col·loques a primera línia els contenidors 

de la zona (això donaria per un altre article).

Ens referim a la Plaça Sangtraït. Podia haver sigut un agraïment pel que 

va representar en el seu moment aquest grup, que va portar el nom de 

La Jonquera en positiu a tot arreu i molta gent va posar al mapa el nostre 

poble.

L’última obra segueix l’estil que l’equip de govern ens té acostumats. Ens 

dol, no només que s’hagi convertit la que havia de ser una plaça en un 

pàrquing per homenatjar a Sangtraït, sinó que ni tan sols a la que diuen 

“plaça” no hi hagi cap referència al grup!! Ni placa, de moment.

En comptes de tantes piquetes potser podia haver-hi hagut un monòlit 

d’homenatge, un mural, etc. i ara que ja es tornen a fer actes culturals 

incloure-hi una inauguració o almenys tenir-ho previst per més endavant.

No costava res fer les coses com correspondria per homenatjar al grup 

que ha portat sempre el nom de la nostra vila lligat al seu.

Junts per La Jonquera

ERC

PSC

C’s

Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de La Jonquera
erclajonquera@gmail.com

Grup Municipal de Junts per La Jonquera Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de La Jonquera



El Reportatge

Després de la bona acollida dels primers Pressupostos 
Participatius de la història del municipi, l’Ajuntament de 
la Jonquera impulsa una nova convocatòria. Així doncs, 
durant el 2021, els jonquerencs i les jonquerenques podran 
tornar a decidir el destí de 100.000 euros del pressupost 
municipal de l’exercici del 2022. Novament, el procés 
participatiu constarà de quatre fases. La primera etapa 
consisteix en una recollida telemàtica de propostes veïnals 
amb projectes o actuacions per al futur del municipi. Tot 
seguit, començarà la segona fase on els serveis tècnics 
municipals estudiaran la validesa de totes les propostes 
presentades d’acord amb un seguit de criteris objectius 
prèviament establerts. A continuació, s’organitzarà un 
Fòrum Ciutadà telemàtic, obert a tothom, en què els 
veïns i les veïnes tindran l’oportunitat de seleccionar les 

propostes fi nalistes. Per últim, se celebrarà una votació 
fi nal on tots els jonquerencs i les jonquerenques majors 
de 16 anys empadronats al municipi podran escollir la 
proposta veïnal guanyadora.

En aquest sentit, el projecte guanyador de la primera 
edició va ser la millora de la rotonda de la N-II de la zona 
esportiva. Inicialment, estava previst dur a terme aquesta 
actuació durant el 2020, però l’esclat de la Covid-19 al mes 
de març i les imprevisibles i greus situacions derivades 
van obligar a destinar els 100.000 euros a fer front a la 
pandèmia i posposar l’arranjament de la rotonda de la zona 
esportiva a l’any 2021. Pròximament, començaran aquests 
treballs de millora que suposaran un nou pas endavant en 
l’harmonització del paisatge urbà jonquerenc.

Tret de sortida a la segona edició dels Pressupostos Participatius


