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Editorial

> Corrupció en temps de 
votar
A la passada edició de l’Esquerda vam cons-
tatar que, segons el Llibre Blanc per la Inde-
pendència, el fet que Catalunya esdevingui 
un Estat independent no farà canviar la Jon-
quera en negatiu. Ni tan sols hi haurà grans 
canvis en infraestructures o política fiscal i, 
en tot cas, s’intueix que si hi ha d’haver can-
vis aquests farien que la Jonquera en sortís 
beneficiada. En aquesta edició, però, volem 
anar una mica més enllà. Les circumstàncies 
ens hi obliguen.

Sigui quin sigui el resultat de la consulta 
participativa del 9-N, res tornarà a ser igual. 
Vivim  moments històrics i no ens cansarem 
de deixar-ho per escrit les vegades que faci 
falta. Tothom és conscient que un moviment 
rupturista de la situació actual s’ha posat en 
marxa. Si el 9-N no és la definitiva per trencar 
el model actual de relacions entre Espanya i 
Catalunya, doncs serà en una altra convoca-
tòria, ja sigui un referèndum o unes eleccions 
de caràcter plebiscitari. Qüestió de mesos, 
però no pas d’anys.

Mentrestant, aquests dies hem viscut amb 
cansament les notícies que cada dia ens des-
cobreixen casos de corrupció més descarats. 
Ja no importen els colors polítics, allò que 
veritablement hem detectat els ciutadans és 
que uns i altres devien aprendre a la mateixa 
escola que en el tema de la corrupció el més 
important és participar-hi. Això sí, en alguns 
casos és corrupció descarada, sorneguera i 
en altres més matisada, més subliminal.
I la Jonquera? Ha estat víctima directa de tota 
aquesta situació de corrupteles? Ben mirat, 

els successius Governs de l’Estat espanyol, 
encapaçalats i alternats per PP i PSOE, sem-
pre han prioritzat inversions atenent als seus 
interessos electorals i territorials. Han cas-
tigat a consciència les inversions del famós 
corredor mediterrani, del qual en forma part la 
Jonquera. El resultat és conegut per tothom: 
pals a les rodes a l’Espanya productiva per 
tenir contenta l’Espanya subsidiada. Potser 
d’això no se’n diu corrupció, però els efec-
tes, a la pràctica i en l’ètica, són de greuge, 
menysteniment i d’impotència.

Perquè mentre els jonquerencs hem de cir-
cular per una carretera saturada de trànsit i 
accidents, al centre d’Espanya s’inverteix en 
construir autovies amb una finalitat electora-
lista. Perquè mentre els jonquerencs veiem 
passar de llarg el tren, a la província d’Hosca, 
per posar un exemple que ja vam documen-
tar a l’Esquerda núm. 136, hi ha poblacions 
de 1.500 habitants que tenen la seva parada 
de tren d’alta velocitat.  I finalment, per no fer 
una llista massa llarga, hem de veure com 
cada dia el Govern espanyol recapta 500.000 
euros en impostos especials al nostre poble 
però després triga 3.285 dies (9 anys) per fer 
les obres d’una travessia urbana de menys 
de 4 quilòmetres. Són greuges objectius, 
documentats, però si d’això no en podem dir 
corrupció, quin nom li posem? 

1 de novembre de 2014
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El director del Servei Català de Trànsit (SCT), 
Joan Josep Isern, i l’alcaldessa de la Jonque-
ra, Sònia Martínez, han signat aquest dijous 
el conveni per a l’elaboració conjunta del 
Pla Local de Seguretat Viària, un pla que el 
Govern vol desplegar a tots els municipis de 
menys de 20.000 habitants i que té per objec-
tiu millorar la seguretat viària i, en la mesura 
del possible, reduir el nombre de víctimes 
mortals per accidents. La Jonquera, municipi 
marcat pel pas de l’N-II i l’AP-7 pel seu terme 
municipal i pels enllaços d’aquestes vies per 
entrar a la localitat, va tenir entre el període 
2010-2013 entre 2 i 6 víctimes mortals l’any 

> La Jonquera i el SCT treballen per 
reduir la sinistralitat al municipi

•  L’Ajuntament ha informat de millores al pavelló municipal 
d’esports © Arxiu Infojonquera.cat

• A l’esquerra Juanjo Isern Director del Servei Català del Trànsit, 
i a la dreta Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, signant el 
conveni per l’elaboració del Pla Local de Seguretat Viària de la 
Jonquera © Ajuntament de la Jonquera 

a les carreteres i una taxa d’accidents de 0,6 
per 1.000 habitants. 

> Millores al pavelló
El mes d’agost es va fer una renovació de 
tot el sistema d’aigua sanitària del pavelló 
municipal i s’ha adaptat tota la instal·lació 
d’ACS i AFS a la normativa actual i per tant 
se n’ha millorat la salubritat. Les obres de 
les instal·lacions estaven pressupostades 
en 60.400 € i finalment el Grup Aiterm SL les 
ha executades per 50.500, segons dades fa-
cilitades pel mateix Ajuntament.

> Exhibició de banderes estelades i espanyo-
les amb la vista posada al 9-N

• L’antiga casa-quarter de la Guàrdia Civil a l’avinguda Pau Casals de la Jonquera. A la zona duana una pancarta en favor de la independència i una estelada al terrat de l’edifici. (Infojonquera.cat)

Aquest mes d’octubre hem vist com a la Jon-
quera s’han penjat en molts balcons bande-
res estelades i espanyoles. La proximitat del 
9-N ha activat una competició de banderes 
en la qual els participants procuren situar-
les en llocs ben visibles.
A mitjans d’octubre a l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil hi van aparèixer dues grans 
banderes espanyoles a la façana. Una de 
les banderes ocupa tot el llarg d’amplada 
del balcó principal i, per la part del darrere 
del balcó, ja dins l’habitatge abandonat i en 
estat de ruïnes des de fa quatre anys, s’hi ha 

posat una bandera més petita en format ver-
tical. Dins els carrers de la Jonquera també 
han proliferat les banderes i les pancartes 
convidant a votar per l’opció Sí/Sí, formant 
part de la campanya “Ara és l’hora”.
La convivència de les banderes, però, és un 
fet en els balcons i carrers, però també a les 
botigues. A la pràctica és tal la convivència 
que moltes de les botigues estan venent una 
i altra bandera i les tenen exposades en els 
aparadors conjuntament. L’una al costat de 
l’altra i generant negoci.

• La “guerra” de banderes també genera negoci i la demanda ha 
activat les vendes a botigues de la vila (Infojonquera.cat)
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• Lluïsa Santos amb la placa © El Punt Avui - T.SOLER 

> Premi a la feina de la 
policia local 
La policia local de la Jonquera va rebre 
una placa de la prefectura superior de la 
Policía Nacional en reconeixement a la 
seva col·laboració en matèria de seguretat. 
La placa la va recollir la caporal cap de la 
policia local, Lluïsa Santos, en els actes a 
Barcelona amb motiu de la festa patronal de 
la Policía Nacional. Lluïsa Santos, que co-
manda un cos de 14 agents, ja va rebre el 
reconeixement de la Guàrdia Civil el 2011 i 
aquest la medalla de plata del cos local pels 
seus 25 anys de servei.

> Felip López és re-
conegut amb la Creu 
Blanca 

Dilluns 6 d’octubre 
de 2014, dins els 
actes de la festa 
patronal de la po-
licia nacional ce-
lebrats a l’auditori 
de Barcelona, el 
jonquerenc Felip 
López Rodriguez 
va ser condecorat 
amb la creu blan-

ca al mèrit civil, distinció que s’otorga a per-
sones que no pertanyen a cap cos policial, 
però destaquen per la seva col·laboració 
amb ells.

Més de 800 alcaldes catalans, entre els quals 
l’alcaldessa de la Jonquera Sònia Martínez, 
van entregar aquest mes d’octubre al presi-
dent Mas els certificats dels acords de ple 
en suport a la consulta del 9 de novembre 
promoguts per l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència. Els alcaldes representen el 96% 
dels municipis catalans. En total van ser 920 
els Ajuntaments que fins llavors havien votat 
a favor del 9-N.

> Entrega al President el certificat de l’acord de 
Ple en suport a la consulta

• Els alcaldes de l’Alt Empordà en una fotografia de grup al pati 
dels tarongers del Palau de la Generalitat

Les ordenances fiscals per l’any 2015 no 
es van poder aprovar en el Ple del mes 
d’octubre. Amb l’absència del regidor del PP, 
el ple va tenir lloc en una situació d’empat, 
amb quatre regidors de l’equip de govern, 
que encapçala Sònia Martínez (CiU), i qua-
tre regidors d’ERC, a l’oposició, ja que a més 
hi havia un regidor absent per a cada grup. 
ERC es va abstenir i el govern no va tenir la 
majoria absoluta per aprovar les ordenances 
fiscals. El punt de discrepància va ser l’impost 
de béns immobles (IBI). El govern proposava 
una rebaixa d’un 12%, per compensar els 
augments dels últims anys (i el d’enguany, 
que serà d’un 10%), uns augments que vé-
nen imposats per l’Estat, perquè els valors 
cadastrals del municipi fa més de dinou anys 
que no s’han actualitzat. El portaveu d’ERC, 
Jaume Ricart, va explicar que estan a favor 
d’una rebaixa de l’IBI, però es va abstenir 
perquè no tenen prou elements per saber si 

s’hauria pogut aplicar una rebaixa més im-
portant i real. La proposta de deixar-ho sobre 
la taula i negociar-ho va ser rebutjada i per 
tant, sense aprovació, quedaran vigents les 
ordenances anteriors. Sònia Martínez explicà 
per la seva banda que li sap greu, perquè la 
proposta del govern hauria permès un estalvi 
per als ciutadans que no serà possible. ERC 
vol demanar els pròxims dies una reunió amb 
el govern per tornar-ne a parlar.

> Bloquejades en el darrer Ple les 
ordenances fiscals de 2015

• Una imatge del Ple municipal del passat mes de setembre
© Josep Ribas - Falgués Fotografia 
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Carrer Nord, 22
Tel. (00.34) 972 55 44 36
17700 LA JONQUERA
www.aduanerallorente.com

Un dels punts que es va debatre en el ple 
del mes d’octubre, celebrat el dimecres 29 
d’octubre, va ser l’aprovació inicial del re-
glament regulador del cronista oficial de la 
vila de la Jonquera. Sònia Martínez explica-
va que la creació de la figura d’un cronista 
oficial era un tema pendent; tindrà la fun-
ció d’elaborar memòries anuals de la vila i 
treballs destinats a divulgar i promoure la 
història de la Jonquera. L’Ajuntament tindrà 
la possibilitat de publicar i difondre aquest 
material. El reglament va ser aprovat per 
unanimitat (8 vots a favor) i permetrà definir 

> L’Ajuntament crea la figura del 
“cronista” oficial del poble

el marc d’actuació d’aquest cronista (assis-
tència a actes públics, accés als arxius i do-
cumentació municipal, etc.).
A partir d’ara es faran propostes per esco-
llir la persona que haurà d’ocupar el càrrec 
i s’haurà d’aprovar la seva designació per 
majoria absoluta dels regidors. Segons ex-
plicava l’alcaldessa, el cronista no cobrarà 
cap sou per exercir aquesta funció i només 
es preveu que pugui cobrar les despeses 
eventuals necessàries per dur a terme la 
seva activitat.

• Fira d’artesania celebrada al carrer Major de la Jonquera el diumenge 19 d’octubre. El cronista haurà de realitzar articles i cròniques amb 
segell d’oficial sobre els esdeveniments que es desenvolupin a la vila. (Josep Ribas)

> Nike amplia i renova 
la seva botiga Outlet a 
Gran Jonquera 
La marca esportiva Nike ha reobert la seva 
botiga outlet de Gran Jonquera estrenant el 
mes d’octubre amb èxit de vendes i afluència. 
La nova Nike Factory Store compta amb un 
local de més de 1.000 m2 i ofereix productes 
Nike d’alt rendiment per a home, dona i nens 
a preus assequibles.
Els clients poden gaudir d’una experiència 
de compra premium en un entorn que la mar-
ca denomina ‘concepte 2.1’; la seva última 
aposta en mobiliari i col·locació de producte. 
També incorpora el servei de compra online 
a través d’un dispositiu instal·lat a la mateixa 
botiga.
Nike Factory Store de Gran Jonquera es con-
verteix d’aquesta manera en la primera bo-
tiga a l’Estat espanyol que presenta aquest 
nou Store Concept i, alhora, en la primera i 
única botiga outlet de la marca a la provín-
cia de Girona. Amb aquesta reobertura, Gran 
Jonquera Outlet & Shopping reforça la seva 
oferta en moda esportiva després de la inau-
guració, el passat mes de juliol, de la multi-
marca Décimas, també instal·lada al primer 
pis del centre comercial.

• Nike amplia i renova la seva botiga al Gran Jonquera
© Infojonquera.cat 
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>  Reivindicació dels Països Catalans 
a la trobada del coll de Manrella
“Hem de tornar a parlar dels Països Ca-
talans, i si no ho fan els partits polítics, 
fem-ho des de les entitats”, va dir Josep 
Lluís Fernández, un dels responsables de 
la comissió d’actes Lluís Companys. La 36a 
Trobada del Coll de Manrella va homenatjar, 
diumenge 19 d’octubre, la figura del presi-
dent afusellat i havia convidat a participar-hi, 
a més de l’exsenador empordanès Narcís 
Oliveres, una representant de Catalunya 
Nord, l’activista Daniela Grau, i el docent 
Jaume Sastre, defensor del català a les 
escoles de les illes Balears. Tots tres van 
reclamar fermesa als representants polítics 
i a la societat per tirar endavant el procés 
sobiranista. Des dels seus territoris, Grau 

• L’Orfeó Jonquerenc davant la Creu de Terme, amb la benedicció del Padró © Orfeó Jonquerenc

i Sastre, admetent ritmes i contextos dife-
rents, van destacar la necessitat d’un estat 
català i van donar suport al procés que viu 
Catalunya.
El guardó Memorial Coll de Manrella va ser 
entregat a Aureli Argemí.
En l’acte d’ahir al coll de Manrella –que va 
conduir l’historiador Enric Pujol, confiant que 
aquesta edició havia de ser l’última en una 
Catalunya depenent de l’Estat espanyol–, 
també hi van intervenir els alcaldes dels mu-
nicipis de la zona: la Vajol, Agullana, i Mo-
rellàs-les Illes (a l’altra banda de l’Albera). 
Alcaldes i entitats van fer les ofrenes florals 
a Companys al peu del monument on tres 
nens havien encès la flama de la llibertat.

> Una web de porno-
grafia francesa fa ús 
del nom “Jonquera”
“Www.Jonquera.fr”,  aquest és el nom 
i adreça de domini d’una web de temàtica 
clarament sexual que es fa servir per emetre 
continguts com ara vídeos de pornografia. 
En el web s’hi poden veure, previ pagament, 
vídeos de pornografia, webcams que supo-
sadament emeten en directe des dels prostí-
buls de la Jonquera, Agullana i Capmany, fo-
tografies i altres continguts similars. A més, 
dóna per suposat que els prostíbuls Dallas i 
Madams  estan situats a la Jonquera. També 
torna a insistir a la seva pàgina d’inici que 
el “Paradise” és el club més gran d’Europa.
La web està activa des de l’any 2011 i tal 
com està publicada semblaria que es tracta 
d’una iniciativa dels prostíbuls de l’àrea nord 
de l’Alt Empordà. No és la primera vegada 
que a França ja s’identifica directament el 
nom de la Jonquera amb el món de la pros-
titució, però sí que és la primera vegada que 
ho fa vinculant directament el nom del poble 
amb els continguts sexuals i pornogràfics.

• Una web de pornografia francesa fa ús del nom “Jonquera”
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> Pressupost a la baixa per al desdo-
blament del tram nord de l’N-II 
El govern de l’Estat espanyol preveu inver-
tir l’any que ve 53,341 milions d’euros a les 
comarques gironines. La major part de les 
inversions van destinades a infraestruc-
tures i en aquest sentit les obres de l’N-II 
s’emporten 15,87 milions d’euros, un terç 
dels diners que l’executiu del PP preveu in-
vertir a la demarcació.
El gruix d’aquestes inversions anirà a parar 
als trams del sud de l’N-II: trams Sils-Caldes 
i Maçanet-Sils. 
A les partides per al sud de l’N-II s’hi han 
de sumar els 5,24 milions d’euros d’inversió 
per a obres i projectes a l’N-II al nord de la 

demarcació. 
Els pressupostos generals de l’Estat consig-
nen partides que han de servir per duplicar 
la calçada de l’N-II als quatre trams des 
d’Orriols fins a la Jonquera, i construir les 
dues variants previstes a Bàscara i a Pont 
de Molins. Aquí, les aportacions per al 2015 
s’estenen des dels 100.000 euros (variant 
de Pont de Molins) fins al milió d’euros (del 
tram Orriols-Bàscara). Les aportacions glo-
bals que s’han consignat per a l’N-II són més 
baixes que les d’aquest 2014. En concret, 
un 16,78% menys, passant dels 19,07 mi-
lions d’euros als 15,87 pressupostats.

• Tram de l’N-II a la Jonquera, desdoblat parcialment per trams no continuats. Les obres per un desdoblament definitiu hauran d’esperar uns 
quants anys per manca de partides pressupostàries. (Infojonquera.cat)

> Actuació de l’Orfeó 
Jonquerenc al Concert 
“Cantem en Llibertat” 
a Banyoles
El diumenge 12 d’octubre, a Banyoles, s’hi 
va celebrar la darrera edició del concert 
“Cantem en Llibertat” estrenat a la Jonquera 
el dia 1 de juny, i presentat també a l’Auditori 
de Girona el dia 22 del mateix mes, sempre 
amb la participació de l’Orfeó Jonquerenc.

• Imatge del Concert a Banyoles

> Exposició “El Romà-
nic a l’Albera”
El Grup d’Art i Treball de la Jonquera, 
GAT, va inaugurar la tarda de divendres 
24 d’octubre, l’exposició de fotografies “El 
Romànic a l’Albera”. Aquesta proposta cul-
tural cal emmarcar-la en el marc del 32è 
aniversari d’aquesta entitat. L’exposició es 
pogué veure del 24 d’octubre al 2 de novem-
bre als Porxos de Can Laporta. Es podia vi-
sitar la mostra els dies feiners de 18 a 20 h, i 
dissabtes i festius d’11 a 14 h i de 18 a 20 h.

• Ermita romànica de Sant Julià dels Torts, al terme municipal de 
la Jonquera (Infojonquera.cat)
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25/09/2014

La Guàrdia Civil va intervenir a finals de se-
tembre 92 quilos de marihuana en un vehicle 
a la Jonquera. Els agents van interceptar un 
vehicle amb 25,8 quilos de marihuana i el 
conductor, de 56 anys, va quedar detingut.
El vehicle, de matrícula espanyola i ocupat pel 
conductor i únic ocupant, circulava en direc-
ció França. En ser inspeccionat, els agents hi 
van trobar diverses bosses envasades al buit. 
L’home, de nacionalitat espanyola, va quedar 
detingut. 

02/10/2014

La policia espanyola va desmantellar un 
laboratori de la Jonquera des d’on manipula-
ven droga per traficar. Una patrulla d’agents 
que circulava pel municipi va veure un home 
que, en veure’ls va fer un moviment esquiu 
i es va introduir al portal d’un bloc de pisos. 
Per aquesta actitud sospitosa, els agents 
el van identificar i escorcollar. Li van trobar 
3,90 grams d’heroïna, 3,8 grams de cocaïna 
i tres telèfon mòbils. El seu nom estava en 
una de les bústies i tenia un mecanisme amb 
una politja que servia per pujar i baixar droga. 
Amb aquests indicis, van obtenir una ordre 
d’entrada i registre del pis, on van localitzar 
el laboratori.
Dins el pis hi van localitzar la cocaïna i 
l’heroïna, 600 grams d’haixix, dues balances 
de precisió, embolcalls de plàstic, substàn-
cies per tallar la droga i 1.210 euros en efec-
tiu. El detingut, de nacionalitat marroquí i 28 
anys d’edat, va ingressar a presó comunica-
da i sense fiança. 

04/10/2014 

Els Mossos d’Esquadra van detenir un ca-
mioner begut que conduïa fent ziga-zagues 

per l’autopista AP-7. L’home, un romanès 
de 31 anys, portava una quantitat tan gran 
d’alcohol a dins el cos que, quan li van fer la 
prova d’alcoholèmia, va superar fins a set ve-
gades el límit permès. Els mossos el van atu-
rar entre Figueres i la Jonquera, després de 
rebre la trucada de diversos conductors i de 
comprovar ells mateixos, des del cotxe patru-
lla estant, com el tràiler anava constantment 
d’un carril a l’altre de l’autopista. 
Els mossos també van detenir diumenge un 
jove francès que va agafar el volant begut i 
va provocar un accident a la Jonquera. El noi, 
que té 30 anys i viu a Laroque-des-Alberes va 
xocar per darrere amb un altre cotxe al quilò-
metre 774,5 de l’N-II.
Sortosament, cap ocupant dels dos cotxes 

> Relació de successos del mes 
d’octubre

va resultar ferit. Quan els mossos van arribar 
a lloc per l’atestat, però, van veure com el 
jove francès presentava símptomes evidents 
d’haver agafat el volant borratxo. Per això, li 
van fer la prova d’alcoholèmia, que va donar 
0,92 mg/l, triplicant amb escreix el límit màxim 
permès (que en aquest cas era de 0,25 mg/l).
El noi va passar a disposició judicial a Figue-
res. Després de prendre-li declaració, el jutge 
també el va deixar en llibertat.

07/10/2014

Agents del CNP van detenir dos homes de 
nacionalitat romanesa que transportaven 
més de quatre quilos de marihuana a la seva 
furgoneta, al Portús. La detenció es va pro-

• A mitjans setembre un camió va rebentar el dipòsit de gasoil davant el prostíbul “Paradise” (Infojonquera.cat)

Oficina 0191
Av. Miquel Mateu i Plà, 6
17700 LA JONQUERA
Tel.: 972 55 70 00
Fax: 972 55 59 19
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duir el 7 d’octubre, durant un dispositiu po-
licial rutinari a l’N-II. Els policies van aturar 
un vehicle amb dos ocupants, que havien in-
tentat evitar el control policial desviant-se per 
una sortida. Un cop aturats, els agents van 
inspeccionar el vehicle. Dins, van localitzar 
cinc bosses de plàstic amb marihuana que 
tenien un pes total de 4,2 quilos. Les bosses 
estaven amagades sota una gran quantitat de 
material d’obra de construcció i en un altell 
del sostre de la furgoneta. Es tracta de dos 
ciutadans d’origen romanès de 40 i 33 anys, 
que van quedar detinguts per un delicte de 
tràfic de drogues. Així mateix, la Policía Na-
cional els va intervenir 862 euros en efectiu.
Els detinguts van passar a disposició del jutjat 
d’instrucció de guàrdia de Figueres, així com 
la droga comissada. Un cop van declarar da-
vant del jutge, els dos detinguts van quedar 
en llibertat amb càrrecs.

11/10/2014

Fatídic accident de trànsit en el tram de l’AP-7 
del Portús. Una dona de nacionalitat francesa 
que anava d’acompanyant en un automòbil 
va morir en una col·lisió entre el cotxe en què 
anava i un camió. El xoc va tenir lloc al matí, 
al quilòmetre 0,5. Els dos vehicles implicats 
en la topada circulaven per l’autopista en sen-
tit sud quan, per causes que es desconeixen, 
el turisme va impactar contra la part del darre-
re del camió, que transportava peces de re-
canvi per a automòbils. Com a conseqüència 
de la col·lisió per encalç, la dona va perdre la 
vida. El conductor del cotxe amb qui anava va 
resultar ferit de caràcter greu i va haver de ser 
traslladat a l’hospital de Perpinyà, mentre que 
el xòfer del vehicle pesant en va sortir il·lès.
En les tasques de gestió de l’accident hi van 
intervenir 5 patrulles dels Mossos d’Esquadra, 

4 dotacions dels bombers i una ambulància 
del SEM. Inicialment els efectius de la unitat 
de trànsit dels Mossos van tallar totalment 
l’AP-7 en direcció a Barcelona. En aquella 
zona, la via té dos carrils per sentit. Aquesta 
situació va comportar 7 km de cues a l’AP-9, 
de tal manera que es van veure afectats els 
vehicles que circulaven en direcció sud i que 
estaven a punt d’entrar a l’AP-7.

14/10/2014

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 14 
d’octubre dues noies de 25 anys que porta-
ven 70 quilos d’haixix al vehicle. Les acusa-
des tenien el propòsit de traslladar la mer-

caderia a l’Estat francès. Van ser aturades 
en un control que els agents van establir al 
quilòmetre 776,7 de l’N-II. Entre el maleter i el 
seient del darrere hi havia 16 saques de plàs-
tic, que contenien la droga. Les arrestades 
van passar l’endemà a disposició del jutjat de 
guàrdia de Figueres, que va decretar el seu 
ingrés provisional a la presó.

16/10/2014 

Assalt en una bar de la Jonquera. Uns indivi-
dus van buidar la caixa registradora i van es-
botzar les dues màquines escurabutxaques 
del local i van fugir ràpidament per no ser 
interceptats. Els Mossos d’Esquadra investi-

> Relació de successos • Octubre

• Un camió avariat a la sortida del polígon Mas Morató i part de la carretera N-II aquest mes d’octubre (Infojonquera.cat)
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• La col·lisió es va produir entre un automòbil amb placa de matrícula francesa i un camió que transportava recanvis per a cotxes al punt 
quilomètric 0,5 de l’autopista - Foto: JORDI RIBOT (ICONNA) 

> Relació de successos • Octubre

guen els fets i de moment, no hi ha detinguts.
El succés es va produir la matinada del 16 
d’octubre, al voltant d’un quart de tres va sal-
tar l’alarma del supermercat El Sol, ja que el 
bar on també s’hi ven tabac, es troba dins les 
seves instal·lacions. Fins al lloc s’hi va des-
plaçar una patrulla dels Mossos d’Esquadra 
i també una de la policia espanyola a la Jon-
quera.
En arribar-hi, però, ja no hi havia els autors 
de l’assalt però es van trobar que hi havia la 
porta de l’establiment comercial forçada i dins 
del bar, les dues màquines escurabutxaques 
destrossades a cops.
Els lladres es van emportar els diners que hi 
havia a dins -la quantitat encara no ha tras-
cendit- i també la recaptació de la caixa regis-
tradora. L’actuació dels delinqüents va durar 
poc més de cinc minuts. La policia científica 
dels Mossos es va desplaçar al lloc del roba-
tori per buscar proves i localitzar els autors.
Sortosament, al local i la zona hi ha moltes 
càmeres de videovigilància i s’espera poder 
identificar els lladres. En aquest local hi van 
entrar a robar l’estiu passat i amb el mateix 
modus operandi. Les imatges van captar dos 
lladres a dins i un altre home a fora que els va 
ajudar a fugir amb un cotxe.

31/10/2014

Un home francès de 58 anys, de nom Driss, 
va morir al vespre en ser atropellat per un 
cotxe quan creuava la carretera N-II al quilò-
metre 775, on hi ha la gasolinera BP. La víc-
tima viatjava en un cotxe amb un altre home 
i circulaven en direcció sud perquè anaven a 
agafar un avió. Es van aturar a la Jonquera 
per posar benzina al vehicle a l’estació BP de 
la Jonquera. Després d’haver posat carbu-
rant, els dos homes van baixar del cotxe i van 

travessar la carretera N-II per anar a la botiga 
de l’estació BP que hi ha a l’altre costat a fer 
unes compres.
Mentre travessaven, un cotxe que circulava 
en sentit sud va envestir l’home que anava 
un xic més endavant. La víctima va quedar 
ferida de gravetat i els facultatius del SEM el 
van anar a atendre in situ i el van traslladar 
en ambulància, però finalment l’home va mo-
rir de resultes de la gravetat de les ferides.

Un tram fosc

Els Mossos es van encarregar de l’atestat 
sobre les circumstàncies del sinistre. Tot 
apunta que el conductor que el va atropellar, 

que aparentment circulava a una velocitat 
adequada, no va tenir temps de veure els dos 
vianants, que travessaven la carretera per un 
punt on no hi ha pas de vianants i hi ha molt 
poca il·luminació.

L’enllumenat d’aquest sector és insuficient a 
causa de les retallades per estalviar que va 
aplicar l’Ajuntament, que s’ha hagut de fer 
càrrec de l’enllumenat tot i tractar-se d’una 
via de titularitat estatal. Ara s’està negociant 
que sigui Foment qui posi més punts de llum 
en aquest tram, però el Ministeri, ara per ara, 
no hi accedeix. 
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> Cau la sinistralitat a l’N-II 
des de la prohibició de pas-
sar camions
La sinistralitat viària de Girona, 
sobretot la més greu i mortal, 
s’ha concentrat històricament 
a l’N-II. Fa dos anys, per exem-
ple, s´hi van registrar 17 víctimes 
mortals, però durant el darrer any 
–des que es va prohibir el pas 
de camions d´alt tonatge entre 
Maçanet i la Jonquera– només 
n´hi ha hagut una. Els accidents 
–sobretot els de camions– s´han 
traslladat a l´AP-7, tot i que són 
menys greus.

Les restriccions de pas de ca-
mions a l’N-II entre Maçanet de 
la Selva i la Jonquera són una 

realitat des del 19 d’abril de l’any 
passat, i això ha provocat una 
redistribució de la sinistralitat a 
les comarques de Girona. Si fins 
llavors la Nacional era un dels 
punts negres de la província, 
un any després s’ha pogut com-
provar que, al llarg d’aquests 81 
quilòmetres, s’ha vist reduït en 
un 20,1% el nombre d’accidents 
amb víctimes, segons dades del 
Servei Català de Trànsit (SCT). 
La mesura, doncs, ha provocat 
que l’accidentalitat s’hagi vist in-
crementada a l’autopista, però no 
pas la gravetat de les víctimes. 

• Accident a l’AP7 a prop dela sortida del peatge sud de la Jonquera, dins terme 
municipal Agullana (Arxiu Juliol 2012 Infojonquera.cat) 

> Bona acollida dels ‘Es-
ports en la Catalunya inde-
pendent’ a Can Laporta
El 30 d’octubre el Porxo de Can 
Laporta va ser l’escenari de la 
xerrada ‘Esports en la Catalunya 
independent’, organitzada per 
l’ANC de la Jonquera. L’acte va 
comptar amb la participació de 
Sergi Blázquez, vicepresident 
de la Plataforma ProSeleccions 
Esportives Catalanes, i va tenir 
una bona acollida entre el públic 
local, que va plantejar a Blázquez 
diverses qüestions sobre el futur 
del món de l’esport quan Catalu-
nya esdevingui independent, com 
ara els atacs que pateixen els 
clubs catalans per l’intent de pro-
fessionalitzar l’esport base, que a 

la Jonquera compta amb molt de 
pes. Es va recordar que l’Estat 
espanyol és, al costat de l’italià, 
un dels pocs països del món en 
què els esportistes estan obligats 
a assistir a les convocatòries de 
les seleccions, sota pena de dos 
anys d’inhabilitació en cas de 
negar-s’hi a jugar.
La xerrada ‘Esports en la Cata-
lunya independent’ s’ha emmar-
cat dins del cicle ‘Ara és l’hora’, 
que ha engegat l’ANC de la 
Jonquera i va comptar amb la 
presència d’algun representant 
de la majoria de les entitats es-
portives de la vila.

• Bona acollida de la xerrada ‘Esports en la Catalunya independent’ a Can Laporta
© Josep Ribas - Falgués Fotografia 
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• Imatges de l’acte celebrat a la 29a Trobada de Panissars © Josep Ribas - Falgués Fotografia 

> Observatori de l’empadronament per nacionalitats a 
la Jonquera. Evolució de 2001 a 2014

Any  
2001
2003
2007
2009
2013
2014

França
55
108
87
79
28
40

Marroc
88
205
302
351
467
495

Equador
81
149
142
156
84
68

Espanya
2.391
2.328
2.053
2.043
2.052
2.136

2013
Altres col·lectius amb representants superiors als 10 membres: Bul-
gària 17, Cuba 23, Polònia 10, Portugal 23, Senegal 12 i Xina 10. 
En total, el 2013, hi havia representades 42 nacionalitats, algunes 
amb només un sol representant.

Colòmbia
50
67
60
74
58
36

Romania 
0
36
54
64
67
97

Argentina
6
29
26
24
13
10

Rep. Dom.
9
20
62
73
95
77

Bolivia
0
0
37
44
31
30

Brasil
10
19
56
76
53
42

Hondures
10
24
40
35
30
36

> Un octubre molt actiu en activitats al Casal 
de l’Avi de la Jonquera
Nou viatge del Casal de l’Avi de la Jonquera, 
en aquest cas a les Rias Altas de Galícia.
Va ser entre el 24 de setembre i l’1 d’octubre, 
dates habituals del viatge que cada any 
s’organitza des de l’entitat per a la tardor. En 
aquesta ocasió van ser un grup de  60  per-
sones que van visitar A Coruña, Finisterre, 
Muros, Muxia, Camariñas, Lugo, Costa da 
Morte, Ribadeo, Sada, Pontedeume, Betan-
zos i Santiago de Compostela. 
El dia de l’excursió  a Camariñas  (localitat 
famosa pels seus treballs en puntes de coixí 
) també es va visitar el castell de la locali-
tat de Vimianzo, famós  per les “palilleras” 
(puntaires). El temps els va acompanyar en 
tot el viatge.

Un octubre molt actiu en activitats per als 
associats del Casal de l’Avi. Si abans infor-
màvem del seu viatge a les Ries Altes de 
Galícia ara ho fem per dues activitats més. 
D’una banda el 9 d’octubre es va celebrar  la 
VIIª Trobada d’entitats de la Gent Gran de 
l’Alt Empordà a Vilafant. Hi va participar el 
casal de la Jonquera amb una sortida amb 
autobús facilitada per l’Ajuntament de la 
Jonquera.
Finalment cal esmentar que el passat 19 

d’octubre es va celebrar al Restaurant Arti-
gas de la Jonquera la VII Festa de les Noces 
d’or, amb homenatges als matrimonis de 
Joan Mundet Pujol i Rosa Maria Guardiola 
Abel, de Capmany; Silvestre Franco Her-
nández Hernández i Pilar Compte Roig, de 
Figueres; i Josep Ferrarons Buxeda i Trini-
dad Baño Bascuñana, de la Jonquera. Com 
és habitual previ al dinar hi va haver una 

Missa a l’Església Parroquial i una xerrada 
a càrrec del President del Casal i l’Alcalde 
de la Jonquera en funcions,  Joan Bella, i el 
Sots President de Casal.
Seguidament es va fer entrega als homena-
tjats d’unes plaques commemoratives i uns 
rams de flors. 

2014
Altres col·lectius amb representants superiors als 10 membres: 
Argèlia 10, Bulgària 20, Cuba 19, Portugal 17 i Senegal 11.
En total, el 2014, hi ha representades 40 nacionalitats, algunes 
amb només un sol representant com Israel, Hongria o Etiòpia.
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> Agullana obrirà al febrer un centre 
d’interpretació de l’exili cultural català
Agullana estrenarà el febrer del 2015 un 
centre d’interpretació sobre l’exili cultural 
català, vinculat al Museu de l’Exili (Mume) 
de la Jonquera. L’Ajuntament i el museu 
van signar el 24 d’octubre un conveni de 
col·laboració per tirar endavant un projecte 
que vol valorar el llegat de l’exili republicà 
entre el gener i el febrer del 1939.

Segons va explicar l’historiador Enric Pujol, 
encarregat del projecte, la idea va sorgir 
el 2009, poc després de la inauguració del 
Mume, però fins ara no hi ha hagut finança-
ment per poder-la fer realitat.

•  D’esquerra a dreta, Enric Pujol, Alfons Quera, Sònia Martínez i Jordi Font, en la signatura del conveni. Després de la signatura se’ls va fer una fotografia a la façana del MUME (Falgués Fotografia)

El centre ocuparà un espai de 70 metres 
quadrats al centre d’Agullana, en un edifici 
al costat de l’església on ara ja hi ha una 
exposició a la planta baixa. L’espai es di-
vidirà en cinc àmbits. Hi haurà un espai de 
presentació i un altre per explicar l’exili en 
general. I també hi haurà espais especial-
ment dedicats a les ciències i el pensament, 
a les arts i les lletres i a l’educació. A més, 
s’hi podrà veure un documental en què ex-
perts com Josep-Maria Terricabras, Josep 
Maria Figueres o Salomó Marquès parlen 
de figures clau de la cultura catalana que es 
van haver d’exiliar, com per exemple Josep 
Pallach, Josep Trueta, Pau Casals, Carles 

Rahola o Ferrater Móra.

L’alcalde d’Agullana, Alfons Quera, va des-
tacar que “es vol valorar el patrimoni històric 
del municipi”, i va recordar que al terme 
d’Agullana hi ha el coll de Manrella i el Mas 
Perxés, llocs clau de l’exili republicà.

L’alcaldessa de la Jonquera i presidenta del 
Mume, Sònia Martínez, va dir que el centre 
completa “el relat històric”. I el director del 
museu, Jordi Font, va explicar el conveni de 
col·laboració. 
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El primer web d’informació i turisme 100% jonquera!

PATRIMONI - PARATGES - TRADICIONS - GUIA COMPLETA D’HOSTALERIA I COMERÇ

Ajuda’ns a difondre aquest espai i enllaçeu-nos des del vostre web

www.lajonquera.info
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> El runner del CEJ 
Sergio Crespo va parti-
cipar a la trail Comtes i 
Abats
El de setmana del 18 i 19 d’octubre el run-
ner del CEJ Sergio Crespo Aibar va ser a 
Sant Joan de les Abadesses per participar 
a la trail Comtes i Abats, de 65 km. de trail 
running, gran cursa arribant el 19è amb un 
temps de 8 hores i 38 minuts.

• El runner del CEJ Sergio Crespo, en una imatge d’arxiu al Salt 
del Fitó, va participar a la trail Comtes i Abats
© Infojonquera.cat 

• Els integrants de l’equip del CEJ que van participar a l’Oncotrail 
2014 

> El CEJ participa a l’Oncotrail 2014 i 
la Maratrail Catalana

Fins a 51 equips dels 55 Oncotrail 2014 
van arribar a la meta a Palafrugell. Entre 
aquests el CEJ. Els 55 equips formats per 
6 corredors que van sortir de Palafrugell el 
dissabte 4 d’octubre a les 9:00h van ser ca-
paços de fer 100 quilometres de recorregut 
amb un gran esforç per la ruta traçada per 
d’Oncotrail que varen recórrer un tram de la 
Costa Brava i les Gavarres.

Cal esmentar que aquest projecte solidari i 
benèfic s’ha pogut executar gràcies al Club 
Atlètic Palafrugell i l’Agrupació Excursionis-
ta Palafrugell. Es van recaptar un total de 
60.393,46 euros, dels quals 1.000 € va ser 
l’aportació del Centre Excursionista Jonque-
renc gràcies a tots vosaltres (jonquerencs) 
que heu col.laborat en les  nostres activitats 
( curses, arrossades etc ) . Per part del CEJ 
hi van participar Sónia Bassas, Toni Traiter, 
Jordi Picornell, Josep Penalva, Alberto San-
tos I José Antonio Moreno, que van fer  un 
temps de 15 h 47 min 53 seg en recórrer els  
100 Km arribant en 18a posició de la gene-
ral. També hi van participar fent assistència 
en Mario de Sousa, Joan Cufí i l’Ivan Palme-
rolas, que no surten en classificacions i van 
ser una part molt important de l’equip, ja que 
sense ells això no hauria estat possible.

> El CEJ participa a la 
cursa del Carrer Nou 
de Girona
El runner del CEJ Jordi Picornell va ser el 
passat 19 d’octubre a Girona per participar a 
la cursa del carrer Nou, una de les més anti-
gues de la comarca del Gironès,  de 10 km. 
de carrera pel casc urbà de la ciutat. El pres-
dient del CEJ va completar l’itinerari amb un 
temps de 46:35, finalitzant en la posició 386 
d’un total de 1.800 participants.

• La Jonquera també present a la Maratrail Catalan, a la Catalunya del Nord
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> Un octubre d’activitats lúdiques i 
lleure esportiu

• El 19 d’octubre es va celebrar al Restaurant Artigas de la Jonquera la VII Festa de les Noces d’Or, amb una participació molt nombrosa.

• També el 19 d’octubre es va celebrar la Passejada Solidària a la Jonquera. Organitzada per la Creu Roja, hi va col·laborar Clàssics Agullana.
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> Activitats del mes d’octubre • Selecció d’imatges de Falgués Fotografia

•  25 d’octubre. Als Porxos de Can Laporta s’hi va instal·lar una escultura de fusta de pi, tallada amb serra mecànica, que va ser feta durant la Via Catalana de l’11 de setembre del 2013, al Portús.

Paper A4 / 80 grs
Servim en caixes de 
5 paquets (2.500 A4)
Proveïm de material 
compatible amb totes les 
impressores, gramatges, 
colors i formats A4 i A3.
Preus sense IVA

14,00
€

Reciclat gris
Preu x caixa

16,00
€

Reciclat blanc
Preu x caixa

13,50
€

Offset Blanc
Preu x caixa

• Moltes parades amb producte de fabricació o elaboració artesana i molt d’ambient i bon temps a la Fira d'art pels carres de la Jonquera, que es va celebrar el diumenge 26 d'octubre.
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> Cronologia històrica de la 
Jonquera (V)

La segona meitat del segle XVII i el pri-
mer terç del segle XVIII representen 
per la Jonquera un seguit de fets his-
tòrics que converteixen el municipi en 

lloc fronterer entre França i Catalunya, com 
a conseqüència de la signatura del Tractat 
dels Pirineus i la fi, temporalment, de les 
hostilitats entre els regnes de França i Es-
panya.  La Jonquera sofreix abans i després 
de la signatura del tractat dels Pirineus el 
pas i les invasions dels exèrcits francesos, 
en una de les quals es cremen més de 60 
cases i la totalitat dels cultius; fet que explica 
el perquè la Jonquera  disposa de poques 
cases amb data de construcció en la llinda, 
amb anterioritat al 1700. 
Els francesos reconstrueixen el castell 
de Bellaguarda l’any 1688 i  destrueixen  
l’església de Sta. Maria de Panissars i el 
Priorat, per no destorbar el tir d’artilleria. 
A principis del segle XVIII es construeix el 
Santuari de Sta. Maria de Requesens, an-
nexa a les cases del veïnat, que ja tenia una 
certa importància i es trobava molt separat 
de l’església romànica de Sta. Maria, sota 
el Castell. 
Inici de la Guerra de Successió amb entra-
des i invasions contínues dels exèrcits fran-
cesos amb nous saquejos i incendis de les 
propietats dels jonquerencs.  

• 1633

Gaspar Ardit és nomenat edil i presta jura-
ment i homenatge seguint el ritual feudal del 
bes i la imposició de mans, oferta al repre-
sentant del Comte.

• 1635

Cònsols Gaspar Ardit i Miquel Roig. 

• 1635-1659

Guerra de secessió França – Espanya. 
L’Empordà i el principat esdevenen un camp 
de batalla. El Portús i l’Albera es convertei-
xen en un pas continuat de tropes france-
ses. La Jonquera suporta llargs i costosos 
períodes d’allotjaments dels exèrcits. 

• 1640

Síndic Procurador. Baudili Roura. 

• 1641

El General Bréze, cunyat de Richelieu, es 
nomenat Virrei de Catalunya com a conse-
qüència dels pactes de la Generalitat amb 

Lluis XIII, presta jurament a la Jonquera dels 
privilegis i constitucions de Catalunya, i des-
prés el 23 de Febrer de 1642,a Barcelona. 

• 1642

Pas per la Jonquera d’un cos de l’exèrcit 
Francès amb 2.000 homes amb bombardes 
i seixanta-cinc carros, en direcció a Roses. 

• El Portús segons un gravat de Beaulieu de mitjants del segle XVII.
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• 1644

Pere de Marca, arquebisbe de Tolosa, es 
nomenat intendent o virrei de Catalunya per 
part d’Anna d’Àustria, passa per la Jonquera 
en direcció a Barcelona i declara haver vist 
els Trofeus de Pompeu, prop de la carretera 
d’Espanya. 

• 1659

7 de Setembre. Signatura del Tractat dels 
Pirineus. El terme de la Jonquera esdevé 
frontera entre França i Catalunya. Fins el 
1660, amb la signatura definitiva del tractat 
a l’Illa dels Faisans, no queda determinada 
exactament la línia fronterera. Tot i això que-
da encara un espai irresoluble a la zona del 
coll del Portús, que afecta el nostre terme. 
Els francesos accepten que a la zona de 
Panissars la línia divisòria segueixi el curs  
de les aigües, però a l’est del coll del Por-
tús volien protegir un espai per la defensa 
del Castell de Bellaguarda i pretenien que la 
frontera des de Panissars baixés fins el riu 
Llobregat i seguís el curs del Llobregat fins 
el puig del Llobregat, pel que el territori del 
Pla de l’Arca, el pic de la Puja, la Comtessa  
i el mas Rius, així com la part situada a l’est 
de la carretera d’Espanya seria Francès. 
Durant 104 anys aquesta zona queda en liti-
gi i l’espai és terra de ningú, amb el manteni-
ment de la carretera des del pont d’Espanya 
fins el coll del Portús a parts indivises entre 
Espanya i França. Fins el 1764, que França 
cedeix, no queda definida la ratlla fronterera 
fins el coll del Portús, seguint la línia de les 
aigües.
 
• 1660

Els habitants del Comtats del Rosselló i del 

Vallespir es revolten contra les noves lleis 
del rei de França, que no respecta les seves 
tradicions ni institucions. Es coneix com la 
revolta del Angelets, comandats pel capitost 
Josep de la Trinxeria. Els colls del Portell i 
del Portús es converteixen en punts de lluita 
contra els exèrcits francesos. 

• 1661

Cònsols Jaume Roura i Pau Terrats.
Mitjans del segle XVII. Jurament de les lli-
bertats de la Jonquera per part del repre-
sentant del Comte de Peralada, Don Joan 
Baptista d’Avinyò, com a procurador general 

del Comte de Peralada Don Dalmau de Ro-
cabertí. Davant del Cònsol de la Jonquera, 
Don Jaume Roure, primer a l’entrada pel 
portal d’Amunt i després a l’Església Parro-
quial, el procurador del Comte de Peralada 
efectua el jurament de mantenir les lleis, 
els costums i els privilegis concedits pels 
Comtes. 

• 1664

Batlle, Francesc Azemar.
1665. Concòrdia dels Comuns pel Comte de 
Peralada, Martí Dalmau de Rocabertí. Ce-
deix 4.500 vessanes de boscos i garrigues a 

> Cronologia històrica de la Jonquera •  Capítol V

• Gravat de Beaulieu de l’Illa dels Faisans, on es signà el Tractat dels Pirineus l’any 1659. 
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• Gravat de Beaulieu, de l’any 1642, a la Biblioteca Nacional de França

Carrer Major, 34
T. (00.34) 972 55 41 90

17700 LA JONQUERA (Alt Empordà)
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la Universitat, entre el Puig de Calmelles i el 
puig del Llobregat. Establiment de les jasses 
del Camp del Calçe, les Ruscles i la Balma. 
1665. Cònsols Jaume Roura i  Jaume Ga-
dilla.

• 1667

Cònsols Isidre Ardit i Francesc Azemar. 

• 1672-1678

La Jonquera pateix nombroses invasions de 
l’exèrcit francès, en una de les quals, del ge-
neral Lebret, es cremen més de 60 cases i 
pràcticament la totalitat dels cultius. Aquest 
fet ens explica el perquè a la Jonquera hi 
ha poques cases amb data de construcció 
gravada a la llinda, amb anterioritat al 1700, 
si ja en el segle XV es coneix l’existència de 
cases a l’entorn de l’església. 

• 1675

El general francès Schomberg envaeix 
l’Empordà per aïllar Bellaguarda, ocupat 
pels soldats espanyols des de l674. Els 
homes de Schomberg, acampats entre  la 
Jonquera i Agullana, fan estralls i saquegen 
les esglésies d’aquests pobles, roben l’urna 
de plata amb relíquies de Sta. Eugènia i con-
verteixen l’església de l’Estrada en quadra 
pels cavalls. 

• 1677

Els francesos fan presoner Gaspar de Roca-
bertí amb 600 dels seus homes. Es produei-
xen més de 400 baixes entre morts i ferits. 

• 1682

Cònsol Jaume Armet. 

• 1684

Nova incursió francesa pels colls del Portús 
i Panissars. El General Bellefonds envaeix 
l’Empordà amb un exèrcit de més de 20.000 
homes i assetja Girona. La Jonquera es con-
verteix en un lloc de pas continuat de tro-
pes, ja que el Castell de Bellaguarda serveix 
d’avituallament i d’hospital de la tropa. 

• 1685

Neix a la Jonquera Jaume Grau Balló, fill 
d’un treballador de la Jonquera; de jove es 
va embrancar en diversos negocis que fe-
ren que la família Grau Balló fos una família 
molt poderosa al llarg del segle XVIII. Dis-

posava de casa senyorial al carrer Vell, ca-
paç d’allotjar personatges d’alt llinatge, com 
algun membre de la família reial, al seu pas 
per la Vila. 

• 1687

Cònsols Pere Furtich, Francesc Azemar. 

• 1688

Cònsols Pere Fabre i Pere Bruel.

• 1688

El Castell de Bellaguarda, ja definitivament 
en mans franceses, és reconstruït i millorat 
per Vauban, gran arquitecte militar francès. 
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Es construeixen les torres del Precipici, de 
Panissars, i del Portús, com a suport a la 
defensa del castell i  l’església de Santa 
Maria de Panissars i el  Priorat, per no des-
torbar el tir d’artilleria.  S’utilitzen les pedres 
de l’Església i de les restes dels Trofeus de 
Pompeu, per la construcció del Castell. 

1688

Cònsols Simón Roura i Isidre Armet. 

1691

Cònsols Josep Balló i Isidre Justafré.

1692

Noves incursions de les tropes franceses 
que creuen els Pirineus per la Jonquera i 
Agullana. 

1698

La Jonquera, amb Canadal, Agullana i Dar-
nius, forma una batllia del Comtes de Pe-
ralada. 

1701

El mes de novembre el rei Felip V es casa 
amb la princesa Maria Lluïsa de Savoia ,que 
té 13 anys. La futura reina d’Espanya és 
entregada al seu espòs rei, a la Jonquera, 
primer poble després de la frontera amb 
França, només amb la seva dama de com-
panyia per seguici. Transitava amb una peti-
ta carrossa i una escorta d’alguns cavallers. 

1701

Síndic Procurador de la Universitat de la 
Jonquera i del veïnat de Canadal. Jacobus 
Azemar i Solà. 

1704

Construcció del Santuari de santa Maria de 
Requesens, annexa a les cases del veïnat, 
que substituí com a parròquia l’església ve-
lla, de sota el Castell.  

1705-1714

Guerra de successió. Entrada i invasions 
contínues de l’exèrcit francès, que represen-
ten nous saquejos i incendis de les propie-

tats dels Jonquerencs.  

Gravat de Beaulieu de mitjants del segle 
XVII. 
Gravat del coll del Portús del segle XVIII. 
Gravat de Beaulieu de l’Illa dels Faisans, on 
es signà el Tractat dels Pirineus l’any 1659.  
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> Ara fa deu anys...
L’octubre de 2014 es va publiocar 

L’Esquerda número 50. A la portada el 
text “La Jonquera en obres” servia per 
donar peu a una editorial que, amb el 

nom de “En construccio” donava peu a refle-
tir la trasnformació accelerada que es veia a 
qualsevol racó de la Jonquera. Els polígons 
eren un bullici d’obres per aixecar edifica-
cions, obrir carrers al casc urbà per instal·lar 
el Gas Ciutat, l’inici d’obres al túnel i traçat 
del TGV, urbanització del carrer Roc de Mi-
radones.

Visita de la Consellera d’Interior, Montserrat 
Tura, als prostíbuls d’Agullana i la Jonquera.

Una sentència del TSJC obligava als Ajunta-
ments de la Jonquera i Agullana a revisar les 
mugues de frontera entre els Estats espanyol 
i francès. La sentència es basava en la vigèn-
cia del Tractat de Baiona de 1866.

Una sentència del Jutjat de Girona donava la 
raó a l’Ajuntament de la Jonquera en què el 
camí d’accés al Serrat de la Plaça i cementiri 
era d’ús públic.

Petició de l’Ajuntament als Mossos 
d’Esquadra per impedir l’aparcament als vo-
rals de l’N-II a la zona del Portús. Accidents 
a la zona, algun de mortal, havien motivat la 
petició.

Lliurament dels “Joncs d’Or 2004”. Es van 
concedir a Antoni Crespo Martín i Àngel Fri-
gola Buixó.

Una ordenança municipal obligava les àrees 
de servei amb supermercat, restaurant gaso-
linera a disposar de seguretat privada. A la 
vegada es valorava la possibilitat d’instal·lar 
un aparcament de mercaderies perilloses 
a la zona de la Jonquera. Aquesta iniciati-
va era impulsada pel mateix Ajuntament de 
la Jonquera i ACESA, la concessionària de 
l’autopista.

Pujada del 5% a la taxa de recollida de deixa-
lles i residus i del 10% de l’IBI a l’Ajuntament 
de la Jonquera. Així es reflectia a les odene-
naces fiscals del 2015 que s’aprovaven aquell 
mes d’octubre. 

Es denunciava que ACESA no pagava la 

quota-impost d’IBI malgrat les nombroses 
edificacions que tenia, i encara té, dins el ter-
me municipal.
Començava el judici per la venda de droga 
al Bar El Galeón, amb peticions d’11 anys de 
presos per a les acusades Pilar Ballesteros i 
Cristina Sarría.

Petició de la Generalitat de Catalunya per 
convertir les casernes de la Guàrdia Civil 
d’Agullana i la Jonquera en vivendes socials.

La constructora del Túnel del Portús TP Ferro 
i l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) acor-
daven que la portada d’aigua al Portús seria 
assumida pels constructors del Túnel. Les tu-
neladores del Túnel requerien gran quantitat 
d’aigua. Començaven les primeres obres de 
moviment de terres i desbrossament a les bo-
ques del Túnel.
Francesc Mauri, l’home del temps a TV3, visi-
tava la Jonquera per fer-hi una xerrada en el 
marc de la Festa Major. 

Comunicació
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> Si us plau, deixeu en pau el Mas 
Perxés

Fa setanta-vuit anys que els nostres 
passats sofriren una dolorosa guerra 
ideològica i política. Era el 1936. La 
majoria de joves  reclutats pel govern 

republicà per anar a la guerra no hi anaren 
voluntaris. Hi anaren forçats.      

Un dels fets més greus en aquella època 
fou la implantació a Catalunya d’una revo-
lució anarcomarxista que tenia per objecte 
la desfeta a sang i a foc de l’Església ca-
tòlica, l’anul·lació de la propietat privada, la 
usurpació de totes les fàbriques i tallers, i 
persecució dels empresaris. Règim polític 
dictatorial que causà centenars de víctimes 
innocents i va dividir els catalans. Els ca-
talans perjudicats, en silenci, desitjaven la 
derrota de l’exèrcit republicà per poder obrir 
de nou els temples trossejats, recuperar les 
propietats i les fàbriques col·lectivitzades i 
gaudir de nou la seva llibertat política i cul-
tural perdudes.

La terra catalana no va conèixer físicament 
la guerra fins al final,  llevat dels bombarde-
jos aeris. Parlem de la zona de  Lleida i la 
batalla de l’Ebre. Fracassat l’exèrcit republi-
cà a la batalla de l’Ebre, els polítics empren-
gueren la retirada via França.

Avui, l’entitat MUME  recorda els exilis re-
publicans. Hem llegit a la premsa que vol 
organitzar una ruta sota la qual es mogue-
ren els exiliats republicans, polítics i no po-
lítics. I han citat per la ruta el Mas Perxés 

d’Agullana. En aquest Mas hi va pernoctar 
Lluís Companys i diferents polítics abans de 
passar a França. Era un Mas requisat pel 
Comitè d’Agullana el 1936. Era  propietat 
del senyor Jaume Perxès fins que s’hagué 
d’escapar, perseguit, davant del perill de ser 
detingut i afusellat com ho foren set  agu-
llanencs. Assassinaren el senyor rector, el 
metge, el farmacèutic, dos fabricants su-
rers i dos comerciants. Després el Comitè 
d’Agullana requisà el Mas i va expulsar la 
senyora Madrona, esposa del senyor Per-
xés, amb sis fills petits i els desterraren a 
setanta quilòmetres. La família Perxés es re-
fugià a Tossa, a casa d’uns parents. El 1939 
recuperaren el Mas quan Companys hagué 
passat la frontera. Anys després el  senyor 
Perxés va ser alcalde d’Agullana. 

Seria de molt mal gust que MUME celebrés 
en el Mas Perxés un record i elogi polític 
dels exiliats republicans, quan les parets 
del Mas i les seves arrels encara ploren les 
llàgrimes  de la senyora Madrona, la des-
consolada esposa d’un home que s’escapà 
de nit per no ser assassinat i ella es refugià 
a Tossa de Mar amb sis fills petits que li ca-
bien a la falda. Seria una ofensa al Mas i 
una greu injustícia homenatjar al Mas amics 
de Companys.

Recordem aquests fets a la nostra admira-
da alcaldessa Sònia Martínez que mai no 
s’havia d’embolicar en aquesta comissió 
pròpia d’un partit polític, no d’una autoritat, 

i menys econòmicament amb diner públic.

Ara que és moda de parlar de Jordi Pujol 
recordo un viatge que feu a aquesta zona 
el llavors president de la Generalitat. Volgué 
anar al Mas Perxés per saludar el propietari 
i felicitar-lo per haver donat acolliment Lluís 
Companys, abans de passar la frontera. 

El senyor Perxés li contestà: Senyor Presi-
dent, a vostè l’han informat molt malament. 
Quan Companys va entrar en aquest Mas 
sense cap dret, jo feia vint-i-set  mesos que 
n’era fora per evitar ser assassinat i a la 
meva esposa els col·laboradors de Com-
panys l’havien exiliat a Tossa de Mar amb 
cinc fills que anhelaven poder tornar al Mas 
i abraçar el seu pare, que en aquells mo-
ments era a Sant Sebastià. Jordi Pujol tocà 
el ridícul i se’n tornà del Mas amb la cua en-
tre cames. 

Francesc A. Picas
Octubre de 2014
info@pivesa.com
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> Isabel de Requesens, la Reina de la 
Bellesa

És possible que a molts jonquerencs 
no els soni el nom i molt menys la 
fama d’aquesta gran dama que fou 
virreina de Nàpols, comtessa de 

Palamós i duquessa consort de Soma. Però 
és que portava un nom jonquerenc! Com és 
possible –doncs– aquest desconeixement? 
Serà per què la història de Catalunya ha es-
tat esborrada i disminuïda pels estats que la 
dominen i la volen fer desaparèixer?
Algú es preguntarà: L’hauríem de conèi-
xer?
A mi em sembla que sí. Resulta que aquesta 
famosíssima portadora de nom jonquerenc 
era considerada la dona més formosa del 
seu temps. Per a fer-la més important hem 
de saber que era la virreina en la ciutat més 
gran del món que era, en aquell temps, la 
catalana Nàpols. No em negareu que el re-
trat no la deixa en aquesta posició, i la fa 
la flor de les dames de la més selecta i en-
cimbellada aristocràcia. Un poema sobre les 
trenta dones més belles del regne diu d’ella: 
“Bella entre les belles i de les belles al cim”. 
Algú altre pot dir: La història sepulta les 
fames vanes.
Ja en té de raó. Però, a aquesta l’han dis-
simulada, esborrada, fet oblidar, o com 
vulgueu dir! Aquest retrat, que és una obra 
mestra del renaixement, i s’ha posat en 
molts llibres d’art, ha estat exhibit durant 
segles dient-nos que era una altra persona. 
Fa molt poc, el 1997,  que s’ha fet la iden-
tificació correcta . A quina altra virreina, du-
quessa de posició molt propera a la reialesa 
li han equivocat el retrat? Sobretot quan era 
la dama més formosa de la seva època. És 
que s’equivoquen amb els retrats de Lady Di 
o la Marilin? Aquest retrat no ha estat mai 
oblidat, ans ha estat el model per a molts 
altres, tant en la imitació dels vestits, com 
del pentinat o la posada. El que significa que  
mai se l’ha oblidat i sempre se n’ha fet es-
ment i tingut en consideració.
Aquesta circumstància porta a veure que, en 
el seu cas, la taparen amb una altra gran 
dama que pogués passar com a aragonesa 
i no pas catalana. Com la néta del rei català 
de Nàpols Na Joana Darragona o d’Aragó. 
Una altra vegada veiem el fet sistemàtic que 
la vertadera història de Catalunya ha estat 
esborrada i, amb ella, tots els seus personat-

ges, (Colom, Cortès, Servent-Cervantes...). 
També l’hem d’incloure a ella en la llista 
de canviats i creure tal com ens diu l’Estat 
espanyol que Nàpols era de Castella. Per 
aquesta raó no hi pot haver catalans en els 
llocs més alts i clau. De fet costa trobar que 
et diguin que algú d’allà era català, abans 
diran aragonès, castellà o espanyol.
Tornant al retrat, hom diu que fou un regal 
d’un cardenal italià per a congraciar-se amb 
Francesc I de França. Quan el seu agent 
entengué que li agradaven els retrats feme-
nins, li feren el present amb la intenció que 
la tingués amb la Gioconda.

• Isabel de Requesens, la reina de la bellesa del s. XVI. Retrat de Rafael i  Julio Romano, al museu del Louvre 1519.

Exhibida la pintura al Louvre, al s. XIX l’es-
criptor Teòfil Gautier escrigué que se sentia 
gelós del marit de la retratada, que segons 
algun amic que tinc podria ser el Gran Ca-
pità.  

Lluis M. Mandado
Octubre de 2014
lluismmandado@gmail.com

•  “Bella fra belle e delle belle in cima”
• Michael Fritz, de la universitat de Friburg demostra que no era Joana 
d’Aragó, sinó Isabel de Requesens

Història
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Entitats

> La Soca de la Vida, una iniciativa de 
les ANC de la Jonquera i Osona

El dissabte 25 d’octubre va que-
dar instal·lada al pati dels Porxos 
de Can Laporta una escultura 
de fusta de pi, tallada amb serra 

mecànica, que va ser feta durant la Via 
Catalana de l’11 de setembre del 2013, al 
Portús. Es va fer un petit acte en el que 
hi van assistir més d’una cinquantena de 
jonquerencs.
Reproduïm les paraules que l’ANC de La 
Jonquera va pronunciar.

“Amics i amigues, bon dia a tothom i gràcies 
per haver vingut en aquest senzill acte 
d’inauguració i instal·lació d’aquesta escul-
tura que tot seguit destaparem.

L’any passat, quan es va organitzar la Via 
Catalana per la Independència, que va unir 
El Portús amb Alcanar amb prop d’un milió 
de catalans agafats de les mans, al nostre 
poble i més en concret als trams del Portús 
varem tenir la sort i la joia que varis milers de 
compatriotes vinguts de diferents indrets de 
la plana de Vic i de tota la comarca d’Osona 

ocupessin de forma massiva aquest primers 
quilòmetres de la Via.

Dies abans de l’11 de setembre, des de la 
territorial de l’ANC de la Jonquera, encarre-
gats de la coordinació dels trams del nostre 
municipi vàrem rebre la notícia  d’un grup 
d’aquests osonencs que tenien la intenció 
de portar en un camió una soca d’arbre, que 
la descarregarien just al costat de les garites 
de la frontera i l’esculpirien amb un motiu 
al·legòric referent a la Via catalana per la 
Independència. 
Per a més sorpresa nostra i pels participants 
en aquell tram la talla la van fer amb serres 
mecàniques, cosa que magnifica aquesta 
iniciativa.

Un cop acabada la feina d’esculpir el tronc 
de pi i amb el goig d’haver pogut portar a 
terme, amb èxit, una de les manifestacions 
polítiques més importants fetes mai a Euro-
pa, els companys d’Osona ens van oferir la 
possibilitat que aquesta obra ens la quedés-
sim a la Jonquera.

De seguida vàrem acceptar la proposta i co-
mençar a  pensar on poder-la instal·lar, de 
forma permanent en algun indret de casa 
nostra.

Poder-la mostrar aquí, en aquest pati de 
Can Laporta, Centre Cultural i pal de paller 
de moltes activitats lúdiques, culturals i tam-
bé polítiques de la nostra Vila, creiem que és 
un encert que permet dignificar la feina dels 
artistes i gaudir d’un record que ens acom-
panyarà, per sempre, a milions de catalans.

Tot el procés ha durat un any. Primer buscar 
un camió amb ploma que la transportés del 
Portús al taller de l’Enric Ricart per tal que li 
donés capes i capes d’un producte que evi-
tarà el seu deteriorament al llarg dels anys. 
Despres va venir la placa metàl·lica, cedida 
gentilment per magatzems La Tramuntana.
Aquesta setmana, un nou trasllat fins aquí, 
de nou, amb el camió- ploma d’en Rafa Me-
dinilla, i anclada per evitar el balanceig amb 
la feina del ferrer del poble, en Josep Genís.
A tots ells, moltes gràcies !

També hem de donar les gràcies a l’Ajunta-
ment, que en tot moment s’ha mostrat dispo-
sat a tot el que ens ha calgut.

I finalment donar les gràcies als autors de 
l’escultura, a tots els osonencs i especial-
ment als que ens acompanyeu avui i aquí. 
A partir d’ara i esperem que durant vàries 
generacions el record d’aquesta soca i del 
que vàrem fer centenars de milers de cata-
lans un 11 de setembre del 2013 ens servei-
xi per sentir-nos una mica més lliures dins 
una Catalunya que ben aviat la veurem in-
dependent.
Visca Catalunya LLiure”.

ANC La Jonquera
25 d’octubre de 2014 

Cada dia, les notícies de la Jonquera 
al diari digital
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• Diumenge 16 de novembre

CONCERT: JAZZ A SANTA LLÚCIA amb Sergi 
Labarta, saxòfon, i Jep Perxés, piano; profes-
sors de l’Escola de Música de la Jonquera
Lloc: Església de Santa Llúcia
Hora: 11.30 h
Organitza: Grup d’Art i Treball (32 aniversari)

BALL DE TARDA AMB XAVI DE ROSES
Ball de tarda i berenar
Lloc: Sala Societat “La Unió Jonquerenca”
Hora: 17 h - Preu: 5 €
Organitza: Regidoria de Benestar Social

• Dimecres 19 de novembre

EXCURSIÓ A LES MINES DE CARDONA
Preu: 50 €
Inscripcions a Can Laporta de 17 a 20 h. 
Organitza: Casal de l’Avi

HORA DEL CONTE, a càrrec del personal de 
la Biblioteca
Lloc: Biblioteca C. Bosch de la Trinxeria
Hora: 17 h (gratuït)
Organitza: Biblioteca C. Bosch Trinxeria

• Divendres 21 de novembre

CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Aj. de la Jonquera

• Del 24 de novembre al 10 de desembre

EXPOSICIÓ: LA FI DELS DIES, fotografia de 
Yurian Quintanas
Lloc: Porxos de Can Laporta
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Organitza: Regidoria de Cultura

• Dimecres 26 de novembre

XERRADA: SALUT EMOCIONAL INFANTIL, a 
càrrec de Yolanda Salvatierra Ferrón, Psicòlo-
ga. Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 21 h - Organitza: Regidoria 
d’Ensenyament

• Divendres 28 de novembre

XERRADA SOBRE PATRIMONI: APROXIMA-
CIÓ A LA VIDA I A L’ENTORN DELS CONS-
TRUCTORS DE DÒLMENS I MENHIRS, a 

• Fins al 2 de novembre

EXPOSICIÓ i AUDIOVISUAL: EL ROMÀNIC A 
L’ALBERA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Dissabtes i festius d’11 a 14 h i de 18 a 20 h
Organitza: Grup d’Art i Treball (32 aniversari)

EXPOSICIONS AL MUME: 
Helios Gómez. La revolució gràfica
RWUANDA a través de Joaquim Vallmajó
Més informació a www.museuexili.cat

• Dissabte 1 de novembre

LA CASTANYADA
Lloc: c. Major (entre pl. Ajuntament i c. Rec)
De 15 a 23 h - Venda de castanyes i pastissos 
A les 21 h, actuació dels Delai (rumba catala-
na)
Organitza: Pub el Toc i AMPA J.Peñuelas del 
Río

• Divendres 7 de novembre

CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Aj. de la Jonquera

• Del 7 al 20 de novembre

EXPOSICIÓ: LA RENOVACIÓ DE L’ESCOLA 
PÚBLICA, de l’Empordà a tot Catalunya (1900-
1939)
Lloc: Can Laporta
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Organitza: Regidoria de Cultura

• Del 7 al 22 de novembre

EXPOSICIÓ solidària de pintura de DOLORS 
CABALLERO, a benefici de la Fundació ON-
COLLIGA
Lloc: Porxos de Can Laporta
Organitza: Fundació ONCOLLIGA d’ajuda als 
malalts de càncer

• Divendres 14 de novembre

XERRADA: LES FONTS DEL RIU AMAZO-
NAS, a càrrec de Sebastià Delclós “Pitruc”
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 20 h
Organitza: Grup d’Art i Treball (32 aniversari)

> Agenda cultural i esportiva de novembre

Serveis al lector

càrrec d’Assumpció Heras i Trias (Arqueòloga 
i professora d’institut)
Activitat inclosa en el 32 aniversari del GAT
Lloc: Porxos de Can Laporta
Hora: 20 h
Organitza: GAT Grup d’Art i Treball

• Diumenge 30 de novembre

JORNADA PORTES OBERTES MUME
Entrada gratuïta de 10 a 14 h.
11 h VISITA GUIADA GRATUÏTA
Cal reservar lloc trucant al 972556533 o a 
l’adreça info@museuexili.cat. 
Organitza: Museu Memorial de l’Exili

> AGENDA ESPORTIVA

FUTBOL

Dissabte 1 de novembre
16 h – 2a divisió Juvenil grup 4
UE LA JONQUERA – S. PERE PESCADOR

Diumenge 2 de novembre
10.45 h – Prebenjamí 1r any grup A
UE LA JONQUERA  – AE ROSES PB C
11 h – 2a divisió Infantil grup 7
UE LA JONQUERA – BASE ROSES CF B
15.30 h – 1a Catalana grup 1
UE LA JONQUERA – CF LLORET A

Dissabte 8 de novembre
11.30 h – 2a divisió Aleví grup 27
UE LA JONQUERA – CADAQUÉS UD
12 h – Benjamí preferent grup B
UE LA JONQUERA – CF BASE ROSES JON-
COLS
16 h – 2a divisió Cadet grup 4
UE LA JONQUERA – LLANÇÀ CE B

Diumenge 9 de novembre
10.45 h – Benjamí promoció grup B
UE LA JONQUERA – UE VILASACRA

Dissabte 15 de novembre
16 h – 2a divisió Juvenil grup 4
UE LA JONQUERA – ESCOLA BAIX TER B

Diumenge 16 de novembre
10.45 h – Benjamí promoció grup B
UE LA JONQUERA – PUF BLANC
15.15 h – 1a Catalana grup 1
UE LA JONQUERA – GIRONA FC B
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Si no em vols guardar, recicla’m, i envia’m a un contenidor blau. Paper lliure de clor. Tornem a 
sortir el proper 1 de desembre de 2014

El més clicat els últims 30 dies:

1 - Evacuat amb helicòpter medicalitzat 
un veí de la Jonquera
    Amb 1790 lectures. 21.10.2014

2 - Desmantellat un laboratori de droga 
a la Jonquera
    Amb 974 lectures. 02.10.2014

3 - Mal pintat o paviment ondulat?
    Amb 888 lectures. 09.10.2014

> INTERNET

MATRIMONIS
• ARJONA ALVAREZ, Pablo i BRASAS 
ROURA, Silvia (04/10/2014)
• RIBERA ROSALES, Arturo i M 
BAIREKA, Ghizlane (09/10/2014)

NAIXEMENTS
• COROMINAS JARILLO, Marc 
(22/09/2014)
• CORPAS PANERO, Antonio (15/10/2014)
• CHARIAI WADI, Aissa (0/10/2014)
• VILARDELL SABIOL, Mateu 
(22/10/2014)

DEFUNCIONS OCORREGUDES A LA 
JONQUERA
• NGUYEN, Thi-Xuan Annie 11/10/2014
• NICODIN, Marcel-Nicolae 16/10/2014

INHUMACIONS DE DEFUNCIONS 
OCORREGUDES FORA DE LA VILA
• No consten
ALTRES DECESOS
• No consten

> REGISTRE CIVIL

Dades de la Jonquera en directe a: 
• http://www.puigsegur.cat/
meteolajonquera/24hours.html 

• http://www.meteoclimatic.com/mapinfo/
Enllaços directes des d’Infojonquerea.cat

Dades recollides per Francesc Puigsegur

> El Racó de la “Méteo” - Dades 
mensuals 

Serveis al lector

> Clima Dades novembre 2014
Temperatura màxima absoluta: 29,3ºC 
(09/10/14)
Temperatura mínima absoluta:  9,9  ºC 
(31/10/14)
Cop de vent màxim en km/h: 81,7 (22/10/14)
Pluja recollida en litres/m2: 11,0

> LA JONQUERA A LA XARXA

Informe visites OCTUBRE
Sessions: 6.695
Usuaris: 2.996
Pàgines vistes: 13.371
Temps mig de visita: 00:01:43
Font: Google Analytics

> VENT A L’OCTUBRE

S’han superat 3 dies els 50 Km/h. Un 
d’aquests dies, el 22 d’octubre, es van assolir 
els 81,7 km/h.

> LA FOTOGRAFIA DEL MES

Un octubre càlid que ha retardat el canvi de 
color a les platanes. Les branques altes ver-
degen i només les de sota l’arbre, menys ex-
posades al sol, llueixen més ocre.

• El Llobregat a l’alçada de la Plaça dels Arbres el divendres 31 d’octubre a mig matí. Platanes encara carregades de fulla molt verda.

> Clima Dades setembre 2014
Temperatura màxima absoluta: 30,0ºC 
(12/09/14)
Temperatura mínima absoluta:  10,4  ºC 
(27/09/14)
Cop de vent màxim en km/h: 49,7 (25/09/14)
Pluja recollida en litres/m2: 111,8

Pluja octubre 2014  11 L.
Pluja octubre 2013  26 L.
Pluja octubre 2012  166,6 L.
Pluja octubre 2011    - L.
Pluja octubre 2010  381,7 L.
Pluja octubre 2009  69,4 L.
Pluja octubre 2008  28 L.
Pluja octubre 2007  47,8 L.
Pluja octubre 2006  97,9 L.
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Polígon Mas Morató • Avda. Euskadi, 4 • 17700 LA JONQUERA
Tel. (00.34) 972 55 63 50 • Fax:  972 55 55 18 • www.buffetelmirador.com

Preu tot inclòs: 16,50 €  Nens: 10,00 €
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