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Editorial

> Vint anys d’Esquerda
Aniversari històric per la Jonquera: L’Esquerda 
compleix 20 anys (1994-2014). No hi ha cap 
dubte que arribar a aquest aniversari ha su-
posat assolir un repte gràfic per la història 
de la nostra vila i això és un èxit que hem de 
compartir amb els qui en sou susbscriptors, 
anunciants, col·laboradors, lectors fidels, o 
potser lectors esporàdics, tant li fa, però tots 
hi hem col·laborat per arribar aquí.
D’alguna manera aquesta revista ha esde-
vingut una eina de comunicació propera i 
necessària, i també patrimonial per a tots els 
jonquerencs. Faríem ben fet de sentir-ho així, 
perquè aquesta ha estat la filosofia de la re-
vista: ser valorada, compartida i volguda a la 
majoria de cases i negocis de la Jonquera.

En aquests 20 anys tots els lectors en tindran 
records diversos, edicions que hauran agra-
dat més o menys, també alguna decepció i 
alegries i sorpreses.

Un aniversari que coincideix també amb el 5è 
del digital Infojonquera.cat, l’extensió a la 
xarxa internet de l’Esquerda de la Bastida, 
un mitjà de comunicació actual que en poc 
temps s’ha convertit en un referent de la co-
municació local. Doble alegria, doncs.
Ara bé, els dos aniveraris arriben en un mo-
ment especialment difícil a nivell econòmic. 
Portem uns quants anys, sis en concret, que 
a conseqüència de la crisi hi ha un declivi en 
el nombre de lectors, subscriptors i anun-
ciants. Però volem ser positius i desitgem, i 
en certa manera ho creiem, que la situació 
ha tocat fons i ja no només no ha d’empitjorar 
sinó que per força només pot millorar.
Volem continuar endavant amb el vostre su-
port i poder celebrar nous aniversaris en el 
futur. Proper repte, els 25 anys de l’Esquerda 
i els 10 d’Infojonquera.  Comptem amb vosal-
tres.
1 de febrer de 2014
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> Pren possessió del càrrec el nou 
comissari de fronteres a la Jonquera 
Francisco Pamplona
La lluita contra les xarxes que 
trafiquen amb persones, especial-
ment amb dones o menors amb 
finalitats d’explotació sexual, és la 
principal prioritat que s’ha imposat 
el nou comissari coordinador de 
les fronteres, Francisco Pamplo-
na Layunta, que el 9 de gener va 
prendre possessió del càrrec en 
un acte a la Jonquera.
Un altre dels objectius que s’ha 
fixat Pamplona és l’increment 
de la cooperació amb la poli-
cia de l’Estat francès mitjançant 
l’intercanvi d’informació a través 
del centre de coordinació policial 
del Portús. Ara, segons Pamplo-
na, la balança està desequilibrada 
perquè els francesos demanen i 
reben més informació de la que 
demana i rep la Policia Nacional.
El nou comissari també va 

avançar que, per treballar en 
l’eradicació de la delinqüència 
transfronterera, es procurarà in-
crementar els controls als quatre 
punts fronterers per inspeccionar 
“persones i objectes sospitosos”. 
Aquests controls es miraran de 
fer, de manera coordinada amb la 
policia francesa, també als com-
bois del TAV (tren d’alta velocitat) 
durant el recorregut de Barcelona 
a Perpinyà i al revés. Els policies 
dels dos països pujaran al tren i 
faran el trajecte i, en cas de veu-
re viatgers sospitosos, els identi-
ficaran i escorcollaran in itineri. 
Francisco Pamplona, que és lli-
cenciat en dret i ha cursat estudis 
de ciències polítiques, va entrar al 
cos el 1974 i ha desenvolupat tota 
la seva carrera professional a les 
comarques de Girona.

• Pamplona flanquejat pels comissaris Trapote i Ferragut © Tura Soler

Carrer Nord, 22
Tel. (00.34) 972 55 44 36
17700 LA JONQUERA
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> L’Escola Municipal de Música posa 
a la venda el seu CD amb música 
interpretada pels alumnes
L’Escola Municipal de Música 
ha editat un CD. El projecte es 
va començar a gestar durant el 
curs 2012-13, amb la idea de fer 
una gravació protagonitzada pels 
alumnes i l’equip de professors del 
centre. L’objectiu, la possibilitat de 
generar ingressos econòmics per 
millorar la situació de l’escola.
El CD ofereix molta MÚSICA in-
terpretada pels joves estudiants 
de l’escola. A més, també compta 
amb la col·laboració de l’escola 

Josep Peñuelas del Rio, l’Institut 
de la Jonquera, l’Orfeó Jonque-
renc i la Cobla Vila de la Jonque-
ra. Tots plegats han fet que aquest 
CD sigui molt variat en estils i molt 
ric en formacions musicals.
Es tracta d’una edició limitada on 
hi trobem tot un ventall de l’univers 
musical de la Jonquera.
Podeu adquirir-lo al preu de 10 € a 
l’Escola de Música i a l’Oficina de 
Gestió Cultural, a la 1a planta de 
Can Laporta.

• Reproducció de la portada del CD © Infojonquera.cat 
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>  Pacten un pla d’inversions pels 
propers quatre anys a la Jonquera 
El govern municipal de la Jonquera i els 
grups de l’oposició han pactat un full de ruta 
per garantir un pla d’inversions al casc antic 
del municipi en els propers quatre anys. El 
document, que es va aprovar el 20 de gener 
en el ple, ha permès desencallar l’aprovació 
del pressupost, que es va haver d’ajornar una 
setmana abans.

El govern municipal havia previst unes inver-
sions més importants del que li permet la nor-
mativa en vigor; per resoldre aquest aspecte, 
s’ha retirat part de les inversions i el pres-
supost aprovat preveu un desequilibri d’uns 
575.000 euros, amb uns ingressos d’uns 6,23 
milions i unes despeses d’uns 5, 46 milions. 
A part, el document pactat entre el govern 

(CiU) i l’oposició (PP i ERC) preveu que el 
2014 es farà unes primera part de les in-
versions previstes al casc antic per valor 
d’uns 201.417 euros. La resta de les obres 
s’esglaonarà fins a final de la legislatura i en 
els anys següents. Mitjançant aquest docu-
ment, el ple es va poder finalment celebrar 
i el pressupost dels 2014 es va aprovar amb 
els vots favorables de CiU i el PP, i l’abstenció 
del grup d’ERC.

D’aquesta manera, el govern municipal que 
encapçala l’alcaldessa, Sònia Martínez, po-
drà també tirar endavant les inversions, que 
preveuen, entre altres aspectes, uns 100.000 
euros per a l’adquisició de càmeres de vigi-
lància en diferents punts del municipi.

• Ple municipal celebrat el 20 de gener de bon matí © Josep Ribas - Falgués Fotografia

>  El festival “Fem Mú-
sica” va passar per 
Can Laporta  
El festival “Fem Música” va fer parada a la 
Jonquera el 26 de gener. El Fem Música és 
un festival d’hivern organitzat pels tres parcs 
naturals de l’Alt Empordà (Cap de Creus, Ai-
guamolls i Albera) i les escoles de música que 
es troben en aquests territoris. Cada trobada, 
cinc en total, consisteix en un concert partici-
patiu d’alumnes i/o professors de les escoles
de música, que es complementa amb una 
activitat relacionada amb la natura o el propi 
territori.
El concert de la Jonquera és el segon 
d’aquesta temporada. El primer es va fer 
l’1 de desembre al Castell de Sant Ferran 
de Figueres; els altres seran a Castelló 
d’Empúries, Cadaqués i els Aiguamolls de 
l’Empordà.
El de la Jonquera va ser un concert amb mú-
sica de piano i de cambra, amb la participació 
de l’escola de música de la Jonquera, l’escola 
de música El Gavià de l’Escala i les escoles 
de música de Figueres Pep Ventura, la Flauta 
Màgica i Temps de Música.

• Una imatge del festival (J. Ribas)
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LABORAL, FISCAL I COMPTABLE. SERVEIS JURÍDICS

> El MUME, centre de polèmica entre 
ICV-Els Verds i PP i C’S
El diputat d’ICV-EUiA Jaume 
Bosch registrarà una bateria de 
preguntes al Parlament per exigir 
a la Generalitat la commemoració 
del 75 aniversari de l’exili republi-
cà durant el 2014.
Segons ha informat el partit en 
un comunicat, el grup parlamen-
tari pretén reimpulsar l’activitat al 
Museu de l’Exili a la Jonquera i 
donar ajudes a associacions me-
morialistes perquè puguin impul-
sar actes commemoratius, a més 
de reactivar el “gairebé paralitzat” 
Memorial Democràtic .
Jaume Bosch ha informat que 
“recordar aquests fets no significa 
comparar-los amb els de 1714, 
sinó que les dues commemora-
cions expliquen part de la història 
de Catalunya”.

Bosch mostra en el comunicat la 
seva preocupació per “la falta de 
sensibilitat del govern de CiU res-
pecte de la memòria històrica” i el 
seu rebuig a la proposta de Ciuta-
dans i el PP de tancar el Museu de 
l’Exili , cosa que per al diputat és 
una “mostra d’insensibilitat cap a 
les persones que van patir l’exili”.
A la bateria de preguntes, Bosch 
preguntarà a la Generalitat sobre 
les actuacions que ha realitzat 
respecte a la localització de per-
sones desaparegudes durant la 
Guerra Civil , quines actuacions 
pretén efectuar aquest 2014 o 
quantes fosses comunes ha digni-
ficat, exhumat o identificat durant 
el 2013.
Font: EFE

• Presentació d’un llibre al MUME (Imatge d’arxiu Falgués Fotografia)

> Exposició “Manuel Carrasco i For-
miguera, una vida per la llibertat” 
Exposició al MUME del 18 de ge-
ner al 30 de març de 2014: “Manuel 
Carrasco i Formiguera, una vida 
per la llibertat”. L’exposició ha estat 
produïda per la Generalitat de Ca-
talunya, el Memorial Democràtic i 
l’Ajuntament de Barcelona.
L’exposició és una aproximació 
divulgativa i detallada a la vida i 
a la trajectòria pública excepcio-
nal d’una de les figures polítiques 
més significatives de la Catalunya 
de la primera meitat del segle XX. 
L’exposició s’inaugura oficialment l’1 
de febrer de 2014 a les 12h, a càr-
rec de ll’Alcaldessa de la Jonquera 
Sònia Martinez Juli, i de Jordi Palou-
Loverdos, director del Memorial De-
mocràtic.

> La policia local enxampa un trafi-
cant mentre venia droga 
La Policia Local va detenir la tar-
da del 27 de gener un  ciutadà 
marroquí de 35 anys que corres-
pon a les incials T.N., amb ante-
cedents penals per fets similars 
als ocorreguts aquest dia,  com 
a presumpte autor d’un delicte 
contra la salut pública. 
Els agents de torn van observar 
un noi marroquí conegut per la 
seva presumpta relació amb el 
tràfic de drogues  baixant d’un 
vehicle francès a prop de la 
Plaça Nova, per anar plegats 

fins un domicili de la vila.
Posteriorment, els agents actuants 
interceptaven al comprador a prop 
del seu vehicle i li comissaren 12 
grams d’heroïna i aquest manifestà 
que havia estat el noi marroquí que 
havia baixat del seu vehicle  qui li 
havia venut l’heroïna per valor de 
100 €. 
En finalitzar les diligències amb el 
comprador francès, la patrulla ac-
tuant va fer una recerca que aca-
bava amb el senyor T. N. detingut i 
posat a disposició judicial. 
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> Presentat el documental “Desde el silencio. 
Exilio republicano en el norte de África” 
Dissabte 25 de gener, al migdia, es va fer la 
presentació del documental “Desde el silen-
cio. Exilio republicano en el norte de África” 
al MUME. Aquest documental és un projecte 
de Sonia Subirats i Aida Albert, que van ser 
presents a l’acte, el qual va comptar amb 
una notable presència d’assistents.

Aquest treball s’inclou dins la secció “Art i 
memòria. Propostes artístiques contem-
porànies” i ocupa un petit espai situat al hall 
del MUME. 

L’ExILI rEPUBLICà aL NorD D’àFrICa

Quan es parla d’exili republicà se sol oblidar 
que no tots els que van fugir arran de la der-
rota a la Guerra Civil espanyola van dirigir-
se a França. Alguns, a causa del curs de la 
Guerra Civil i dels seus llocs de procedèn-
cia, van haver de fugir per mar, sobretot des 
dels ports d’Alacant, València i Cartagena, i 
van anar a raure al nord d’Àfrica. Indubtable-
ment, el nombre d’integrants d’aquest altre 
exili, tan oblidat, és molt inferior als més de 
450.000 que van fugir pels Pirineus.

Però la xifra estimada d’unes 15.000-20.000 
persones no resulta en absolut menysprea-
ble, ni justifica el fet que es tracti d’un exili 
pràcticament desconegut per a la majoria de 
persones i poc treballat per la historiografia, 
tant a casa nostra com a França o al Magrib.

Aquest exili, que també es va iniciar al 1936 
com un degoteig, a partir inicialment de Ceu-
ta i Mellilla d’on van fugir alguns republicans 

en el moment del cop militar de Franco, 
que es va engruixir amb la caiguda del front 
d’Aragó el 1938, i que va arribar al clímax al 
1939, presenta òbvies concomitàncies amb 
el gruix del contingent que va anar a parar 
a França, però també algunes dissimilituds i 
particularitats remarcables.

El conjunt de desplaçats estava format per 
un conglomerat de població que abraçava 
homes, dones, infants i ancians, els quals es 
van haver d’enfrontar en un primer moment, 
com expliquen tots els especialistes, amb 
l’absència total d’estructures d’acolliment 
per part de les autoritats colonials. D’ igual 
manera que a França, es van improvisar 

immediatament “camps d’internament o 
acollida” -Djelfa, Relizane o Boghar, per ci-
tar els més coneguts- que amb al temps van 
esdevenir, uns més que d’altres, autèntics 
camps de concentració on les condicions de 
vida i el tracte rebut pels interns van arribar 
a graus d’extrema duresa.

Un altre factor rellevant fou la gran exten-
sió del territori on van anar a parar, on es 
van anar instal·lant amb el temps, o per on 
van ser forçats a desplaçar-se els exiliats, 
que va de l’actual Algèria –punt de màxima 
concentració- fins al Marroc passant per 
Tunísia, la qual cosa explica que les polí-
tiques oficials, els comportament de la po-

• Jordi Font, Sonia Subirats i Aida Albert a la presentació del documental © Josep Ribas 
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blació autòctona i, per tant, les experiències 
dels mateixos refugiats fossin extremada-
ment variades. I això no només pel fet de 
l’extensió geogràfica o per la diversitat cultu-
ral de les societats d’acolliment, sinó també 
per l’allunyament de la metròpoli, que es va 
fer encara més palès arran de la invasió de 
França i l’absència de tropes alemanyes en 
aquesta zona, amb l’excepció de Tunísia en-
tre 1942 i 1943.
D’altra banda, el fet que des de l’inici de la 
Guerra Civil un contingent de joves alge-
rians s’hagués integrat a les Brigades Inter-
nacionals i que existís un contingent molt im-
portant de població espanyola instal·lada en 
aquesta zona des de temps reculats –unes 
150.000 persones- explica que bona part 
dels refugiats fossin acollits en famílies o 
que, en alguns casos, la vida als camps fos 
prou oberta com perquè poguessin treballar 
a l’exterior. Però explica també les dificultats 
de molts d’ells, ja que a bona part de la zona 
les autoritats civils i eclesiàstiques eren cla-
rament proclius als interessos franquistes. 
Així, a mesura que es va anar fent evident 
que la Guerra Civil era favorable als rebels, 
els refugiats del nord d’Àfrica, en particular 
els d’Algèria, van ser perseguits, empreso-
nats i les seves organitzacions polítiques 
prohibides.
Paral·lelament, però, el nombre elevat 
d’espanyols no “rojos” establerts a la zona, 

feia que les autoritats franceses receles-
sin del que anomenaven la “hispanització” 
del Magrib, sobretot quan l’èxit del general 
Franco, i quan encara el III Reich semblava 
invencible, podia fer ressorgir el vell somni 
d’emprendre una croada colonitzadora per 
tal d’ampliar els territoris del nord d’Àfrica i 
eliminar el protectorat francès.
Això explicaria també, juntament amb el 
curs de la II Guerra Mundial, els sovintejats 
desplaçaments que van patir els exiliats, 
convertits en mà d’obra barata per als tre-
balls de defensa nacional o cridats a engrui-
xir les files de la Legió Estrangera. D’altra 
banda, l’esclat de la Guerra Mundial i la in-
vasió de França per les tropes nazis va po-
sar fi a les activitats de la SERE, al maig de 
1940, i a les negociacions entre els govern 
de Vichy i el de Mèxic per tal d’evacuar els 
republicans de la zona cap a territoris ame-
ricans. Amb tot, la diversitat de situacions i 
comportament va seguir essent la norma, 
fins al punt que l’altra organització encarre-
gada de l’evacuació dels exiliats, la JARE, 
encara funcionava al novembre del mateix 
1940. A partir de l’estiu de 1942, però, es 
van reprendre les negociacions amb el pre-
sident mexicà i diversos vaixells van traslla-
dar a Mèxic contingents de refugiats, primer 
des de Marroc i més tard des de Tunísia i 
Algèria.
D’altra banda, amb el suport del partit co-

munista algerià, els exiliats van poder orga-
nitzar-se amb unes dificultats tremendes, ja 
que el Magrib sempre va ser escenari dels 
esdeveniments de la guerra mundial. Així, 
l’alliberament dels anomenats antifeixistes 
pel president Roosevelt i, per tant, el des-
mantellament dels camps de concentració, 
va anar lligar al retrocés dels alemanys en 
els fronts europeus i, particularment, en el 
nord d’Africà, però també a les disputes 
entre els caps de l’exèrcit resistent francès, 
De Gaulle i Giraud, la qual cosa explica la 
diferència de ritmes d’alliberament entre els 
camps de Marroc, desallotjats ja al març de 
1943 o els d’Algèria que no desapareixeran 
fins al juny de l’any següent. A partir d’aquell 
moment, les decisions polítiques, el cost i la 
complexa logística de l’evacuació cap a paï-
sos americans mostrarà el caràcter complex 
i polièdric de l’exili, o, per dir-ho d’una altra 
manera, la realitat d’un fenomen que només 
es pot entendre en plural: els exilis. Com 
ja havia passat abans, tindran preferència 
aquells que havien tingut responsabilitats 
polítiques i militars durant la Guerra Civil 
o els membres de partits, de manera que 
molts altres hauran d’optar per romandre en 
territori magrebí i continuar treballant en les 
construccions militars, en les mines o direc-
tament en l’exèrcit francès. No és, doncs, 
estrany que la majoria dels integrants de “La 
Nueve”, la companyia de republicans espan-
yols que va alliberar Paris sota les ordres del 
general Leclerc, fossin exiliats procedents 
dels camps del nord d’Àfrica. 

• Presentat el documental “Desde el silencio. Exilio republicano en el norte de África” © Josep Ribas - Falgués Fotografia

> El documental té una durada de 56 minuts i 
es podrà veure fins al 27 d’abril de 2014
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> Jutgen l’amo del “Paradise” acusat de li-
derar una xarxa de proxenetes que captava 
noies al Brasil
L’amo del macroprostíbul “Paradise” s’ha 
tornat a asseure a la banqueta dels acusats 
de l’Audiència de Girona. José Moreno, a qui 
l’Audiència ja va condemnar a 3 anys de pre-
só per fets semblants, ara però, s’enfronta a 
una pena de 14 anys, acusat de liderar una 
xarxa de proxenetes que captava noies al 
Brasil entre els anys 2009 i 2010.
El fiscal també acusa set persones més de 
formar part de la xarxa. Segons l’acusació pú-
blica, Moreno pagava els bitllets d’avió de les 
noies i les feia passar per turistes per entrar 
al país.
Un cop aquí, havien de treballar als bordells 
Edén, a Melianta (Pla de l’Estany), i Eclipse, 
a Mont-ras (Baix Empordà), fins a saldar el 
deute. Els set acusats han negat els fets.

PErDEN 8 tEStIMoNIS

El segon dia de judici contra José Moreno, 
l’amo del macroprostíbul Paradise, de la Jon-
quera, i set dels seus suposats còmplices, va 
acabar amb la declaració de tan sols quatre 
de les dotze víctimes de la presumpta trama 
d’explotació sexual. Cinc d’elles van poder 
ser localitzades, per una altra hi ha una re-
quisitòria, una altra no es va presentar i la 
darrera no va poder testificar perquè hi va 
haver problemes per poder dur a terme la vi-
deoconferència.
Uns problemes tècnics que són habituals 
al nou Palau de Justícia de Girona. D’altra 
banda, les declaracions dels testimonis van 
servir per desinflar les acusacions contra 
Moreno i els altres. De les quatre dones que 
van parlar, tan sols una va reconèixer que la 
van amenaçar i, una altra que va viatjar del 
Brasil enganyada i que no sabia que treba-
llaria de prostituta. El que sí que van afirmar 
és que van venir al país amb bitllets d’avió 
pagats per la suposada trama. Un cop al país 
la trama els comunicava que havien de pa-
gar entre 1.300 i 2.500 euros pel bitllet d’avió, 
però cap de les noies va concretar si el deute 
era amb l’amo del prostíbul. El judici continua 
avui amb la declaració de policies.

En l’última jornada del judici pel cas a 
l’Audiència de Girona, el fiscal va mantenir la 

petició de catorze anys de presó per a l’amo 
del macroprostíbul Paradise de la Jonquera, 
José Moreno Gómez. 

UNa SoLa MoDIFICaCIó

El fiscal tampoc va variar la seva petició per 
a sis imputats més: Luis Rodríguez Hernán-
dez, Thirce Adriana Rodríguez da Silva, Mat-
tia Cabras, Eduardo Osuna Albiol, Abraham 
Soler Franch i José Manuel Caeiro Otero. 
S’enfronten a penes que van dels onze anys 
i mig als vint anys i sis mesos. Només en el 
cas de Rodrigo Rodrigues Cardoso va fer una 
modificació a la baixa. Rodrigues és a la pre-
só i, en un principi, afrontava una pena de vint 
anys i mig entre reixes. Per a ell, va requerir 
al final divuit anys i mig, ja que li va retirar 
el delicte d’amenaces. A banda, el ministe-
ri públic imputa a tots vuit un delicte contra 
els drets dels ciutadans estrangers i un altre 
contra els drets dels treballadors. I a alguns 
d’ells, a més, els suma els de prostitució i 
amenaces.
Abans dels informes de les parts, es van re-
produir unes gravacions de la investigació, ja 
que la policia tenia punxats els mòbils dels 

presumptes còmplices. D’entre les trucades, 
en va destacar una en què Moreno parlava 
amb un subordinat que havia anat a recollir 
dues noies que acabaven d’arribar. El propie-
tari dels bordells li demanava si havia explicat 
a les nouvingudes les condicions. “Has parlat 
amb elles i els has dit com va tot?”, pregunta-
va Moreno. I en un altre tall de la conversa, hi 
afegia: “Ja saben què han de fer. El 50% de 
tot allò que facin és per pagar les despeses, 
perquè ja que ens n’encarreguem, com a mí-
nim recuperar els diners aviat.”

aLtErNatIVaMENt, SEt aNyS

El ministeri públic va formular una segona 
petició de pena. En el supòsit que el tribunal 
consideri que no van cometre cap delicte con-
tra els drets dels ciutadans estrangers, pretén 
que se’ls condemni per associació il·lícita. En 
aquest cas, Moreno –defensat per l’advocat 
Lluís Frigola– s’enfrontaria a set anys de pre-
só. I la resta, a penes d’entre cinc anys i mig i 
dotze anys i mig de presó. Els tres lletrats de 
la defensa, per la seva banda, van sol·licitar 
l’absolució dels seus clients, i el cas va que-
dar vist per a sentència.

• L’acusat, José Moreno, arribant al Palau de Justícia de Girona el 20 de gener passat (ARA.cat)
© ARA.cat
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• La Policia espanyola a la Jonquera va intervenir en les deten-
cions (Arxiu Comissaria de la Jonquera)

> Dos detinguts en un 
operatiu contra el blan-
queig de diners 
La policia espanyola va detenir a mitjans de 
gener 26 persones a Barcelona, set a Tarra-
gona i dues a La Jonquera que pertanyien a 
una trama que presumptament blanquejava 
diners procedents del narcotràfic de cocaï-
na. La droga era trasllada per mar des de 
Sudamèrica amagada en contenidors i car-
regaments de fruita o bé mitjançant “mules 
humanes.

> torna la campanya 
del dièsel a -18ºC 
Redtortuga posa a disposició de tots els seus 
clients per 5è any consecutiu Dièsel Microfil-
trat a -18 º C (POFF) (punt de congelació) a la 
seva Àrea de Servei Tortuga de la Jonquera 
durant els mesos de desembre, gener i febrer.
Es tracta d’un gasoil microfiltrat que suporta 
una temperatura superior a la que indica la 
norma espanyola (-10 º C) perquè els con-
ductors puguin circular amb tranquil-litat en 
les seves rutes internacionals.

> Detenen una dona amb prop de sis 
quilos de marihuana
La Guàrdia Civil va detenir el 28 de gener a 
la matinada una dona de nacionalitat france-
sa amb una maleta a l’interior del seu vehicle 
on hi guardava 5,8 quilos de marihuana. Els 
agents van interceptar l’automòbil de la dona, 
de 28 anys i que viatjava com a conductora i 
única ocupant en un turisme amb matrícula 
francesa, i van inspeccionar el cotxe, on van 
localitzar-hi la droga repartida en diverses 
bosses. El Jutjat d’Instrucció de guàrdia de 
Figueres es va fer càrrec de les diligències. • Cotxe patrulla de la Guàrdia Civil © Arxiu Infojonquera.cat 

> Un mosso d’esquadra salva la vida 
a una turista alemanya
La ràpida actuació d’un mosso d’esquadra 
el passat 20 de gener va permetre salvar la 
vida d’una turista alemanya d’edat avançada 
mentre patia una aturada cardíaca. Els fets 
van tenir lloc a l’àrea de servei de Porta Cata-
lana, al terme municipal de la Jonquera, quan 
l’agent, que es trobava treballant a la zona, 
va observar com un home que es trobava 

al costat del seu cotxe sol·licitava ajuda. En 
acostar-se, l’agent va veure que una dona 
estava seminconscient al seient davanter. 
Després d’avisar els serveis d’emergències, 
l’agent va practicar a la dona uns primers 
auxilis per recuperar-li la consciència. Un 
cop estabilitzada pels metges, la dona va ser 
traslladada al Trueta de Girona.

• Comissaria de Mossos d’Esquadra a la Jonquera © Arxiu Infojonquera.cat 
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> Pressupost municipal per al 2014

El passat 20 de gener es va aprovar el 
pressupost General de l’Ajuntament 
d’aquest 2014. Les dades que es pre-
senten compleixen l’estabilitat pres-

supostària, la norma de despesa i l’objectiu 
de deute públic. El pressupost presenta un 
increment d’ ingressos sobre les despeses de 
555.543 €, fruit del compliment de l’article 12 
de la Llei Orgànica d’ Estabilitat pressupos-
tària, en la que es fixa que la variació de la 
despesa entre l’ exercici econòmic del 2013 
i la del 2014 no pot ser superior al 1,5%. Per 
tant, no ha estat possible incorporar en el pre-
sent pressupost les inversions que s’havien 
pactat en un inici entre tots els regidors de 
l’Ajuntament i es farà una vegada liquidat el 
pressupost 2013 amb el romanent de treso-
reria per a despeses generals resultants de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2012, el 
proper mes de març.
La legislació vigent no ens ha permès els 
darrers anys utilitzar el superàvit per fer in-
versions. Només es permetia utilitzar-ho per 
amortitzar deute. L’any 2013 s’han dut a 
terme dues amortitzacions que han permès 
aquest any disminuir en 112.000 € les despe-
ses financeres i, en conseqüència, el deute 
viu en aquests moments és del 13,54%, molt 
per sota que la majoria dels ajuntaments del 
país.

PrESSUPoSt D’INGrESSoS

• Impostos directes i indirectes (IBI, vehicles,
activitats econòmiques, construccions, etc.)
2.035.025,-
• Taxes, preus públics i altres ingressos
(subministrament aigua, recollida
escombraries, ocupacions via pública,
multes i sancions, aparcaments municipals,
etc.) 3.175.018,-
• Transferències corrents (subvencions i
participació Tributs de l’Estat) 792.000,-
• Interessos patrimonials (interessos de
dipòsits i cànon concessions administr.)
21.000,-

TOTAL INGRESSOS 6.023.043,-
PrESSUPoSt DE DESPESES

• Despeses de personal 2.254.000,-
• Lloguers, reparacions i manteniment 
69.700,-
• Tancaments escola, conservació edificis i
millora xarxa aigua pavelló 91.000,-

• Conservació maquinària i mobiliari i equips
processos informació 130.200,-
• Material oficina 36.000,-
• Subministres i comunicacions (energia
elèctrica, aigua, gas, carburants, etc.)
966.000,-
• Primes d’assegurances 15.000.-
• Taxes abocador comarcal 230.000.-
• Despeses diverses (regidories, festes, ex-
plotació piscina, cursos Can Laporta, Casal, 
etc.) 181.000,-
• Treballs realitzats per altres empreses
(recollida escombraries, neteja viària,
1.012.000, depuradora, deixalleria, etc.)
• Locomoció 4.500,-
• Altres imprevistos 35.000,-
• Despeses financeres 14.800,-
• Transferències a organismes autònoms
(Mume, Escola Música, CCAE assistència
social) 106.100,-
• Transferències a entitats sense finalitat de
lucre 37.200,-
• Inversió maquinària aparcaments 20.000,-
• Amortitzacions 265.000,-

TOTAL DESPESES 5.467.500,-

Els grups municipals de CiU, ERC i PP hem
consensuat les necessitats de la Jonquera i 
hem prioritzat les inversions que es volen por-
tar a terme en els propers anys, començant 
per les referides als propers quatre exercicis 
econòmics, obres que s’inclouen dins la me-
mòria d’inversions previstes que conforma la 
documentació del pressupost 2014. La possi-
bilitat de portar a terme aquestes actuacions
vindrà supeditada al finançament que en 
cada moment pugui obtenir l’Ajuntament per 
fer front a la despesa, així com al compliment 
de la normativa econòmica i de gestió pres-
supostària vigent en el moment d’emprendre
l’actuació.
Relació de les inversions pactades amb tots 
els grups, per als propers quatre anys:

Any 2014
1. Prolongació carrer Albera. Connexió carrer 
Albera amb Roc de Miradones. Obra prevista 
per a l’exercici 2013 però no executada en 
haver-se demorat la subvenció del PUOSC 
quatrienni 2013-2016.
Pressupost: 201.447,25 €

2. Rehabilitació i millora del cementiri munici-
pal. Obra prevista per al 2013 però que final-

ment s’executarà el 2014, atès que l’import 
de la subvenció del PUOSC atorgada ha 
estat inferior a la sol·licitada i s’ha de refer 
el finançament de l’obra amb un complement 
d’aportació de fons propis de l’Ajuntament.
Pressupost: 124.189,14 €

Any 2015
1. Urbanització carrer Albera
Pressupost aprox: 229.354,29 €
2. Urbanització carrer Rocaberti
Pressupost: 324.453 €

Any 2016
1. Urbanització carrer Carmanxel
Pressupost: pendent de valoració econòmica

Any 2017
1. Urbanització carrer del Vidre
Pressupost: 149.173 €
2. Urbanització carrer Cantallops
Pressupost: 200.638, 57 €

Aquest projecte d’actuació en diversos ca-
rrers que formen el nucli antic de la Jonquera 
es preveu continuar-lo en el temps, tot abas-
tant un projecte ampli de rehabilitació del dit 
casc antic, a executar per fases, essent cada 
fase un carrer determinat.
En aquest sentit, i per començar a treballar 
en l’execució de les actuacions esmenta-
des, durant l’any 2014 es redactarà un pro-
jecte de rehabilitació global del casc antic 
que englobarà els carrers Albera, Rocaberti, 
Carmanxel, Santa Llúcia, del Vidre, Pirineus, 
Cantallops, Llatzaret, Pujada d’en De l’Hom i 
Panissars.
Amb aquesta ambiciosa actuació es vol po-
tenciar el casc antic, endreçant-lo i millorant-
lo en serveis essencials, dinamitzar-lo per 
incrementar la qualitat de vida dels veïns. 

Sònia Martínez Juli
Gener de 2014
smartinez@lajonquera.cat



13

1 de febrer de 2014



14

1 de febrer de 2014
Àlbum fotogràfic

> Un desembre carregat d’activitats 
del nadal, esportives i culturals

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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Àlbum fotogràfic

Aquestes fotografies 
les trobareu a:

Major,120
17700 La Jonquera

972 554 036 - 636 314 902

> activitats del mes de gener • Selecció d’imatges de Falgués Fotografia
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> La Jonquera i 
l’aviació
L’Esquerda de la Bastida núm. 1 va publicar l’article 
“La Jonquera i l’aviació” de Lluís Vila, el qual ja havia 
publicat l’any 1982 en el butlletí de l’ACEJ. Alguns dels 
primers continguts de l’Esquerda van ser cedits i reedi-

tats. Amb motiu del 20è aniversari d’aquesta revista tor-
nem a recuperar aquest text que les noves generacions 
de jonquerencs possiblement desconeixen, malgrat el 
seu interès històric.

Si algú s’ha imaginat alguna vegada 
que la nostra vila només s’ha vist 
afectada pel pas de carros, diligèn-
cies, cotxes i camions està molt equi-

vocat.
També l’aviació des dels seus primers temps 
ja hi feu acte de presència.
Reculem només en el temps de la meva in-
fantesa allà pels anys 1927-1929.
Passaven pel nostre cel, ben sovint i segu-
rament des d’alguns anys abans, els avions 
del servei postal aeri entre Espanya i França. 
Feien la línia Barcelona-Perpinyà-Tolouse.
Els aparells voladors eren uns “Breguets” de 
dues ales i carlinga descoberta, el que vol dir 
que el pilot anava a la fresca, ja que li sortia 
el cap del fusellatge. Pertanyien a la compan-
yia francesa Latecoere, amb uns vols més o 
menys regulars.
Per cert, que hi havia un jonquerenc -el nom 
d’ara no fa el cas- que en deia els aeroplans 
de la “cacauera”.
Llavors encara no eren avions, eren aero-
plans, amb un sol motor d’hèlix i amb un gra-

pat de cilindres. Amb més valentia i voluntat 
del pilot, que no tècnica, s’atrevien a anar 
amunt i avall amb les saques de la corres-
pondència i, més tard, quan ja tingueren la 
cabina tancada, portaven algun viatger amb 
veritable vocació d’heroi.
Recordo molt bé que, ben sovint cap al tard, 
vèiem volar els raigs de llum del far que hi 
havia en el poblet fracès del Portús -encara 
hi ha la torre metàl·lica sobre la plaça- i ja 
sabíem que tard o aviat passaria l’ocell, no 
d’alumini com els d’ara sinó de fusta i de tela, 
anant cap a França.
Com es pot suposar l’alçada en que pas-
saven no era molta, però sí la suficient per 
a sobrevolar el Coll del Portús i arribar a Per-
pinyà sense entrebancs.
Els aparells no tenien com els d’ara tants 
instruments per a facilitar-los la navegació, 
ràdio, radiogoniòmetre, radars i tants d’altres 
que desconeixem. Tot el que devien portar 
era un altímetre, una brúixola, un compta-
revolucions del motor i poca cosa més.
El pilot s’havia d’orientar traient el cap per la 

finestra si l’aparell era amb cabina tancada, 
o mirant directament a baix si la carlinga era 
descoberta, i endevinar on es trobava pel 
que veia a sota si no hi havia boira. Segons 
s’explicava alguns pilots es guiaven per la via 
del tren, o la línia de la costa, vora mar.
Era tot un espectacle, quan bufava la tramun-
tana i els aparells se’n veien una per creuar 
la carena del Pirineu.

Tan bon punt sentíem el roncar del motor 
accelerat a  tot gas ja vèiem l’aparell cara al 
vent, brandant les ales, ara a la dreta ara a 
l’esquerra, per anar guanyant camí contra el 
vent. Ho intentaven a diferents alçades per 
a trobar menys resistència, a la barrera del 
vent desfermat. Hi havia moments que tal-
ment quedaven clavats, tan igualada era la 
força del motor amb la de l’esbojarrada tra-
muntana.

Un dels primers casos d’un que no pogué 
passar i feu un aterratge forçós es remunta a 
l’any 1926. L’avió, davant la impossibilitat de 

articles
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> La Jonquera i l’aviació •  Article de Lluis Vila de l’any 1982

passar o tal volta a causa d’una avaria mecà-
nica, es posà com pogué en un dels camps 
del Mas del Pla.
Perdé altura proa al vent a la vertical del Mas 
Morató, passà arran de la carretera de Canta-
llops i tocà a terra entre el Mas del Pla i la car-
retera N-II, amb tanta mala sort que quan ja 
havia perdut molta velocitat arribà a una rasa 
que separava els camps i en caure les rodes 
del tren d’aterratge al fons de la rasa, l’aparell 
capotà i quedà amb l’hèlix clavada a terra i la 
cua mirant al cel.
El pilot no prengué mal i dies més tard la nau 
voladora fou desmuntada i carregada sobre 
un camió que se l’emportà cap als tallers de 
la companyia.

Anys més tard un altre avió, aquest ja amb 
cabina tancada i portant alguns passatgers, 
feu un aterratge forçós en els camps on ara hi 
ha la piscina i la pista poliesportiva municipal.

No hi hagué cap ferit i recordo que el 
col·locaren a tocar de la paret de la fàbrica 
d’en Laporta. Tot el poble l’anà a veure i no-
saltres hi vàrem anar amb el nostre mestre 
Sr. Peñuelas. El detall que m’ha quedat més 
a la memòria és que els seients pels passat-
gers eren de vímets com les butaques del 
jardí i collats amb cargols al sòl.
Aquesta vegada sí que al no quedar avariat 
pogué enlairar-se pels seus propis mitjans, 
arrencant des de la paret de la fàbrica en di-
recció a Les Forques; quan arribà al turó ja 
havia pres prou alçada per a rebassar-lo. El 
fet d’aixecar el vol l’aparell fou tot un acontei-
xement local.

Durant la guerra dels tres anys la Jonquera 
no fou perjudicada per cap incursió aèria, 
com sí ho foren altres altres poblacions veï-
nes, Portbou i Figueres, que sofriren alguns 
bombardeigs amb les conseqüents víctimes 
i destrosses.

En plena II Guerra mundial l’espai aeri local 
era ben net ja que les forces contendents 
eren molt allunyades del nostre país.

I va arribar l’any 1950. Moltes línies d’avions 
de tota mena creuaven pel nostre cel, provi-
nents de l’Europa o de l’Àfrica.
El 8 de desembre de 1950, festa de la Im-
maculada Concepció, Festa d’hivern al poblet 
de l’Estrada, es produí l’accident aeri més im-
portant que ha vist la població.
Un avió bimotor d’hèlix, que pertanyia a 

la companyia Air Atlas Marroc, s’estavellà 
contra les roques del Puig Pinyer, per sobre 
Requesens, en probar de passar pel Coll For-
cat i  travessar la serralada pirinenca per  tal 
d’arribar a Perpinyà, on era esperat.
Per unes circumstàncies casuals vaig ser 
convidat a pujar fins a la cantina de Reque-
sens en un automòbil que anava a buscar 
tres supervivents de la catàstrofe. Però anem 
a pams.

Cap a les 6 de la tarda, ja ben fosc, els qui 
havíem anat a ballar a la Festa de l’Estrada 
i a berenar a Can Rosiu -qui no recorda les 
racions de vedella amb pèsols i el conill ca-
solà amb pebrot i tomata- tornàrem cap a la 
Jonquera tot caminant.
Arribats a la vila ja sentírem els comentaris 
entre els veïns que un avió havia passat molt 
baix, fent vàries voltes per sobre Figueres i 
la comarca, i ja feia estona que no se l’havia 
vist. Llavors hi havia a la Jonquera un petit 
destacament de soldats de l’armada d’aviació 
que tenien encomanada l’observació del pas 
dels avions. I ens digueren que feia estona 
que l’havien perdut de vista.
Tot fent comentaris arribà l’hora del sopar i de 
sortir del cinema, cap a les 8 del vespre, i em 
vingué a cercar el qui llavors era el meu patró, 
el sr. Pepe Nucete, que amb el seu Peugeot 
anava fins a Requesens a recollir uns ferits 
d’un accident d’aviació.

No m’ho vaig pensar dues vegades. Treure’m 
la roba de les festes, agafar un abric vell i cap 
a Requesens. Feia un temps més que dolent. 
Al coll del Madàs ja era nevat i una Tramun-
tana furient i gelada baixava rostos avall des 
del Puigneulós.
Ja a la cantina -mas a prop de l’administració- 
ens trobàrem la casa plena de gent que s’hi 
havia aplegat. El Governador civil de Girona, 
caps de l’exèrcit i de la Guàrdia Civil, perio-
distes, els batlles de Figueres, la Jonquera 
i Cantallops i molts altres disposats a donar 
l’ajuda que calgués.

El Dr. Subirós de la Jonquera i el Dr. Farré 
de Cantallops ja hi eren fent les primeres cu-
res als tres únics supervivents que més tard 
varen baixar amb el sr. Nucete fins a la Jon-
quera i traslladats a l’Hospital de Figueres. I 
pel camí ens vam assabentar de l’ocorregut 
pels tres mateixos ferits, que varen explicar 
el següent:
L’avió de línia regular s’havia enlairat no re-
cordo si des de l’aeroport d’Oran o de l’Alger. 
No deuria estar en bon estat de funciona-
ment, quan el pilot decidí prendre terra de 
nou i fer reparar l’avaria observada. La repa-
ració s’allargà molt i la sortida es va retardar, 
no oferint encara massa seguretats d’un vol 
normal. Això feu que alguns passatgers de-
cidissin quedar-se a terra. Ara, els que tenien 
necessitat d’arribar a França pels seus com-

• Cua de l’avió accidentat l’any 1950, a a zona del Coll Forcat (Esquerda de la Bastida 1994)

>  La qüestió fou que ja de nits l’aparell intentar 
passar per sobre la muntanya, en contra del vent 
i la nevada. Potser tenien l’altímetre avariat... <
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> La Jonquera i l’aviació •  Article de Lluis Vila de l’any 1982

promisos, no els quedà més remei que pujar 
a l’avió.

A més d’uns quants passatgers portava 
un carregament de caixes de taronges i al-
tres mercaderies destinades a la metròpoli. 
Aquells joves explicaren que en el trajecte 
sobre el mar la cosa no anava gaire fina i 
l’aparell perdia altura. Al deixar enrere el mar i 
entrar a la plana de l’Empordà, a la vertical de 
Figueres, es veu que l’alçada que mantenia 
l’avió no era suficient per tal de sobrevolar la 
carena del Pirineu. D’aquí degueren venir el 
parell de voltes que feren sobre la comarca, 
per  tal d’apropar-se a la muntanya i fer els 
seus càlculs de possibilitats de passar.

Per acabar d’agreujar la situació un tempo-
ral s’abatia sobre Puig Neulós i la serralada. 
La visibilitat deuria ser nul·la; les ratxes de 
la Tramuntana que s’emportava la neu cap 
a la plana no deuria facilitar el vol i després 
d’unes voltes per sobre l’Alt Empordà segura-
ment el comandant de bord decidí de provar 
de passar. Tal volta ja estava en contacte per 
ràdio amb l’aeroport de la Llavanera de Per-
pinyà, o aneu-ho a saber.
La qüestió fou que ja de nits l’aparell va inten-
tà passar per sobre la muntanya, en contra 
del vent i la nevada. Potser tenien l’altímetre 
avariat i no els senyalava exactament l’alçada 
a la que volaven. El cas és que provaren de 
passar per sobre el Coll Forcat, que no és un 
dels colls més baixos de la muntanya (822 
m.), en comparació amb el del Portús (360 
m.).

L’avió, degut a l’avaria, pel mal temps o per 
causes que mai se sabran, engolfà el coll For-
cat una mica massa baix i massa a la dreta.
Quasi ja havia assolit el punt més alt del coll 

quan el fusellatge fregà les branques cime-
res dels suros i alzines del bosc i l’ala dreta 
xocà contra el costat dret de la collada, en el 
roquisser del Puig Pinyer. Al xocar l’ala dre-
ta, que segurament es degué desprendrè de 
l’aparell,  aquest inicià un sobtat moviment 
lateral que el feu estavellar de proa contra les 
esmentades roques del Puig Pinyer, i quedà 
esberlat com una magrana.
Els pilots i passatgers asseguts davant mori-
ren de cop en la topada i els situats més cap a 
la cua sortiren disparats d’entre les desferres 
i rodolaren costa avall, per sobre la neu i les 
mates enmig de la càrrega i equipatges que 
baixaren a tomballons per la forta pendent.

Això originà que tres dels ocupants salvessin 
les vides. Esmorteït l’impacte pel gruix de la 
neu i el matisser sortiren del mal pas amb 
unes contusions, algun braç trencat i alguns 
traus al cap.
Tant és així que en mig de la tempesta, en 
un país desconegut i en plena nit, pogueren 
trobar una carretera al bosc. La seguiren 
i baixaren fins a les envistes de la cantina, 
on abans d’arribar-hi van trobar una patrulla 
de la Guàrdia Civil de Requesens, ja alertats 
per endavant, al sentir el soroll de la caigu-
da i veure el resplendor de les flames -ja que 
l’aparell s’incendià ràpidament- es dirigien 
cap al lloc de l’accident.

Arribada la patrulla al lloc del sinistre, poca 
cosa pogueren fer. Cadàvers escampats so-
bre la neu i les restes de l’avió cremant, que 
quedà completament destruït. Només es tro-
bà sencera la cua un bon tros més avall de 
l’accident.
Segons explicaren els guàrdies era un es-
pectacle dantesc veure cremar enmig de la 
tempesta aquella màquina voladora feta tros-

sos. Entre els xiulets de la ventada, el soroll 
dels arbres i l’espetec de les flames, els sor-
prengueren uns xiulets seguits que resultaren 
ser els aparells extintors contra incendis, au-
tomàtics, que tots els avions porten i que va-
ren complir la seva tasca fins a quedar buits 
del tot.
La temperatura que arribà a provocar l’incendi 
feu que l’alumini del revestiment de l’aparell 
es fongués, formant unes candeles d’aquest 
metall, que alguns visitants s’emportaren com 
a “souvenir”.
Un dels passatgers tingué un fi ben espec-
tacular. Era un capità de la Legió Estrangera 
Francesa que en sortir llançat de l’avió, en la 
seva caiguda rodolant per la pendent, quedà 
enforquillat pel coll a la soca d’un bruc.
Tot i les dificultats que presentava arribar a 
les restes de l’avió sinistrat, el lluny que era 
de la Jonquera, foren moltes les persones 
que hi anaren i feren una fotografies, algunes 
de les quals encara deuen trobar-se a la po-
blació.
Uns dies més tard vingueren uns mecànics 
de la Companyia Air Atlas que recolliren al-
gunes peces, no gaires, dels motors i se les 
emportaren.
La resta, tot i la vigilància que durant un 
temps hi hagué, els drapaires de la comarca 
s’endugueren tots els metalls i el que tenia 
algun valor per a revendre.
A hores d’ara poca cosa hi deu quedar, si no 
són les senyals en les roques de la topada 
i alguns arbres que guarden alguna crema-
da dels focs que els hi arribà per l’incendi de 
l’aparell.  

Autor: Lluis Vila
Publicat al Butlletí ACEJ  Núm. 10 - 1982
L’Esquerda de la Bastida núm. 1 - 1994

Coll Forcat

• Perfil vessant sud de la serra de l’Albera, amb el Puig Neulós com a cim més alt a la part dreta i el coll Forcat, on es va accidentar l’avió, ben definit (Arxiu Infojonquera.cat)
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2009 > Port Aventura ja 
ho té decidit: invertirà 
en un nou parc temàtic 
a la Jonquera
Ja feia mesos que directius i responsables de 
Port Aventura visitaven amb notable freqüèn-
cia la Jonquera. Finalment, l’empresa que ha 
estat valorant diferents opcions per invertir en 
un nou parc temàtic s’ha decidit per la Jon-
quera. La notícia tot just s’ha fet saber aquest 
matí i és que la discrecció total i absoluta amb 
què s’ha portat el tema ha estat una constant 
des del moment en què els responsables de 
noves inversions de Port Aventura van con-
tactar amb l’Ajuntament de la Jonquera i di-
versos empresaris del municipi, que també 

participaran en el nou parc temàtic. 
De moment les informacions que s’han fet 
arribar en exclusiva a Infojonquera continuen 
siguent essencials, molt generalistes i poc 
detallades. Malgrat tot, entre les dades facili-
tades pels responsables de noves inversions 
del grup PortAventura hi ha la convicció que 
la Jonquera era la millor opció d’entre les di-
ferents propostes que hi havia sobre la taula: 
bones comunicacions per carretera i autopis-
ta, possible posada en marxa d’una estació 
del TGV a la mateixa Jonquera en un futur 
no llunyà i proximitat als aeroports de Girona 
i Perpinyà, a més de comptar amb una po-
blació de més de 3 milions de persones en 
un radi de menys de 200 quilòmetres per la 
part francesa, i que ascendeix fins a 4,5 en 
períodes vacacionals a la Costa Vermeille 
(Catalunya del Nord), a més de la proximitat 
de la Costa Brava. 

Els responsables de PortAventura també 
han valorat molt positivament les iniciatives 
empresarials ja existents a la zona, com ara 
l’”outlet” que es vol construir a la mateixa Jon-
quera, el MUME i la nova oferta gastronòmi-
ca i hotelera actual. La decisió d’invertir en 
un nou parc temàtic va ser adoptada ara fa 
un any, moment en què per primera vegada 
el Grup Port Aventura, va aconseguir deixar 
enrere les pèrdues i entrar en beneficis, mo-
ment a partir del qual es va prendre la decisió 
d’encarar nous reptes en un sector com el del 
lleure, que encara està lluny de la saturació. 

Un dels motius d’escollir la Jonquera ha estat 
la predisposició d’un grup d’empresaris locals 
per participar i invertir en el nou projecte, 
que tindrà un cost inicial de prop de 50 mi-
lions d’euros i que es començarà a construir 
aquest mateix any en els terrenys situats en-
tre l’actual veïnat de Canadal i els polígons 
del sud de la Jonquera. L’empresa Port Aven-
tura i l’Ajuntament de la Jonquera, que ha 
donat el vist-i-plau al projecte, tenen previst 

> Cinc anys d’infojonquera, 
cinc innocentades...
Quan l’any 2008 es posava en marxa Infojonquera.cat 
sense saber-ho s’obrien també una gran quantitat de 
possibilitats. El fet de publicar cada dia alguna notícia 
i fidelitzar els lectors al canal digital de l’Esquerda va 
permetre que a la Jonquera també poguéssim publicar 
notícies, enquestes, comunicats urgents de darrera 
hora i per descomptat també la part més simpàtica i hu-
morística de la informació: les llufes informatives. Dit i 

fet, en aquests cinc anys de diari digital s’han publicat 
cinc notícies  “falses” el dia dels Sants Innocents. a pe-
tició d’alguns lectors que no accedeixen a la xarxa inter-
net per diferents motius, publiquem en paper aquestes 
llufes. algunes van resultar molt creïbles, tant que més 
d’un i de dos hi van donar credibilitat absoluta. 
Que passeu una bona estona llegint-les...
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organitzar en breu una exposició pública del 
projecte, en la qual es detallaran aspectes 
tècnics, econòmics i temàtics del nou parc de 
lleure. En aquesta reunió de caràcter públic i 
informatiu també es debatrà amb la població 
local si el nou parc temàtic podria portar per 
nom “tramuntana aventura” o “terra Ca-
mionera”, petició realitzada per part dels em-
presaris que participaran en el projecte i que 
ha estat molt ben valorada pel departament 
de Noves Inversions del grup. 
(Informació facilitada per ANSI, Agència de 
Notícies dels SS. II.).

2010 > Shakira com-
prarà el Castell de re-
quesens per fer-hi la 
seva residència d’estiu 
Va ser una visita molt discreta, breu, però en 
va quedar tan impressionada que no s’ho ha 
pensat ni dues vegades: el castell de Reque-
sens serà seu. Va ser l’estiu passat quan la 
cantant colombiana d’origen libanès, per part 
de pare, i d’origen català per part de mare, va 
fer una llarga estada a Catalunya. En aques-
ta estància la cantant d’arrels empordaneses, 
(la seva mare era de Figueres però nascu-
da a Olot) va voler aprofitar-la al màxim per 
retrobar-se amb part de les seves arrels i per 
aquest motiu va visitar la vila de Ripoll, Olot i 
diferents racons de la Costa Brava i l’interior 
empordanès, un fet que la premsa del mo-
ment ja se’n va cuidar de difondre àmplia-
ment. I precisament un d’aquests racons va 
ser el que la va enamorar més: el Castell de 
Requesens. Tant és així que Isabel Shakira 

Mebarak Ripoll, nom complet de la cantant, 
de seguida es va posar en marxa per con-
tactar amb els propietaris del castell de Re-
quesens, els empresaris de Fustes Esteve de 
Figueres, que davant la generositat mostrada 
en dòlars per la cantant, aviat es van avenir 
a vendre castell i tota la propietat. Les nego-
ciacions han estat discretes però molt reso-
lutives i precisament les ha portat a terme 
un conegut despatx d’advocats de Figueres 
administrat per dos jonquerencs. L’entesa 
ha estat molt fàcil segons asseguren els res-
ponsables del desptatx d’advocats i així la 
setmana passada ja es van fer les primeres 
transaccions, l’import de les quals és secret, 
però se sap que, com no podia ser d’altra for-
ma, molt generós. 

De moment el representant de Shakira ha 
aclarit que la cantant ja ha visitat dues vega-
des el castell, una fa relativament poc temps, 
sembla que aquesta tardor mateixa coincidint 
amb un concert a Barcelona, moment en el 
qual la cantant hauria aprofitat per fer un es-
tudi fotogràfic en el marc de la fortalesa i que 
aviat es podrà veure en els mitjans de moda. 
A la mateixa visita va aprofitar per fer una vi-
sita a un conegut seu: el mossèn de la Jon-
quera, John William Candelo, que també és 

colombià i de la mateixa ciutat que Shakira 
(Barranquilla), amb qui ella va fer la Primera 
Comunió, un fet coincident i molt emotiu que 
hauria acabat per convèncer a la cantant de 
tirar endavant amb l’operació de compra. 

L’exministre de Justícia José María Michavi-
la, que és el representant legal per a tot Euro-
pa de Shakira (també ho és d’Alejandro Sanz 
i Miguel Bosé) ha declarat que Shakira té 
intenció de fer del castell la seva segona resi-
dència, això vol dir que com a mínim passarà 
llargues temporades a la Jonquera. A més, 
sembla que el convenciment amb el qual 
ha fet l’adquisició del castell i tota l’extensa 
propietat, que estaria pensant en optimitzar 
la inversió amb projectes complementaris 
que farien de Requesens i la Jonquera un 
veritable centre artístic, turístic i econòmic de 
primer ordre. 
De moment el teixit econòmic de la Jon-
quera està encantat amb la notícia i des de 
l’Ajuntament de la Jonquera ja s’ha confirmat 
que es convidarà a Shakira a fer el pregó de 
la Festa Major de la Jonquera 2011 i a ser 
possible, que serà difícil, un concert gratuït. 

Els caçadors de la Jonquera i Cantallops 
també estan contents perquè el seu repre-
sentant els ha assegurat que podran conti-
nuar caçant a la zona propera del castell, i 
fins i tot ha avançat que podria assitir aviat a 
una cacera del senglar, encuriosida per com 
funciona aquest tipus d’activitat. Shakira ha 
entrat, doncs, amb molt bon peu a la Jonque-
ra. Benvinguda!

2011 > La Jonquera 
passarà a ser un muni-
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cipi de l’Estat francès 
El municipi de la Jonquera passarà a ser a 1 
de gener de 2012 un municipi de la república 
francesa. Així ho han decidit en unes nego-
ciacions de màxima discreció en les quals hi 
han intervingut a quatre bandes el govern Es-
panyol, la Generalitat de Catalunya, el govern 
Francès i la Unió europea. Les negociacions 
es portaven en màxima confidencialitat i mal-
grat que els acords de transferència entre es-
tats ja s’havien tancat feia aproximadament 
dos mesos, la convocatòria d’eleccions gene-
rals a Espanya en va endarrerir l’anunci. 

Finalment avui s’ha fet públic, és oficial i no té
marxa enrere. L’acord signat pels presidents 
Rajoy i Sarkozy s’ha fet de matinada en un 
despatx del “Palais de l’Elysée”. El canvi de 
sobirania s’aplicarà de forma imminent i do-
narà resposta a una exigència feta ara fa dos 
anys per Sarkozy a la Unió Europea, la qual 
ha fet de mitjancera amb gran discreció i efi-
ciència amb la Generalitat i Govern espanyol.

Segons el comunicat enviat fa poca estona 
per l’Estat francès a Infojonquera.cat el pre-
sident Sarkozy va fer entendre a la Unió Eu-
ropea dels avantatges que tindria el canvi de 
sobirania de la Jonquera en base a 5 grans 
acords de base. De fet, en una visita secre-
ta de Sarkozy a la zona ara fa dos estius va 
comprovar personalment com tothom parla (o 
es defensa prou bé) en francès, i va veure 
com els rètols comercials del Portús i la Jon-
quera són molt sovint en aquesta llengua.

Tant l’Estat espanyol com la Generalitat han 
acabat acceptant aquest pacte que es basa 
en cinc grans acords: 
1 - L’Estat espanyol queda net de deutes amb 
els bancs francesos. 
2 - La Generalitat podrà endeutar-se tant com 
vulgui amb bancs francesos. 
3 - Els jonquerencs (en actiu o jubilats) pas-

saran automàticament a nivellar les nòmines 
als sous francesos, de mitjana un 50% més 
elevats però a canvi hauran de fer un curset 
per millorar l’idioma francès. 
4 - Es modificarà el “Tractat dels Pirineus” per 
encabir els 58 km2 del terme municipal de la 
Jonquera al Departament 66 “des Pirynnees 
Orientales”, amb capital a Perpignan. 
5 - El dia 1 de cada mes la Cobla “Munici-
palité de la Jonquière” tocarà la “Marsellai-
se” a la Plaça de la Mairie (Antiga plaça de 
l’Ajuntament).

DETALLS I CURIOSITATS

Properament s’ampliarà aquesta informació 
que de moment s’està rebent de forma molt 
dossificada, per tal de no generar massa re-
bombori, però a tall d’exemple i com a curio-
sitat cal destacar el que serà un dels canvis 
més importants que notarà la Jonquera, que 
afecta la Festa Major, que passarà a cele-
brar-se el 14 de juliol amb espectacle de focs 
d’artifici i majorettes pels carrers. Tot i així es 
permetrà que el 8 de setembre es ballin dues 
sardanes a la plaça de l’Ajuntament. Sem-
bla ser que l’alcaldessa Sonià Martinés va 
ser informada d’aquestes negociacions ahir 
mateix. Amb caràcter d’urgència un avió jet 
privat de la república francesa la va passar 
a recollir a l’aeròdrom d’Empuriabrava. Dins 
el jet hi va trobar els presidents Rajoy i Ar-
tur Mas que l’esperaven per anar a signar al 
“Palais de l’Elysée” i la van posar al dia de la 
modificació del “Tractat dels Pirineus”.
De forma imminent seran canviades les pla-
ques dels noms dels carrers i se sap que el 
carrer Pau Casals passarà a nomenar-se 
Rue Jean Paul Gautier o que els restaurants 
de la zona estaran obligats a servir foie i 

champagne. En endavant el codi postal de la 
Jonquière serà el 66.700 
Font: Infojonquière.fr - L’Ajuntament lluirà una 
gran bandera francesa al teulat a partir de for-
ma imminent - Photo: Fougère Phtographie

2012 > La Jonquera 
acollirà l’assecador 
de purins més gran 
d’Europa 

La Jonquera està de sort: nova inversió mul-
timilionària en temps de crisi. El grup multina-
cional de matriu anglo-alemany  “K&K Pigs 
Ltda.” ha fet públic en exclusiva a Infojonque-
ra.cat el projecte d’invertir al municipi fronte-
rer prop de 20 milions d’euros i la creació de 
85 llocs de treball en una macroplataforma 
industrial i ecològica d’assecat de purins pro-
cedents de granges de porcs de tot Europa.

Es tracta d’una iniciativa que promou i finan-
cia la UE i que compta amb l’aval del Govern 
espanyol, que va demanar expressament que 
la inversió es fes en algun municipi català, i 
també amb el vist-i-plau no tan contundent de 
la Generalitat de Catalunya.
El cas és que la UE vol reunir i controlar di-
rectament com es fa l’assecat i el compactat 
dels purins en una sola zona geogràfica la 
gran producció de purins que genera Europa. 
Aquest procés ara es fa de forma desordena-
da i poc o gens fiscalitzada a nivell mediam-
biental. I la Jonquera reunia tres dels grans 
requisits: ben comunicada per terra (carre-
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tera, autopista i tren), zones  de ventilació 
natural i per tant ecològica (tramuntana) i for-
mar part d’un país deprimit econòmicament 
del sud d’Europa (els anomenats grup PIGS: 
Portugal, Italy, Greece, Spain) que necessiti 
inversions importants per reactivar la seva 
economia intervinguda, o a punt de ser-ho.

La inversió del grup multinacional anglo-ale-
many, que compta amb una planta bessona 
al continent africà, es farà a la zona del Camp 
del Suro, expandint-se també a zones afec-
tades pel foc del juliol passat. Segons el De-
partament de Medi Ambient de la Generalitat 
la localització és idònia perquè les intenses 
emanacions que generen els purins no serien 
portades directament pel vent al centre urbà 
de la vila, perquè des del passat juliol són zo-
nes biològicament degradades per l’incendi 
i perquè a nivell municipal no requereixen 
cap ordenament específic del pla general, 
ja que si bé són instal·lacions molt molestes 
per les pudors permanents que generen, al 
capdavall són ecològiques. Els terrenys po-
drien ocupar en total una extensió de més de 
1.000 hectàrees, una part de les quals ja són 
de propietat municipal. La resta seran expro-
piats, es creu que a preus més aviat baixos, 
per no posar en perill la viabilitat econòmica 
de la multinacional.

CARACTERÍSTIQUES

La planta requereix de grans extensions a 
diferent nivell per construir basses decanta-
dores, ben assoleiades i ventilades, una zona 
d’assecat final i finalment una planta de trac-
tament i compactació en blocs de 40x40 cms. 
Aquests després són comercialitzats com a 
energia d’alt contingut calorífic. La planta fun-

cionarà amb el biogas generat pels mateixos 
excrements dels porcs. Generarà més dels 
75 llocs de treball fixes, dels quals el 50%  
hauran de treballar amb mascareta, un 25% 
amb màscara antigas i un restant es dedica-
ran a feines logístiques i administratives. Un 
cercle econòmic tancat i molt rendible.

PROS I CONTRES DE LA INVERSIÓ

La nova inversió a la Jonquera s’ha rebut 
amb disparitat d’opinions. L’Ajuntament ha 
valorat molt positivament la inversió de  “K&K 
Pigs Ltda.”  ja que a més dels llocs de treball 
fixes un cop es posi en marxa, les obres de 
construcció generaran feina a empreses de 
construcció durant un any, termini previst per 
aixecar la macroplanta. A més, també s’ha 
comunicat a l’Ajuntament que s’hi podran as-
secar els fangs de la depuradora municipal 
sense necessitat de fer-hi el costós tracta-
ment que tenen actualment, fet que ajudarà a 
alleugerir les despeses municipals. 
Per contra el consistori jonquerenc lamenta 
que no se li hagi comunicat abans la inver-
sió, ja que hauria preferit una ubicació menys 
propera al casc urbà i és que el problema no 
és quan l’assecat es produeix els dies de tra-
muntana sinó els dies que no en fa i en què la 
pudor és intensa, extensa i molesta. Malgrat 
tot celebra els impostos i taxes en permisos 
d’obres i obertura que pagarà la companyia 
anglo-alemanya.

El Departament de Sanitat de la Generalitat 
de Catalunya és l’organisme que més reser-
ves hi ha posat ja que assegura que les pla-
gues i infeccions que genera l’exemple de la 
planta africana, bessona de la que es fa a la 
Jonquera, ha estat motiu de focus constants 
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de vòmits i nàusees, encara que en cap cas 
mortals, a poblacions de fins a 20 quilòmetres 
a la rodona. Tot i així alguns investigadors as-
seguren que va ser a la planta africana on 
es va generar el virus de l’ébola, extrem que 
ningú ha volgut confirmar i que els pocs que 
ho han fet han acabat condemnats a pagar 
quantioses multes i sancions per difamació i 
per crear alarma social sense proves 100% 
definitives (ho són en el 97%).

El consell comarcal de l’Alt Empordà també 
veu positivament la inversió sempre i quan 
també es puguin assecar a la Jonquera els 
fangs, molt pudents, de les depuradores de 
Figueres o fins i tot de Girona i Barcelona. No 
obstant no veu clar què passarà els dies que 
bufi tramuntana i la pudor arribi a les portes 
del mateix ajuntament de Figueres.
Qui també es frega literalment les mans amb 
la inversió anunciada és el grup Abertis, que 
té la concessió de l’autopista AP7, i qui ja fa 
números amb els més de 3.000 camions car-
regats de purins que es preveu que arribin als 
peatges de la Jonquera per descarregar els 
pudents purins, de porcs, vaques i fins i tot 
defecacions humanes.

Menys clar ho veuen els propietaris del co-
merç, els restaurants, buffets i hotels de la 
Jonquera. Creuen que la pudor no ajudarà 
a fer compres agradables als seus clients en 
el primer cas, o que la pudor permanent dis-
torsionarà el gust del menjar que serveixen 
als restaurants o que impediran el descans 
òptim en el cas dels clients d’hotel. Els pro-
pietaris dels Clubs Paradise i Desiré tampoc 
estan massa satisfets amb l’anunci ja que els 
clients no tindran la sensació de passar una 
bona estona si la pudor que entra per portes i 
finestres és permanent i intensa.

Finalment Infojonquera.cat també ha contac-
tat amb un dels propietaris que ja han estat 
expropiats: es tracta de l’entranyable senyora 
Conxita de Cal Congre, que ha cobrat prop de 
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300.000 euros per una trista barraca i hort que 
fins ahir mateix tenia a tocar de la riera dels 
Querols. Creiem que les seves declaracions 
resumeixen perfectament el que pot ser el 
sentiment d’aquesta inversió: “Mira noi, jo ja 
he cobrat. a partir d’aquí que facin el que 
vulguin però et ben asseguro que jo me’n 
vaig ben lluny de la Jonquera. M’acaben 
de dir, unes amigues una mica xafarderes 
que tot ho saben, que la pudor que farà 
aquesta planta d’assecat serà igual que si 
tinguessis tot el dia el nas ficat dins la tas-
sa de water després de passar-hi algú amb 
mal de ventre per descomposició. o sigui, 
que ja us ho fareu!
Gràcies senyora Conxita per parlar tan clar, 
potser les seves declaracions ens ajudaran a 
tots a obrir els ulls. En fi, això és tot el que 
ha pogut saber aquest diari digital. No obstant 
podeu trobar molta més ajuda sobre els con-
tinguts contrastats d’aquesta notícia clicant 
aquí.

2013 > Un cocodril 
persa campa des de fa 
dos dies pel riu Llo-
bregat a la Jonquera
Un cocodril persa (Crocodylus palustris), 
també anomenat cocodril iranià, campa lliure 
des de fa dos dies pel tram més urbà del riu 
Llobregat a la Jonquera. El cocodril, que té un 
doble comportament en funció si és de dia o 
de nit, està totalment domesticat, no té dents 
i només menja serps, ratolins i trossos de pa, 
però de moment no se l’ha pogut atrapar.

Segons han informat les autoritats locals el 
cocodril en qüestió es va escapar fa dos dies 
d’un terrari d’un veí de la Jonquera, d’origen 
paquistaní i identificat com a Alikamenei El 
rafsanjani, que el va portar del seu país, on 
no és estrany tenir un cocodril com a animal 
de companyia. ali Coco, pels amics i en re-
ferència i vincle al seu cocodril, fa dos anys 
que es va instal·lar al carrer Major de la Jon-
quera i treballa en un restaurant del municipi.

El reptil disposa de tota la documentació ve-
terinària i sanitària per poder ser traslladat 
a qualsevol país europeu i per tant no hi ha 
cap motiu per a l’alarma social i molt menys 
per a la seva eliminació. Aquest és un tema 
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que preocupa ja que algunes persones grans 
de la Jonquera que el van veure ahir a la 
tarda en el tram que va de la Societat fins a 
la resclosa de correus, ja s’havien afanyat a 
demanar que la Societat de Caçadors de la 
Jonquera es fes càrrec de la seva captura i 
eliminació. “És indignant que una bestiola 
com aquesta corri per aquí, ja he avisat als 
meus néts que no s’apropin a la ribera per 
res”, manifestava un dels avis de la Socie-
tat en ser preguntat per Infojonquera. Aquest 
testimoni, que no ha volgut donar el seu nom, 
fa la partida de cartes cada tarda al bar de 
la Societat. Els altres companys de partida 
assentien amb el cap sense dir res però amb 
cara de circumstància i certa preocupació.

Segons alguns testimonis, el cocodril, de 
dia, és esquerp i fugisser i per aquest motiu 
costa de veure, ja que sovint s’amaga entre 
l’aigua tèrbola o s’introdueix en forats de cla-
vegueres velles. Des de la regidoria de Medi 
Ambient del consistori jonquerenc s’ha rei-
terat que el cocodril en qüestió, que respon 
al nom de Fartet ashassin (traduït al català 
vindria a ser una mena de Trolet Pitiu), és 
completament inofensiu i han avançat que un 
cop se’l capturi, possiblement avui a la tarda 
quan arribi un equip d’especialistes del Pa-
quistan que a l’Ajuntament li costarà un dine-
ral, la gent s’hi podrà fer fotos a la Plaça de 
l’Ajuntament.

Mentrestant un equip de bombers del parc de 

la Jonquera vigilen discretament la ribera. Un 
dels retents, reposat al camió, manifestava a 
Infojonquera que “jo l’he vist i m’ha semblat 
tan simpàtic com lleig” i hi afegia que  “ara 
bé, diuen que és domèsticat i dòcil però 
jo l’he vist com es cruspia un pernil que li 
han tirat des d’un finestra de l’Hostal Mar-
fil i creu-me que feia por. És fals això que 
no té dents. Com brillaven amb el sol de 
mitjatarda !”

Algunes entitats ecologistes, com l’IAEDEN, 
han demanat a les autoritats locals que deixin 
el cocodril en pau durant uns dies ja que 
d’aquesta manera “farà neteja de rates i 
serps, que aquest estiu n’hi havia un tip”, 
declaraven a Infojonquera.cat.

De moment Infojonquera.cat no ha pogut 
aclarir, però, en què consisteix el doble com-
portament del reptil en qüestió en funció si és 
de dia o de nit.  Aquest fet és el que fa sospi-
tar que potser les autoritats no ho han dit tot 
sobre el cocodril per no crear alarma social, ja 
que alguns testimonis, que prefereixen no dir 
el seu nom, han insinuat que quan arriba la 
foscor el cocodril es transforma perillosament 
en molt agressiu. Desitgem doncs que abans 
de la nit se’l capturi.
Podeu ampliar la informació clicant en aquest 
enllaç.  
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> Signa un Vot per la Independència 
-  propera cita 22 i 23 de Març
La campanya Signa un Vot, de 

l’Assemblea Nacional Catalana, està 
resultant un èxit de participació i con-
tinuarà recollint instàncies en favor de 

la independència durant encara sis mesos. 

A més dels punts de recollida fixes i periò-
dics, que podeu consultar a la pàgina de 
l’ANC (http://signa.assemblea.cat/), s’ha 
previst un nou cap de setmana de recollida 
nacional del  22 i 23 de març. 
Aquesta campanya va començar de manera 
experimental el mes de juny del 2013, però 
ha estat aquest segon cap de setmana de 
gener que es va organitzar simultàniament 
arreu del territori, amb més de 800 urnes. 
A la nostra contrada, les Assemblees locals 
van organitzar taules a la Jonquera, Agulla-
na, Darnius, la Vajol, Maçanet de Cabrenys, 
Tapis, Cantallops, Capmany, Sant Climent i 
Espolla. La participació va ser molt satisfac-
tòria, amb un degoteig constant de persones 
que s’acostaven a signar. El número de vots 
va ser superior a les expectatives de l’ANC, 
però cal seguir treballant i recollint vots per 
assolir grans majories .  

En aquesta campanya, Signa un Vot, es 
demana als ciutadans que signin una ins-
tància (de manera formal, mostrant el seu 

document d’identitat – talment un vot) exer-
cint el seu Dret particular de Petició. Aquest 
dret dels ciutadans i ciutadanes és reco-
negut tant a l’Estatut, com a la Constitució 
espanyola, com a nivell europeu; segons el 
qual qualsevol persona pot adreçar-se a les 
seves administracions per demanar el que 
cregui convenient. 

L’ANC segueix el seu full de ruta cap a la 
consecució d’un Estat propi i, davant la con-
juntura actual, aquesta campanya és molt 
important. En aquestes instàncies es dema-
na al Parlament de Catalunya dues coses: 
a) La celebració d’una consulta. (Aquesta 
part pot semblar que ja està parcialment 
complerta, però no està garantida plena-
ment.) 
B) Si aquesta consulta no es pogués fer per 
qualsevol motiu, volem que el Parlament de 
Catalunya declari la independència unilate-

ralment. 

Els escenaris que es poden produir seran 
diversos i canviants i l’ANC ha d’estar pre-
parada per respondre de manera adequada 
i eficaç en qualsevol dels que es puguin do-
nar. En aquest sentit, la campanya de Signa 
un Vot continua sent bàsica per poder fer 
front, amb garanties d’èxit, a les diverses si-
tuacions en què ens puguem trobar.
   
Us recordem doncs, que totes les persones 
de la nostra contrada que no van poder sig-
nar tenen encara temps per fer-ho els dies 
22 i 23 de Març. 

Assemblea territorial Catalana de La Jon-
quera
Gener de 2014

>  a la nostra contrada es van organitzar taules a 
la Jonquera, Agullana, Darnius, la Vajol, Maçanet 
de Cabrenys, tapis, Cantallops, Capmany, Sant 

Climent i Espolla <

Entitats
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> Vint anys de L’Esquerda de la 
Bastida
Fa 20 anys va néixer a la Jonquera 

l’Esquerda de la Bastida,  un  mitjà 
d’informació local, amb esperit de 
superar fronteres municipals i donar 

servei als municipis de l’Albera, o més con-
cretament de l’entorn més immediat, com 
Agullana, Cantallops i Capmany. 

És un luxe per un poble de les caracterís-
tiques de la Jonquera disposar d’un mitjà 
d’informació com ha esdevingut l’Esquerda 
de la Bastida, especialment els darrers anys, 
amb periodicitat mensual.  Una revista amb 
voluntat d’informació generalista a nivell lo-
cal, tractant els temes de cultura, d’esports, 
de societat, de patrimoni local, amb un cert 
rigor i amb imatges, darrerament en color, 
que li donen un caràcter i un prestigi difícil-
ment assolit en altres publicacions de pobla-
cions més importants que la Jonquera. 

L’Esquerda, en alguns moments, vist des 
del meu punt de vista, s’havia convertit en 
la veu de l’oposició i en un flagell continuat 
de l’acció del govern municipal. He de dir, en 
benefici seu i del seu equip de direcció, que 
sempre he tingut les pàgines obertes per 
replicar algunes informacions que m’havien 
semblat equivocades o partidistes. Massa 
vegades en els darrers anys l’Esquerda feia 
la feina d’oposició que no feien o no sabien 
fer els grups municipals que no estaven en 
el govern. Però en tot cas no és una críti-
ca, és una constatació, que possiblement 
un mitjà independent com és l’Esquerda, 
en alguns moments ha d’aprofitar per crear 

polèmica i perquè s’incrementin el nombre 
de lectors. 
Un altre  perill  d’una revista local, indepen-
dent, que vol dir sense massa subvencions 
institucionals, és que es converteixi en un 
instrument dels descontents, dels criticaires 
de mena, dels que viuen amb una mena 
d’úlcera d’estómac permanent, que els 
sembla malament qualsevol iniciativa d’altri, 
però que són incapaços de promoure res, 
perquè viuen en un món irreal.   Aquest perill 
de l’Esquerda, que en algun moment havia 
sorgit i semblat com endèmic, s’ha sabut 
controlar, possiblement perquè els descon-
tents s’han cansat, o perquè la direcció de la 
revista ha reconduït la línea editorial. 

En tot cas, penso que l’Esquerda de la Bas-
tida ha fet, fa i hauria de fer durant molts 
anys més, una gran servei a la Jonquera, 
promovent les notícies i moltes vegades 
creant opinió. Desgraciadament la nostra 
vila no gaudeix de massa bona “premsa” 
en els mitjans d’informació forans, i ens cal 
un mitjà com l’Esquerda per saber realment 
com es viu a la Jonquera, les activitats tant 
culturals com esportives que s’hi realitzen 
i per copsar el caràcter real dels jonque-
rencs i jonquerenques. El llegir l’Esquerda 

cada mes, i també l’Infonquera.cat, el seu 
homòleg a la xarxa, ens fa sentir orgullosos 
de ser Jonquerencs veient la gran quantitat 
de fotografies i informacions de les activitats 
que es realitzen a la població, amb els nos-
tres joves i nens implicats plenament en la 
vida esportiva i cultural de la població. 

Des del meu punt de vista personal,  
l’Esquerda de la Bastida es mereix un re-
coneixement molt important per aquests 20 
anys d’informació local. Un reconeixement 
que caldria personalitzar amb més subscrip-
cions, compres al quiosc, i més col·laboració 
de les nostres empreses, i a poder ser  ins-
titucions.  

Felicitats Ivan, i a tota la gent que ha 
col·laborat al llarg d’aquests anys amb 
aquesta eina d’informació, que ha posat la 
nostra Vila en el mapa de les poblacions del 
país amb un mitjà d’informació independent 
i  de qualitat.  
Que l’Esquerda de la Bastida i l’Infojonquera.
cat visquin molts anys!  

Jordi Cabezas i Llobet
Gener de 2014
Jcabezas4647@gmail.com 

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

17700 LA JONQUERA (Alt Empordà)

>  ...en els darrers anys l’Esquerda feia la fei-
na d’oposició que no feien o no sabien fer els 

grups municipals que no estaven al govern... <
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> Només resta el consol de la feina 
ben feta 
L’altre dia es va cremar una caldera 

de la calefacció al meu barri. En 
sortir al carrer vaig veure un cotxe 
de Bombers, un de Policia Local i 

una ambulància. Jo, dona vella, vaig pensar 
que allò era massa... i no ho és! Però acos-
tumada a la pobresa d’abans, tot ho trobo 
massa. 

Abans als anys ’70 només teníem un met-
ge. Un gran metge, ell ho curava tot. Igual 
et cosia el cap que et curava un refredat. No 
descansava mai. Quan ell deia porteu-lo per 
avall.... malament! Tenia bon ull clínic. Per la 
mainada calia anar a Figueres, no els ente-
nia tan bé. No teníem amb prou feines taxis 
i eren molt cars. Els horaris dels cotxes de 
línia eren molt espaiats. 

Més tard es creà la Creu Roja, ja teníem am-
bulància. Aigua! al poble. Més tard arribaren 
els Bombers, que tan bona feina fan. Tan ai-
xequen un malalt de terra, com apaguen un 
foc, o t’atenen en un cas precís, amb molta 
professionalitat i estima. 
Davant de tot això, avui hem perdut el sen-
tit del deure d’auxiliar a qui ho necessita. 
Tots som més autònoms. Tothom tenim de 
tot. Però a voltes oblidem anar a veure els 
malalts, jo la primera! Tenim por de moles-
tar, d’ofendre... potser hem perdut el dret de 
demanar ajut! Ajut moral, companyia... Ja ho 
sabeu, i sinó, ho dic: Si algú em necessita 
només ha de dir-m’ho. Sempre tinc un mo-
ment per escoltar. 
Recordo que una vegada vaig anar a una 
casa a la que em varen cridar per recollir 
roba usada per la Creu Roja. Era una casa 
desestructurada, jo no m’hagués atrevit mai 
a anar-hi de no haver-me cridat. Feien por. 
Allà em vaig trobar una situació dura, la vaig 
portar com bonament vaig saber. Més tard 
vaig saber que la meva estada allà va sal-
var a l’home d’estar a la presó, ja que el van 
acusar d’estar robant a la mateixa hora que 
jo era allà. 

Jo, vella d’anys, he viscut molt, sempre mi-
rant la pela, i avui veig al jovent, acostumat 
a tenir de tot, com els estranya com faig les 
coses. Tot és reutilitzable. Avui dia en diuen 
reciclar. Ells no veuen més enllà. Avui dia 

molts es troben en una situació crítica i els 
és molt difícil afrontar la vida amb pocs ca-
lés. Pobres, és molt dur no tenir feina ni un 
ni l’altre. Ni saber a on anar a cercar-la. Avui 
no tenim hortets per treballar. Si no els aju-
dem no poden anar tirant. 
Al petit comerç, les lleis actuals l’ofeguen. 
Les grans superfícies s’ho mengen tot. Hau-
rem de tornar a les cooperatives d’abans. 
Tot és molt car, els sous baixos, cada cop 
més. Avui dia cada vegada hi ha rics més 
rics, i pobres pobres. Al poble es tanquen 
petites botigues per no poder fer front als 
impostos tan elevats. 

Es torna a tenir problemes per cobrar els llo-
guers dels pisos, dels locals. No es venen ni 
locals, ni pisos, ni cases. La venda d’art ha 
baixat una barbaritat. Només una multimi-
lionària jove que fa quadres sense formes. 
Només amb colors... i diu que ven quadres 
a tres i sis mil euros, potser és en Borja 
Thyssen qui li’n compra! O el seu marit, o bé 
algun soci per fer negocis amb ells. Aquests 
quadres són irrevendibles pel seu preu! 

Així és la vida. Com un mar, a voltes cal-
mat , tot bé, i de cop onades de vint metres 
d’alçada. Potser per tot això els vells som 
estranys. Tenim coses que els joves troben 
tan estrany, que pensen que ‘caduqueges’. 
Més tard ells també ‘caduquejaran’. Són les 
lliçons de la vida les que ens van formant 
i educant. La nova vida ens ha portat, com 
ja us vaig dir, gent de fora, diferents a nos-
altres, sobretot a la Jonquera. Cosa natural 
degut al seu emplaçament geogràfic. Ens 
ha portat gent que té cura de les persones 
grans i fan un bon servei. També ens ha arri-
bat el que no volen a altres països. El mar ho 
trasllada tot. També ens ha arribat de terra 
llunyana un mossèn moreno, afable, sim-
pàtic i diferent. Les persones som diferents 
totes, les unes de les altres. Ell és mossèn 
John, no puc entendre el perquè la gent que 
va a missa sovint pot censurar certes coses 
que ell fa. O, d’altres, no respectar-lo i deixar 
que faci el seu treball que, per cert, en té a 
dojo. 
Un capellà d’un poble és una autoritat. 
Un metge és un metge, un obrer és un 
obrer. Tots som dignes de respecte. Enlloc 

d’ajudar-lo a integrar-se, molts fan el contra-
ri. Per què? Perquè ell és diferent....? Ningú 
no és igual, al contrari. Però ens suportem 
i tenim l’obligació de respectar-nos. Dir les 
coses amb educació, amb amabilitat, és mi-
llor. A tu t’agradaria que et fessin el que tu 
empipat fas a l’altre? A vegades cal treure 
el geni si t’ofeguen... Quin tipus de capellà 
volem? Ha de ser a mida de cadascú i a 
conveniència de cadascú. És clar que ell fa 
coses que no entenem, però a voltes jo faig 
coses que no entenc perquè les he fet, i ja 
sóc vella. Eh! Itothom, tu també. 

Ara que estic en fase de recuperació 
m’agrada que m’ajudin, m’agrada que 
m’obrin les portes, que em cedeixin el pas. 
No posem pals a les rodes, ja és prou dur 
viure lluny del teu país, viure sol, sense 
amics i companys, viure en un país estrany, 
amb una llengua estranya. Amb un munt de 
feina per fer i ser persona pública. No us 
podeu imaginar el que significa ser perso-
na pública, has de servir a tothom, intentar 
contentar i agradar a tothom. El que fas bé 
pels uns, els sembla malament als altres. 
Mai estàs en pau amb tothom. Al final de la 
jornada: solitud. Només resta el consol de la 
feina ben feta. 

Ara a missa es canta, els nens hi acudeixen 
contents, tothom escolta les prèdiques pa-
cientment. Qui no combrega amb l’església 
és tan digne de respecte com qui va a com-
bregar cada dia. Hem de ser tolerants amb 
les diferents formes de pensar. Però ja ho 
sabem, hi ha qui viu en discòrdia constant 
amb ells mateixos i la porten al carrer. No 
pots parlar amb ells, tot ho troben estrany i 
dolent. Una persona, perquè no li vaig donar 
la raó, ara no em saluda, pitjor per ell! Per 
mi, m’ha quedat ben clar qui és ell. Millor 
ignorar-lo. Hi ha gent que sempre té la raó. 

Jo cada dia aprenc quelcom que em fa veure 
que el que ahir pensava, té diferents colors 
per veure-ho; per això el món és tan ric de 
color i perfums. 

Amics i companys de la vida, 
salut i feina! 
amada rubio
Gener de 2014
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> La Jonquera i l’amor a Catalunya

Catalunya i Espanya viuen moments 
de gran tensió política. La crisi 
econòmica i la duresa centralis-
ta del govern espanyol en temes 

econòmics i lingüístics han agreujat els pro-
blemes. Catalunya és un poble lliure i sobirà. 
Té dret a decidir el seu avenir. Catalunya, 
políticament, hauria de ser escoltada per 
Madrid i per Brusel·les. Catalunya vol pau, 
ordre i progrés. La Jonquera, com tots els 
pobles de Catalunya, s’ha sumat a les àn-
sies de fer de la nostra pàtria  una nació 
lliure. 

Fullejant la història, recordem que  la Jon-
quera, des del segle passat, era una de les 
poblacions de Catalunya més “castellanitza-
des”. El motiu és la situació geogràfica. La 
Jonquera és frontera de França, la carretera 
més important que uneix Espanya amb Eu-
ropa, amb una duana terrestre,  la  principal 
de l’Estat  espanyol.
Funcionaris vistes i administratius provi-
nents de diferents duanes i ports d’Espanya 
administraven i administren la duana de la 
Jonquera. Parlen castellà. Comercialment 
a la duana existeixen agències de duanes 
i transports regides per catalans que natu-
ralment parlen català, però per despatxar 
els camions d’importació i d’exportació i de-
fensar els interessos dels seus clients,  han 
de parlar en castellà amb el vistes i adminis-
tratius i  presentar una documentació oficial 
escrita en catellà.
També pel control de la frontera es reque-
reix la presència de gran nombre de guàr-
dies civils, policia i altres autoritats. Viuen 
a la Jonquera i parlen castellà. Tenen bona 
amistat amb el poble, i són freqüents els ma-

trimonis amb noies catalanes,  jonqueren-
ques i d’altres pobles. Els fills generalment 
parlen català. Els funcionaris que fa anys 
viuen a Catalunya entenen el català. També 
a  la duana abans hi havia  funcionaris del 
Banc d’Espanya, procedents de diferents 
províncies. El castellà, doncs,  era la llengua 
dominant en el sector duaner i ho continua 
essent.  
Un altre factor: durant molts anys el Secreta-
ri de l’Ajuntament de La Jonquera procedia 
d’unes oposicions i era castellà. El senyor 
Antonio. Les sessions municipals es feien 
en llengua castellana i es donava la para-
doxa que el secretari en lloc de parlar català 
amb l’alcalde, era l’alcalde que parlava cas-
tellà  amb el secretari. 
A les escoles es seguia el sistema espanyol, 
donat que les normes  procedien de Madrid.

Anteriorment, també la llengua  castellana 
havia dominat els carrers de la nostre vila 
per la presència de soldats. Parlem de 1939. 
Finalitzada la guerra, l’exèrcit de Franco, 
vencedor, es quedà al peu de la frontera 
d’Irun a Portbou per prevenció de la guerra 
europea iniciada el 1939, i vetllar pel perill 
dels  “maquis” i més tard dels alemanys 
que aspiraven anar a Gibraltar entrant per 
la Jonquera.  Espanya digué no. Volia pau. 
Això feia que als carrers de la Jonquera  do-

minés la llengua castellana. Eren plens de 
joves soldats i oficials  vinguts de diferents 
províncies espanyoles. Eren molt ben vistos 
per la població jonquerenca, especialment 
per les noies i algunes contragueren matri-
moni amb oficials i soldats. Quan es llicen-
ciaren els soldats que havien fet la guerra 
els substituïren soldats catalans de quintes.

Avui, a la Jonquera la llengua castellana 
també està molt generalitzada. La parlen 
espanyols vinguts a treballar de províncies, 
i els emigrants europeus, africans i sud-
americans. No tenen cap problema amb la 
llengua. Els catalans som comprensius amb 
les llengües castellana i també francesa per 
fins comercials. La Jonquera viu dels turis-
tes d’un dia. Els fills dels emigrants parlen 
perfectament el català, gràcies a l’escola.
La Jonquera és d’arrel catalana centenària, 
formada per antigues famílies, plenament 
catalanes. La renaixença moderna  ha 
vingut a través de la cultura, la televisió i 
l’escola. Mereix un  gran elogi i un bon re-
cord l’agrupació juvenil ACEJ, que va for-
mar durant molts anys una joventut plena 
d’entusiasme i d’amor a Catalunya. 

Francesc a. Picas
Gener de 2014
info@pivesa.com

opinió

>  recordem que  la Jonquera, des del segle 
passat, era una de les poblacions de Catalunya 

mes “castellanitzades”... <
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> El cultiu de l’olivera (9)

Dins el llistat de possibles afectaci-
ons de les oliveres, aquest mes 
continuem amb el Cotonet de l’oli-
vera (Euphyllura Olivina), un petit 

insecte xuclador de saba, de color verd i 
d’uns dos o tres mil·límetres de llarg.

Aquest pulgó viu en colònies i els símpto-
mes de la seva presència són, abans i du-
rant la floració, les masses cotonoses a les 
flors de l’olivera, unes secrecions larvàries 
de cotó i melassa. 

A l’hivern es refugia a la base de les bran-
ques, sota les fulles i en les interseccions de 
les branques petites. Però a la primavera, 
entre març i abril, comença la posta a les 
flors i al cap d’un mes una altra generació fa 
una altra posta.

Els danys que provoca el cotonet són poc 
importants i la producció no se’n veu afec-
tada, a menys que sigui una afectació molt 
forta i faci malbé moltes flors, ja que capten 
la saba dels brots, les flors i les olives pe-
tites. 

Les mesures de control més efectives són la 
neteja amb aigua a pressió per treure el co-
tonet de les flors i també intentar augmentar 
la biodiversitat a l’entorn de l’olivar. Aquesta 
plaga és atacada per altres insectes com per 
exemple la crisopa (Crisoperla carnea), un 
depredador natural de molts dels insectes 
que ataquen l’olivera.

A la propera Esquerda escriuré sobre els 
ocells i els beneficis de la seva presència i 
hàbitat als olivars. 

Gregorio Serrano
Cantallops
gorioserrano@gmail.com 
Gener de 2014

• Cotonet de l’olivera

Cartutxus i tonners originals o compatibles. Pressupost sense compromís

Servim material per al 90% de les impressores del mercat.

BIBLIoGraFIa

Fonts d’informació (bibliografia):
www.biodiversidadrural.org

• Afectació del cotonet a les branques      

• Afectació del cotonet a les flors 

• Crisopa en estat larvari
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UE LA JONQUERA A – ROSES AE B
Diumenge 9 de febrer
12 h – Infantil 2a divisió
UE LA JONQUERA A – PONT MOLINS CF A
16 h – 1a Catalana
UE LA JONQUERA A – FARNERS CE A
Dissabte 15 de febrer
16 h – Juvenil 2a divisió
UE LA JONQUERA A – PERALADA CF B
Diumenge 16 de febrer 
12 h – Aleví 2a divisió
UE LA JONQUERA A – CADAQUÉS UD A
Dissabte 22 de febrer 
16 h – Cadet 2a divisió
UE LA JONQUERA A – FIGUERES UE B
Diumenge 23 de febrer
12 h – Aleví 2a divisió
UE LA JONQUERA A – BORRASSÀ FC B
16 h – 1a Catalana
UE LA JONQUERA A – BANYOLES CE A

HOQUEI
Dissabte 1 de febrer
15.30 h – Iniciació
CP JONQUERENC – FIGUERES
16.30 h – Benjamí B
CP JONQUERENC – HOQUEI FIGUERES
17.30 h – Benjamí A
CP JONQUERENC – CPH OLOT
18.30 h – Aleví
CP JONQUERENC – CP TARADELL
19.30 h – Infantil
CP JONQUERENC – SHUM Grupo Maestre
Dissabte 8 de febrer
17.30 h – Prebenjamí
CP JONQUERENC – Òptica Muralla BLANES
19.30 h – 2a Catalana femení 
CP JONQUERENC – Òptica Muralla BLANES
Dissabte 15 de febrer
17.30 h – Benjamí B
CP JONQUERENC – SHUM Grupo Maestre
18.30 h – Infantil
CP JONQUERENC – GEIEG
19.30 h - 2a Catalana
CP JONQUERENC – CP MALGRAT
Dissabte 22 de febrer 
16.30 h – Prebenjamí
CP JONQUERENC – CH PALAFRUGELL
17.30 h – Benjamí A
CP JONQUERENC – Òptica Muralla BLANES
18.30 h – Aleví
CP JONQUERENC – HP TONA

TENNIS TAULA
Divendres 14 de febrer
21 h CTT L’ALBERA – CTT Roses

Més informació: MUME.cat

• Dijous 20 de febrer
Espectacle: “Recuerdos – La Retirada”
Homenatge a l’exili republicà 2014 en comme-
moració dels 75 anys de la Retirada.
Hora: 21 h - Preu: 5 €
Lloc: MUME Museu Memorial de l’Exili
Més info a: www.museuexili.cat
Organitza: Museu Memorial de l’Exili

• Divendres 21 de febrer
CLUB DE FEINA - Hora: de 9 a 10.30 h
Lloc: Can Laporta
Organitza: CCAE i Ajuntament la Jonquera

REUNIÓ GENERAL DE SOCIS CASAL DE 
L’AVI  - Hora: 17 h
Lloc: Porxos de Can Laporta
En acabar, berenar per a tothom. 

• Diumenge 23 de febrer
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

• Dimecres 26 de febrer
Excursió per a la gent gran: Santa Maria del 
Mar i MNAC
Inscripcions a Can Laporta del 3 al 18 de fe-
brer, de 17 a 20 h
Organitza: Casal de l’Avi

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

> Esports
FUTBOL
Dissabte 1 de febrer
16 h – Juvenil 2a divisió
UE LA JONQUERA A – CADAQUÉS UD A
Diumenge 2 de febrer 
12 h – Aleví 2a divisió
UE LA JONQUERA A – JUNCARIA CE B
16 h – 1a Catalana
UE LA JONQUERA A – VIC UNIÓ ESPORTI-
VA CLUB A
Dissabte 8 de febrer 
16 h – Cadet 2a divisió

> Cultura
• Dissabte 1 de febrer
Convocatòria per a la creació de l’Associació 
d’Amics del Museu Memorial de l’Exili
Més info a: www.museuexili.cat
Organitza: Museu Memorial de l’Exili

• De l’1 al 23 de febrer
EXPOSICIÓ: ESCENES PANORÀMIQUES 
DE LES COMARQUES GIRONINES I LA CA-
TALUNYA NORD, de Josep Miquel Guasch 
Galdón, fotografia 180º 
Lloc: Porxos de Can Laporta
Organitza: Regidoria de Cultura

• Dilluns 3 de febrer
PRESENTACIÓ Grup de Treball per a la mo-
bilitat segura. Activitat i taller lúdic adreçat a la 
gent gran. 
Organitza: Ajuntament de la Jonquera

• Dimarts 4 de febrer
PROCÉS PARTICIPATIU: APOSTEM PER UN 
NOU MODEL ENERGÈTIC MÉS SOSTENI-
BLE
Hora: 20 h
Lloc: Porxos de Can Laporta
Organitza: Ajuntament de la Jonquera

• Divendres 7 de febrer
CLUB DE FEINA
Lloc: Can Laporta
Hora: de 9 a 10.30 h
Organitza: CCAE i Ajuntament la Jonquera

• Dissabte 8 de febrer
Inauguració exposició: “La Retirada. Exilis” de 
José María Guerrero Medina
Organitza: Museu Memorial de l’Exili

• Diumenge 9 de febrer
BALL DE TARDA I BERENAR amb el músic 
Andreu
Organitza: Regidoria de Benestar Social
Col·labora: Casal de l’Avi

• Divendres 14 de febrer
XERRADA “El romànic a l’Albera”, a càrrec de 
Sebastià Delclòs “Pitruc”.
Organitza: Grup d’Art i Treball - GAT

• Dissabte 15 de febrer
Presentació del llibre “Com llunes de Saturn” 
de Mercè Saurina, a càrrec de l’historiador En-
ric Pujol.

> agenda cultural i esportiva de febrer
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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 març de 2014

El més clicat els últims 30 dies:

1 - Dos detinguts a la Jonquera en un 
operatiu contra el blanqueig de diners
Amb 777 lectures. 18.01.2014
2 - La policia local enxampa un traficant 
mentre venia droga
Amb 738 lectures. 31.01.2014
3 - Un mosso d’esquadra salva la vida 
a una turista alemanya a la Jonquera 
en auxiliar-la mentre patia una aturada 
cardíaca
Amb 567 lectures. 28.01.2014

> INTERNET

NaIxEMENtS
• KHANFRIA BENDAIFA, Yacob 
29/12/2013
• LOZA CHINIZACA, Ashley 06/01/2014
• ANOAICA TURLEA, Mihaela Claudia 
07/01/2014
• CHERRIB KHTIRA, Sulayman 
08/01/2014
• BOUMADIAN SEMMATOU, Romaisa 
16/01/2014
• DIAZ RICART, Edu 22/01/2014

MatrIMoNIS
• No consten

DEFUNCIoNS oCorrEGUDES a La 
JoNQUEra
• HIYANI, Hallouch 14/01/2014
• ESTADIEU, Alain Auguste Georges 
17/01/2014
INHUMACIONS DE DEFUNCIONS 
oCorrEGUDES Fora DE La VILa
• 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

> Clima Dades desembre 2013
Temperatura màxima absoluta: 20,3ºC 
(04/12/13)
Temperatura mínima absoluta: 0,3ºC  
(30/12/13)
Cop de vent màxim en km/h: 81,7 (20/12/13)
Pluja recollida en litres/m2: 10,6

> El racó de la “Méteo” - Dades 
mensuals 

Serveis al lector

> Clima Dades gener 2014
Temperatura màxima absoluta: 18,9ºC 
(04/01/14)
Temperatura mínima absoluta: 1,1ºC  
(22/01/14)
Cop de vent màxim en km/h: 83,5 (26/01/14)
Pluja recollida en litres/m2: 30,06

Pluja gener 2014 30,6 L.
Pluja gener 2013 20,8 L.
Pluja gener  2012 16,8 L.
Pluja gener 2011   66,4 L.
Pluja gener 2010 66,1 L.
Pluja gener 2009 65,5 L
Pluja gener 2008 85,4 L.
Pluja gener 2007 1,4 L.
Pluja gener 2006 270,7 L.

> LA JONQUERA A LA XARXA

Informe visites gener
Internautes: 2.820
Visites: 6.498
Pàgines vistes: 11.889
Temps mig de visita: 00.01.53
Font: Google Analytics

> VENt aL GENEr

En el període comprès entre l’1 i el 31 de ge-
ner el vent ha bufat 11 dies amb ratxes supe-
riors als 50 km/h, i d’aquests n’hi ha 4 que ho 
ha fet per sobre els 75 km/h. 

> La FotoGraFIa DEL MES

Ha costat veure el massís de Les Salines co-
bert d’un blanc una mica consistent, és a dir, 
amb un gruix. No va ser fins els dies 30 i 31 
de gener que se n’hi va acumular.

• Divendres 31 de gener de 2014, primer dia de l’hivern que s’ha vist el massís de Les Salines amb una nevada important. 
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