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L’HORA del poble
LA JONQUERA



Habitants

3.200


EXTENSIÓ

56,90 km2
alcaldia
Sònia Martínez Juli



àngel reynal

M.A.P. l la jonquera

«Allà dalt, més enllà del mar hi
ha una terra de veritat, on el cel és
sempre blau...» amb les notes i les
lletres del popular grup de hardrock català i fill de la Jonquera,
Sangtraït, podem entendre que
el poble va molt més enllà dels estigmes habituals. La Jonquera se
situa als peus de la serra de l’Albera i disposa de més de 56 km 2
de natura, paisatge, patrimoni,
història i cultura. El poble fronterer amaga infinitat d’històries
i tresors culturals que no tothom
coneix. A les pàgines següents en
descobrirem part del patrimoni,
com ara Santa Llúcia, Sant Julià
dels Torts o el mateix castell de
nn

Requesens, entre molts altres. Pel
que fa a l’entorn natural, en destaca el més d’un centenar de quilòmetres de camins i rutes, com ara
l’Itinerari natural i megalític dels
estanys o l’Itinerari Marxa dels
Dòlmens, una de les marxes més
antigues de l’Alt Empordà, que
enguany ha celebrat la 37a edició.
La Jonquera
té una població aproximada de
3.200 habitants i es caracteritza
per seva la xarxa associativa, sigui esportiva, cultural o comercial. Per exemple, de la vessant cultural no ens hem d’oblidar d’un
dels museus més importants per
la història d’aquest país com és el
Museu Memorial de l’Exili (MU-

La Jonquera,
una població
rica en cultura,
patrimoni,
natura i història

ESPERIT DE POBLE.

ME), del qual en detallarem més
informació a continuació, o el
Centre Cultural de l’Albera-Can
Laporta, un espai de dinamització que treballa per la cohesió i la
cultura del poble i els seus habi-

tants, amb molta oferta. Comercialment és considerat un dels
pobles amb més teixit i oferta comercial: en destaca la zona fronterera del Portús, l’Outlet Gran
Jonquera, la zona de l’aduana i
tots els comerços del centre de la
vila que es regeixen per diferents
associacions de comerciants.
Part d’aquesta informació ha
estat extreta del llibre La Jonquera, història, patrimoni, cultura i
natura, de Jordi Cabezas Llobet.
Es tracta d’un llibre publicat recentment on es fa una recopilació
històrica, de patrimoni, de natura
i de cultura, feta durant els últims
deu anys. Un llibre per descobrir
el potencial de la Jonquera i el seu
entorn. n





Govern actual
junts per
la jonquera

el punt més alt

1.256 m

el puig neulós



entorn

Més de 100 km de
camins senyalitzats
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La Jonquera

alcaldessa de la jonquera. SÒNIA MARTÍNEZ JULI

En aquesta entrevista, l’Alcaldessa de la Jonquera destaca el gran potencial que
té el poble i parla dels diferents projectes i canvis soferts a la població durant els
últims anys. També desgrana els projectes que s’estan elaborant a la població

«Hi ha una realitat
desconeguda, que és la
Jonquera de natura i cultura»
Marta Arranz Perpinyà I LA JONQUERA
nn

Com definiria la Jonquera?

La definiria com un poble molt divers, perquè sovint es coneix una
de les realitats, però hi ha tota una
altra realitat desconeguda, que és
la Jonquera de natura, d’història, i
de riquesa patrimonial i cultural.
Tot i ser una població d’uns 3.000
habitants, és una població molt
rica pel que fa a entitats culturals,
esportives i socials. Sovint només
ens fixem en la Jonquera transfronterera i tot el que això comporta, i el potencial que tenim sovint queda oblidat. És també un
poble on hi ha una gran diversitat
cultural.
La Jonquera té un gran patrimoni.

Molta gent desconeix que gran
part del terme municipal de la
Jonquera està protegit pel PEIN
de l’Albera, i tenim tot un patrimoni natural i monuments històrics
molt interessants. Des de l’Ajuntament de la Jonquera, amb l’àrea de
Promoció Econòmica, estem intentant atraure aquest tipus de visitants de turisme de natura.
Hi ha una xarxa de camins molt
gran, oi?

Sí, des de diferents rutes Itinerànnia, el GR, la xarxa Pirinexus..
Tenim més de 100 km de camins,
i des d’aquí volem potenciar tota aquesta riquesa i oferir-la al visitant. I en aquest sentit voldria
destacar la oposició de l’Ajuntament de la Jonquera en tot aquest
allau de projectes d’energies eòliques, evidentment estem a favor
de totes les energies renovables,
però no d’aquesta manera.
Què en destacaria dels seus mandats com alcaldessa?

La prioritat d’aquest equip de
govern és la seguretat, hem treballat de debò per aconseguir la
nova figura del Sergent i poder
posar una mica d’ordre i acabar
amb els fets delinqüencials. Seguim treballant amb l’ocupació
de pisos, però en aquest cas són
ocupacions delinqüencials, aquí
no hi ha un problema d’ocupació

Imatge. L’alcaldessa de la població

de pisos de famílies amb pocs recursos. Des de la policia s’hi està
treballant, i ens els últims mesos
se n’han evitat moltes, penso que
hi ha hagut un canvi en positiu
amb aquest nou lideratge des de
la Policia Local, i es continua treballant en aspectes de venda ambulant i de petits fets delictius. La
mostra és que darrerament han
disminuït molt i s’ha notat molta millora. Seguim treballant en
aquest sentit i estem dotant la
plantilla de la Policia Local amb
les eines que necessiten per poder
desenvolupar la seva feina.
En l’àmbit urbanístic, continuarem amb la reforma del casc antic, i en les properes setmanes podrem iniciar les obres d’un aparcament que tindrà gairebé unes
vuitanta places d’aparcament
per resoldre aquesta problemàtica que teníem aquí al cas antic. I
també instal·larem, com a tots els
projectes que tirem endavant, càmeres de vídeo-vigilància. D’altra banda, també estem acabant
de perfilar altres projectes, estem
treballant en el projecte de la zona
del Prat de Malagrava, és un projecte urbanístic ambiciós, ja que
es renovaran tots els serveis com

ÀNGEL REYNAL

ara l’enllumenat, la canalització de les aigües... I per nosaltres
també és important, en aquesta
legislatura, tot el que fa referència a pressupostos participatius.
Aquesta ha sigut la segona edició,
i els pròxims dies es donarà a conèixer el projecte guanyador; estem molt contents perquè aquesta segona edició ha tingut molta
més participació i creiem que és
molt important implicar la ciutadania a l’hora de prendre decisions. També estem treballant amb
el Consell Comarcal tot el que fa
referència a la promoció econòmica, i aquí la Jonquera és clau. I
esperem que al setembre comencin les obres de la nova comissaria de Mossos d’Esquadra, des de
l’Ajuntament ja vam fer la cessió
del terreny i pensem que és de vital importància disposar d’una
comissaria i també d’un nombre
elevat de Mossos d’Esquadra. I no
em vull oblidar, i més en aquests
anys de pandèmia, que cal treballar de la mà del sector privat per
intentar sortir d’aquesta crisi econòmica i social i hem d’ajudar a
tots aquests empresaris, emprenedors, i a la ciutadania en general, a tornar a la normalitat. n
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Sabies que...
... a la Jonquera, al segle XIX, existia un suro
centenari? Era el Suro del Consell, un suro molt
gran que dominava la Serra Comunera. Estava
situat al sud de la Jonquera i era popularment conegut com el Suro del Consell, per tots els records
històrics que l’ornaven. Durant el segle XIX, la població de viles com ara Cantallops, Capmany, Sant
Climent Sescebes, Espolla i la Jonquera s’aplegava
sota l’ombra del suro per celebrar consells i tractar
i debatre els assumptes més interessants per la comarca alt-empordanesa. Podríem dir que d’aquí
en neix el Consell Comarcal de l’Alt Empordà? Podria ser. Les persones que hi anaven seien damunt
les penyes del voltant i parlaven sobre l’entorn i
les necessitats d’aquest: d’aquí en surt el nom de
‘Suro del Consell’. I s’hi feien reunions ocultes o
secretes dins el bosc, sobretot durant la guerra de
la Independència, per tal d’organitzar la defensa
del país. Tal com deia Carles Bosch de la Trinxeria,
«hom hi assistia amb l’escopeta o el trabuc amagat
sota la manta, i Déu sap els gavatxos que anaren
de pernes enlaire en passar el combois per aquells
congostos emboscats de la nostra frontera».
Aquest no és l’únic arbre monumental que podem trobar a la Jonquera i el seu entorn. Fa pocs
anys, la Generalitat de Catalunya va declarar el
faig gegant i curiós de l’Albera, a la zona de Requenn

n
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Y història. punts d’interès

?

Patrimoni entre dòlmens,
búnquers i trinxeres

sens i conegut com el Faig de la pedra, arbre monumental. A l’Alt Empordà actualment hi ha més
d’una dotzena d’arbres monumentals. Aquest faig
fa 20 metres d’alçada i té un volt de canó de 4 m
i una capçalada de 26 m. El tret característic de
l’arbre és la pedra d’uns 700 kg que aguanta en les
branques: és per això que se l’anomena ‘el Faig de
la Pedra’.
Al mateix terme municipal en destaca un altre
arbre monumental: el Suratell (foto). Hi ha diferents rutes, per fer a peu, per descobrir aquests arbres històrics de la zona jonquerenca. n

Y terme municipal. proposta d’itineraris

Descobrir l’entorn natural amb rutes i camins

web. El consistori disposa de tota la informació a la seva pàgina web

Redacció l la jonquera

Sabem que la Jonquera sempre ha tingut un paper molt important durant la història del país, per això és un municipi farcit
de patrimoni històric i cultural.
En destaquen equipaments com
l’església parroquial Santa Maria de la Jonquera o el Coll de Pann

HORA NOVA

nissars. Un dels atractius històrics, però, són els dòlmens i els
menhirs, i existeixen infinitat de
restes megalítiques que es poden visitar. No ens podem oblidar del majestuós Castell de Requesens amb tot el seu llegat, ni
tampoc dels búnquers i trinxeres de guerra que queden a l’entorn i són visitables. n

Y zona protegida. espai natural de flora i fauna

Redacció l la jonquera

El municipi de la Jonquera té
una gran extensió de terreny considerada Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN). Està banyat
pel Paratge Natural de l’Albera i,
de fet, disposa del punt d’informació del PNIN (al Centre Cultural de Can Laporta). Per conèixer l’entorn, el consistori proposa
diferents itineraris, com ara l’Itinerari natural i megalític dels Estanys, l’Itinerari protoindustrial
de Requesens —a l’entorn del castell i els boscos—, l’Itinerari Faig
de la Pedra o l’Itinerari Marxa
dels Dòlmens. També hi ha altres
rutes marcades de gran interès. n
nn

Els Estanys de la Jonquera
Els Estanys de la Jonquera són un conjunt de petits estanyols i de
zones humides que es troben al massís de l’Albera. Ocupen fins a
29 hectàrees i n’hi ha prop d’una desena que es poden visitar: estany Petit, Prat Llong de Baix, estany Gran, estany Terra Negra,
prats o estany d’en Figa, prats de mas Baleta i l’estany de Baix. n
nn

CAMINS. La Jonquera té una xarxa de rutes i camins de més de 100 km
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Lluïsa Macias Boada. Regidora de promoció econòmica, de desenvolupament local i de turisme i regidora delegada del portús

La regidora destaca la importància del sector comercial com a motor econòmic del municipi de la Jonquera. D’altra banda, Macias
detalla quin són els projectes que tenen sobre la taula per potenciar el turisme de natura i en desgrana alguns de concrets, com ara una
ruta pels búnquers propers al centre urbà. En aquest sentit, la regidora també destaca la xarxa de més de 100 km de camins naturals

«Estem treballant la reactivació comercial al
nucli urbà per recuperar la vitalitat del centre»
Se’n parla poc, però el turisme de
natura va molt a l’alça a i la Jonquera és una zona ideal per potenciar-lo. Com es vol promocionar?

M.Arranz.Perpinyà. I la jonquera
nn
L’Ajuntament ha editat una guia
per donar suport al comerç local.
Com definiria el sector comercial?

A la Jonquera tenim un sector
comercial molt ampli, distribuït
en diferents nuclis de la trama urbana, amb una amplia diversitat
de productes, i que atrau a gent de
la comarca i del país veí. Hem editat la guia per la comunicació digital del comerç local que vol ser
una eina útil de posicionaments
i comunicació de comerços i empreses en l’entorn digital, ja que
l’ús de les tecnologies està esdevenint un dels reptes més importants de qualsevol punt de venda
que vulgui ser més competitiu, i
que vulgui afrontar el futur amb
majors garanties d’èxit.
També s’ha adherit a la plataforma
de comerç electrònic A casa en un
clic, és així ?

Si, ens hem adherit a la plataforma de comerç electrònic promoguda per la Diputació de Girona,
ja que creiem que és un oportunitat per als comerços i les petites empreses de la Jonquera. Una
oportunitat en el sentit de poder iniciar-se en el comerç digital sense costos, i amb l’acompanyament de professionals, buscant un millor posicionament per
atreure més clients.
La seva regidoria s’ocupa del desenvolupament local i del turisme.
En què s’està treballant?

Estem treballant en dos sentits
pel que fa a l’atracció de visitants

Sí, pensa que el municipi de la
Jonquera és molt extens, i pel terme municipal hi tenim més de
100 km de camins senyalitzats
per a la pràctica del senderisme
per la xarxa Itinerànnia; també
hi passen el GR 11 i la ruta cicloturista Pirinexus. A la Jonquera,
a Can Laporta, hi tenim també el
centre d’interpretació de l’Albera,
un centre amb un exposició permanent molt interessant que creiem que cal reactivar com a porta
d’entrada dels visitants al territori, per les singularitats que comentava en quant al seu patrimoni natural i arquitectònic.
LA REGIDORA. Forma part de l’equip de Govern de Sònia Martínez amb Junts per la Jonquera

ÀNGEL REYNAL

«Estem desenvolupant una estratègia per atraure usuaris
de turisme cultural i de natura. També estem treballant un
itinerari per visitar els búnquers propers al centre urbà»
al municipi. Per una banda, la reactivació de l’activitat comercial del nucli urbà, del centre de la
Jonquera, i recuperar la vitalitat
del centre, com la que tenen altres
espais comercials al Portús, a la
zona nord o bé a l’Outlet. D’altra
banda, i tenint en compte l’ampli
terme municipal de la Jonquera,
amb una gran riquesa natural i de
patrimoni arquitectònic, estem

desenvolupant una estratègia per
atraure usuaris de turisme cultural, actiu i de natura. I amb el Museu de l’Exili també s’està treballant en la creació d’un itinerari
per visitar els búnquers propers
al centre urbà.
Què en destacaria del turisme que
es pot fer al poble i entorn de la Jonquera?

GRUPO AUTOGRUAS
NADAL, S.L.
CENTRE AUTORITZAT
DE TRACTAMENT
DE VEHICLES FORA D’ÚS
Peces d’ocasió per automóvil
Preparades per a la reulitlització
Ctra. Nacional II, 6 · La Jonquera · Tel: 972 554 647 · WhatsApp: 671 678 570

A la Jonquera hi tenim el Museu
Memorial de l’Exil (MUME) com
a atractiu destacat, però com bé
he comentat, tenim un territori
amb una diversitat de paisatge
singular: els estanys de la Jonquera, els boscos de la muntanya de
Requesens i el seu castell, el coll
de panissars, el salt del Fitó, entre d’altres indrets i elements de
patrimoni.

La zona comercial del Portús també és molt important com a motor
econòmic i comercial. Què en destacaria?

El Portús és un barri de la Jonquera principalment comercial,
orientat al client francès, on conviuen grans supermercats amb
comerços detallistes. Tenen una
important presència els establiments dedicats a la perfumeria
i cosmètica que són de referència a la comarca i al país, així com
estancs, joieries, basars. També
hi podem trobar perruqueries i
botigues de records. L’hostaleria
també té oferta molt variada: bufets, pizzeries, restaurants, bars
i menjar per emportar. El fet que
actualment s’hi pot aparcar gratuïtament facilita el poder acostar-s’hi a comprar. n

Simón Mateos Bóveda
Director Gerent
Tècnic Fiscal

C/ De la Rutlla, 35, 1er B
17600 Figueres
972 67 41 22
972 67 52 32

smb@bouassociats.com
www.bouassociats.com
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Y equipament cultural i patrimonial

Museu Memorial de l’Exili (MUME)
nn A la Jonquera hi trobem el
Museu Memorial de l’Exili. Es
tracta d’un equipament desti·
nat a la conservació, però tam·
bé a la recerca i la divulgació.
Aquest centre reflecteix els exi·
lis provocats per la Guerra Civil
d’Espanya i de Catalunya, però
sobretot l’exili lligat amb Euro·

pa per l’ascens dels totalitarismes
i previ a la Segona Guerra Mun·
dial. És un espai situat al mateix
pas fronterer per on van fugir part
dels exiliats, que relaciona passat
amb present a través de les seves
exposicions, tant la permanent
i com les temporals, i un punt de
recerca històrica i de difusió pe·

dagògica. Avui, una de les mos·
tres que podem visitar és l’expo·
sició Antoni Campañà. L’endemà
de la retirada: Portbou, 1939, que
hi serà fins el 26 de setembre de
2021. Es tracta d’un recull d’imat·
ges que immortalitzà Campanyà
sobre les complexitats i realitats
paral·leles del moment.

Y entitats jonquerenques

Gràfic (Grup d’Animació de Festes i Correfocs de la Jonquera)
Aquesta és una de les entitats
més actives del poble. GRÀFIC
és el Grup d’Animació de Fes·
tes i Correfocs de la Jonquera i
agrupa les diferents colles po·
pulars, com ara les colles de Di·
ables, Trabucaires, Grallers,
Tambors, Xanquers i Gegants
de la Jonquera.
nn

Aquest grup de persones que
formen GRÀFIC s’ocupen de tras·
passar la cultura i les costums de
generació en generació. Cal sa·
ber que alguns dels membres de
les diferents colles van organit·
zar xerrades i tallers per la mai·
nada de l’escola de la Jonquera i
també a el Portús per difondre la

cultura popular. Aquestes colles
que formen GRÀFIC són les en·
carregades de les diferents activi·
tats populars de les festes majors
de la Jonquera o celebracions re·
llevants com ara el Carnestoltes,
entre altres. És una entitat que
compta amb una gran història
per la cultura jonquerenca.

Y servei educatiu

Escola Municipal de Música de la Jonquera
nn La música és un dels pilars
del coneixement, molt impor·
tant per l’enriquiment personal
i també col·lectiu. La Jonquera
compta amb una escola mu·
nicipal de música, i es diferen·
cia d’altres centres de música
perquè ofereix els seus serveis
a mainada petita. Tal com de·

tallen des de l’Ajuntament de la
Jonquera, la LOGSE va estructu·
rar l’ensenyament musical en di·
versos nivells o graus, que es po·
den iniciar a l’edat de 4 anys. Els
graus s’estructuren en elemen·
tal, mitjà i superior, i a l’Escola de
Música de la Jonquera s’impar·
teix el Grau Elemental. L’alumnat

que supera el grau elemental i vol
continuar els estudis musicals
ha de fer una prova d’accés a grau
mitjà. El pla educatiu del centre
es basa en la sensibilització mu·
sical a través del món sensorial de
la música, el llenguatge musical,
l’estudi d’instruments i també el
cant oral.

Y equipament municipal

Centre Cultural de l’Albera - Can Laporta
La Jonquera és un municipi
amb un gran teixit associatiu i
cultural. Una de les entitats més
destacades i actives és el Centre
Cultural de l’Albera Can Lapor·
ta. Es tracta d’un equipament
cultural de titularitat munici·
pal que es caracteritza per de·
senvolupar valors com ara la
nn

intergeneracionalitat. És un cen·
tre dinàmic, obert i participatiu,
on la societat civil de la Jonquera
i de pobles de l’entorn desenvolu·
pen projectes amb l’objectiu de
potenciar la participació social.
L’equipament compta amb la col·
laboració de les regidories de Cul·
tura, Esports, Joventut i Serveis

Socials. I d’entre els serveis que
ofereixen destaca l’Escola Muni·
cipal de Música, el punt d’Infor·
mació Juvenil, el punt Òmnia, as·
sessorament a entitats, tallers so·
cials, oficina de Gestió Cultural,
l’oficina del Casal de l’Avi i tam·
bé el centre informatiu del PIN de
l’Albera.
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Y natura. riu llobregat d’empordà
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Y sector. servei i comerç

La importància del comerç
com a motor econòmic

59m. Es considera el salt d’aigua més alt del Pirineu oriental

ÀNGEL REYNAL

El salt de Fitó
M.A.P. l la jonquera
nn Un altre dels tresors amagats
de la Jonquera és el salt de Fitó.
Aquest és un salt d’aigua, el més
alt del Pirineu oriental, que fa 59
metres d’alçada. Està dins el Paratge Natural d’Interès Nacional
de l’Albera i forma part de la capçalera de la conca hidrogràfica del riu Llobregat d’Empordà,
que neix més amunt, sota del pic
Llobregat, de 994 m. Una de les
entitats socials del poble, la Societat de Caçadors de la Jonquera,
explica detalladament que una
de les característiques més especials d’aquest riu i del salt d’aigua és «el recorregut que va dibuixant durant el seu descens,
que transcorre encaixonat dins
un congost granític que amb
els anys s’ha anat esculpint fins
a formar un lliscant recorregut
sobre la roca viva». El tram total

d’aquest salt d’aigua fa uns 2 km
de longitud que van des de sobre
mateix del propi salt del Fitó, fins
a la llera més planera del riu, que
es troba a la zona de les Ferreries (arribant al Pertús). Una altra
de les curiositats a destacar és
que en aquest tram també hi ha
un altre salt d’aigua, anomenat
el Salt del Fitonell, que compta
amb uns 20 m de caiguda.
VISITA. L’entorn es pot visitar,
però cal ser curosos, ja que no
s’ha visitar quan el riu baixa ple
d’aigua o després d’episodis de
pluja, ja que pot ser perillós. Per
visitar el Salt de Fitó, hi ha una
passarel·la penjant per creuar la
gorga. Es recomana visitar-los a
finals de primavera i començaments d’estiu, quan la temperatura ja és alta i el cabal més baix.
A l’hivern, normalment queda
tot glaçat i no s’hi pot accedir. n

zona del portús. Un dels espais fronteres que uneix els dos països en un nucli comercial

Redacció l la jonquera
nn Un dels motors econòmics de
la Jonquera és el sector comercial. El municipi compta amb diferents zones dedicades al comerç
com ara: El Portús, el centre vila,
la zona de l’aduana i l’Outlet Gran
Jonquera. Al ser un poble amb
tanta oferta comercial, n’han sorgit associacions de comerciants
que treballen conjuntament per
desenvolupar el gruix comercial.
El teixit associatiu compta amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de la Jonquera i recentment s’han
desenvolupat projectes comuns
per fer créixer el sector.

El barri del Portús o
el que també es coneix popularment com a Els Límits, forma part
del terme de la Jonquera i és un
nucli comercial de gran importància a la zona. Es caracteritza
EL PERTÚS.
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Y oferta comercial

el terme de la jonquera
disposa de diferents zones
comercials
Y teixit associatiu

el gruix comercial ha fet
que els comerços s’agrupin
en associacions

per ser, en el tram meridional de
la banda est, zona catalana i per la
banda oest, zona francesa. És, per
tant, un espai fronterer de gran
interès pels visitants, amb botigues de tota mena com ara cosmètica, perfumeria, joieries o estancs, entre molts altres. També
es disposa d’una gran oferta de
restauració. Pel que fa als punts
d’interès, en destaca el pas de la
Via Augusta, pel coll del Portús.

ÀNGEL REYNAL

A la Jonquera hi trobem un ampli ventall d’oferta comercial. El centre
de la vila hi ha comerços i botigues de tota mena que ofereixen
tots els serveis. Hi ha gran varietat de grans superfícies com ara
supermercats que treballen tant
per la població catalana, com
per la població francesa. Un altre dels atractius comercials és
l’Outlet Gran Jonquera, un recinte comercial de grans dimensions
que combina shopping de moda i
també moda outlet. És l’únic centre comercial de la comarca i dels
pocs d’aquestes característiques.
Hi són representades marques de
primer nivell i també disposa de
zona de restauració.
Tot i que el gruix comercial és
molt important, la Jonquera també té altres sectors molt destacables com l’indústria o la construcció, entre altres. n
CENTRE VILA I OUTLET.

