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Tres medalles per als arquers 
al Campionat Autonòmic

El Club ArcXixona continua arreplegant èxits i tres arquers van 
pujar al pòdium a les seues corresponents categories

L’Ajuntament estalviarà 
37.000 euros en l’enllumenat

Es tracta de la il·luminació festiva des de l’any 2015 a 2018, 
després de fer un nou contracte municipal

Una Cavalcada 
de Reis Mags 
inoblidable 
per a tots els 
xixonencs

Homenatge als millors esportistes 
de 2015 en la 8a Gala de l’Esport

L’any passat es 
va tancar amb 
177 persones 
aturades menys 
que a l’inici

El Consistori 
contracta a 
cinc persones 
dins del Pla 
d’Ocupació 
Conjunt al qual
s’ha acollit

Obres al camí 
de la Mandola 
i al carrer 
Alacant per 
millorar les 
infraestructures

La població de Xixona té un total de 7.205 ciutadans empadronats, segons les últi-
mes xifres de l’Instituto Nacional de Estadística (INE)i que es refereixen a principis 
de l’any passat. Aquestes dades es van fer públiques a finals de desembre i segons 
es recull hi havia 3.508 homes i 3.697 dones empadronades.

En uns moments en què moltes poblacions estan perdent habitants de manera 

important, cal assenyalar que Xixona ha frenat el descens, ja que les últimes xifres 
parlen de què va perdre 21 habitants l’any passat, mentre que l’any anterior la 
disminució havia sigut major, el que suposa una dada que obre una porta a l’opti-
misme i a què de cara als pròxims anys es puga canviar la tendència i començar a 
augmentar el padró de ciutadans.

Gener 2016
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Xixona té empadronats un 
total de 7.205 habitants
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AUTOBUSES 
☎ 96 552 05 62
SANT JOAN
LUNES A VIERNES 
 Salidas desde Xixona: 07’30 

(sale a las 7’00 desde Torre-
manzanas)/ 10’00/ 13’05/ 16’00/ 
18’00/ 19’45

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 
8’00/ 10’30/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 
20’15

 

 Salidas Hospital Sant Joan: 
9’30/ 10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 
20’45

    Llegadas a Xixona: 10’00/ 
11’10/ 14’05/ 17’00/ 19’00/ 
21’15 (llega a las 21’45 a Torre-
manzanas) 

 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 9’00 (a 

las 8’30 desde Torremanzanas), 
16’30 

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 
9’30/ 17’05

 
 
 Salidas Hospital Sant Joan: 

15’30/ 20’30
 Llegadas a Xixona: 16’00/ 21’00 

(llega a las 21’30 a Torremanza-
nas) 

DOMINGOS Y FESTIVOS
 Salidas de Xixona: 9’00/ 13’00/ 

20’30 
 Llegadas Hospital Sant Joan: 

9’30/ 13’30/ 21’00

 Salidas Hospital Sant Joan: 
8’30/ 12’30/ 20’00

 Llegadas a Xixona: 9’00/ 13’00/ 
20’30

Los horarios pueden variar en unos 
5 minutos. Estos servicios tienen 
inicio y fin en el Hotel Esperia

Servicios especiales de lunes a vier-
nes: Xixona-Politécnico con sali-
da a las 6’45 y Virgen del Reme-
dio-Xixona con salida a las 15’00

LÍNEA U-1. TRANSPORTE
 URBANO DE XIXONA
MAÑANAS
C/ Galiana i Moltó; 7’45/ 8’15/ 

8’45/ 9’15/ 9’45/ 10’15/ 10’45/ 
11’15/ 11’45/ 12’15/ 12’45/ 
13’15/ 13’45/ 14’15

El Través: 8’00/ 8’30/ 9’00/ 9’30/ 
10’00/ 10’30/ 11’00/ 11’30/ 
12’00/ 12’30/ 13’00/ 13’30/ 
14’00/ 14’30

TARDES
C/ Galiana i Moltó; 17’00/ 17’30/ 

18’00/ 18’30/ 19’00/ 19’30/ 
20’00/ 20’30

El Través: 17’15/ 17’45/ 18’15/ 
18’45/ 19’15/ 19’45/ 20’15/ 
20’45

LOS SÁBADOS EN HORARIO DE 
MAÑANA

Desde el 22 de julio hay dos nue-
vas paradas en la U-1 para dar 
servicio al polideportivo y polí-
gono, con paso aproximado a 
las 9’10/ 11’10/ 12’10/ 13’10/ 
14’10/ 17’25/ 18’25/ 19’25/ 
20’25

TAXIS
■ JORGE (24 horas). 647 68 43 36.
■ JUAN FRANCISCO SOLER. 
649 23 01 16.

Biblioteca Fernando Galiana
Carbonell
 Terradets s/n

Del 22 de enero al 28 de enero  Constitución, 10
Del 29 de enero al 5 de febrero  Cortes Valencianas, 4
Del 6 de febrero al 12 de febrero  Constitución, 10
Del 13 de febrero al 19 de febrero  Cortes Valencianas, 4
Del 20 de febrero al 27 de febrero  Constitución, 10
Del 28 de febrero al 5 de marzo  Cortes Valencianas, 4

Emergencias/Bomberos . . . . . . . . . . . . 112
Policia Local.. . 96 561 30 30 / 609 202 208
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Guardia Civil Xixona  . . . . . . . . 96 561 01 42
Guardia Civil (Tráfico) . . . . . . . 96 524 80 08
Guardia Civil (Colaboración ciudadana). 900 100 062 
Hospital Sant Joan  . . . . . . . . . 96 593 87 00
Centro de Salud. . . . . . . . . . . .  96 690 80 00
    Cita 2 (hasta las 14h)  . . . . . 96 690 80 01
    Sólo urgencias  . . . . . . . . . . 96 690 80 12
    PAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 690 80 02   
Servicios Forestales . . . . . . . . 96 515 08 10
Aeropuerto l’Altet  . . . . . . . . . . 96 691 94 00
Iberdrola (At. clientes)  . . . . . . 901 20 20 20
Iberdrola (Inciden.-Averías)  . . 96 514 41 76
Aquagest Levante . . . . . . . . . . 96 561 19 16 
Escuela Municipal Adultos  . . . 96 652 20 54
Club de Convivencia . . . . . . . . 96 561 30 84
Centro Ocupacional  . . . . . . . . 96 561 32 06
Gabinete psicopedagógico . . . 96 561 03 00
Recogida de animales  . . . . . . 96 668 20 96
Asilo Vicente Cabrera . . . . . . . 96 561 01 41
Notaría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 561 08 66
Registro de la propiedad  . . . . 96 561 03 81
Oficina parroquial . . . . . . . . . . 96 561 00 84

HORARIOS Y DIRECCIONES 

Xixona el nostre ciutat 
PRETÉN MOSTRAR L’ACTIVITAT 

DE TOTS ELS XIXONENCS

QUALSEVOL APORTACIÓ EN IMATGES O 
NOTÍCIES SERÀ BENVINGUDA. 

EL PERIÒDIC NO PUBLICA OPINIÓ NI CARTES 
AL DIRECTOR 

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

al teléfono

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

El Nostre XIXONA. Suplement gratuït de El Nostre ciutat
Núm. 24. Tercera època. Dipòsit legal: A 439 - 2013
Edita: MÉS CIUTAT SA. Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801. Alcoi (Alacant)
Imprimeix: SILSA. Pol. Ind. Els dos Pins, parcel·la 31-34- 03410 BIAR

DIRECTOR: Ramón Climent
COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Xesca Lloria
Col·laboracions: Carolina Ferri, Fotografía Bernabeu, Alfredo Jerez

 Tlf: 96 561 23 20
Horario: 10 a 14 / 16 a 20

Correos
C/Alacant, 3
Tlf: 96 561 20 31

Horario laborables: 08’30 a 14’30 
Sábados: 09’30 a 13’00

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39
Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

SUMA
C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00

Horario: Martes y 1º/3º miércoles 
de cada mes. 10 a 14 horas

Secretaría Ayuntamiento
Av. Constitució, 6
Tlf: 96 561 03 00

Horario: 09’00 a 14’00.

Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00. Ext. 324

Agencia de Fomento de
Iniciativas Comerciales

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00. Ext. 324

Horario: Lunes a viernes. Se reco-
mienda solicitar cita 

Archivo Municipal
Pça. del Convent, 1-3
Tlf: 96 561 05 00

Horario: Lunes, miércoles y viernes 
de 9’30 a 14’40. Martes y jue-
ves, cita previa 

Área de Cultura
C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 562 60 54

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 
14 h

Cementerio municipal
Tlf: 96 561 20 33

Horario: Lunes a jueves, 9 a 14 y 
viernes de 9 a 13’30 horas. 
Tardes de 17 a 19 horas. Sá-
bados, domingos y festivos de 
9 a 13 horas

Ecoparque municipal
Paratge de Moratell s/n
Tlf: 96 561 10 64

Horario: Lunes, miércoles, jueves y 
viernes de 9 a 14 horas

Oficina Municipal 
de Información Juvenil

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 
h en C/ Alcoi, 12. Jueves de 18 
a 19’30 h. en el Espai Jove de 
El Trabajo  

Servicios Sociales
C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 22 93 /
96 561 03 00 Ext. 315

Horario: Lunes y jueves y petición 
de citas de 10’30 a 13’30

Museo del Turrón
Polígono Industrial Ciutat 
del Torró. 
Tlf: 96 561 07 12

Visitas programadas: 10/ 10’45/ 
11’30/ 12’15/ 13’00/ 15’30 (no 
en fin de semana ni festivo)/ 
16’15/ 17’00/ 17’45/ 18’30

Visitas no programadas, según cita 
previa

Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona

Mare de D. de l’Orito, 62 
Tlf: 96 562 60 54

Horario: Lunes a viernes, de 17 a 
20.

CENTROS DE ENSEÑANZA

CP Eloi Coloma
Av. Constitució, s/n.
T: 96 690 81 72 (secretaría)

CP Cristòfol Colom
C/ Josep Mª Samper, 3
T: 96 690 81 58 (secretaría)

CP Sagrada Família
Av. Joan Fuster, 4
T: 96 690 81 67 (secretaría)

Guardería
Pl. Convent, s/n.
Tlf: 96 561 01 53

IES Xixona
C/ Manuel Galiana, 3
Tlf: 96 690 81 10

AGENDA
SOCIEDAD

TELÉFONOS
ÚTILES

- Del 29 al 31 de enero: Fiestas de 
la Candelaria.

- Sábado 30 de enero: A las 10 
horas, en la rotonda del Castell, día del 
árbol con chocolatada y bebidas para 
los asistentes.  

- Domingo 31 de enero: A 
las 12’30 horas, en El Teatret, 
presentación del disco ‘Planificació 
urbana’ de Francesc Moisés.

 - Domingo 31 de enero: A las 
19’00 horas, en el Cine de Dalt, ciclo 
de cine: Christopher Nolan, un genio 
del cine contemporáneo de autor.

 - Sábado 6 de febrero: A las 18 
horas, en la Casa de Cultura, Carnaval, 
desfile hasta el Ayuntamiento y quinto 
concurso infantil de disfraces.

 - Sábado 6 de febrero: A las 22 
horas en la puerta del Ayuntamiento, 
Carnaval, con el quinto concurso 
adulto-juvenil de disfraces.

 - Domingo 7 de febrero: A las 19 
horas en el Cine de Dalt, ‘El caballero 
oscuro. La leyenda renace’, de 
Christopher Nolan.

 - Del 12 al 26 de febrero: De 
17 a 21 horas, en la Casa de Cultura, 
exposición a cargo de Mengem SA 
titulada ‘Sobirania alimentària al nostre 
territori’.

 - Viernes 12 de febrero: A las 
19 horas en la Casa de Cultura, 
charla y videofórum sobre ‘Sobirania 
alimentària al nostre territori’, a càrrec 
de Mengem SA.

 - Domingo 14 de febrero: A las 18 
horas en el Cine de Dalt, proyección de 
‘Interstellar’, con Christopher Nolan.

 - Jueves 18 de febrero: A las 
18 horas en la kábila dels Geladors, 
chocolatada y animación con 
marionetas y canciones.

 - Sábado 20 de febrero: Mig Any 
dels Geladors.

 - Del 22 al 27 de febrero: Semana 
cultural del Mig Any.

 - Del 22 de febrero al 19 de 
marzo: En El Teatret, de lunes a 
sábado, de 17’30 a 20’30 horas, 
exposición pictórica de Enzo 
Trepiccione. Se inaugura el viernes 26 
de febrero a las 20 horas.

 - Sábado 27 de febrero: Mig Any.

 - Viernes 4 de marzo: A las 19 
horas en el Cine de Dalt, audición de 
piano y cuerda.

 - Sábado 5 de marzo: A las 
19 horas, en El Teatret, concierto 
de los alumnos del IV Máster en 
Interpretación de Guitarra Clásica de la 
Universitat d’Alacant.

Amb el suport de
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Xixona tiene empadronados 
un total de 7.205 habitantes

X ixona tiene un total de 7.205 ciudadanos empadronados, según los 
últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), emitidos a 
finales de diciembre y que se refieren fecha de 1 de enero del año 

pasado. La cifra de vecinos empadronados en Xixona según este último dato 
supone un total de 21 personas menos que un año antes, cuando quedó en 
los 7.226 empadronados.

Con este resultado, puede decirse que en Xixona se ha frenado la pérdida 
de habitantes, ya que en anteriores anualidades el descenso fue mucho más 
acusado, llegando a ser de 140 personas entre el año 2013 y el 2014. 

En cuanto a la población de Xixona, apuntar que en el último padrón de 
habitantes figuran un total de 3.508 hombres y 3.697 mujeres.

EL CONSISTORIO APORTA EL 50% DEL TOTAL DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

El Ayuntamiento contrata a 5 desempleados 
en el marco del Plan de Empleo Conjunto
E l Ayuntamiento de Xixona se ha 

acogido al Plan de Empleo Con-
junto de las Administraciones 

Públicas Valencianas, con el objetivo 
de incentivar la creación de empleo en 
el municipio y gracias al cual se han 
incorporado a la plantilla municipal 
cinco trabajadores que realizarán las 
funciones de ayudante de oficios –tres 
de ellos–, de conserje y de técnico de 
Turismo y Desarrollo Local, respecti-
vamente. Los contratos, de tres meses 
de duración, desde el pasado 30 de di-
ciembre de 2015 hasta el 29 de marzo 
de 2016.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, 
ha manifestado que “desde el consisto-
rio siempre participamos en todas las 
iniciativas de creación de empleo que 
se producen. Aunque nos gustaría que 
la duración de los contratos pudiera 
ser mayor, es algo que viene fijado en 
la normativa y a lo que nos tenemos 
que adaptar”. 

El presupuesto total de este plan de 
empleo, subvencionado conjuntamente 
entre la Generalitat Valenciana, la Di-
putación de Alicante y el Ayuntamiento 
de Xixona, asciende a 29.660 euros, de 
los que el consistorio ha sufragado más 

del 50%, esto es 17.700 euros. A pesar 
de que el proyecto establece que “cada 
una de las partes aporte a partes igua-
les la cantidad presupuestaria necesa-
ria para la contratación de personal, 
nosotros hemos decidido aumentar la 
dotación para poder contratar a una 
persona más de las inicialmente previs-
tas”. Asimismo, López ha añadido que 
“durante mucho tiempo estos progra-
mas de empleo eran inexistentes y hay 
que felicitarse de que actualmente se 
estén volviendo a impulsar políticas de 
creación de empleo que ayuden a redu-
cir las tasas de paro”.

 Mujeres Hombres Total

2006 3.932 3.664 7.596
2007 3.903 3.650 7.553
2008 3.905 3.670 7.575
2009 3.873 3.643 7.516
2010 3.817 3.590 7.407
2011 3.833 3.596 7.429
2012 3.828 3.595 7.423
2013 3.806 3.560 7.366
2014 3.724 3.502 7.226
2015 3.697 3.508 7.205
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AUNQUE EN DICIEMBRE CRECIÓ EN 64 INSCRITOS RESPECTO AL MES DE NOVIEMBRE Y QUEDÓ EN 429 DESEMPLEADOS

El año 2015 se cierra con 177 
parados menos de lo que empezó

E l cierre de la campaña del turrón se ha hecho notar en las cifras del 
desempleo en Xixona, ya que en el mes de diciembre aumentó en 64 
inscritos respecto a noviembre y quedó en las 429 personas buscando 

empleo. De este total, 211 son mujeres y 218 hombres, según los datos del 
Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación).

Fue la industria el sector que experimentó el mayor incremento de inscritos 
el último mes del año, creciendo en 45 respecto a noviembre y situándose 
en los 175 desempleados, como también ha aumentado en 21 el número 
de parados en el sector servicios, que a final de año registró un total de 207 
desempleados, a los que sumar los tres parados más en la construcción que 
elevaron el sector a los 28 inscritos. Por contra, experimentaron descensos la 
agricultura, con cuatro parados menos que en noviembre y un total de ocho 
personas en dicho grupo, y hubo una persona menos en el grupo de aquellos 
que buscan el primer empleo, con 11 inscritos.

La cifra del pasado mes de diciembre representa un total de 86 personas 
menos buscando empleo, puesto que un año antes había quedado en los 515 
incritos, a la vez que supone 177 parados menos que al inicio del año, ya que 
en enero de 2015 se elevaba a las 606 el número de personas de Xixona que 
buscaban empleo.

Evolución
del paro en 
diciembre

2006............ 270

2007............ 259

2008............ 393

2009............ 448 

2010............ 463 

2011............ 512

2012............ 556

2013.............564

2014............ 515

2015............ 429

POR SECTORES

Agricultura .................. 8

Industria.................. 175

Construcción ............. 28

Servicios .................. 207

Primer empleo .......... 11

Tenim el millor comerç per als 
millors clients
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Renovació de la xarxa de 
sanejament i la pavimentació 
del camí de la Mandola
L ’Ajuntament de Xixona ultima –al tancament d’aquesta edició– les 

obres que va iniciar el passat mes de novembre en el camí de la 
Mandola, que connecta el parc infantil amb el dipòsit d’aigua situat 

al costat de la rotonda de la carretera de Tibi.
Aquests treballs han permés substituir el col·lector existent en la zona, 

en el qual aboquen les seues aigües algunes de les fàbriques situades en 
la part alta del municipi. El material del qual estava composta aquesta 
instal·lació s’havia quedat obsolet i s’estaven produint filtracions en el talús 
pel qual discorre, ocasionant males olors en la zona. El nou col·lector està 
fabricat d’un nou material que permetrà allargar la seua vida útil i tindrà 
un major diàmetre, passant de 150 mil·límetres a 315.

D’altra banda, dins d’aquesta actuació també s’ha previst pavimentar 
el camí amb una solera de formigó imprés i amb llambordes en algunes 
parts, amb una tanca de fusta que servirà de protecció. A més, es realitzarà 
la preinstal·lació de les xarxes elèctriques i d’enllumenat.

L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, ha explicat que “amb aquesta im-
portant actuació en la xarxa de sanejament municipal se soluciona un pro-
blema desagradable per als veïns de la zona com era el de les filtracions i 
les males olors, al mateix temps que adeqüem un nou espai per al passeig 
i oferir, tant a xixonencs com a visitants, més zones per a recórrer a peu i 
gaudir de l’entorn”.

El pressupost per a aquesta actuació ascendeix a 91.500,03 euros, que 
han sigut finançats exclusivament per l’Ajuntament.

El fort vent 
a primers de 
gener causa 
destrosses

E l fort vent que va fer 
a primers de gener, 
amb ràfegues de fins 

a 118 km/h, va causar al-
gunes destrosses, entre les 
quals un arbre –que es va 
haver de retirar– i l’estàtua 
de Sant Josep del Betlemet 
que es va tombar i trencar.

També es va acordonar 
l’àrea d’un pi del pàrquing 
del Barranc de la Font per 
tal d’evitar problemes. Al fa-
cebook d’Actividades Xixona 
es van col·locar les fotos que 
il·lustren aquesta notícia i on 
es veuen les destrosses.
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Èxit d’Abracadabra, el 
musical a benefici d’AECC

E l musical ‘Abracadabra’, que va arribar a escena el 9 de gener a benefici de l’Associació Junta 
Local del Càncer (AECC) de Xixona, va estar tot un èxit i xiquets i majors van gaudir de l’excel·lent 
posada en escena de la mà de Ballet Òpera. Públic de totes les edats va omplir el Cine de Dalt, on es 

celebrara, i va participar activament en aquesta proposta que va unir el ball amb la il·lusió i la fantasia, a 
la vegada que va haver-hi jocs, cançons i màgia.

Aquesta activitat va estar organitzada per la Junta Local d’AECC Xixona juntament amb la Regidoria de 
Cultura, i des d’aquesta entitat donen les gràcies a l’Ajuntament xixonenc i a la regidoria, així com al pú-
blic, als actors i a tots els qui han fet possible aquesta cita solidària.

TALLER PER DEIXAR DE FUMAR
Per altra banda, cal assenyalar que des de la Junta Local d’AECC Xixona estan preparant un taller per 

deixar de fumar, que arribarà després que fa uns mesos ja es va portar a terme una xarrada sobre el tema. 
Aquestes activitats es desenvolupen dins de l’acció ‘Esfúmate del tabaco’ i cal formar un grup per què es 
pose en marxa el taller a càrrec de la psicòloga que dóna suport a l’entitat. 

Les inscripcions per participar es poden fer en la seu d’AECC Xixona, en La Vall 58, dilluns i dimecres de 
18’30 a 20 hores i es tracta d’una proposta molt interessant. Tan prompte es tinga el nombre de persones 
necessari, una quinzena, es posarà en marxa aquesta teràpia.

La Junta Local d’AECC prepara un taller per deixar de fumar i cal formalitzar les inscripcions

NUESTROS PRECIOS TE SORPRENDERÁN, NUESTRO SERVICIO 
TAMBIÉN. ASESORAMIENTO PERSONALIZADO AL PROFESIONAL Y 

PARTICULAR. SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA.

Almacén: Camino del Cementerio, s/n - 2ª salida de Jijona
 03100 Jijona (Alicante) - Tel. y fax: 965 612 117 - Móvil 606364450

mjalcazar@telefonica.net
Exposición: C/ San Lucas, 3 y 5 - 03100 Jijona (Alicante)

Tel. y fax: 965 613 170 - móvil 680813517
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Últimes obres al carrer Alacant
L ’ampliació de les voreres de la part més estreta del carrer Alacant entra en la recta final, en el 

moment de tancar aquesta edició. Es tracta d’una obra que inclou també la renovació de la xarxa 
d’aigua potable, i d’aquesta manera es millorarà la prestació d’aquest servei.

Es tracta d’una de les principals vies de Xixona i les voreres eres tan estretes en alguns punts que fins i 
tot era impossible la circulació de vianants amb cadira de rodes o carro de xiquets, a la vegada que s’ha 

aprofitat l’obra per disposar un paviment més adequat.
El cost d’aquestes actuacions al carrer Alacant supera els 125.000 euros i tenen un termini d’execució 

de dos mesos, per la qual cosa es troben en la recta final. L’alcaldessa, Isabel López, assenyala que “és 
molt important per a nosaltres cuidar del nostre poble i la nostra gent, i continuar invertint en millorar les 
infraestructures i els nostres carrers”.

LA INICIATIVA DELS DIPUTATS HA ESTAT PRESENTADA A PETICIÓ DE COMPROMÍS PER XIXONA

Compromís demana a les Corts 
la fi de les carreres il·legals
de motos a La Carrasqueta

C ompromís ha demanat a les 
Corts reclamar a la Delegació 
de Govern i la Direcció General 

de Trànsit més presència d’agents de la 
Guardia Civil a les carreteres de mun-
tanya al seu pas per Xixona, especial-
ment a La Carrasqueta, “on existeix un 
problema enquistat de carreres il.legals 
de motos”.  

En la proposta no de llei presentada 
davant la mesa del parlament valencià 
s’inclóu també una proposta perquè els 
ajuntaments de Xixona, Tibi, Agost, Al-
coi i Torre de les Maçanes reforcen la 
presència de Policia Local. 

La Seguretat Vial a la Carrasqueta es-
tà cada dia en perill, ja que esta zona 
del terme municipal de Xixona s’està 
utilitzant com si fos un vertader circuit, 

on cada cap de setmana algunes per-
sones que usen la moto es dediquen 
a fer carreres entre ells, a avançar en 
línia contínua, a posar-se a més de 150 
km/h, a fer cavallets, tombades i tot ti-
pus de barbaritats.

“El problema està enquistat des de 
fa anys sense solució i, a més, ha so-
brepassat a l’àrea de La Carrasqueta, 
arribant a l’Alt de Tibi, el Maigmó i la 
carretera de la Torre, zones conver-
tides en circuits barats. En aquestos 
paratges, grups de persones van, es 
diverteixen, atemoreixen la població i 
se’n van. Amb l’única despesa del com-
bustible”, assenyalen. 

La iniciativa dels diputats Mireia Mo-
llà i Francisco Javier García Latorre, 
presentada a petició de Compromís 

per Xixona, descriu aquestes pràc-
tiques com fets preocupants per a la 
gent que vol gaudir d’aquestos parat-
ges sense tindre la sensació de perill 
constant. També per als habitants de 
estes poblacions de muntanya que han 
de patir sorolls provocats per estes ac-
cions. 

“Cal respectar als aficionats que vo-
len anar en moto per esta zona, però 
també cal fer respectar les normes de 
circulació i la seguretat del trànsit, ja 
que per esta carretera, a més de les 
motos, també circulen molts aficionats 
al ciclisme, que moltes voltes no s’atre-
veixen a eixir per la por a jugar-se la 
vida en una carretera que més que un 
vial s’ha convertit en un circuit”, mani-
festen els diputats.
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Es projecta 
una biblioteca en 
la casa Rovira

E l govern municipal treballa en la possibilitat de 
convertir l’antiga casa Rovira en la nova Biblio-
teca Municipal de la població. Es tracta d’un 

projecte inclòs al programa electoral del PSOE, i per 
tant l’objectiu és que siga una realitat al llarg d’aquesta 
legislatura.

La casa Rovira és un immoble emblemàtic que data del 
segle XVII i fa uns anys es va fer una inversió important 
per tal de reformar l’estructura i la coberta, per la qual 
cosa ara s’hauria d’arreglar l’interior de l’edifici a la 
vegada que s’adaptaria a una infraestructura com és una 

Biblioteca. Es calcula que serà necessari al voltant d’un 
milió d’euros, és a dir, una forta inversió per convertir 
aquest edifici municipal en Biblioteca.

Cal assenyalar que el trasllat de la Biblioteca Municipal 
a un lloc amb més espai és una qüestió necessària, ja 
que d’aquesta manera disposaria de més espai –que és 
bàsic–, a la vegada que tindria major accessibilitat. Per 
altra banda, el fet de disposar de més espai permetria 
tenir lloc per a altres serveis bàsics per a la societat ac-
tual, com és una sala amb ordinadors i una altra per a 
conferències.

Actes per celebrar Sant Antoni 
L a població de Xixona també s’ha sumat a la celebració de la festivitat de Sant 

Antoni, molt arrelada en aquestes terres, i amb aquest motiu el cap de setma-
na del 16 i 17 de gener es van celebrar diferents actes. 

Així, el dissabte 16 va tenir lloc la baixada del sant des de l’ermita a l’església, i el 
diumenge 17 de gener va tenir lloc la pujada del sant a la seua ermita, es va celebrar 
missa, benedicció d’animals –cal tenir en compte que és el patró dels animals– i 
porrat en honor del sant.

Al tenir major espai es podrien disposar altres serveis culturals

Avda. Constitución, 16 bajo - Tel. 965 610 924 - Fax 965 610 011
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Visita reial inoblidable 
per a xiquets i grans

X ixona ha viscut una visita dels Reis Mags molt especial, en 
celebrar-se el desé aniversari de la Asociación Amigos de 
los Reyes Magos de Jjjona i de la Cavalcada, sent a més el 

cinqué de l’actual directiva. I per això l’arribada dels Mags va 
estar acompanyada de sorpreses i el seguici reial va estar arropat 
d’un homenatge al poble de Xixona, on es va poder veure la his-
tòria de la població i el fet diferencial de la seua indústria.

A més, l’arribada dels Reis va viure moments màgics com la 
salutació dels Reis des del balcó de l’Ajuntament i el moment 
en què cada xiquet i xiqueta rep un regal directament de mans 
reials.

La visita dels Reis va estar precedida de l’arribada del Patge 
Reial, que va recollir totes les cartes amb els desitjos dels més 
menuts i els va entregar un detall. Des de l’Asociación Amigos de 
los Reyes Magos han treballat molt per organitzar aquesta entran-
yable visita reial i donen les gràcies a l’Ajuntament i a tots els qui 
han col·laborat, entre els quals està el nombre de regals donats 
per la firma P&G. Els reis van visitar també, un any més, l’asile 
de Xixona, on van portar als residents il·lusió i també regals. Les 
imatges són del Patge Reial, Cavalcada i visita a l’asile.
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L’Ajuntament estalviarà 
37.000 € en l’enllumenat de 
festes durant els pròxims anys

L ’Ajuntament de Xixona ha adjudicat el nou contracte municipal 
per a la instal·lació de l’enllumenat extraordinari per a les festes 
que se celebren en la localitat, des de desembre de 2015 fins a 

octubre de 2018, per un pressupost total de 104.141 euros. La societat 
adjudicatària de la nova contracta és la UTE formada per les empreses 
Invemat Llevant S.L. i Xarxes Elèctrica de Llevant S.L. que, a més de 
presentar un projecte 47.956 euros per sota del pressupost inicial de 
licitació, fixat en 152.097 euros, proporcionarà al Consistori un estalvi 
addicional en la instal·lació dels arcs lluminosos de 37.000 euros 
durant els pròxims tres anys, tenint en compte la quantitat abonada 
pel mateix concepte en 2015. Aquest contracte és prorrogable per un 
any més.

Així mateix, la proposta que ha obtingut el concurs ha presentat una 
oferta energèticament eficient i que suposarà un estalvi en la factura 
de la llum en utilitzar llums de leds en tots els motius lluminosos. El 
primer muntatge ha correspost a les llums nadalenques, que han agra-
dat especialment pel seu colorit i disseny. El contracte també inclou la 
instal·lació de les llums de les Festes de la Candelària del barri Sagrada 
Família, les Festes de Moros i Cristians que se celebren a l’agost, les 
Festes de Moros i Cristians dels Geladors a l’octubre i les Festes de Sant 
Lluc, que se celebren en el barri Almarx.

Una altra de les millores oferides per la UTE consisteix en la inspec-
ció elèctrica anual de la totalitat dels quadres elèctrics de l’enllumenat 
festiu i en la realització de proves de càrrega anuals de la meitat dels 
filferros sustentadors dels arcs, una tasca que contribuirà a millorar la 
seguretat i l’eficàcia de l’enllumenat de festes, ja que amb aquest sis-
tema cada dos anys s’hauran provat tots les instal·lacions lluminoses.

El Consistori ha adjudicat la contracta per a la il·luminació festiva a la UTE formada per les empreses Invemat 
Llevant S.L. i Xarxes Elèctrica de Llevant S.L amb un cost total de 104.141 euros de 2015 a 2018

Guanyadors del concurs de decoració nadalenca
El Concurs de Decoració Nadalenca 2015, organitzat per la Regidoria de Comerç amb la col·labo-

ració d’AEX i de la Fundació Torró de Xixona, té guanyadors. En la categoria de decoració d’apara-
dors, el primer premi, dotat amb 800 euros, ha sigut per a la Carnisseria Gloria. El segon premi, de 
400 euros, l’ha aconseguit el Saló de Bellesa Nerea. Tots dos han sigut atorgats per l’Ajuntament de 
Xixona, mentre que l’Associació de Comerciants (AEX) ha aportat l’accèssit de 300 euros, consistent 
en un bo regal a canviar en qualsevol establiment associat, que en aquesta ocasió ha recaigut en 

Perfumeria Merce.
Per a la categoria de decoració nadalenca de façanes i exteriors per a particulars, el premi 

únic de 300 euros atorgat per la Fundació Torró de Xixona, ho ha aconseguit María Esther 
Ruiz, que va recrear un perfecte ambient nadalenc en el seu habitatge situat en el carrer de 
Sant Antoni. A les fotografies es pot veure la façana guanyadora i el primer premi en la deco-
ració d’aparadors.
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El concert d’El Trabajo 
culmina els actes en honor 
al patró sant Sebastià

L ’Ajuntament de Xixona ha celebrat amb diferents actes la festivitat de sant Sebastià, un dels dos patrons del municipi. Com 
és habitual, l’Agrupación Artísticomusical El Trabajo va ser l’encarregada de culminar-los amb un concert especial amb 
conegudes bandes sonores com a protagonistes. Aquesta vegada la temàtica escollida va ser la dels herois i vilans que 

apareixen en pel·lícules i llibres, i el director convidat va ser David González Tormo.
El Cinema de Dalt va registrar un ple absolut per a gaudir d’aquesta actuació, en la qual es va recordar a personatges tan 

coneguts com Batman, Indiana Jones, Jack Sparrow, Drácula, el Geperut de Notre Dame o els protagonistes de la saga de Star 
Wars. El concert es va dividir en dues parts: en la primera van ser els músics de la banda juvenil els qui van tocar, mentre que 
en la segona ho va fer la banda adulta. El colofó final va tenir com a protagonistes als educandos de l’escola de música, que es 
van disfressar de pallassos mentre la “Banda” interpretava un popurri de cançons de Miliki.

L’apassionant 
món de 
l’escalèxtric 

Xiquets i grans ho van passar d’allò 
més bé al taller d’escalèxtric que es va 
celebrar a primer de gener, de la mà 
del Club d’escalèxtric Xixona Slot i la 
regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de la població. Es va celebrar a l’espai 
jove de la societat cultural El Trabajo i 
tots van gaudir al màxim.



ACTUALITATXIXONA, Gener 201614

Els gossos són protagonistes

E ls gossos van ser els protagonistes del VI 
Concurso Nacional Canino de Xixona, 
que es va celebrar el diumenge 24 de 

gener, organitzat per la Federation Cynologi-
que Internationale, la Real Sociedad Canina 
de España i la Sociedad Canina de Alicante, 
amb el patrocini i col·laboració de l’Ajunta-
ment de Xixona. L’exhibició de morfologia va 

ser puntuable per al campionat provincial, i 
a més va haver-hi perruqueria i regals, entre 
altres activitats. 

L’activitat es va desenvolupar al parc del Ba-
rranc de la Font, on també es va programar 
un taller d’ensinistrament caní, on aprendre 
a educar millor a les mascotes sociables i no 
agressives amb gossos ni persones.
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Homenatge als millors 
esportistes de 2015 en 
la 8ª Gala de l’Esport
L ’Ajuntament de Xixona, a través 

de la Regidoria d’Esports, ha or-
ganitzat per vuité any consecutiu 

la Gala de l’Esport, en la qual anual-
ment es reconeix el treball, l’esforç i els 
mèrits dels esportistes individuals, clubs 
i escoles esportives locals. El Cine de 
Dalt va ser l’escenari triat per a acollir 
el 19 de gener el lliurament d’aquests 
premis al qual van assistir 400 persones 
i també van participar l’artista local Blex 
i el grup de ball ADA Kabiles.

L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, 
va tancar l’acte felicitant als premiats i 
animant a aquests i a la resta d’espor-
tistes xixonencs a seguir en la mateixa 
línia. “Cada any comprovem que a Xixo-
na l’activitat esportiva és cada vegada 
major i més variada i estem molt orgu-
llosos dels nostres esportistes, que fins i 
tot competeixen a escala internacional”

GUARDONATS
Els guardonats com a millors esportis-

tes absoluts van ser els atletes Joan Car-
les Orquín i Mónica Hernández. Joan 
Carles Orquín va ser el primer classifi-
cat de la categoria de veterans i el quart 
de la general en l’exigent Perimetral 
de Javalambre (Teruel), una prova de 
24,6 km. i 2.070 metres de desnivell 
acumulat que es va disputar amb tem-
peratures sota zero. També va realitzar 
una bona actuació en el Desafío Lurbel 
El Calar del Río Mundo, una carrera de 
45 km. en la qual va acabar sisé de la 
seua categoria. Orquín ha estat sempre 
entre els 20 millors veterans en totes les 
proves que ha disputat i va ser primer 
de la categoria en la Pujada a la Penya 
Migjorn, carrera de mitja marató per 
muntanya celebrada a Xixona en el mes 
de novembre.

Per la seua banda, Mónica Hernández 
també s’ha classificat sempre entre les 
20 millors de la seua categoria, vete-
ranes B, en les proves que ha disputat, 
amb la particularitat que aquest ha sigut 
el primer any en el qual ha participat en 
carreres. Els seus millors resultats van 
ser els obtinguts en la Carrera Solidaria 
Facultad de Medicina i en la Carrera Po-
pular de la Mujer, ambdues a Sant Joan 
d’Alacant, en les quals va ser cinquena i 
sisena classificada de la general absolu-
ta femenina. Al llarg de 2015 ha corre-
gut un total de 16 proves.

També, com tots els anys, es va lliurar 
un premi al millor esportista promesa, 
que aquesta vegada va ser per al kara-
teka d’11 anys Pablo Garrigós Parada, 
membre del Club Shotokan Xixona.

Així mateix, el Club de Automovilis-
mo de Xixona va ser guardonat amb el 
premi a millor club o entitat esportiva, 

després d’haver organitzat amb èxit el 
primer Rallye Ciutat de Xixona.

En l’apartat dedicat a les escoles es-
portives, el premi va ser per a la de 
futbol sala, mentre que el guardó al 
millor monitor de les 14 escoles que 

conformen l’oferta esportiva municipal 
va recaure en el mestre alcoià Juan Luis 
Parres, que imparteix classes de taichí.

Finalment, en l’edició d’enguany de la 
Gala de l’Esport de Xixona, es va rendir 
un emotiu homenatge a l’ajedrecista lo-

cal Alfredo Mateo Carbonell “Chispa”, a 
qui se li va atorgar el premi a la millor 
trajectòria esportiva.

El regidor d’Esports, Cristian Sirvent, 
va explicar, així mateix, que “el nostre 
objectiu és seguir recolzant les Escoles 

Esportives Municipals i, per descomp-
tat, als esportistes locals a través de sub-
vencions i posant a la seua disposició 
bones instal·lacions perquè puguen fer 
esport en les millors condicions pos-
sibles”.
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Tres medalles per als 
arquers xixonencs al 
Campionat Autonòmic

E l club ArcXixona continua arreple-
gant èxits. Els últims els va acon-
seguir al XX Campionat Autonòmic 

Comunitat Valenciana de tir amb arc en 
sala. Un esdeveniment organitzat pel Club 
de Tiro con Arco CICA i celebrat el passat 
9 i 10 de gener a la localitat de Santa Pola 
(Alacant).

Així, ArcXixona va tornar de la competi-
ció amb tres medalles més. Juan Parrilla 
va ser tercer en arc compost masculí. Per 
la seua banda, també Juan Antonio Colo-
ma i Luis Miralles van xafar el pòdium a 
les seues corresponents categories, em-
portant-se l’or i la plata, respectivament.

El CEX presenta 
el Circuit 
de Muntanyes i 
Sendes 2016
E l passat divendres 15 de gener el 

Centre Excursionista de Xixona 
va presentar el Circuit de Mun-

tanyes i Sendes d’aquest any. Una prova 
que té per objectiu fomentar l’esport i 
donar a conéixer la riquesa dels parat-
ges xixonencs.

L’edat mínima de participació són 
els 10 anys, encara que tots els menors 
de 16 anys han de realitzar les eixides 
acompanyats per un adult. Entre els 16 
i els 18 poden participar sense la com-
panyia d’un responsable major d’edat, 
però amb prèvia autorització dels pares.

La inscripció a la prova és gratuïta i el 
circuit comptarà de 12 rutes per la Pen-
ya Migjorn, Serra Quartell, Pou del Sur-
do, Montagut, Alt de la Martina, Penya 

Redona, Alt del Rei, Vistabella, Barranc 
de la Mascuna, La Sarga, Cabeçó d’Or i, 
per últim, la Volta al Terme a Peu.

A la presentació també es van 
donar a conéixer els premiats 
del Circuit 2015:

Juan Pablo Herrero - 1r adult amb 
més punts

Merce García Aguirre - 1a adulta amb 
més punts

Juan Antonio Melgar - 2n adult amb 
més punts

Silvia Garcia Aguirre - 2a adulta amb 
més punts

Juan Antonio López - Participant de 
més edat

Jessica Soler Climent - Participant de 
menys edat

Inscripcions completes 
per a la VII Marxa BTT 
“Muntanyes de Xixona”

El Club Ciclista de Xixona ja ha començat el 
compte enrere per a una de les seues com-
peticions més esperades, la VII Marxa BTT 
“Muntanyes de Xixona”. Ho fan amb la satis-
facció d’haver arribat al límit de 750 inscrits 
que gaudiran de la prova el diumenge 7 de 
febrer.

Els participants podran arreplegar els dor-
sals el dissabte 6 de febrer des de les 17 fins a 
les 20 hores a la seu del Club Ciclista de Xixona 
i el mateix dia de la prova des de les 7 hores 

del matí fins 15 minuts abans de l’eixida, du-
rant la xocolatada que s’organitzarà prèvia a 
la marxa.

Tots els participants rebran una bossa 
amb obsequis dels patrocinadors de l’es-
deveniment. A més, es donarà un trofeu i 
un lot de torrons als tres primers classifi-
cats de cada categoria, un pernil al guan-
yador i guanyadora absoluts de la prova, 
així com al club més nombrós i un sopar a 
l’últim local en arribar.
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Xixona gaudeix del Trial 
a la 4a Exhibició 
Nacional de la localitat
P rincipis de gener i ja es trobava a faltar un esdeve-

niment que, any rere any, reuneix als aficionats del 
trial al municipi de Xixona. Aquest 2016 se cele-

brava ja la 4a edició de l’exhibició que, com sempre, no va 
decebre als nombrosos assistents que van acudir el passat 
dia 10 al Barranc de la Font per gaudir de l’espectacle.

De nou, la cita va comptar amb la participació d’alguns 
dels esportistes més reconeguts en les modalitats de trial, 
bike trial i quad. Al cartell, els noms de Miguel Ángel Ji-
ménez, ja un veterà a l’exhibició, José María Juan i Abel 
Mustieles. Tot un luxe per al públic.

Mustieles era l’encarregat d’obrir la prova, passades les 
10:30 hores del matí. Les seues acrobàcies no van deixar 
a ningú indiferent. No en va, l’aragonés és el campió del 
món de Bike Trial. 

Des de la localitat veïna d’Onil, José María Juan, campió 
del món de Trial Junior també va fer gaudir els aficionats 
al trial de motociclisme, així com Miguel Ángel Jiménez, 
campió d’Espanya a la categoria TR2 i tercer d’Europa a 
Trial Junior.

Després de recórrer l’espai habilitat per realitzar les pro-
ves, aquest últim també es va atrevir amb el quad, com 
l’any passat, a l’aparcament del Barranc de la Font. Allí 
mateix, el pilot xixonenc de supermotard Mario Ballester 
també va realitzar una exhibició.
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