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S’ha celebrat la tradicional 
festivitat de Sant Antoni

Amb pujada a l’ermita, benedicció d’animals i porrat, ac-
tivitats tradicionals i pròpies de la festivitat

El torró de Xixona, en 
‘El Secreto de Puente Viejo’

La iniciativa ha partit de la regidoria de Turisme i ha comptat 
amb la col·laboració del Consejo Regulador del Turrón

El temporal de neu i fred també ha 
arribat a Xixona. Al tancament d’aques-
ta edició la neu havia fet acte de presèn-
cia al nucli urbà, si bé en eixe moment 
no hi havia quallat, com sí ho havia fet 
a alguns paratges del terme municipal. 
A les imatges, cedides pel Centre Excur-
sionista de Xixona, es pot veure el Pou 
del Surdo, en La Carrasqueta.

Concedides
les beques al 
transport i 
per al foment 
de la natalitat

Exhibició
Nacional de 
Trial, Bike Trial 
i Quad

Acaba l’any 
2016 amb 
446 persones 
buscant feina 
i inscrites 
en el Servef

Gener 2017

Pàgina 4Pàgina 8

Una Fira
de rècord

La neu i el fred 
també arriben 
a Xixona
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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 Torremanzanas)/ 
10’00/ 13’05/ 16’00/ 18’00/ 19’45
Llegadas a Hospital Sant Joan: 8’00 
(llega a las 8’20 a Alicante)/ 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 (a 
las 20’30 sale de Alicante)
Llegadas a Xixona: 10’00/ 11’10/ 
14’05/ 17’00/ 19’00 / 21’15 (llega a 
las 21’45 a Torremanzanas)

SERVICIOS ESPECIALES DE LUNES 
A VIERNES (en época lectiva)
Xixona- Politécnico. Salida a las 6’45 
horas

 Virgen del Remedio-Xixona. Salida a 
las 15 horas

 Xixona-Torremanzanas. Salida a las 
15 horas

 Torremanzanas-Xixona. Salida a las 
15’30 horas

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: 13’45/ 
20’30
Llegadas a Xixona: 14’15/ 21’00 (lle-
ga a las 21’30 a Torremanzanas) 

DOMINGOS Y  FESTIVOS
Salidas de Xixona: 9’00/ 13’00/ 
20’30
Llegadas a Hospital Sant Joan: 9’30/ 
13’30/ 21’00

Salidas Hospital Sant Joan: 8’30 
13’45/ 20’00
Llegadas a Xixona: 9’00/ 14’15/ 
20’30

Los horarios pueden variar en unos 5 mi-
nutos.  

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 MA-

ÑANA
Desde el 4 de junio hay dos nuevas 

paradas en la U-1 para dar servi-
cio al polideportivo y polígono, con 
paso aproximado a las 9’10/ 11’10/ 
12’10/ 13’10/ 14’10/ *17’25/ *18’25/ 
*19’25/ *20’25 (*solo días laborables)

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

Biblioteca Fernando Galiana
Carbonell
 Terradets s/n
 Tlf: 96 561 23 20
Horario: 10 a 14 / 16 a 20

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
Hidraqua SA  . . . . . . . . . . . . . . 902 250 270
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 

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

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 ca-
da 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 recomien-
da 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 jueves, 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 vier-

nes de 9 a 13’30 horas. Tardes de 
17 a 19 horas. Sábados, domingos 
y festivos de 9 a 13 horas

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

Horario: Lunes: de 9 a 14 y de 16 a 18 
horas. Miércoles, jueves, viernes y 
sábado 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 ci-
tas 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 pre-
via

Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona

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

       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

Centre Ocupacional              
Plaça del Convent, s/n.
Tlf: 96 561 32 06

AGENDA
SOCIEDAD

TELÉFONOS
ÚTILES

Amb el suport de

AMB LA COL.LABORACIÓ DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, 
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT

Del 20 de enero al 26 de enero  Constitució, 10
Del 27 de enero al 2 de febrero  Corts Valencianes, 4
Del 3 de febrero al 9 de febrero  Constitució, 10
Del 10 de febrero al 16 de febrero  Corts Valencianes, 4
Del 17 de febrero al 23 de febrero  Constitució, 10
Del 24 de febrero al 2 de marzo  Corts Valencianes, 4

- Jueves 26 de enero: A las 19 
horas, en El Teatret, presentación 
de la Marca Xixona.

- Domingo 29 de enero: A
las 10 horas, en el polideportivo 
municipal VII Marxa BTT 
Muntanyes de Xixona.

- Del 3 al 5 de febrero: Fiesta 
de la Candelaria. 

- Sábado 4 de febrero: A las 
19 horas, audición de l’Escola de 
Música. Lugar por determinar.

- Sábado 11 de febrero: 
Carnaval. Concurso infantil, 
juvenil y adulto, chocolatada 
popular y actuación del dj David 
Sirocco.

- Del 13 al 27 de febrero: 
De 17 a 21 horas, en la Casa de 
Cultura, ciclo de exposiciones 
Joves Creadors Xixonencs: 
Nidal de flores, ilustraciones de 
Sabina Alcaraz y textos de María 
Mendoza.

- Jueves 16 de febrero: A
las 17’30 horas, en la Kàbila 
dels Geladors, chocolatada y 
animación con Mago Magoo.

- Jueves 16 de febrero: A las 
20 horas, en la Casa de Cultura, 
presentación de ‘La societat 
valenciana en l’espill lingüístic’, 
de Juli Martínez Amorós.

- Viernes 17 de febrero: A
las 19’30 horas, espectáculo con 
Eugeni Alemany y Carme Juan. El 
lugar está por determinar.

- Sábado 18 de febrero: Mig 
Any de les Festes de Geladors. A 
las 20’30 horas, concierto de la 
Colla de dolçainers i tabaleters 
Els Arreplegats de Xixona. Larraix 
del Campello y la colaboración 
de la soprano Montserrat Garcia i 
Gassió. Lugar por determinar.

- Domingo 19 de febrero: 
Programa Jove Aventura: Vía 
Ferrata-Villena. Inscripciones en 
CAFS Xixona.

- Del 20 al 25 de febrero: 
Semana cultural del Mig Any.

- Sábado 25 de febrero: 
Mig Any de Festes de Moros i 
Cristians.

- Taller de teatro infantil: 
Los viernes de 17’30 a 19’30 
horas, en el Espai Jove de la 
sociedad cultural El Trabajo. 
Impartido por ADA Kabiles para 
niños de entre 7 y 14 años. 
Inscripciones en el departamento 
de Cultura y Juventud.

El Nostre XIXONA. Suplement gratuït de El Nostre Ciutat
Núm. 35. 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: Alberto Plans, Luis Cerdán, Basilio Cano i Centre Excur-
sionista de Xixona.
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Cerca de 30.000 € en 116 becas 
para el transporte de alumnos de 
estudios superiores y 41 ayudas 
para fomentar la natalidad

R especto a las ayudas para el 
transporte de estudiantes, el 
consistorio jijonenco ha des-

tinado un total de 23.200 euros a la 
concesión de 116 becas dirigidas a 
alumnos universitarios, de ciclos for-
mativos, másteres oficiales y Erasmus, 
que han recibido 200 euros de ayuda 
cada uno. El Ayuntamiento incrementa 
de esta manera no sólo el número de 
becas concedidas, respecto al curso 
pasado, cuando se aprobaron 108 ayu-
das, sino también en más de un 6% la 
cuantía recibida por cada estudiante, 
pasando de 186,91 euros el año pasado 
a 200 euros para el curso 2015-2016. 

En este sentido, la concejal de Educa-
ción, María Teresa Carbonell, ha seña-

La regidoria de Residus 
acondiciona el Camí Vell d’Alcoi 

El regidor de Residus de 
l’Ajuntament de Xixona, Ma-
rio Carbonell de Més Xixona, 
ha anunciat que les tasques 
d’acondicionament del Camí 
Vell d’Alcoi han quedat com-
pletades.

Cal recordar que després 
d’un accident de trànsit als 
anys 90, havien quedat les 
restes del camió sinistrat al 
camí.

Carbonell ha explicat que 
“pot semblar inaudit, però 
durant més de 20 anys les 
restes del vehicle han estat al 
mig de la via pecuària, amb el 
consegüent impacte per l’en-
torn de la Carrasqueta. Tot i 
la complexitat de les tasques, 
hem aconseguit eliminar 
completament les restes del 
camió i hem tornat al Camí 
Vell d’Alcoi les condicions 
que mereix. Per a Més Xixo-
na, la cura de l’entorn natural 
què tenim la sort de poder 
gaudir a Xixona és una de les 
nostres prioritats”, hi ha con-
clòs Carbonell. 

A la imatge superior es po-
den veure encara les restes, 
i a la de baix ja net del Camí.

Reconocimiento para 
Elaboraciones Artesanas 
López y Espí SL

Elaboraciones Artesanas López y Espí SL ha recibido el Premio ‘Artesanía Ali-
mentaria’, una distinción convocada por el Centro de Artesanía de la Comunitat 
Valenciana. Estos premios tienen como objetivo incentivar la creación artesanal, 
la innovación, el compromiso con un desarrollo sostenible, la adaptación a las 
tendencias del mercado y premiar el saber hacer de los artesanos de la Comunitat 
Valenciana, a través de su reconocimiento social y empresarial.

Son varios los premios que se conceden y en concreto el de ‘Artesanía Alimenta-
ria’, concedido a Elaboraciones Artesanas López y Espí SL, pretende estimular las 
buenas prácticas empresariales en el sector agroalimentario artesano, primando 
aquellos artesanos y empresas artesanas que apuestan por la incorporación de la 
calidad, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad, el servicio al cliente y la innova-
ción en todos los aspectos de su actividad.

Desde la firma premiada quieren compartir esta distinción con todos aquellos 
que, con su confianza y fidelidad, hacen que su esfuerzo se vea recompensado. 

lado que el Ayuntamiento ha aumenta-
do en 10.000 euros el presupuesto total 
previsto para estas becas, además de in-
cluir por primera vez a los estudiantes 
de másteres oficiales y Erasmus, “por-
que somos conscientes de que nuestros 
jóvenes tienen que hacer un esfuerzo 
importante para continuar con su en-
señanza superior y no queremos que el 
hecho de tener que desplazarse fuera 
del municipio suponga un impedimento 
para ellos”.

NATALIDAD
Respecto al fomento de la natalidad, 

el consistorio también ha aumentado, 
respecto al año anterior, la partida 
presupuestaria destinada a las ayudas 

municipales que reciben los padres que 
han tenido o adoptado un hijo durante 
el 2016, destinando un total de 6.150 
euros, de los que se han beneficiado 41 
solicitantes que han recibido un aporte 
de 150 euros por cada nuevo hijo.

Carbonell ha explicado que el pago 
de las ayudas se ha realizado “un poco 
más tarde que en años anteriores por-
que hemos tenido que ajustarnos a los 
plazos marcados desde las consellerias 
de Administración Pública y Hacienda, 
que son las que tienen que comprobar 
que el Ayuntamiento cumple con la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria, como así 
ha sido”. El consistorio jijonenco tiene 
previsto volver a convocar estas ayudas 
durante el presente año.

El Ayuntamiento de Xixona ha realizado ya el pago de la totalidad de las solicitudes aprobadas, 
con fondos procedentes íntegramente de las arcas municipales
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El torró de Xixona, present en la 
sèrie ‘El Secreto de Puente Viejo’

E l torró de Xixona es va convertir 
en el protagonista indiscutible del 
Nadal per als personatges de ‘El 

Secreto de Puente Viejo’ la sèrie diària 
més longeva de la graella televisiva es-
panyola, produïda per BoomerangTV i 
que emet Antena 3, de dilluns a diven-
dres, a partir de les 17:30 hores.

Es tracta d’una iniciativa de la Regi-
doria de Turisme de l’Ajuntament de 
Xixona, que ha comptat amb la col·la-
boració del Consejo Regulador de Jijona 
y Turrón de Alicante. En aquest sentit, 
l’edil de l’àrea, María Núñez, ha mostrat 
la seua satisfacció pel fet que “el torró 
de Xixona haja entrat cada dia en més 
d’un milió i mitjà de llars espanyoles a 
través de la televisió” i ha explicat que el 

personatge d’Elodia és “un homenatge a 
tots els torroners que, fa més d’un segle, 
viatjaven per tota Espanya per a vendre 
els torrons i dolços artesans que s’ela-
boren a Xixona”.

Elodia és una jove torronera que ha 
instal·lat el seu lloc ambulant de torrons 
de Xixona en la plaça del poble, la qual 
cosa sens dubte ha contribuït a poten-
ciar l’esperit nadalenc dels protagonis-
tes i recorda al moment en el qual mi-
lers d’artesans xixonencs reals arribaven 
a principis del segle passat amb els seus 
calaixos de torró a la majoria de pobles 
i ciutats espanyoles perquè el dolç més 
típic del Nadal no faltara en cap taula. La 
imatge ha estat facilitada per l’Ajunta-
ment de Xixona.

Per a María Núñez, “sense els torrons 
de Xixona el Nadal no seria el mateix”. 
I açò és així tant en la vida real com en 
la ficció. A més, “el xicotet racó de la 
torronera xixonenca en la telenovel·la 
ajuda a crear un ambient molt entranya-
ble i és reflex del que el torró representa 
per a la majoria de famílies espanyoles: 
el moment en el qual tots ens asseiem a 
la taula a gaudir de la companyia i del 
sabor dolç i meravellós del torró de 
Xixona”. L’Ajuntament ha impulsat re-
centment la marca “Xixona, el lloc més 
dolç del món” com a part de l’estratègia 
de consolidació de la localitat com “el 
bressol del torró”, doncs a Xixona es 
produeix prop del 80% del total dels to-
rrons que es fabriquen en el nostre país.

La iniciativa –desenvolupada al Nadal– ha partit de la Regidoria de Turisme i ha comptat amb 
la col·laboració del Consejo Regulador del Turrón, com a promoció de Xixona

Se organiza 
el taller 
‘Xixona por la 
educación’

El 27 de enero de 17.30 h a 20.30 
h, se celebrará en El Teatret el taller 
‘Xixona por la Educación’, dirigido a 
los equipos directivos, docentes y fa-
milias de los centros educativos de la 
localidad, así como a cualquier vecino 
o asociación interesada en la mejora 
de la educación. Los cuatro centros 
educativos públicos de la localidad y el 
Ayuntamiento de Xixona se han unido 
para impulsar y realizar este taller de la 
mano de la Red Internacional de Edu-
cación (RIE) para compartir sus retos, 
fortalezas y dificultades, y poder avan-
zar hacia una mayor calidad e innova-
ción en la educación del municipio y 
de sus escuelas e instituto.

La RIE es una ONG sin ánimo de 
lucro, un movimiento educativo or-
ganizado e internacional que une a 
profesionales, familias, escuelas, uni-
versidades y municipios que quieren 
esforzarse por mejorar la educación, y 
se explicarán sus proyectos.

El Carnestoltes es 
celebra l’11 de febrer 
amb activitats per a 
totes les edats

Xixona gaudirà del tradicional Car-
nestoltes el dia 11 de febrer, i hi haurà 
activitats per a totes les edats.

Així, a les 17’30 hores, des de la Ca-
sa de Cultura, començarà la desfilada 
infantil de disfresses, que estarà ame-
nitzada per l’Agrupació Artístico Mu-
sical El Trabajo de Xixona. A més de 
la desfilada, es celebrarà el V concurs 
infantil de disfresses, en el qual poden 
participar xiquets i xiquetes entre 0 
i 13 anys. La inscripció del concurs 
tindrà lloc el dissabte 11 de febrer, de 
16’30 a 17’30 hores a la porta de la 
Casa de la Cultura, i també es pot fer 
per correu electrònic a casa-cultura@
xixona.es o de forma presencial a les 
oficines municipals de Cultura i Joven-
tut fins al divendres 10 de febrer a les 
14 hores. Cal indicar el títol de la dis-
fressa i si es concursa en la categoria 
individual-parella o en la de grup.

Hi ha dos premis: a la millor disfres-

sa individual-parella infantil, amb un 
val de 100 euros en material escolar o 
esportiu en comerços locals, i de grup 
infantil (mínim tres persones), amb un 
val de 200 euros per a material escolar 
o esportiu en comerços locals.

Per a la categoria juvenil-adult la 
inscripció prèvia és igual que en la 
infantil, mentre que el mateix dia del 
Carnestoltes es podrà fer a partir de les 
18 hores. Els premis són, un primer a 
la millor disfressa individual-parella 
dotat amb 150 euros i un segon indi-
vidual-parella de 75 euros. També es 
concedirà un primer premi a la millor 
disfressa en grup (mínim tres perso-
nes) de 300 euros i un segon premi a 
la millor disfressa en grup dotat amb 
150 euros. Començarà a les 20 hores, 
a l’avinguda Constitució, i comptarà 
amb la música de DJ David Siroco.

Els premiats es donaran a conéixer el 
mateix dia del Carnestoltes.

Ampliació de l’horari 
de la ITV per atendre la 
demanda existent

La unitat mòbil de la ITV ha estat en Xixona del 10 al 20 de gener i el fet que haja 
existit una gran demanda ha comportat que s’amplie l’horari. El regidor de Tràfic 
i Educació Viària, Ricardo Mira, explica que és habitual que aquest servei mòbil 
tinga una important demanda, però aquesta vegada encara va ser superior i un 
dia abans de començar ja estava ple, amb totes les cites donades. Per això, aquest 
regidor va portar a terme les gestions pertinents i va demanar ampliar l’horari 
per donar resposta a aquesta alta demanda, i així s’ha fet. El servei d’ITV mòbil va 
dues vegades a l’any a Xixona.

PARA PUBLICIDAD
EN ESTE PERIÓDICO

LLAMAR
AL TELÉFONO

651 077 626
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EL DESEMPLEO SE SITUÓ EN DICIEMBRE EN 446 INSCRITOS, SEGÚN LOS DATOS DEL SERVEF

El año pasado se cerró con 
63 parados menos que en enero
E l desempleo en Xixona cerró el 

año pasado con un total de 446 
personas inscritas en las oficinas 

del Servef (Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación), lo que supone 63 
menos de las inscripciones existentes en 
enero de 2016, puesto que el año empe-
zó con 509 personas buscando empleo.

En cuanto a la evolución de diciembre 
respecto al mes anterior, apuntar que 
experimentó un aumento en 94 perso-
nas, un crecimiento en el que ha tenido 
mucho que ver el final de la campaña 
del turrón. En noviembre el número de 
personas inscritas en el Servef quedó en 
las 352 personas.

Y hablábamos de la importancia de la 
industria en el incremento del paro en 
diciembre porque este sector aumentó 
en 64 inscritos respecto a noviembre, 
pasando a contabilizar 190 deman-
dandes de empleo. Igualmente fue im-
portante el aumento que experimentó 
el sector servicios, puesto que pasó a 
registrar 209 personas buscando em-
pleo en él, lo que supone 25 más que 
un mes antes. 

Además, también aumentó el núme-
ro de personas buscando trabajo en 
la construcción, concretamente en di-

Paro en diciembre

2006............ 270
2007............ 259
2008............ 393
2009............ 448
2010............ 463
2011............ 512
2012............ 556
2013............ 564
2014............ 515
2015............ 429
2016............ 446

ciembre fueron 24, que son cinco más 
que en noviembre, y diez personas lo 
hacían en la agricultura, dos más que 
un mes antes. El único sector en el que 

en diciembre se registró un descenso 
fue el del grupo de personas que bus-
can su primer empleo, que descendió 
en dos inscritos respecto a noviembre 

y pasó a contabilizar 13 desempleados.
A lo largo del mes pasado práctica-

mente se registraron los mismos des-
empleados en el grupo de entre 25 y 

44 años y de más de 44, con 202 y 204 
respectivamente, a los que sumar otros 
40 desempleados que tenían menos de 
25 años.

Xixona muestra sus fortalezas 
a periodistas y bloggers
El Ayuntamiento de Xixona reali-

zó un blogtrip para mostrar todas sus 
fortalezas a periodistas y bloggers es-
pecializados en gastronomía, turismo y 
economía, y con ello Xixona ha promo-
cionado sus atractivos turísticos, la rica 
gastronomía y las potentes industrias del 
turrón y helado.

La alcaldesa, Isabel López, y la conce-
jala María Núñez daban la bienvenida a 
todos los asistentes, donde les invitaron 
a descubrir y disfrutar de todo lo que 
ofrece Xixona. A continuación comenzó 
una intensa y emocionante jornada para 
descubrir un lugar único como es Xixo-
na, y el sol acompañó durante la visita 
guiada por el casco histórico.

“A continuación llegamos al Horno del 
Raval donde nos recibió con su alegría 
Tere, en su horno de origen morisco del 
año 1562, que su familia mantiene en 
funcionamiento, es de características 
medievales y se dice que es uno de  los 
más antiguos de toda la Comunidad Va-
lenciana y una verdadera joya arquitec-
tónica. Tere elabora con las recetas de 

la familia, pan y las pastas típicas como 
tonyetes, doblaes, madalenas y tortadas, 
que saben a gloria”.

Para descubrir la elaboración del tu-
rrón visitaron Turrones Picó donde Ana 
Picó les realizó una visita guiada contan-
do todos los procesos de la elaboración 
del turrón de Jijona y Alicante, donde 
los invitados participaron rellenando 
moldes con turrón.

Siguieron con la visita al Consejo Re-
gulador IGP de Jijona y Turrón de Ali-
cante para conocer la labor que realiza 
el consejo, de control de la calidad de 
los turrones elaborados en Xixona y su 
promoción. Alexis Verdú diseñó una 
cata de turrones y chocolates para los 
invitados donde pudieran descubrir las 
posibilidades de todos los productos 
que se elaboran en la ciudad.

Charla de AMUFOR sobre 
gestión forestal sostenible

La Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (AMUFOR) 
celebró a mediados de diciembre una charla en Xixona, en la que trató sobre 
los instrumentos de gestión forestal sostenible para la lucha preventiva frente a 
grandes incendios forestales y el desarrollo territorial. 

La charla tuvo lugar en la Casa de Cultura y se abordaron los objetivos de la en-
tidad, teniendo como referencia el hecho de que la economía de Xixona y su co-
marca se ha basado en la producción y comercialización del turrón y el helado, 
complementada con la agricultura de secano, destacando el cultivo del almendro. 
Además, también se abordó la bioecomonía de base agroforestal como motor del 
desarrollo rural y amortiguador del cambio climático en zonas mediterráneas.
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Una Cenicienta solidària amb AECC
El musical infantil Cenicienta, amb Nova Dansa Ópera, va arribar en el mes de desembre a 

Xixona per una causa solidària, ja que es va celebrar a benefici de la Junta Local d’AECC de la 
població. Aquesta iniciativa va arribar de la mà de la Junta Local d’AECC i de l’Ajuntament de Xixona, i 
els qui van anar van gaudir del musical i a més van contribuir a una bona causa. Des de l’organització 
donen les gràcies a tots els qui ho han fet possible, tant per l’espectacle com per l’assistència.

Homenatge de la Coral Veus Blanques a Lorca
El diumenge 4 de desembre, en el Cine de Dalt, la Coral de Veus Blanques Ciutat de Xixona, dirigida per Vicente Pla 

Candela, va retre homenatge a Federico García Lorca en el 80 aniversari de la seua mort. Va posar sobre l’escenari l’es-
pectacle ‘Homenatge a Lorca’, amb la col·laboració especial de les persones que van recitar, com són Martina Galiana 
Seva, Neus Mínguez Nicolau, Paola Iváñez Chorro, Eduardo Romero Monje, María Ivorra Soler, Chelo Núñez Ruzafa, 
Vicente Pla Candela i Llanos Llinares de la Rosa.

El Trabajo triomfa en l’ADDA

Xixona ha acollit aquest mes de 
gener el XII Festival Internacional 
de Guitarra Ciutat de Xixona, que ha 
estat marcat per la qualitat de les ac-
tuacions. Les imatges es corresponen 
al primer concert, el de l’Ensemble 
Concerto Málaga i Fernando Espí, que 
va obrir un programa exitós i que va 
agradar molt al públic.

Èxit del Festival 
Internacional de 
Guitarra

L’Agrupació Artístico Musical El Trabajo de Xixona va triomfar amb el seu 
V Concert de Nadal, que va tenir lloc dissabte 3 de desembre en l’ADDA, 
l’Auditori d’Alacant. El concert, dirigit per David González Tormo, va per-
metre comprovar l’alt nivell d’aquesta banda i el públic assistent va gaudir 
d’un concert inoblidable en vespres de les festes nadalenques.
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Compromís per Xixona porta al 
Senat i al Congrés el problema 
de les motos a la Carrasqueta
Ainiciativa del regidor de Compromís per Xixona, Joan Arques, els se-

nadors de la Coalició Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete, i els 
diputats Joan Baldoví i Ignasi Candela, han presentat dos mocions tant en 

la Comissió de Foment del Senat, com en la del Congrés, amb l’objecte d’incre-
mentar les mesures de seguretat en les carreteres de muntanya, especialment 
la Carrasqueta, però també en altres vies com l’Alt de Tibi i la carretera de la 
Torre, segons informen des de Compromís per Xixona. Paral·lelament, també 
han preguntat sobre l’índex de sinistralitat actual derivat d’accidents de motos, 
així com quines mesures preveu adoptar el Govern a curt i llarg termini. 

El regidor de Compromís per Xixona, Joan Arques, ha mostrat la seua satis-
facció pel gran recolzament que ha tingut esta iniciativa per parts dels senadors 
i diputats valencianistes: “en Compromís treballem com una pinya entre tots 
els càrrecs públics, això fa que totes les idees i les propostes tinguen un gran 
recorregut. Quan vam iniciar esta lluita, no imaginàvem que podríem fer arribar 
esta reivindicació fins al despatx del mateix Rajoy. Una altra cosa és el cas que 
en faça.”

D’altra banda, la responsable de comunicació de Compromís, Alícia Climent, 
ha destacat que estes mocions i les preguntes sobre la problemàtica a la Carras-
queta es sumen a la PNL (proposició no de llei) que es va presentar a les Corts i 
va ser aprovada per tots els grups polítics el passat octubre de 2016.

Finalment, el portaveu local de Compromís, Juli Martínez Amorós, ha subratllat 
que “en les últimes setmanes hem hagut de lamentar diversos accidents gra-
víssims. A pesar d’una major presència policial, les actituds irresponsables no 
cessen. Cal que tot el poble es consciencie i que remem conjuntament. No estem 
en contra dels conductors de motocicletes, sinó dels qui causen terror perquè 
actuen com si la carretera fóra d’ells i estigueren en un circuit”. 

Xixona celebra la festivitat de Sant Antoni
La població de Xixona ha celebrat la festivitat de Sant Antoni, centrada en el 14 i 15 de gener, quan van tenir lloc els actes 

propis d’aquesta data. La baixada del sant, la pujada d’aquest fins a l’ermita, una missa i la posterior benedicció d’animals 
van protagonitzar els actes amb motiu de Sant Antoni. També es va celebrar el tradicional Porrat, com és habitual al costat 
de l’ermita de Sant Antoni. Els actes centrals van ser diumenge i gent de totes les edats va gaudir de la festivitat.



ZONA DE PROMOCIÓ AEX 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

 

 

 

Benvinguts a la zona de promoció AEX 
Si eres associat de l’AEX i vols qualsevol pus d’informació (actualitzar dades, horaris      
comercials, possibles ajudes, promoció i publicitat, etc) ens pots localitzar al telèfon            
630 34 91 92 o als correus electrònics administracion@aex-xixona.es o info@aex-xixona.es 

 

I si tens una empresa, un comerç o eres un professional a Xixona i no eres associat d’AEX.  
A què esperes? Posa’t en contacte en nosaltres i et farem una visita. 
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ZONA DE PROMOCIÓ AEX 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

 



NADAL XIXONA, gener 2017 13

Els Reis Mags van portar 
il·lusió i regals a Xixona

E ls Reis Mags han tornat a portar 
l’alegria i, per descomptat, regals 
a Xixona, en una Cavalcada que 

va fer gaudir a xiquets i grans, i on es 
va poder veure tota la il·lusió de la cele-
bració i signes distintius de la població 
i de les dates nadalenques. L’entrega de 
regals marca, sens dubte, un esperat 
moment en una de les nits més màgi-
ques de l’any. Els Mags també van visitar 
l’asil i van repartir regals i il·lusió.

Prèviament, el Patge Reial va fer acte 
de presència a Xixona, on va recollir 
les cartes en les peticions. Reis i Patge 
van arribar convidats per l’Associa-
ció d’Amics dels Reis Mags de Xixona 
i la Regidoria de Festes, amb diferents 
col·laboradors, entre ells P&G.
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Fira de Nadal de Xixona 
un esdeveniment únic
L a vuitena edició de la Fira de Nadal 

de Xixona, celebrada del 8 a l’11 de 
desembre, ha consolidat la seua línia 

ascendent i s’ha afermat com a principal es-
deveniment nadalenc, tot açò després que 
s’haja clausurat aquest certamen amb un rè-
cord de visitants, doncs s’estima que més de 
50.000 persones han acudit a aquesta fira.

Els visitants van poder realitzar les seues 
compres nadalenques i adquirir els millors 
torrons i dolços propis del Nadal en la po-
blació que és bressol del torró. Un centenar 
d’expositors va omplir l’Avinguda de la Cons-
titució, que va registrar un extraordinari am-
bient al llarg de quatre jornades.

La vuitena edició de la Fira de Nadal de 
Xixona va arribar a la seua fi amb un balanç 
molt satisfactori per als organitzadors: l’AEX 
(Associació d’Empresaris, Comerciants i 
Professionals de Xixona) i l’Ajuntament. 
L’alcaldessa, Isabel López, explica que “en-
cara que no és fàcil establir una xifra exacta 
de visitants, tant des de l’AEX com des del 
Consistori coincidim que cada edició ve més 
gent i dijous va ser el dia amb la afluència 
més gran de públic de tota la història de la 
Fira’’. Açò fa que aquest esdeveniment tin-
ga encara potencial per a seguir creixent en 
els pròxims anys i que s’haja convertit en un 
gran motor econòmic de la localitat en tots 
els aspectes.

IMPLICACIÓ SOCIAL
Segons explica, l’aposta per habilitar nous 

aparcaments perifèrics i connectar-los amb 
el centre urbà a través d’un bus turístic va 
permetre absorbir adequadament l’arriba-
da massiva de vehicles. “La nostra prioritat 
sempre ha sigut la de fer una Fira còmoda i 
accessible que puga ser gaudida en família”. 
En aquest sentit, les activitats que conforma-
ven l’oferta complementària de la Fira de Na-
dal, com a visites guiades pel centre històric, 
demostracions i tastos de torró, actuacions 
musicals, exposicions i tallers per a xiquets, 
amb les quals es pretenia reforçar el caràc-
ter familiar de l’esdeveniment, va registrar 
un gran èxit de participació. Són moltes les 
entitats que participen en la Fira i ofereixen 
nombroses i variades activitats.

Els assistents van tenir l’oportunitat de 
comprar els torrons i dolços per a aquest 
Nadal entre una àmplia varietat d’exposi-
tors, tots ells de la població, així com altres 
productes alimentaris, regals i decoració 
nadalenca. A més dels stands, enguany s’ha 
comptat amb una zona gastronòmica major 
que la d’edicions anteriors, amb la novetat 
dels food trucks. També han augmentat les 
atraccions per a xiquets i s’han programat 
demostracions gastronòmiques de grans ex-
perts en la matèria com els subcampions del 
món de gelat o Salva Linares, concursant de 
Master Chef 4, i el xixonenc Santi Gómez, del 
restaurant Moments Sis.

L’alcaldessa, Isabel López, afirma que “es-
tem parlant d’una Fira única perquè es basa 
en els productes que es vénen fent a Xixo-
na des de fa segles, i els qui els elaboren es 
mantenen fidels a les matèries primeres i al 
procés d’elaboració heretat d’antany, la qual 
cosa confereix un valor afegit al producte, 
als torrons i dolços, que és inigualable”.



FIRA DE NADAL XIXONA, gener 2017 15

Dues alumnes de l’IES Xixona 
s’alcen amb el primer premi 
del certamen Dolça Xixona

La sala municipal El Teatret, de Xixona, va acollir el dia 7 de desembre la 
celebració de la IV edició del concurs de rebosteria creativa Dolça Xixona, 
un certamen en el qual van participar prop d’una trentena d’alumnes del 
cicle formatiu de grau mitjà en Fleca, Rebosteria i Confiteria, procedents de 
set centres educatius de diferents punts de la Comunitat Valenciana. 

El concurs, organitzat per l’Institut d’Educació Secundària de Xixona, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Consejo Regulador de la Indica-
ción Geográfica Protegida Jijona y Turrón de Alicante, té com a objectiu 
reconéixer i premiar la creativitat i destresa dels estudiants en l’elaboració 
de postres els ingredients centrals de les quals siguen el torró i la xocolata. 

En aquest sentit, el jurat, presidit per l’alcaldessa de Xixona, Isabel López, 
i compost per Federico Moncunill, secretari del Consejo Regulador, Antonio 
Crespo, director del CDT Alicante, José Ángel Pérez Álvarez, catedràtic de 
Tecnologia d’Aliments de la UMH, i Mónica López, representant de Sanchis 
Mira, l’empresa torronera que ha aportat el torró i la xocolata per a l’ela-
boració de les postres, va atorgar un total de quatre premis, tres als treballs 
amb millor degustació i un a la millor presentació. 

PREMIS I BETLEMET
El primer premi, valorat en 300 euros en material de pastisseria i confi-

teria va ser per l’obra ‘Nadal, fira i pomes caramelitzades’, de Sofia i Gloria 
Brotons, alumnes de l’IES Xixona. El segon premi, dotat amb 200 euros 
en material de rebosteria, va ser per ‘Burbuja de turrón’, de Blanca Vila 
Port, estudiant del CIPFP Canastell de Sant Vicent del Raspeig. El tercer 
premi en aquesta categoria va recaure en les postres titulades ‘Recuerdos 
geométricos’, obra de David García-Pardo i Carolina Gallego, alumnes de 
l’IES Xixona. Finalment, el jurat va concedir el premi a la millor presentació, 
valorat en 100 euros en utensilis de pastisseria, a l’obra ‘Mini tarta Turrón 
Xixona con crujiente de chocolate blanco’, de l’equip format per Cristian 
Vigara Toscano i Matilde Otón Pastor, estudiants del CIPFP Canastell de Sant 
Vicent del Raspeig. 

La directora de l’IES Xixona, Lorena Marqués, ha reconegut que “el nivell 
dels alumnes participants en aquesta edició, la més nombrosa de les cele-
brades fins ara, ha sigut molt alt, tant en l’àmbit creatiu com a tècnic, la qual 
cosa és una mostra del bon moment que travessa el món de la rebosteria en 
el nostre país”. Per la seua banda, l’alcaldessa, Isabel López, va assenyalar 
que “concursos com Dolça Xixona ajuden a posar en valor el torró i la xo-
colata, a més de contribuir a la desestacionalització del seu consum, doncs 
els joves pastissers demostren cada any les múltiples aplicacions de tots dos 
ingredients en la cuina”. 

A més, la mateixa vesprada va tenir lloc la inauguració del conegut com 
Betlemet, un naixement de grandària natural que se situa en el Pont d’Ala-
cant i que s’ha convertit en un dels atractius turístics més cridaners de la 
localitat per als milers de persones que la visiten amb motiu de la Fira de 
Nadal. Enguany el conjunt escultural s’ha vist ampliat amb la incorporació 
de l’escena de l’anunciació als pastors del naixement del xiquet Jesús.

El concurs, dirigit a estudiants del cicle formatiu de grau mitjà en Fleca, Rebosteria i Confiteria, i la inauguració 
del popular Betlemet van ser la millor avantsala possible de la Fira de Nadal, que començava l’endemà
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ÀLBUM DE LA FIRA

Reconeixement a les 
persones que hi han 
col·laborat en la Fira

Poc abans de clausurar la passada edi-
ció de la Fira de Nadal de Xixona es va 
celebrar un acte molt emotiu i entranya-
ble, com va ser el reconeixement a totes 
les persones que, voluntàriament i des 
del principi, han estat col·laborant en la 
Fira.

L’esforç i la dedicació de totes aques-
tes persones ha sumat per aconseguir 
que la Fira de Nadal de Xixona s’haja 
convertit en un referent, en un certamen 
únic per les seues característiques. Amb 
tot, va ser un acte amb molt de senti-
ment.
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Esport d’elit a la 5a Exhibició 
Nacional de Trial, Bike Trial i Quad

C omençava el 2017 amb un cap de setmana molt esperat pels aficionats al motor. La 5a Ex-
hibició Nacional de Trial, Bike Trial i Quad va reunir, com cada any, esportistes del més alt 
nivell i va fer gaudir als assistents de l’esdeveniment amb les demostracions dels pilots més 

reconeguts. Va ser el diumenge 15 de gener i, per primera vegada, a l’avinguda de la Constitució. Cap 
a les 11 hores començava un esdeveniment que este any es trobava amb un inconvenient, més enllà 
del fred propi de l’època: la coincidència amb el tradicional Porrat de Sant Antoni. Malgrat tot, veïns 
i aficionats d’altres localitats van acudir a l’exhibició.

“Els aficionats al trial tenen una oportunitat única de vore en acció a Abel Mustieles, que l’any pas-

sat va vindre a la província només per a la cita xixonenca”, va explicar el regidor d’Esports, Cristian 
Sirvent. Mustieles és campió del món de bike trial en 2015 i 2016. Amb ell, també participava Miguel 
Ángel Jiménez, un fixe a l’exhibició, campió d’Espanya de TR2 i tercer d’Europa en Trial Júnior, al 
qui vam poder veure sobre dues rodes i sobre quatre, fent acrobàcies amb quad. Completaven el 
cartell els pilots locals Mario Ballester i Borja Lillo, amb una demostració de motociclisme.

“La gran afició al motor que hi ha en Xixona ha fet que esta exhibició de trial s’haja consolidat, amb 
només cinc edicions i ja siga fixa al calendari anual de les activitats promogudes per l’ajuntament”, 
va concloure Sirvent.

La segona Sant Silvestre Solidària 
arreplega 200 quilos d’aliments 

Va començar com una carrera quasi improvisada entre un xicotet 
grup de xixonencs amb ganes de passar-ho bé, però, a poc a poc, la 
Sant Silvestre es consolida com una prova més a tindre en compte al 
calendari esportiu de la localitat. El 28 de desembre, per acomiadar 
l’any, es va celebrar la segona edició d’aquest esdeveniment organitzat 
pel Club de Triatló CAFS Xixona, amb la col·laboració de Ca Berlubia i 
el patrocini de l’Ajuntament de Xixona.

La cursa s’anunciava com “lúdico-festiva, no competitiva”, per tant, 
era apta per a tots aquells que volgueren participar amb l’únic requisit 
de tindre ganes d’esport i diversió. Amb caràcter solidari, també era 
necessari aportar 2 quilos d’aliments no peribles per a inscriure’s en la 

tradicional carrera, a benefici de Cáritas Xixona.
En total, es van recaptar prop de 200 quilos d’aliments, segons van 

informar des de CAFS. “El nostre objectiu està més que complit”, van 
expressar en xarxes socials, agraint a tots els esportistes la seua partici-
pació en una iniciativa solidària que va contribuir a ajudar les famílies 
més necessitades este Nadal. La Sant Silvestre va començar a les 17 
hores en l’avinguda de la Constitució. La prova estava adaptada a totes 
les edats i arrancava amb una gimcana de 300 metres per als xiquets 
i els xiquets d’entre 3 i 7 anys. Per als cadets (8-12 anys) també una 
gimcana, de 600 metres, en este cas.

Cap a les 17.30 arrancava la cursa, en un recorregut de 5 km cap a la 

Torre Grossa del castell. En esta categoria van poder inscriure’s adults i 
joves a partir de 13 anys que van gaudir fent esport i, sobretot, mostrant 
les disfresses més variades i curioses.

De fet, este era l’objectiu principal de la carrera. Així, es va premiar 
la millor disfressa individual, la millor disfressa en parella, la millor 
disfressa en grup, la millor disfressa amb mascota. També es va donar 
un premi a l’escola amb més xiquets participants.

Des del Club de Triatló CAFS Xixona van mostrar la seua satisfacció 
amb la implicació dels xixonencs, a l’hora que van agrair l’esforç de 
totes les persones que havien fet possible la cursa. “Us esperem a tots 
l’any que ve”, van concloure.
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Bons resultats d’Alberto 
Plans a la fi de la temporada 
de Paramotor de la 
Comunitat Valenciana

El passat mes d’octubre es tancava la temporada 2016 de la competició de Paramotor de la 
Comunitat Valenciana. L’esportista Alberto Plans va acabar la temporada al Campionat Autonòmic, 
l’última prova que puntuava, després d’haver finalitzat en agost la competició de vol lliure (para-
pent), quan es va suspendre el Campionat d’Espanya per problemes amb les autoritats aèries per 
la denegació de permisos d’altura. En general, amb satisfacció i uns resultats positius.

“En resum, el balanç d’este any no està mal, ja que, a pesar d’haver participat poc en la Lliga 
Nacional, els resultats m’han permés remuntar de la posició 207 a la 126”, va valorar, respecte a la 
competició de parapent. Però a més, en aquest 2016, Plans va participar en els dos esdeveniments 
puntuables de paramotor. El primer d’ells, la Ruta del Cordero, va haver de traslladar-se del mes 
de juny a setembre, buscant una meteorologia més favorable. “Vaig aconseguir ser quart, però vaig 
quedar fora de pòdium per una mala decisió en la meua estratègia”, va comentar el pilot.

A continuació va vindre el Campionat Autonòmic, competició que consta d’una ruta de navegació 
per les províncies d’Alacant, Múrcia, Albacete i València i, posteriorment, proves de Slalom. “Amb 
l’actuació en la ruta de navegació em vaig assegurar un lloc al pòdium. Finalment, va ser el tercer 
lloc perquè en les proves de Slalom una maniobra em va fer impactar i trencar una hèlice”, va 
contar Plans. No obstant això, el pilot va recuperar-se a l’efectuar una exhibició paracaigudista de 
salt base des d’un Trike.

Basilio Cano guanya el tercer lloc al Campionat 
de la Comunitat Valenciana de Rallye

Bones notícies per al motor xixonenc de la mà del pilot Basilio 
Cano, que va tancar la temporada 2016 amb uns resultats més que 
positius. El 27 de novembre es va disputar l’última prova del Cam-
pionat de la Comunitat Valenciana, el Rallye Ciutat de València-Me-
morial Javi Sanz –que seguia a les proves d’octubre a Xixona i 
novembre a La Nucia– que va donar els punts definitius perquè 
Cano es proclamara guanyador.

“Ha sigut una temporada dura que ens ha portat molt treball, 
però estem molt satisfets per l’èxit aconseguit”, va explicar Cano. 
Una satisfacció merescuda, ja que ha finalitzat la temporada sent 
el primer en la seua categoria “per davant de pilots amb millors 
montures”.

Al triomf en la seua categoria se suma l’èxit global al campionat, 
amb un meritori bronze. El tercer lloc absolut és la millor recom-
pensa a la constància i la implicació i la prova de què l’esportista 
es troba al seu millor moment. “És molt més del que ens proposà-
vem al principi de la temporada”, va comentar.

Per últim, Basilio Cano també va voler agrair a totes les persones 
que li van donar suport al llarg del 2016. “Moltes gràcies a tots 
els patrocinadors, sense ells açò no seria possible”, va expressar.

La fotografia està extreta de la pàgina web de Xixona Sport.

Tenim el millor comerç per als 
millors clients
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