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Acte oficial municipal als 
subcampions dels gelats

L’equip espanyol subcampió de la Copa del Món de Gelat 
en Itàlia va ser rebut per l’alcaldessa i la regidora

Èxit de la VI Marxa BTT 
Muntanyes de Xixona

Al voltant de 750  ciclistes van estar inscrits en la sisena 
edició, amb valoració molt positiva

Imaginació, 
molta
participació 
i premis al 
Carnestoltes 
de Xixona

El Taller 
d’Ocupació 
millorarà 
l’entorn de la 
Mandola

Se celebren 
les festes de 
la Candelària 
amb diferents 
activitats

Vicky Romero 
guanya la 
medalla d’or 
en la seua 
categoria en 
Espadán

L’ambient de Festa ha estat ben 
present en Xixona al llarg del mes 
de febrer, ja que s’ha celebrat el 
Mig Any dels Geladors i el Mig Any 
de les Festes d’agost. Desfilades, 
passacarrers i molt bon humor 
van acompanyar les jornades, així 
com unes baixes temperatures el 
27 de febrer.

A més de l’ambient fester, que 
va envair els carrers de la pobla-
ció durant dos dissabtes, també 
es van celebrar diferents activi-
tats lúdiques, culturals i festives 
durant el mes, que van ser molt 
concorregudes.

Febrer 2016

L’atur 
registra 
el passat 
gener el 
millor inici 
de l’any 
des de 2010 
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Ambient de Festa
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AGENDAXIXONA, febrer 20162

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

Del 28 de febrero al 5 de marzo  Cortes Valencianas, 4
Del 5 de marzo al 11 de marzo  Constitución, 10
Del 12 de marzo al 18 de marzo  Cortes Valencianas, 4
Del 19 de marzo al 25 de marzo  Constitución, 10
Del 26 de marzo al 1 de abril  Cortes Valencianas, 4
Del 2 de abril al 8 de abril  Constitución, 10

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 

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

El Nostre XIXONA. Suplement gratuït de El Nostre ciutat
Núm. 25. 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, Maria Jose Galiana 
Soler, Pablo Pineño, Cafs Xixona i CEX Xixona.

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

       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 22 de febrero al 19 de 
marzo: En El Teatret, de lunes a 
sábado, de 17’30 a 20’30 horas, 
puede verse la exposición pictórica de 
Enzo Trepiccione.  

- 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, se celebra un 
concierto de los alumnos del 
IV Máster en Interpretación de 
Guitarra Clásica de la Universitat 
d’Alacant.

 - Domingo 6 de marzo: A las 
10 horas, en la Societat Cultural El 
Trabajo, torneo de ajedrez de partidas 
rápidas, homenaje a Alfredo Mateo 
Carbonell ‘Xispa’. Información e 
inscripciones en el Club d’escacs de 
Xixona y en los teléfonos 616 596 680 
ó 662 942 411.

- Del 4 al 18 de marzo: De 17 
a 21 horas, en la Casa de Cultura, 
ciclo de exposiciones Joves Creadors 
Xixonencs ‘Deixa’m que et conte’, con 
ilustraciones de Alba Serra.

- Del 11 al 13 de marzo: Volta al 
terme a peu.

- Sábado 12 de marzo: A las 19 
horas en el Cine de Dalt, teatro en 
conmemoración del Día de la Mujer 
Trabajadora.

- Sábado 19 de marzo: Torneo de 
tenis y fútbol sala.

- Sábado 19 de marzo: A las 19 
horas en el Cine de Dalt, Festival del 
Grup de Danses de Xixona.

FORMACIÓN JUVENIL

- Sábado 12 de marzo: Nueva 
jornada del taller per a l’emancipació 
I: cuina jove. En el Club de convivència 
de la tercera edat, y las inscripciones 
se realizan en las oficinas municipales 
de Cultura y Juventud, quedando 
limitadas al aforo de las instalaciones 
donde se celebra.

- Sábados 5, 12 y 9 de abril: En la 
Casa de Cultura se imparte el curso de 
oratoria y dialéctica. De 10 a 14 horas.

- Viernes 4, 11 y 18 de marzo, 
8 y 15 de abril: Curso de baile, 
interpretación y expresión corporal, 
de 18 a 20 horas en el gimnasio del 
Eloy Coloma.

- Ajedrez en las escuelas: Las 
concejalías de Juventud y Deportes 
patrocinan esta beneficiosa actividad 
en las escuelas, con el fin de iniciar 
a todos los niños que quieran en el 
ajedrez, de la mano del maestre FIDE 
José Clement.

Amb el suport de

AMB LA COL.LABORACIÓ DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, 
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT
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Las Fiestas de la Candelaria 
unen devoción y diversión  

O rganizadas por la Asociación de Vecinos del barrio Sagrada 
Familia-Segorb, en colaboración con el Ayuntamiento, a fina-
les de enero se celebraron las fiestas de la Candelaria, unas 

fiestas que han unido la diversión con la devoción, con actividades 
para todas las edades.

El programa de actos ha incluido una fiesta de Carnaval, despertaes, 
y campeonato de petanca, futbolín y scalextric han formado parte de 

las actividades celebradas, a las que sumar pasacalles, ofrenda de 
flores,  y misa en honor a la Candelaria, con presentación de recién 
nacidos, así como traslado de la imagen de San Sebastián desde la 
ermita hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde un 
día después fue devuelta, celebrándose una misa, seguida de acom-
pañamiento de las imágenes de la Candelaria y San Sebastián por las 
calles del barrio.

NUMEROSAS ENTIDADES
Muchas han sido las entidades que participaron en estas fiestas de 

la Candelaria, entre ellas la Unió Musical Xixona, Colla de Dolçainers 
Els Arreplegats y Nanos i Gegants, el Coro Parroquial de Xixona, y el 
Grup de Danses de Xixona. Fueron tres días intensos, con un pro-
grama de actos del que disfrutaron los jijonencos y que ha puesto de 
manifiesto el buen hacer de la organización.

Es prepara un Survival 
Zombie de la World Real 
Games, que es 
celebrarà el 9 d’abril

El dissabte 9 abril s’organitza per primera vegada a Xixona un Sur-
vival Zombie de la World Real Games (WRG), de la mà de les Re-
gidories de Joventut i Turisme. Les entrades es poden adquirir en 
comerços locals des de la primera setmana de març. L’event es ce-
lebrarà per diferents edificis i carrers del poble entre les 21 hores 
i les 5 de la matinada. Xixona serà envaïda per una plaga de zombis 
terrorífics!

Aquesta activitat suposarà un gran estímul per als nostres restau-
rants, bars i hotels i cases rurals, i una important opció d’oci i diver-
sió sana per als nostres joves.

A les fotos, el regidor de Joventut i la responsable de Zona de WRG 
amb les entrades de la Survival Zombie de Xixona.
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Doble ambient fester
amb un doble Mig Any

L a Festa de Moros i Cristians ha estat molt present als 
carrers de Xixona al mes de febrer, amb la celebració 
del Mig Any dels Geladors i del Mig Any de les Festes de 

Moros i Cristians d’agost.
El 20 de febrer es va celebrar el Mig Any dels Geladors, que 

van aportar als carrers de Xixona l’ambient fester amb passa-
carrer i desfilades d’unes festes amb quatre filaes: Templarios, 
Almogávares, Almohades-Moros Blaus i Califas. A més, dos 
dies abans de la celebració dels actes pròpiament festers va 
tenir lloc un espectacle dirigit al públic infantil però que va 
agradar a tots els qui el van seguir. Es tracta dels ‘Contes de les 
quatre estacions’, a càrrec d’Ana Canet, una jornada cultural i 
lúdica que va anar-hi acompanyada d’una xocolatada popular, 
en la Kàbila dels Geladors. Unes celebracions de la mà de la 
Asociación Cultural y Festera de Heladeros de Jijona.

Per altra banda, el dissabte 27 de febrer van culminar els 
actes del Mig Any de les Festes de Moros i Cristians que tenen 
lloc a l’agost. El punt de partida d’aquest Mig Any ha estat la 
setmana cultural que precedeix al dia central, organitzada per 
la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, i que ha estat 
molt variada.

La setmana cultural va incloure la inauguració al saló d’actes 
de la Societat El Trabajo de l’exposició de fotografies i cartells 
presentats a concurs. Altres actes celebrats són l’esperada 
reproducció del vídeo de Festes o la xarrada-exposició dels 
100 anys del juí sumaríssim del moro traïdor a càrrec de la filà 
Moros Grocs de Xixona.

Cal destacar a més els concerts de Festes, a càrrec de la ban-
da juvenil de Xixona on es lliuraren els premis del concurs de 
dibuix infantil, caps d’esquadra infantil i de llicenciats de l’es-
cola de festes; i el concert de l’Agrupació Artísticomusical El 
Trabajo de Xixona la vespra del Mig Any. En este últim concert 
es lliuraren els premis dels diferents torneigs, així com el de 
fotografia festera, de fotografia per Twitter, del cartell anuncia-
dor de Festes i, per primera vegada, de microrelats que, a més, 
serà publicat al llibret del Mig Any.

Per concloure els actes, el dissabte 27 de febrer va tenir lloc 
el Mig Any pròpiament dit, amb unes desfilades que van omplir 
d’ambient Xixona, desafiant al fred, i on van participar totes 
les filaes. Pel bàndol moro: Marrocs, Moros Vermells, Moros 
Grocs, Kaimans i la capitania: Moros Verds, i pel bàndol cris-
tià: Llauraors, Contrabandistes, La Canyeta, Cavallers del Cid i 
la capitania: Pirates-Marinos.

Una vegada acabats tots estos actes, els festers hauran d’es-
perar uns mesos per poder gaudir de les festes de Moros i 
Cristians, en el cas de les Festes d’agost, una espera d’uns sis 
mesos.
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MIG ANY GELADORS

PARA PUBLICIDAD 
EN ESTE PERIÓDICO 

LLAMAR AL TELÉFONO

651 077 626
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MIG ANY
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CON INDEPENDENCIA DE QUE AUMENTARA EN ENERO RESPECTO AL ÚLTIMO MES DEL AÑO PASADO

El desempleo registra el mejor 
inicio de año desde 2010

E l desempleo en Xixona ha registrado en enero la mejor cifra desde el 
año 2010, tras contabilizar 509 personas buscando empleo, mientras 
que hace seis años quedó en los 496 inscritos. A partir de ahí se inició 

un aumento progresivo en dicho mes, hasta que en enero de 2015 se rompió 
la tendencia y ahora ha continuado, tal y como puede comprobarse en el 
cuadro adjunto. El descenso en un año ha sido en 97 personas, una evolución 
positiva con independencia de que lo deseable serían unas cifras aún meno-
res. Del total, 258 personas que buscan empleo son mujeres y 251 hombres.

Aunque las cifras que permiten ver la evolución más claramente son las que 
se refieren a los mismos meses, puesto que se repiten unos condicionantes 
y características, también es importante ver qué pasa respecto al mes ante-
rior, y ahí la evolución del paro ya no es positiva, pues en enero de este año 
aumentó en 80 personas inscritas respecto a diciembre de 2015, siempre to-
mando como referencia los datos existentes en el Servef (Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación). Al hablar de la evolución por sectores, señalar que 
el mayor incremento se produjo en la industria, que creció en 65 inscritos 
en un mes, seguido del sector servicios que aumentó en 19 y la agricultura 
en una persona. Hubo dos parados menos en aquellos que buscan el primer 
empleo y tres menos en la construcción.

Evolución del 
paro en enero

2006............ 377

2007............ 342

2008............ 367

2009............ 468

2010............ 496 

2011............ 526

2012............ 562

2013............ 634

2014............ 643

2015............ 606

2016............ 509

POR SECTORES

Agricultura .................. 9

Industria.................. 240

Construcción ............. 25

Servicios .................. 226

Primer empleo ............ 9

Tenim el millor comerç per als 
millors clients
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ZONA DE PROMOCIÓ AEX

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

ZONA DE PROMOCIÓ AEX

Reserve sus Monas de Pascua

C/ Alacant, 11
www.cablanes.com

Tel.: 965 62 62 91
03100 XIXONA 

TTTTTTTT
¡¡ No olvides tu mona con huevo de chocolate !!
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

ZONA DE PROMOCIÓ AEX
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

ZONA DE PROMOCIÓ AEX

– ASESORÍA INTEGRAL

– ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

– LABORAL

– CONTABLE

– JURÍDICO

AV. CONSTITUCIÓN, 16, BAJO

TELF: 965610924
EMAIL: INFO@JDELGADOABOGADOS.COM
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El Taller d’Ocupació “Xixona 
2015’’ millorarà l’entorn 
del parc de la Mandola

E l passat 1 de novembre va co-
mençar el Taller d’Ocupació 
“Xixona 2015”, al que han tingut 

accés 20 persones que es trobaven en 
situació de desocupació. Es tracta d’un 
programa de formació mixta, a través 
del qual els alumnes reben una forma-
ció professional qualificada que inclou 
pràctiques, amb l’objectiu d’afavorir 
que en el futur puguen tenir majors 
possibilitats d’accés al mercat laboral, 
al mateix temps que es realitzen tre-
balls d’interés general per al municipi.

Després d’haver rebut els ensenya-
ments teòrics corresponents durant 
una mica més de dos mesos, els parti-
cipants han iniciat els treballs pràctics, 
que es desenvolupen en l’àrea compre-
sa entre la rotonda del castell i el parc 
de la Mandola. Allí realitzen, durant es-
tos mesos, treballs de maçoneria i jar-
dineria que milloraran l’aspecte d’una 
zona en la qual, a més, l’Ajuntament de 
Xixona està finalitzant l’adequació d’un 
camí i la renovació del col·lector que 
passa per sota i que, a causa del seu 
mal estat, estava provocant filtracions 
i males olors.

Vint persones que estaven en situació de desocupació treballaran fins al mes d’abril en la regeneració d’un espai 
urbà en el qual, paral·lelament, l’Ajuntament de Xixona està millorant els accessos i la xarxa de sanejament

Aquest any Mans Unides vol donar les 
gràcies a totes les persones que hi han 
col·laborat en el mercadillo que el dimarts 
dia 16 de Febrer 2016 van fer i també a les 
empreses i associacions socials.

Manos Unidas és una ONG que cada any 
té un projecte, els diners que han recollit 
ací en Xixona aniran destinats a un equi-
pament d’una ala pediàtrica i quiròfan 
pediàtric d’un hospital per disminuir la 
mortalitat de xiquets i dones, en Nairobi, 
de l’Organització WORLD FRIENDS DEL 
Dr. Morino i el P. Cellana.

L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, i 
la regidora de Parcs i Jardins, Rosa Mª 
Arques, han visitat el Taller d’Ocupació i 

han pogut comprovar la bona marxa del 
treball dels alumnes. És una iniciativa 
molt important, assenyala l’alcaldessa, 

“per poder donar opció a persones de 
la localitat en situació de desocupació a 
que tinguen treball durant sis mesos. A 

més, ens ajudaran a regenerar per a ús 
i gaudi de xixonencs i visitants un en-
clavament important del municipi que 
es trobava en mal estat”.

Està previst que els alumnes del 
Taller posen en pràctica els coneixe-
ments teòrics impartits en les classes i 
realitzen tasques per a la recuperació 
dels murs de maçoneria ja existents 
en aquesta zona i la plantació de més 
arbres i plantes, després de la retirada 
d’arbrat sec i plantes invasores que han 
crescut al costat del camí. Es tracta de 
recuperar un entorn en els voltants del 
castell de la Torre Grossa en la zona al-
ta del municipi, que ja compta amb un 
parc amb gronxadors i una ronda per 
als vianants. Aquest Taller d’Ocupació, 
sol·licitat pel consistori xixonenc al 
SERVEF, té una dotació pressupostària 
de 146.519 euros, finançats al 100% 
per fons europeus. Participen 16 alum-
nes (8 en infraestructura de jardins i 
8 en treballs de maçoneria), al costat 
de l’equip formatiu-directiu, amb un 
professor aparellador per a maçoneria, 
un professor enginyer per a jardins, un 
administratiu i un director.

Agraïment de 
Mans Unides
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Els xixonencs gaudeixen   
U n any més la població de Xixona va viure al mes de febrer el seu Car-

nestoltes, que es va caracteritzar per ser una cita molt participativa i 
on xixonencs i xixonenques de totes les edats van gaudir  d’aquesta 

celebració.
Aquest any va ser el dissabte 6 de febrer el dia en què es va celebrar el Car-

nestoltes, una jornada que va començar amb la desfilada infantil de disfresses, 
amenitzada per l’Agrupació Artístico Musical El Trabajo, per donar pas al IV 
Concurs Infantil de Disfresses, de 0 a 13 anys, que es va programar acompan-
yada de xocolatada i música amb David Siroco. La jornada de Carnestoltes va 
continuar amb el V Concurs de Disfresses Adult-Juvenil, a partir de 14 anys, 
de nou amb el DJ David Siroco.

El Carnestoltes de Xixona, de la mà de la regidoria de Joventut i el Consell de 
la Joventut de Xixona, ha tornat a deixar palesa la imaginació i bon fer de tots 
els veïns, que van mostrar des de les disfresses més pròpies dels superherois, 
a recreació de contes, dibuixos animats, i altres on es va deixar córrer la 
imaginació.

PREMIS 
CATEGORIA INFANTIL 
Premi millor disfressa individual-parella (60 participants)
Disfressa nombre 10 “Espaguetis con Albóndigas”
Premi millor disfressa infantil-grup (25 grups participants)
Disfressa nombre 1 “Legos por la plaza”

CATEGORIA JUVENIL-ADULT
Premi millor disfressa juvenil individual-parella (4 participants)
Disfressa nombre 3 “Auriculars”
Premi millor disfressa juvenil-grup (14 participants)
Disfressa nombre 9 “Flamingo Style”
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al ritme del Carnestoltes



ACTUALITATXIXONA, febrer 201616

Compromís per Xixona va presen-
tar en el plenari de febrer una moció 
per a incrementar les actuacions 
contra el bullying o assetjament es-
colar en la nostra localitat. La moció 
va ser aprovada per unanimitat de 
tots els grups, després que la coali-
ció valencianista acceptara una es-
mena proposada pel grup socialista, 
segons informen des de Compromís.

Des del grup que va proposar la 
moció indiquen que entre els acords 
que deriven d’esta, els més significa-
tius són els següents: l’Ajuntament 
organitzarà més activitats de divul-
gació i dissenyarà una campanya de 
conscienciació social per a saber 
detectar i afrontar el bullying. A més, 
habilitarà un correu electrònic, atés 
per un especialista, per a denunciar 
estes situacions i instarà la Conse-
lleria a crear un número de telèfon 
específic amb esta mateixa finalitat.

Segons Joan Arques, regidor de 
Compromís, “per a combatre l’as-
setjament escolar, el primer pas 
és, sens dubte, reconéixer que este 
problema existeix i fer-lo visible so-
cialment. Això ho hem aconseguit 
amb l’aprovació d’esta moció. Ara 
és el moment de posar fil en l’agulla 
i, com diu la moció, reduir a la mí-
nima expressió l’assetjament escolar 
a Xixona.”

El portaveu local de Compromís, 
Juli Martínez, ha considerat molt im-
portant l’aprovació de la moció i ho 
ha justificat així: “De segur que tots 
recordem escenes de quan anàvem 
a escola i algun company era el que 
rebia totes les bromes de mal gust, 
els insults o, inclús, algun calbot. 
Això, aleshores, podia semblar-nos 
graciós a tots. A tots excepte a la víc-
tima, que havia de créixer en un cli-
ma hostil que, en alguns casos, fins 
i tot li pot haver condicionat la vida. 
És evident que eixes escenes les hem 
d’eradicar.”

La responsable d’educació de 
Compromís i membre de l’Executiva 
Local, Sofia Castaños, ha expressat 
també la seua satisfacció per l’apro-
vació de la moció i ha remarcat 
que “si l’assetjament no es tracta a 
temps, els xiquets i les xiquetes que 
el pateixen poden arrossegar proble-
mes psicològics o socials en la vida 
adulta. De fet, el bullying pot estar 
en l’origen de casos de desigualtat, 
exclusió social, marginació, etc. Ara, 
amb estos acords, qualsevol persona 
que tinga alguna sospita que s’està 
produint bullying podrà comuni-
car-ho i que siguen els especialistes 
els qui actuen”, segons expliquen.

El domingo 24 de enero por la mañana se celebró el VI Concurso Nacional 
Canino de Xixona. Previamente se celebró por primera vez un curso sobre 
Conducta Canina y Adiestramiento a cargo de un especialista en Adiestra-
miento Canino, con gran afluencia de participantes junto con sus mascotas. 
Este concurso, que organiza la SCA dentro del circuito del Campeonato 
Provincial para 2016, es uno de los 10 eventos de los que se realizan en 
diferentes municipios de la provincia, teniendo como punto de referencia 
final la Exposición Nacional e Internacional de Alicante que se celebrará los 
días 3 y 4 de diciembre, en el recinto ferial IFA.

Como en ediciones anteriores, este concurso Ciudad de Xixona, tanto de 
ejemplares caninos como de visitantes que acudieron a ver el concurso, es 
uno de los más concurridas de la provincia y uno de los más antiguos, que 
se mantiene año tras año gracias a la colaboración inestimable del Excelen-
tísmo Ayuntamiento de Xixona. Desde la organización explican que este año 
han contado con una participación que alcanza un número muy similar al 
del año anterior (aproximadamente unos 80 ejemplares) que supone un 
número de participantes muy satisfactorio para este tipo de eventos. En este 
concurso participaron todos aquellos ejemplares que están inscritos en el 
Libro de Origen Español (LOE) o un país de origen reconocido por la Fe-
deración Cinológica Internacional (FCI). Se divide en 3 categorías, que van 
desde cachorros (de 5 a 9 meses); jóvenes (de 9 a 18) y abierta o adultos 
(de 18 en adelante), en los diferentes 10 grupos de razas. Este concurso, al 
ser de categoría nacional, ha contado con la participación de jueces nacio-
nales e internacionales muy conocidos en este mundo: D. Noel Garrigós Ma-
teo (SCA), D. Jesús Sanchez  Pardo (SCA)y D. Pablo Pérez (SCMurcia).

Las grandes finales se componen: 1º - 2º - 3º mejor cachorro, mejor joven, 
mejor ejemplar del concurso, mejores parejas, mejores lotes de cría, mejor 
ejemplar de raza española, y algo muy importante, y en lo que estamos muy 
interesados en promocionar, mejor ejemplar de la comarca. Desde la Socie-
dad Canina de Alicante, queremos agradecer la colaboración del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Xixona y a todas las personas y patrocinadores que les 
han ayudado a organizar este concurso.

Des de la Regidoria de Joventut i el Consell de la Joventut de Xixona volen ajudar als joves a 
complementar la seua formació. El Taller de Coach o assessoria personal i professional i el de 
Tècniques d’Oratòria i Dialèctica, són de gran utilitat, ja que es plantegen accions formatives útils 
que ajuden a triomfar i a aconseguir els seus objectius en la vida. Al mes de febrer es va celebrar 
el taller de Coaching personal i professional, on han ajudat als assistents en els objectius que 
plantejaven els assistents.

Per altra banda, assenyalar que el dissabte dia 5 de març comença el Taller d’Oratòria i 
Dialèctica, que també es celebrarà el 12 de març i el 9 d’abril, enfocat a ajudar a parlar en 
públic.

El Plenari 
aprova per 
unanimitat 
la moció de 
Compromís 
contra 
l’assetjament 
escolar

S’organitzen tallers 
formatius per a joves 
sobre coaching personal 
i professional,
i oratòria i dialèctica

Resultado del VI Concurso 
Nacional Canino de Xixona
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La alcaldesa de Xixona 
recibe a los subcampeones 
del mundo del helado 
E l equipo español que se procla-

mó subcampeón de la Copa del 
Mundo de Helado en la feria Si-

gep de Rimini (Italia) el pasado mes de 
enero fue recibido en la tarde del día 
1 de marzo por la alcaldesa de Xixona, 
Isabel López y la concejal de Turismo, 
María Núñez, en el Ayuntamiento de la 
localidad.

Marc Piqué, Adolfo Romero y los jijo-
nencos Antonio Sirvent, team manager 
del equipo, Mario Masiá, capitán, junto 
a Félix Llinares, suplente, firmaron en 
el libro de honor del Consistorio y, pos-
teriormente hicieron entrega a la alcal-
desa de un prototipo hecho a mano de 
la copa para helado de la que partió la 
idea definitiva que consiguió el segundo 
puesto en el campeonato del mundo.

La imagen que acompaña este texto 
recoge el momento de la recepción ce-
lebrada en el Ayuntamiento de Xixona, 
con el equipo de heladeros, la alcaldesa 
y la concejala.

Alumnes de l’Eloy 
Coloma celebren 
el Dia de la Pau i 
fan la crònica

E scolars del CEIP Eloy Coloma 
van celebrar el 29 de gener 
el dia de la Pau en el centre 

escolar fent diverses activitats, entre 
les quals hi ha una carrera solidària.

Aquesta celebració no va quedar 
ahí, sinó que els xiquets i xiquetes 
van escriure la crònica d’aquell dia, 
ja que aquesta celebració va coin-
cidir quan estaven estudiant com 
es redacta una notícia. A la imatge 
es pot veure el muntatge i redacció 
que van fer els escolars, on queden 
reflectides totes les activitats que es 
van celebrar amb motiu del Dia de 
la Pau.

Il·lustracions de 
la creadora Alba 
Serra, en la 
Casa de Cultura

D ins del cicle d’exposicions Joves 
Creadors Xixonencs la Casa de 
Cultura acull una exposició de 

la xixonenca, mestra i artista Alba Serra 
que arriba amb el títol de ‘Deixa’m que 
et conte...’

La mostra es pot veure del 4 fins al 
18 de març, de 17 a 21 hores, i se-
gons expliquen des de la regidoria de 
Joventut volen posar en valor el talent 
dels joves xixonencs, incidint en què 
són molts els joves creadors xixonencs 
amb molt bones idees que mostrar. 
Ben segur que els qui passen per la Ca-
sa de Cultura gaudeixen de la mostra 
d’Alba Serra.

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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‘Asalto al Pico del Buitre’   
Moratalla (Múrcia)

E l dia en què a Xixona se celebra-
va la VI Marxa de BBT Muntan-
yes de Xixona, 7 membres del 

grup de curses del CEX xixonenc, de-
cidiren anar a la població murciana de 
Moratalla. Era la primera carrera com 
a veterans d’Ato, Xavo i Josep Miquel, i 
tots tenien la missió de superar els 32 
kilòmetres de la prova regna amb un 
desnivell positiu de 1.800 metres, cele-
brada el 7 de febrer.

Moratalla és un bonic poble de la Re-
gió de Múrcia a 681 metres, que prima 
la seua economia en el cultiu de l’amet-
la, la civada, l’oliva i la bresquilla... i 
des de la seua fortalesa es desenvolupa 
el poble que mira al pic del Buitre a 
1.427 metres.

Aquest era el pic que els corredors de 
les dues modalitats (18k i 32k) havien 
de conquerir, ja que per problemes de 
permisos no es va poder assolir el pic 
del Fraile 1.430 metres, i el recorregut 
alternatiu fou per un puja-baixa fins el 
km. 10, prou exigent, que es tornà més 
dur pel fang que es va formar a causa 
de la pluja d’una hora abans i en el mo-
ment de la cursa.

Amb tot, la cursa era puntuable per 
a la lliga de carrera de muntanya de la 
Regió de Múrcia i allà es concentraren 
els millors esportistes d’aquesta moda-
litat de Múrcia (que bonita eres!).

Una vegada deixades les bosses d’es-
port en el guarda-roba, i haver passat 
el corralet, i passats deu minuts de les 
9:00 hores es donava el tret d’eixida. 
Els primers quilòmetres anaren tots 
els corredors agrupats, ja que els or-
ganitzadors no estiraren la carrera, i la 
senda era quasi individual.

Als tres quilòmetres, ja un tant esti-
rada, fins a arribar al primer avitua-
llament, es féu molt ràpidament. Al 
quilòmetre cinc es trobava la primera 
parada tècnica. En general, els avitua-
llaments foren molt complets i prou 
seguits, cada 5-6 km, i fins i tot, pogué-
rem degustar en un d’ells miques, que 
estaven prou exquisides! Això al km 10 
al santuari casa del Cristo a 1050 m.

La cursa en aquest punt baixava fins 
al riu Benamor i ja no es pararia de pu-

jar fins al cim del Buitre, una pujada, 
altra vegada exigent i llarga, 7 km. Al 
punt quilomètric 16 s’ajuntaven totes 
les carreres (senderistes, 18 k, 32 k, 
i BBT).

La transició fins al peu de la mun-
tanya es féu una mica llarga i pesada, 
a més, el ritme ja amb el cos calent 
augmentava i la duresa dels primers 
quilòmetres es pagaven en aquest tram.

Els darrers dos quilòmetres abans de 
fer cim anaren pel crestall del Buitre, 
foren també exigents per les ràfegues 
fortes d’aire que hi havia per moments 
però se superaren amb les vistes que 
regalava la muntanya. L’última costera, 
d’un 25% de desnivell fou el darrer es-
coll per assolir un dels primers premis 
i triomfs, la panoràmica que s’entre-
mesclaven amb l’alegria de com havia 

estat, fins al moment, de dura la cursa.
Dels 8 corredors xixonencs (7 del 

centre i un independent), es formaren 
dos tipus de curses. Els que anaven a 
fer temps (Pelusa, Rubén, Ato i Lau-
ren), i el grup de (Xavo, Calderilla, An-
drés i Josep Miquel), que anaren en tot 
moment junts. En el segon grup les for-
ces anaven i venien. El primer a defallir 
un poc fou Josep Miquel que no tenia 

un bon dia, després en la pujada Cal-
derilla i en la baixa del Buitre, Andrés 
Verdú). Però gràcies a la mentalitat, 
fortalesa i companyerisme de Xavo que 
animà en tot moment i controlà les di-
verses situacions de la carrera, el grup 
pogué arribar consolidat i amb molta 
il·lusió.

També hem de destacar de la ima-
ginació dels comentaris de Xavo (José 
Enrique Blanquer) que sense saber-ho 
dóna eixos ànims suficients o encorat-
jadors, i et fa traure el somriure en mo-
ments durs, on ja no és el físic que no 
t’acompanya, sinó la ment.

Els darrers cinc quilòmetres hi ha pu-
jades de cafeïna que fan que apretes un 
poc més, ja veus el poble, ja sents la veu 
de l’spiker, veus els primers espectadors 
que t’informen que jo ho has fet, i t’aga-
rres de la mà del company, hi ha alegria, 
hui hi ha més il·lusió per arribar.

Allà ja estan canviats Pelusa, Rubén, 
Ato i Lauren, i cridren, al veure el com-
pany que ho ha aconseguit. En aquestes 
curses tots són campions només per 
traspassar la meta.

Primeres felicitacions, primers glops 
de cervesa. Són les dues, no arribarem 
al dinar. Una dutxa ràpida, l’aigua es-
tava més ben fresca (no sabem el que 
tenim a Xixona amb aigua sempre ca-
lenta). Amb el grup de xixonencs està 
el campió absolut, un tibier aficat a 
Castalla que corre amb el club Mara-
thón de Crevillent.

Ens dirigim a la Taberna Moncloa, 
canviem el xip i ens convertim en di-
putats i diputades. Comentem la cursa. 
Pelusa (millor esportista del 2015) co-
menta que a les carreres llargues dóna 
temps a perdre les forces, després re-
cuperar-les, i tornar-les a perdre-les. 
Hi ha bona sobretaula, i quan mirem el 
rellotge, quasi toquen les sis, i hem de 
tornar cap a terres valencianes.

Gran cursa, gran camaraderia. Hem 
conquerit el Buitre. Hui el cansament 
ha sigut dur, però la glòria, aquella que 
imagines, i que és la pròpia, ha estat 
gran. Ja som buitrers.

Josep Miquel Arques Galiana

El Club Suricato de Tir 
Olímpic, al seu millor moment

Després d’haver estat al campionat del món als 
EUA, el Club Suricato de Tir Olímpic de Xixona se-
gueix triomfant. El dia 22 de febrer es va celebrar 
a Nàquera (València) el Campionat Territorial de 
Fusell d’Alta Precisió BR50 a les modalitats Varmint 
Pesat, Varmint Lleuger, Carabina Sporter, Carabina 
Aire BR25 Varmint Pesat i Varmint Lleuger. Els xixo-
nencs van participar i van aconseguir uns resultats 
excel·lents, xafant pòdium en cinc ocasions.

Vicente Almenar va aconseguir la segona posició 
a la modalitat BR25 Varmint Lleuger. A BR50 Var-
mint Lleuger va ser David Alberto Sirvent Xapa el 

vencedor, en proclamar-se primer de la categoria. 
Sirvent, a més, va repetir posició i va ser campió 
també en Carabina Sporter.

Per la seua banda, Santiago Josep Gómez i Francis-
co Javier Escuín van ser primer i tercer classificats, 
respectivament, a BR50 Varmint Pesat. El club es 
va mostrar molt satisfet, sobretot pels resultats de 
Xapa: “és Campió Provincial i territorial a les dues 
modalitats que competeix, BR50 Varmint Lleuger i 
Carabina Sporter i en una setmana ha aconseguit 
pujar quatre vegades al pòdium per fer-se amb 
l’or”, declaraven.
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Èxit de la VI Marxa BTT 
Muntanyes de Xixona

Ni el fort vent, que va arribar als 100 quilòmetres per hora, 
va poder amb els vora 750 ciclistes que estaven inscrits a la 
sisena edició de la Marxa BTT Muntanyes de Xixona i que van 
recórrer la zona sud del terme municipal el passat 7 de febrer.

La marxa va eixir del Poliesportiu Municipal vora les 10 ho-
res i va seguir per les zones de Moiana, Almaens, Sevila, Feliu, 
Amasils, Bernat i Moratell. Tant els participants, com els or-
ganitzadors i el públic en general es van mostrar entusiasmats 
i satisfets amb l’esdeveniment esportiu. El Club Ciclista de 
Xixona va agrair l’èxit de participació i, sobretot, l’acció de 
vora cent voluntaris que van ajudar a què la prova poguera 
realitzar-se.

“Ha sigut un plaer vore un any més una legió de bikers desi-
tjosos de conéixer i gaudir del nostre terme. Quan passen els 
anys contareu la batalleta del vent de Xixona, tal com va passar 
quan es va congelar la piscina o l’any que va començar a nevar 
just després de l’entrega dels trofeus. Gràcies a tots per la vos-
tra assistència”, van declarar els membres del club, que van 
reduir a l’anècdota les condicions meteorològiques adverses 
en què es va portar a terme la cursa.

Vicky Romero guanya 
a la marató d’Espadán

L’esportista xixonenca seguix recollint èxits per al Club Triatló Cafs Xixona. El 
passat 21 de febrer  Vicky Romero va participar a la marató d’Espadán, a Segorbe 
(Castelló), prova per la qual va obtindre la medalla d’or a la seua categoria. 

Es tractava d’un recorregut de 44 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.822 
metres que la corredora va fer en un temps de 6h11’, arribant a meta a la posició 
320 de la classificació general, sisena de l’absoluta femenina i primera de la seua 
categoria (Màster femenina).

“Vaig patir una mica perquè m’havia fet un esquinç la setmana anterior i encara 
que portava un embenat funcional corria amb molta tensió per no fer-me més 
mal i en molts trams tècnics havia de caminar. Tot i això, com que tenia ganes de 
fer-la i encara que no podia lluitar per mantenir posicions, estic satisfeta amb el 
resultat”, va declarar Vicky Romero.

Joves promeses del karate xixonenc, 
al Campionat de la Comunitat 

Amb dues medalles i uns resultats 
excel·lents va tancar l’equip xixonenc 
de karate el Campionat Provincial Ale-
ví, Infantil i Juvenil, que es va celebrar 
al Pavelló Pitiu Rochel d’Alacant el dia 
13 de febrer. Quatre competidors xixo-
nencs –Iván Artacho, Nicolás Martínez, 
Pablo Garrigós i Francés Bernabéu– van 
participar al torneu en les modalitats de 
kata i kumite (combat). En primer lloc, 
es va portar a terme la modalitat de kata. 
Pablo Garrigós va perdre en la prime-
ra ronda i va ser eliminat. Martínez va 
aconseguir resistir un poc més, va guan-
yar els dos primers encontres, però va 
perdre en quarts de final.

Per la seua banda, Francés Bernabéu 
va optar a la repesca, després d’haver 
comés un error, i quasi es va fer amb el 
bronze. No va tindre la mateixa sort Ivan 
Artacho que va perdre en la categoria 
juveni. Més satisfactòria va ser la moda-
litat de kumite (combat). “Els nostres 
competidors van donar la talla”, afirmen 
des de Karate Shotokan Jijona. Pablo Ga-

rrigós es va fer amb el bronze a la cate-
goria -40 quilos i “va demostrar perquè 
ha sigut recentment anomenat millor 
esportista promesa de Xixona”. Així ma-
teix, Francés Bernabéu va aconseguir la 
medalla de bronze en -46 quilos, “ens 
va sorprendre a tots per la seua velocitat 
i potència, és el seu primer campionat 
provincial i ha guanyat medalla”. Des 

del club també es mostren orgullosos 
dels resultats d’Artacho i Martínez: “van 
fer un treball excel·lent, no van aconse-
guir medalla però no dubtem que més 
prompte que tard ens donaran moltes 
alegries”. Les dues medalles obrin les 
portes a la participació en el Campionat 
de la Comunitat Valenciana, on represen-
taran la província d’Alacant.
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