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Concentració pública contra 
les retallades en educació

Més de 200 persones van participar en aquesta convocatòria 
contra la política de la Conselleria

Trasplantament d’arbres 
per evitar més desperfectes

La Regidoria de Parcs i Jardins ha actuat en set grans arbres, 
que provocaven també situacions de perill

Inauguració de la 
nova seu de l’Arxiu 
Històric Municipal 

UBICAT A UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII

Més de 2.000 volums custòdia l’Arxiu Històric Municipal de Xixona, amb docu-
ments que es remunten al segle XV. Ha quedat ubicat a un edifici del segle XVIII, 
que abans havia estat des de capella a museu, passant per presó i fusteria. Va 
quedar inaugurat amb un acte amb presència de personalitats de diferents àmbits.

L’any comença 
amb més de 
600 aturats

L’any 2014 va començar amb 
643 persones buscant feina a 
Xixona, una xifra récord, i un 
més després, al febrer, va dismi-
nuir lleugerament fins a quedar 
en els 628 inscrits al Servef. In-
dústria i serveis són els que te-
nen major demanda.

Ampliació 
d’horari i 
serveis per 
als malalts 
d’Alzheimer

Festa dels 
escacs en la 
Final Provincial 
dels Jocs 
Esportius

El karate 
xixonenc 
continua 
millorant la 
seua formació i 
preparació

El mes de febrer ha estat marcat per la Festa, per la celebració del 
Mig Any de les festes d’agost i el Mig Any de les festes dels geladors. La 
música i l’ambient fester va estar present tant a les jornades centrals 
dels dos Mig Any com a altres jornades prèvies, ja que es van celebrar 
diferents activitats.

Relacionat amb la Festa cal assenyalar les noves presidències que ja 
s’han estrenat en el càrrec. Per una banda Jonathan Gras ha passat a 
presidir la gestora de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, 
mentre Mariola Masiá és la presidenta de la Asociación Cultural y Feste-
ra de Heladeros de Jijona.
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Festa amb un 
doble Mig Any
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AUTOBUSES 

☎ 96 552 05 62

SANT JOAN
LUNES A VIERNES 

 Salidas desde Xixona: 07’30*/ 10’00 

(a las 9’30 sale de Torremanzanas)/ 

13’05/ 16’00/ 18’00/ 19’45*. 

 Llegadas a Sant Joan: 8’00/ 10’30/ 

13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’15.

 Salidas desde Sant Joan: 8’40*/ 

10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’45*.

  Llegadas a Xixona: 9’10/ 11’10/ 

14’05/ 17’00/ 19’00/ 21’15 (llega a 

las 21’45 a Torremanzanas).

 * Tienen inicio y finalización en el 

Hotel Hesperia. 

 

XIXONA-TORREMANZANAS EN ÉPO-

CA LECTIVA

LUNES Y MARTES

 Salida de Xixona: 14’50

 Salida de Torremanzanas: 15’30

MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES

 Salida de Xixona: 14’00

 Salida de Torremanzanas: 14’40

SÁBADOS 

 Salidas desde Xixona: 7’00 (a las 

6’40 desde Torremanzanas), 16’30. 

 Llegadas a Sant Joan: 7’30/ 17’00.

 Salidas de Sant Joan: 16’00/ 19’00.

 Llegadas a Xixona: 16’30/ 19’30 (lle-

ga a las 20’00 a Torremanzanas). 

DOMINGOS Y FESTIVOS

 Salidas de Xixona: 9’15/ 13’30/ 

20’30.

 Llegadas a Sant Joan: 9’45/ 14’00/ 

21’00.

 Salidas de Sant Joan: 8’45/ 13’00/ 

20’00.

 Llegadas a Xixona: 9’15/ 13’30/ 

20’30.

Los horarios  son aproximados, pu-
diendo variar en unos 10 minutos

SERVICIO ESTUDIANTES 
LUNES A VIERNES (según calendario 

lectivo)

DIRECCIÓN ALICANTE

 7’00 Xixona (barrio Través, Bar 

Monterrey, Barrio Sagrada Familia)/ 

7’25 IES Leonardo Da Vinci-IES Vir-

gen del Remedio/ 7’30 Universidad 

de Alicante/ 7’40 IES Canastell/ 7’45 

IES Balmis/ 7’50 IES Pla/ 7’58 IES 

Mare Nostrum. 

DIRECCIÓN XIXONA

 15’00 IES Mare Nostrum/ 15’10 

IES Pla/ 15’13 IES Balmis/ 15’20 

IES Leonardo Da Vinci-IES Virgen 

del Remedio/ 15’25 IES Canastell/ 

15’30 Universidad de Alicante (Ta-

natorio)/ 16’00 Xixona.

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

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. 09’30 a 13’30.

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 de 09 a 10 y de 

10’30 a 14’30. Se recomienda 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 16 a 18. 

Viernes: 9 a 13’30 y de 16 a 18. Sába-

dos, domingos y festivos: 9 a 13’30.     

Ecoparque municipal
Paratge de Moratell s/n

Tlf: 96 561 10 64

Horario: Miércoles, de 09 a 13 horas. Jueves 

y viernes de 7 a 14 h. 

Oficina Municipal 
de Información Juvenil

C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 561 03 00

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 h en C/ Al-

coi, 12. Jueves de 18 a 20 h. en el Espai 

Jove de la Sociedad Cultural 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. 

MUSEOS
Museo del Turrón
 Polígono Industrial Ciutat del To-

rró. Sector 10, 2.

 Tlf: 96 561 02 25

Del 8 de marzo al 13 de marzo  Constitución, 10
Del 14 de marzo al 20 de marzo  Cortes Valencianas, 4
Del 21 de marzo al 27 de marzo  Constitución, 10
Del 28 de marzo al 3 de abril  Cortes Valencianas, 4
Del 4 de abril al 10 de abril  Constitución, 10
Del 11 de abril al 17 de abril  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

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

al teléfono

PER E-MAIL: 
npxixona@elnostreciutat.com

xixonaperiodic@gmail.com

Horario: 10 a 20 horas. 
Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona
 Mare de D. de l’Orito, 62 
 Tlf: 96 562 20 54
Horario: Lunes a viernes, de 17 a 20.

CENTROS DE ENSEÑANZA
CP Eloi Coloma
 Av. Constitució, s/n.
 Tlf: 96 690 81 72 (secretaría)

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

CP Sagrada Família
 Av. Joan Fuster, 4
 Tlf: 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

TELÉFONOS
ÚTILES

FARMACIAS DE GUARDIA

AGENDA
SOCIEDAD

- Hasta el 15 de marzo: 
Exposición ‘Dones de la 
transició’, en el Teatret de 
17’30 a 20’30 horas. Exposición 
realizada en colaboración 
directa con el Archivo de la 
Democracia, MUA, Centre 
d’Estudis sobre la Dona y Taller 
d’Imatge de la Fundació General 
de la Universitat Alacant. Con la 
concejalía de Cultura y la Seu 
Universitària de Xixona.

- Sábado 8 de marzo: Dia 
de l’Arbre, de la concejalía de 
Medio Ambiente y el CEX.

- Sábado 15 de marzo: A 
las 20’30 horas, en el Cine de 
Dalt, teatro con motivo del Dia 
de la Dona, organizado por la 
concejalía de Igualdad.

- Sábado 15 de marzo: Día 
de la espeleología, de la mano 
de la concejalía de Deportes y 
el CEX.

- Sábado 22 de marzo: A 
las 18’30 horas, en el Cine de 
Dalt, Teatro Familiar con ‘Green 
Planet’, a cargo de Teatre Buffo. 
Organizado por la concejalía de 
Cultura.

- Días 28, 29 y 30 de 
marzo: Volta al terme a peu, 
con la concejalía de Deportes y 
el CEX.

- Días 8, 15, 22 y 29 de 
marzo: En la Casa de Cultura 
de 10 a 14 horas, II Curso 
avanzado de internet 3.0, 
seguridad y mejora del perfil 
social, búsqueda de trabajo en 
línea, currículum, la nube, wifi, 
e-books, tablets y smartphone.

- Hasta el 28 de marzo: 
En la Casa de Cultura de 17 
a 20 horas, Taller para la 
emancipación II: Costura útil, 
reciclaje de ropa y confección 
propia.

- Día 29 de marzo: En el 
Club de Convivencia de la 
tercera edad se celebra el 
Taller para la emancipación I: 
cocina joven.
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ESTÀ UBICAT A UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII I S’HA CONVERTIT EN UN REFERENT A NIVELL NACIONAL

Xixona inaugura la nova seu de 
l’Arxiu Històric Municipal
M és de 2.000 volums custodia 

l’Arxiu Històric Municipal 
de Xixona, format per do-

cuments que es remunten al segle XV 
i que recullen la història de bona part 
de la província d’Alacant, a l’haver estat 
aquesta localitat cap de corregiment i 
de partit judicial. Un Arxiu ubicat a un 
edifici del segle XVIII, que abans havia 
estat capella, presó, fusteria i museu, i 
on ara conviuen pergamí, vitel·la i pa-
per.

L’acte, celebrat a finals del mes de 
gener, es va iniciar amb la presentació 
del ‘Catálogo de los fondos documen-
tales (anteriors a 1925)’, a càrrec de 
la regidora de Cultura i Arxiu, Rosa Mª 
Arques, qui va donar la benvinguda als 
assistents entre els qui estaven repre-
sentants d’associacions locals i de la 
Corporació Municipal, així com de la 
Universitat d’Alacant i d’ajuntaments de 
la província, al costat de tècnics d’ar-
xius d’altres localitats. La doctora en 
Ciències i Tècniques Historiogràfiques 
de la Universitat d’Alacant, Verónica 
Mateo, va fer un recorregut per les vi-
cissituds que els documents han hagut 
de salvar per a la seua conservació da-
vant la falta de sensibilitat, malgrat el 
seu incalculable valor. L’expressió “no 
serveixen més que per ocupar un lloc 
preciós” descriu la poca consideració 
atorgada als arxius.

També es va contar amb el degà del 
Col·legi Notarial de València, César 
Belda, qui va sorprendre a tots els as-
sistents a l’explicar que l’Arxiu Històric 
Municipal de Xixona s’ha convertit en 
un referent a nivell nacional, a l’haver 

sigut el primer a firmar un conveni que 
assegura la unitat dels fons que atesora 
i evitar d’aquesta manera l’obligació de 
la notària de Xixona, Mª de los Reyes 
Sánchez Moreno, d’entregar els proto-
cols notarials a l’Arxiu de Districte (en 
aquest cas Alacant) en lloc de continuar 
dipositant-los en Xixona com venia fent-
se des del 1851. El degà va agrair a 
l’Ajuntament, a la notària i al vicedegà, 
Delfín Martínez, l’esforç realitzat per 
arribar a aquest acord.

Per la seua banda, l’arxiver munici-
pal i autor del Catàleg, José Bernabé, 
ha posat de manifest que l’Arxiu és “la 
memòria dels pobles” i que gràcies a 
ells es possibilita conéixer la realitat de 
la història i desmuntar les distorsions. 
“Donen la possibilitat de conéixer la ve-
ritat”, va afirmar. A més, va explicar els 
dos moments claus viscuts per l’Arxiu 
de Xixona. El primer, el més complicat, 
la Guerra de Succesió de 1707, “les 
guerres sempre suposen la destrucció 
de documents com una manera de des-
armar moralment a l’enemic”. El segon, 
més afortunat, “la creació de l’arxiu no-
tarial en 1851”.

LA NOVA SEU, EDIFICI DEL SEGLE 
XVIII

“Donar-li us és l’única manera pos-
sible de mantenir el nostre patrimoni”, 
va assenyalar Mª Teresa Carbonell, 
regidora d’Arxiu en la passada legis-
latura, qui va impulsar la redacció del 
projecte, mentre que l’arquitecte direc-
tor de l’obra, Màrius Bevià, va explicar 
les complexitats tècniques per adaptar 
aquest edifici com a seu de l’Arxiu, en 

haver de complir una sèrie de paràme-
tres d’humitat i temperatura, així com 
mesures anti incendis específiques.

El projecte de rehabilitació i condi-
cionament d’aquest antic edifici per 
convertir-se en la seu de l’Arxiu His-
tòric de Xixona ha suposat una inversió 
de 638.000 euros. L’alcalde, Ferran 
Verdú, va explicar que és important va-
lorar aquest tipus d’iniciatives no sols 
en termes economicistes, sinó que tam-
bé deuen posar-se en valor perquè les 
noves generacions coneguen i tinguen 
accés a la seua història, aprenguen 
d’errades passades i no tornen a come-
tre-les.

Exposició ‘El futuro 
empieza hoy’ de la 
Fundación Vicente Ferrer

La mostra ‘El futuro empieza hoy’, de la Fundación Vicente Fe-
rrer, es va poder veure a Xixona fins al 19 de febrer. El seu ob-
jectiu és donar a conéixer la realitat de l’Índia rural, des del punt 
de vista dels drets humans, a la vegada que posa de manifest el 
treball que aquesta fundació du a terme en eixe país per impulsar 
una transformació social. Es va poder visitar a la sala d’exposi-
cions de la Societat Cultural El Trabajo. Ha estat impulsada per la 
Diputació amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis Socials, 
destacant la titular Mª Teresa Carbonell la tasca d’organitzacions 
com aquesta Fundació.

C/ La Sarga, 1 - Tel. 965 61 05 71 
03100 JIJONA

e-mail: ferreteriavalls@hotmail.com

FERRETERIA
MENAJE DE COCINA

HERRAJES
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EL CAPÍTOL D’INVERSIONS SUPOSA QUASI 350.000 EUROS I INCLOU DIFERENTS OBRES NECESSÀRIES

El Pressupost d’aquest any creix 
un 2% i ronda els vuit milions
L ’Ajuntament de Xixona va aprovar 

al mes de desembre el Pressupost 
de 2014, una aprovació inicial 

que va comptar amb el vot a favor del 
PSOE, l’abstenció d’ER i el vot en contra 
del PP. A partir de l’aprovació inicial es 
va iniciar el procés de publicació oficial 
per tal de què el Pressupost entrara en 
vigor, complint els tràmits oficials.

Es  t rac ta  d ’un  Pressupos t  de 
7.990.565’02 euros, que representa 
un 2% més que l’any passat (160.000 
euros). De l’any passat cal indicar que 
s’ha liquidat amb 1’7 milions d’euros 
i hi ha un remanent de tresoreria de 4 
milions.

INVERSIONS I INCREMENT
Un capítol important del Pressupost 

és el d’inversions i aquest any expe-
rimenten un creixement del 16% i se 
situa en els 348.875 euros. Els princi-
pals projectes que aquest any figuren al 
capítol d’inversions estan l’adequació 
de la parcel·la del pont d’Alcoi, ja que 
el compromís és arreglar les entrades 
a la població i completar l’actuació en 
el pont. 

A més, també està inclosa la redacció 
del projecte del pavelló cobert, repara-
cions en el Mercat ‘d’Abastos’ per evitar 
sanció, així com la construcció de nín-
xols al cementeri. Igualment, al capítol 
d’inversions també està la reparació 
del mur del col·legi Sagrada Família 

amb el carrer Manuel Galiana Uriarte, 
la marquesina d’autobús i el Pla Local 
d’Emergències.

Cal assenyalar que en aquests mo-
ments el govern està estudiant vies per 
incrementar el capítol d’inversions, se-
gons la normativa vigent.

MILLORA L’ENDEUTAMENT
Capítol destacat d’un Pressupost és tot 

el que té a veure amb els bancs i l’en-
deutament. Així, cal explicar que hi ha 
previst pagar 530.000 euros, dels quals 
270.000 són per venciment de quotes i 
els 260.000 euros restants obligats per 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Eficiencia Financiera.

Pel que fa a l’endeutament, l’evolu-
ció dels últims anys ha estat positiva. 
Al juliol de 2007 se situava en 2’5 mi-
lions d’euros, que suposava un 44’52% 
i que era una herència del govern del 
PP. Tant al desembre de 2012 com de 
2013 estava en 1’4 milions d’euros, el 
que suposava haver baixat fins al 18% i 
la previsió és que a final d’aquest any es 
situe en 540.000 euros. L’Ajuntament té 
2’8 milions d’euros estalviats al banc.

DEUTE DE LA GENERALITAT
Vinculat a tot açò del deute, cal assen-

yalar que la Generalitat Valenciana deu 
a l’Ajuntament de Xixona 1’5 milions 
d’euros, del Plan Confianza i diferents 
subvencions. Als últims mesos de 2013 

Concesión de subvenciones al comercio local
La línea de ayudas habilitada por el Ayun-

tamiento de Xixona dotada con una bolsa de 
dinero de 30.000 euros ha recibido en su úl-
tima convocatoria 24 solicitudes. De ellas, 
finalmente se han concedido 21, mientras que 
tres comercios han desistido de su petición 
al no haber realizado las inversiones para las 
que solicitaron la ayuda o no darles tiempo a 
realizarlas durante 2013. 

Esta subvención se convocó por primera vez 
desde la Concejalía de Comercio en 2009 en 
apoyo al comercio local, destinadas tanto a 
las nuevas aperturas como a la moderniza-
ción de los comercios existentes. En estos 
cinco años, se ha ayudado a 52 comercios a 
abrir sus puertas o a mejorar sus instalacio-
nes y el servicio que prestan a sus clientes. En 
total se han repartido unas ayudas por impor-

te de 122.606’39 euros. “El comercio local es 
el más cercano y nos ahorra desplazamientos 
a otras localidades, además da vida a nues-
tras calles y es importante que cuente con el 
apoyo de todos, tanto del  Ayuntamiento como 
de los vecinos a la hora de decidir dónde ha-
cemos nuestras compras”, señala la concejal 
de Comercio, Isabel López Galera.

Los comercios que han obtenido la subven-

ción en 2013 son: Turrones GMira, Xixona 
Net, Peluquería Bukles, L’Entrepà, Boxes má-
quinas expendedoras, Pinturas Arques, Pas-
telería Escoda, Catalana Occidente, Peluque-
ría Rosa Valero, Lexis English Center, Racó 
del Través, Droguería Merce, Ca Quicorro, 
Zapatos Virginia, Talleres Nicolau, Asesoría 
Cortés, El Mirall, Ca Blanes, Coco-Lima, 
Calzados Luna, L’Habana.

A UN TOTAL DE 21 ESTABLECIMIENTOS

la Generalitat va pagar al voltant de 
300.000 euros. 

Així, si se suma el deute de la Genera-
litat Valenciana amb els 260.000 euros 
que la Ley de Estabilidad Presupues-

taria y Eficiencia Financiera obliga a 
destinar a amortitzar préstecs, l’Ajun-
tament es troba de nou amb quasi 1’5 
milions d’euros que no poden destinar 
a inversions u altres iniciatives més 

productives per a la localitat que faci-
litar que els bancs quadren balanços i 
finançar el forat de la dolenta gestió del 
PP en la Generalitat, tal com informen 
des del govern municipal. 
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VAN ASSISTIR MÉS DE 200 PERSONES PER DENUNCIAR EL QUE CONSELLERIA VOL FER AL CRISTÒFOL COLOM

Concentració pública contra les 
retallades del Consell en educació

‘L’educació no és un luxe’ i ‘defendre el futur dels nostres xiquets i xiquetes’ són algunes de les 
frases que l’alcalde, Ferran Verdú, va pronunciar en la concentració que va tindre lloc en la porta 
de la Casa Consistorial per explicar als més de 200 assistents el motiu d’aquesta convocatòria. 

Una iniciativa acordada durant la reunió mantinguda una setmana abans en el Cine de Dalt després 
de l’anunci de la Conselleria d’eliminar una línia d’infantil de tres anys del col·legi Cristòfol Colom. 
Professors, pares, mares, avis, xiquets i veïns van mostrar el seu rebuig a aquesta mesura. La con-
vocatòria va finalitzar amb una xocolatada organitzada per l’AMPA d’aquest col·legi per a tots els 
assistents. Cal assenyalar que contra aquestes retallades, tant el Consell Escolar del col·legi Cristòfol 
Colom com l’Ajuntament de Xixona han enviat al·legacions.

Èxit del 
concurs de 
La Caputxeta

El segon concurs de Top-
Models, convocat per La Ca-
putxeta, va ser tot un èxit. Van 
participar al voltant de 100 
dibuixos, i van guanyar 5 xi-
quetes. Van donar els premis 
el 20 de gener, que estaven 
relacionats amb productes de 
les TopModels, amb la finalitat 
de què continuen dissenyant. I 
qui sap? Tal volta hi haja en un 
futur una dissenyadora famo-
sa de Xixona que va començar 
amb les llibretes de les Top-
Models. A la fotografia apa-
reixen les cinc xiquetes guan-
yadores d’aquest concurs.

Els Monòlegs 
animen les nits dels 
divendres als pubs

Aquest mes de febrer ha finalitzat el I Circuit de 
Monòlegs d’Humor als pubs locals. La totalitat dels 
pubs xixonencs s’han bolcat en aquesta iniciativa de 
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Xixona, 
que ha volgut ajudar a estimular l’economia local 
al torn que promocionar aquest tipus de producte 
cultural d’humor. D’aquesta manera, la Regidoria 
de Joventut ha subvencionat la meitat del cost de 
cada actuació i ha coordinat tot el cicle d’humor 
de la mà dels 5 pubs locals. L’afluència de públic 
ha sigut molt nombrosa en general i pràcticament 
tots els pubs han omplit els seus establiments Les 
actuacions han sigut les següents: El 17 de gener 
Toni Aguiar en el Barbarat, el 24 de gener Juanjo 
Albiñana en l’Habana, el 31 de gener Miki Maka en 
Coco-Lima, el 7 de febrer Richard Salamanca en La 
Puça i el 14 de Febrer Marco Antonio en el Crack.
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EN ENERO AUMENTÓ HASTA LAS 643 PERSONAS INSCRITAS, MIENTRAS QUE EN FEBRERO DESCENDIÓ A LOS 628 PARADOS

El año empieza con una oscilación  
en el número de desempleados
E l año se inauguró en Xixona con 

un aumento del paro y en el mes 
de enero se llegaron a contabili-

zar en el Servef un total de 643 perso-
nas, que fueron 79 más que las registra-
das en diciembre de 2013, alcanzando 
una cifra récord. 

Afortunadamente la tendencia dio un 
giro en febrero, cuando descendió en 
15 inscritos y se situó en 628 personas 
desempleadas.

DATOS DE ENERO
En cuanto al mes de enero se refie-

re, señalar que de las 643 personas 
inscritas un total de 318 son mujeres 
y las 325 restantes hombres. Por sec-
tores, la industria se situó a la cabeza 
en cuanto a número de inscritos, con 
un total de 287 personas buscando 
empleo en dicho sector, al que sigue 
el paro en servicios, con 272 perso-
nas desempleadas. Se trata de los dos 
sectores prioritarios a nivel económico 
en Xixona y son los dos que más paro 
contabilizan, llegando a sumar el 87% 
del total de personas sin empleo en el 

primer mes del año. El resto de sec-
tores registraron 54 desempleados 
en la construcción, 18 personas que 
buscaban el primer empleo y otras 12 
en agricultura.

LIGERA MEJORA EN FEBRERO
Los datos del mes de febrero die-

ron un cierto giro y experimentó un 
descenso respecto al mes anterior, 
disminuyendo en 15 personas en re-
lación a enero, hasta quedar en los 
628 inscritos. Un total de 315 muje-
res y 313 hombres estaban buscando 
empleo el mes pasado. De este total 
de personas sin un puesto de traba-
jo el mes pasado, la mayoría estaba 
inscrita en la industria, hasta 291, 
seguido de los servicios con un to-
tal de 258 personas desempleadas. 
Precisamente, en febrero se dio un 
aumento en las personas que estaban 
buscando trabajo en la industria, 
concretamente de cuatro personas, 
mientras que el sector servicios dis-
minuyó en 14 personas respecto al 
primer mes del año.

 
Isabel-Clara Simó rep el Premi Pou de la Neu

L’escriptora alcoiana ha rebut el pre-
mi literari-gastronòmic Pou de la Neu, 
que es va entregar a l’hotel del qual 
pren el nom. Es tracta de la dècima 
edició i el premi l’ha aconseguit amb el 
relat ‘Quan tot és fosc’, que reflecteix la 
gastronomia en una història mitjançant 
una xiqueta de dotze anys en risc d’ex-
clusió social. El premi està dotat amb 
1.500 euros, va ser entregat a finals del 
mes de gener i la premiada va mostrar 
el seu agraïment i el plaer que supo-
sava col·laborar en una convocatòria 
d’aquestes característiques. Una ampla 
representació política i cultural va com-
partir la jornada.

Recollida de 
menjar pel 
Dia de la Pau

Amb motiu del Dia de la Pau es 
va portar a terme una recollida de 
menjar al col·legi Cristòfol Colom i 
com es pot vorer a les dues imatges 
va tindre un bon seguiment entre 
els escolars, que es van sumar 
de manera important a aquesta 
convocatòria. Cal assenyalar que 
la celebració del Dia de la Pau està 
molt arrelada entre els escolars i es 
celebren diferents activitats al vol-
tant d’aquesta. La solidaritat també 
ha estat present en aquesta convo-
catòria, tan necessària en aquests 
temps de crisi.

Por otra parte, en el segundo mes 
de este año se contabilizaron un 
total de 48 parados en la construc-

ción, 19 sin actividad económica y 
un total de 12 personas buscando 
empleo en la agricultura, según la 

estadística del Servef, que contabi-
liza el número de personas desem-
pleadas.
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Premio de arquitectura para el cementerio de Xixona 
La Diputación de Alicante ha concedido el Premio de 

Arquitectura Juan Vidal a la obra del Aula de Cultura de 
Fondó de les Neus, de la que se ha valorado, entre otros 
aspectos, su funcionalidad, la especial vinculación del in-
terior y el exterior y la utilización del espacio y su relación 
con la luz. La presidenta de la institución provincial, Luisa 
Pastor, acompañada por el diputado de Arquitectura, Ma-
nuel Moya, ha entregado esta mañana los premios de esta 
quinta edición en un acto celebrado en el MARQ.

Asimismo, el certamen que convoca la institución pro-
vincial cada tres años, también ha concedido accésits a la 
biblioteca municipal de Banyeres de Mariola, a la amplia-
ción del cementerio municipal de Xixona y al Carrer de 
Pilota de Tibi, proyectos de los que se han valorado, entre 
otros aspectos, las estructuras y acabados, los materiales 

utilizados o la funcionalidad de las zonas. 
Pastor ha destacado que estos premios “pretenden ren-

dir homenaje a uno de los arquitectos más prestigiosos de 
la provincia como es Juan Vidal y reconocer e incentivar 
la labor de arquitectos, técnicos e ingenieros que trabajan 
por crear infraestructuras y dotaciones emplazadas en 
nuestro territorio que destacan tanto por su diseño y esté-
tica como por su funcionalidad”. 

Los premios de arquitectura Juan Vidal reconocen aque-
llas infraestructuras realizadas en la provincia de Alican-
te que han sido financiadas total o parcialmente por la 
Diputación de Alicante. El objetivo, como ha recordado 
la presidenta, es estimular la creación y la práctica cons-
tructiva y mejorar la calidad del hecho arquitectónico en 
la provincia. 

L’Ajuntament trasplanta set grans 
arbres per evitar més desperfectes

La Regidoria de Parcs i Jardins ha 
portat a terme el trasplantament de set 
arbres que estaven provocant desper-
fectes a causa de la seua grandària. A 
més d’afectar les voreres i dificultar el 
trànsit de vianants, així com el perill 
que començava a suposar per les ins-
tal·lacions subterrànies d’aigua i llum, 
el seu creixement començava a veure’s 
condicionat a l’haver ocupat pràcti-
cament per complet la grandària dels 
escocells.

Aquests arbres s’ubicaven a tres llocs 
diferents del nucli urbà. Els tres ficus 
del barri Almarx van ser plantats per 
l’empresa que va construir els edificis 
fa 12 anys. A la plaça del Convent es 
van plantar dos oms fa ja prop de 20 
anys i les seues arrels ja havien obert 
la vorera, mentre que l’altre om i una 
phytolacca es traslladen al Poliesportiu 
Municipal, on han alçat la zona de ges-
pa al costat de la piscina on s’ubicaven, 
que fins i tot va haver-hi de barrar-se 
per evitar l’accés. Aquests arbres són 
els de major envergadura al ser els més 
antics, amb una antiguitat de més de 30 
anys.

El trasplantament d’aquests arbres té 
un pressupost de vora 6.000 euros i ha 
necessitat excavadores, una grua i un 
camió per l’arranc, trasllat i trasplan-
tament, i a aquest pressupost cal sumar 
a més l’arregle de voreres i la calçada. 

Els set arbres s’han trasplantat a una 
zona verda de nova creació en l’accés 
nord a la localitat, que ve a completar 
la remodelació del pont d’Alcoi i accés 
al barri Almarx, dins de la millora dels 
accessos a la localitat.

Compromís pregunta 
pel tancament d’una 
unitat al Cristòfol 
Colom i pel parquet 
del carrer Nou

Compromís per Xixona, a través del grup par-
lamentari de Compromís en les Corts Valencia-
nes, ha preguntat formalment a la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports si han calculat els 
efectes negatius que tindrà la supressió d’una 
unitat educativa en el CP Cristòfol Colom. Segons 
la coalició valencianista, si el govern valencià 
finalment aplica esta mesura, atemptaran greu-
ment contra l’organització del centre i contra 
l’oferta de places d’ensenyament en valencià. 

A més, obligarien les famílies xixonenques a 
matricular els seus fills en escoles de caràcter 
privat, amb el cost que això implica. Així mateix, 
els valencianistes subratllen que tancar esta uni-
tat educativa a Xixona “impedirà que molts pares 
puguen matricular els seus fills en programes 
d’ensenyament plurilingüe en valencià, que, des 
del punt de vista pedagògic, són els que millors 
resultats ofereixen”.

PREGUNTES TALA ARBRES I PARQUET
D’altra banda, el col·lectiu local de Compromís 

per Xixona també ha presentat al registre muni-
cipal una sèrie de preguntes relatives a la tala 
dels dos arbres i a l’alçament del parquet del 
carrer Nou. El partit valencianista vol saber “per 
què l’Ajuntament ha pres eixa mesura, per què 
no l’ha comunicada prèviament a la ciutadania i, 
sobretot, si hi ha algun informe tècnic que avale 
eixa decisió. Tenint en compte que el parquet 
es troba damunt d’un terraplé, per a Compro-
mís resulta especialment rellevant disposar d’un 
document tècnic, perquè no és fàcil discernir si 
els clivells d’un mur limítrof han sigut provocats 
per les arrels dels arbres; o si, per contra, eren 
les arrels les que ajudaven a mantindre estable 
el terraplé i que els clivells no s’engrandiren”.

PLACETA DEL CARRER NOU
Per altra banda, la regidoria de Parcs 

i Jardins també ha actuat en la placeta 
del carrer Nou del nucli antic, atenent 
algunes queixes veïnals que alertaven 
sobre el seu estat. En aquest cas, es va 
procedir a talar dues falses pebres, que 
havien causat danys fins i tot a una vi-
venda, a més del paviment i provocar 
esquerdes a un mur.

Les característiques i longevitat 
d’aquests arbres no aconsellaven el 
seu trasplantament i s’ha hagut d’optar 
per remodelar aquesta placeta amb un 
nou paviment, la col·locació de bancs, 
masseters i una pèrgola per dotar-la 
d’ombra. Malgrat les seues reduïdes 
dimensions, uns 50 metre quadrats, és 
una millora important per als veïns.
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La Festa es viu amb

X ixona ha viscut un mes de febrer 
amb un doblet de Mig Anys, en 
celebrar-se tant els sis mesos 

que resten per a les festes d’agost com 
el Mig Any de les festes dels geladors. 
Pel que fa al Mig Any de les Festes 
d’agost, cal assenyalar que el 22 de fe-
brer es va viure de manera entusiasma-
da, mentre les Capitanies –que aquest 
any ostenten Moros Vermells i Contra-
bandistes– treballen intensament per 
lluir amb el màxim esplendor el pròxim 
agost. Com tots els anys les 10 filaes van 
desfilar, omplint l’avinguda Constitución 
dels compassos de pasdobles i marxes 
moros. Primer els moros (Grocs, Verds, 
Marrocs, Kaimans i Vermells) i després 
els cristians (Canyeta, Cavallers del Cid, 
Piratas-Marinos, Llauradors i Contra-
bandistes).

El concert del Mig Any, celebrat el 21 
de febrer al Cine de Dalt, va córrer a 
càrrec aquest any de la Banda Juvenil, 
que va contar en aquesta ocasió tan es-
pecial amb el suport d’altres membres 
de l’Asociación Artístico Musical El Tra-
bajo de Xixona. Es va fer un repàs per 
obres molt conegudes i premiades, de 
compositors de renom com Enric Al-
borch, José Maria Valls, Amando Blan-
quer, José Mª Ferrero, Daniel Ferrero, 
Francisco Esteve, Joan Enric Canet i 
Ramón García.

NOU PRESIDENT FEDERACIÓ
A les seues intervencions, tant el regi-

dor de Festes, Ricardo Mira, com el nou 
president de la Gestora de la Federació 

A les imatges, diferents moments del Mig Any de les festes d’agost i del Mig Any dels geladors, amb diferents activitats celebrades. Les dues associacions tenen nou president i presidenta.

de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, Jona-
than Gras Murillo, que pronunciava el 
seu primer discurs, van agrair la col·la-
boració de les filaes i de diferents asso-
ciacions locals, després de la situació 
que es va generar per la dimissió de la 
Junta Permanent.

El nou president, que es va presentar 
de manera voluntària fa uns dies, va 
reconéixer que havia estat impossible 
organitzar la Setmana Cultural del Mig 

Any per la falta de temps i de persones 
que es feren càrrec i va demanar “com-
prensió i col·laboració per portar les 
Festes avant”.

En el descans es van entregar els pre-
mis dels diferents concursos i compe-
ticions organitzades amb motiu de les 
Festes de l’any passat, a excepció dels 
premis de fotografia i cartell que s’en-
tregaran a l’estiu, quedant exposats els 
treballs a la Casa de Cultura.

MIG ANY GELADORS
També els geladors van celebrar el 

Mig Any de les seues festes, abans de 
marxar a gelar, i en aquesta ocasió l’ac-
te central va tindre lloc el 15 de febrer. 
Com no podia ser d’altra manera, la 
festa i la música van estar molt presents 
als carrers de Xixona i es va viure una 
gran jornada festera. La vespra també 
va estar plena d’activitats i es va cele-
brar a les kàbiles un tema gastronòmic, 

gaudint del giraboix que van cuinar, a 
la vegada que es van celebrar diferents 
campionats.

El dimecres 12 de febrer, a l’hora de 
berenar, més de 200 xiquets van acudir 
a la ja tradicional xocolatada popular 
que, com tots els anys, organitza l’Asso-
ciación Cultural y Festera de Heladeros 
de Jijona a la seua kàbila per a celebrar 
les festes del Mig Any. Per amenitzar 
aquest berenar popular, la Regidoria de 
Joventut, com és habitual, va contractar 
l’espectacle Circus a càrrec de Carlos 
Barfi: Circ, màgia, cantajocs, tallers de 
globoflèxia amb obsequi de cotó de su-
cre i roses per a tothom. Fou una ves-
prada molt animada i els xixonencs més 
xicotets ho van passar d’allò més bé. Es 
tracta d’un espectacle organitzat des de 
la Regidoria de Joventut per a col·labo-
rar amb el Mig Any de les Festes de Mo-
ros i Cristians dels Geladors.

NOVA PRESIDENTA GELADORS
La Asociación Cultural y Festera de 

Heladeros de Jijona té també nova pre-
sidenta, càrrec que ha passat a ocupar 
Mariola Masiá Espí. I és que després de 
les últimes festes, amb canvi de dates 
que van passar del febrer a l’octubre, 
un grup de persones es van fer avant a 
ocupar diferents càrrecs i la nova presi-
denta qualifica aquestes últimes festes 
com “un èxit”. Ja estan treballant en les 
pròximes festes, amb les filaes Almo-
gávares i Templaris pel bàndol cristià i 
els Moros Blaus, Califes i Beduinos, que 
ja s’han incorporat, pel moro.
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b un doble Mig Any
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L’OBJECTIU DE LA REGIDORIA ÉS DONAR SUPORT ALS JOVES CREADORS XIXONENCS I VA PARTICIPAR MARIBEL GEREZ

I Passarel·la de Moda en El Teatret
L a passarel·la de moda celebrada el pas-

sat 25 de gener és fruit del desenvolu-
pament de l’objectiu de la Regidoria de 

Joventut de recolzar i promocionar els joves 
creadors xixonencs i emprenedors, especial-
ment mitjançant exposicions de les obres i 
creacions de tot tipus d’àrees: pintura, disseny 
gràfic, fotografia, tèxtil, etc.

Maribel Gerez és una jove dissenyadora i 
patronista xixonenca de 31 anys que du 4 an-
ys confeccionant tot tipus de vestits: de boda, 
de comunió, de nit i cerimònia, de ballets, de 
festes de moros i cristians, etc. L’atelier local 
també ha tingut aquest mes de febrer una ex-
posició en la Casa de Cultura que ha repassat 
els seus 4 anys de confecció i amb una gran 
part dels seus vestits in situ i amb fotografies 
i descripcions de la passarel·la celebrada en el 
Teatret dies abans.

En la passarel·la de Xixona, que es va cele-
brar en un magnífic decorat, el Teatret (anti-
ga església del Convent dels Franciscans), que 
es va omplir de gom a gom per a l’ocasió, i on 
l’atelier xixonenca va poder exhibir les seu-
es millors creacions de les seues col·leccions 
amb un total de 45 vestits que lluïren de la 
millor forma possible 25 models d’Ada Kabiles 
preparats per a l’ocasió i pentinades i maqui-
llades per la maquilladora local Pili Salgado.

La jove dissenyadora ha volgut agrair el 
treball realitzat per tots per poder presentar 
i donar a conéixer amb una gran posada en 
escena les seues creacions i especialment a 
l’Ajuntament de Xixona.

Maribel actualment disposa de 2 col·lec-
cions, una d’elles és pròpia, la de vestits de 
núvies, i ha participat en 3 importants pas-
sarel·les de moda de joves dissenyadors: Joves 
Dissenyadors Nacionals de Bilbao en 2008, 
Joves dissenyadors de la Comunitat Valencia-
na també en 2008 i Mar de Moda en Alacant 
en l’any 2011. Ara Maribel treballa ja en nous 
projectes i creacions al capdavant de la seua 
empresa i per a presentar en noves passare-
l·les.

Festes de la Candelària amb molta participació
Xixona ha viscut unes festes de la Candelària molt participatives i al llarg de tres jornades es van celebrar els actes organitzats 

per l’Associació de Veïns del Barri Sagrada Família i Segorb, amb col·laboració amb l’Ajuntament. El 31 de gener i l’1 i 2 de 
febrer es van celebrar aquestes festes, que van comptar amb actes lúdics, concurs de disfresses, bunyolà, torneig de petanca, 
danses, música i passacarrers, entre altres, així com amb actes religiosos en honor a Sant Sebastià i el tradicional porrat. La 
presidenta de l’Associació, Vicenta Verdú, valora de manera molt positiva com han funcionat aquestes festes, destacant l’elevada 
participació i la gran col·laboració, ja que són moltes les entitats que participen per a què siguen una realitat. L’Associació va 
organitzar, a més, un sorteig.
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LA PREDICCIÓN PARA ESTE MES APUNTA A UN MARZO SECO Y CON TEMPERATURAS EN LA MEDIA

El viento y la falta de lluvia 
protagonizan el inicio de año
S i hay un calificativo que pueda definir el mes de enero ha sido 

ventoso. No pararon de cruzarnos frentes atlánticos aportando 
mucho viento y algunas lluvias débiles en la mayoría de los 

casos. De este modo, el número de días que tuvimos precipitaciones 
de más de 0’5 mm fueron 7, un número considerable, pero de esos 
7 días sólo en una ocasión pasamos de los 2 mm, siendo este día el 
18 en el que tuvimos una tormenta que dejó entre 10 y 14 mm en 
el pueblo y en la que incluso llegamos a tener granizo. En total las 
precipitaciones recogidas se movieron entre los 18 y 21 mm, esto 
es 8 mm menos que la media de los últimos 11 años. En cuanto a 
las temperaturas, tuvimos una media de 12’3ºC, 1’1ºC superior a la 
media de los últimos 12 años. Si nos referimos a las temperaturas ex-
tremas del mes señalar que tuvimos una mínima absoluta de 5’2ºC el 
día 30 y una máxima de 22’8 el día 3. Por lo tanto, podemos concluir 
que fue un mes relativamente seco y caluroso. Sin embrago, debido 

al insistente viento hubo días en los que la sensación térmica fue de 
bastante frío, sobre todo en nuestras zonas más altas, como ocurrió 
el 29 de enero en el que en la cima del pico Migjorn se dio una sen-
sación térmica de hasta -22 ºC, coincidiendo con una ligera nevada.

Febrero ha seguido siendo un mes bastante ventoso pero aún más 
seco que enero. Llegamos a registrar en el pueblo rachas de 75 km/h 
y en el depósito de agua se llegó a los 119 km/h, lo que nos da a en-
tender que otra vez más el viento quede como lo más destacado del 
mes. La temperatura media del mes (hasta el día 25) ha sido de 12ºC, 
1’3ºC superior a la media. Los extremos se quedan en una mínima 
absoluta de 4 ºC el día 3 y una máxima de 23ºC el día 13. Por último, 
terminar con las precipitaciones. Este mes ha sido el febrero más 
seco desde que tenemos datos (11 años) con cifras que van desde 
los 3 a los 7 mm en el pueblo. Si lo comparamos con la media de los 
últimos años (22 mm) nos podemos hace una idea de lo seco que ha 

sido, sólo ha llovido un 20 % de lo que acostumbra a llover por estas 
fechas. Hay que destacar que esas precipitaciones fueron en forma 
de nieve en las montañas los días 10 y 11 y que en el pueblo llega-
mos a ver copos de nieve, aunque no llegó a cuajar. De esta manera 
podemos concluir que el invierno ha sido en general seco, caluroso 
y muy ventoso.

La agencia estadounidense NOAA, la cual hace predicciones esta-
cionales para toda Europa en temperaturas y precipitaciones, predice 
que marzo será un mes algo seco en precipitaciones y normal en 
temperaturas. Estas predicciones son orientativas y no son total-
mente fiables, pero así podemos hacernos una idea de cómo será el 
próximo mes. 

Para más información y consultas pueden contactar por facebook, 
en Meteorología y climatología Xixona, que son quienes han trabaja-
do en esta información.

Reeditat el primer volum de ‘Historia de Jijona’
Al juliol de 2007, en un dels primers actes de 

Ferran Verdú com a alcalde de Xixona, es pre-
sentava el segon volum de ‘Historia de Jijona’, 
de Fernando Galiana Carbonell i recentment 
ha posat un punt i seguit, ja que es va presentar 
la reedició del primer volum de ‘Historia de 
Jijona’, del mateix autor, perquè s’havia ex-
haurit, amb un tiratge de 300 exemplars. La 
presentació va estar a càrrec de Josep Miquel 
Arques, net de Fernando Galiana, qui va assen-
yalar que “per a la nostra família és una gran 
notícia, i una grata alegria que l’Ajuntament de 
Xixona haja apostat altra vegada per la cultura, 
per la història i haja destinat uns diners per 
aquest afer”. 

A la presentació també va dir que “personal-
ment em retorna a la memòria una d’aquestes 
imatges que no s’esborren, i que perdura en 
el meu cap: el so d’una màquina d’escriure, 
l’olor d’un despatx on es respirava l’olor de 
llibres, una taula ataquinada de papers amun-
tonats que en principi no tenien un ordre es-
tablert, ni semblava massa organització. Una 
taula de caoba negra, amb una cadira de fus-
ta de roure, robusta per assentar massa anys 
d’història, i el meu avi, amb ulleres de pasta 
grosses color marró, amb la mirada atenta 
cap allò que escrivia, el cabell blanc que li de-

notava eixe aire de saviesa. Van ésser 30 anys 
que va dedicar a la recerca de la història d’un 
poble, sense esperar res a canvi. Només que 
els seus escrits veieren la llum. La història no 
entén d’ideologies polítiques, ni de crisi, ni de 
qüestions efímeres sinó, simplement d’història. 
Com ens haguera agradat que aquestes parau-
les les haguera dit ell però la vida és així. De 
tota manera, va fer una gran faena de recollida, 
d’investigació, d’arreplega de documentació 
per quasi tots els arxius d’Espanya. Ens va en-
senyar el camí pel qual seguir investigant sobre 
la nostra ciutat, i aquells qui ens agrada inves-
tigar apreciem l’àrdua feina que va fer. Amb 
aquesta reedició obrim i ensenyem un poc més 
eixa història de Xixona a aquells qui encara la 
desconeixien o no la tenen en les seues biblio-
teques particulars”.

Per altra banda, Josep Miquel Arques va 
anunciar que “la família Galiana vol fer la do-
nació “simbòlica” a dues associacions, AFA i 
AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer 
de Xixona), tanmateix els beneficis de la do-
nació del llibre tindran una causa benèfica, 
que el faria sentir-se millor, sabíem com era! 
Aquestes associacions, AFA i AECC seran les 
encarregades de vendre’l i rebre els benefi-
cis pertinents”, i va afegir que “al capdavall, 

després de 7 anys, la família i hereus i hereves de 
Fernando Galiana Carbonell volem agrair pública-
ment i sincerament la nostra gratitud a l’Ajuntament 
de Xixona per l’esforç econòmic que altra vegada 
s’ha fet en qüestions que per a alguns poden ser 
baladines, però que tenen una importància cabdal 
en l’esdevenir d’un poble com el nostre.Gràcies a 
‘Historia de Jijona’ podem conèixer d’on venim per 
saber on anirem. I altra vegada, des de l’interior 

més profund dels nostres cors albirem eixe àngel, 
l’Àngel de Xixona, el nostre iaio que s’ha tornat a 
il·luminar”. 

Va donar les gràcies a totes i a tots, en nom de 
Francis, Fernando, Josep Miquel, Joan, Lucía, Car-
men, Fernando, Valentín, Pepe i Candela. Néts, né-
tes, besnéts i besnétes de Fernando Galiana Car-
bonell.
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AFA XIXONA INFORMA QUE DISPOSEN D’HORARI DE MATÍ I VESPRADA, I SERVEI DE MENJADOR

Ampliació d’horari i de serveis per 
a les persones malaltes d’Alzheimer

L ’Associació de familiars i amics 
de persones amb Alzheimer i 
altres demències –AFA Xixona i 

Comarca– ha ampliat l’horari d’aten-
ció diürna i els serveis que facilita, ja 
que s’ha treballat per implantar un 
servei de menjador. Ja es va posar en 
marxa l’any passat durant uns mesos 
i s’ha représ, anunciant-se ara un ho-
rari de 10 a 13 hores y de 15 a 18 
hores, a la vegada que es disposa d’un 
horari de menjador de 13’15 a 14’15 

hores, que és un avantatge per a les 
famílies.

Cal assenyalar que AFA Xixona va 
nàixer l’any 2010 com un servei pú-
blic per tots els familiars, cuidadors i 
persones malaltes d’Alzheimer i altres 
demències, i la unitat d’atenció diür-
na és específica per aquests malalts, 
ja que es realitza un treball terapeuta 
amb l’usuari en l’àmbit cognitiu, fun-
cional i conductal. Un equip multidis-
ciplinari, format per una psicòloga, 

tres terapeutes ocupacionals i una au-
xiliar d’infermeria s’ocupen d’aquesta 
tasca i és molt important tant aquest 
equip tècnic i professional com la 
junta directiva de l’entitat, ja que tots 
treballen units.

ACONSEGUIR QUE LA MALALTIA NO 
AVANCE

Entre les qüestions apuntades està el 
fet de què l’Alzheimer no pot tindre cu-
ració, si bé es poden posar ‘diques’ per 

què la malaltia no avance, i amb aquesta 
premisa treballen a l’Associació, presi-
dida per Reme Ramos.

Una de les qüestions que treballen de 
manera significativa són les teràpies in-
novadores, com jardinoteràpia, assis-
tida amb animals i cognitiva aprofitant 
les noves tecnologies, entre d’altres, ja 
que consideren que a banda del tracta-
ment farmacològic és molt important 
l’estimulació, la gimnàstica mental i 
física per als malalts d’Alzheimer, tal 

com apuntava mesos enrere la directora 
i psicòloga, Ana Luz Tejero. Incideixen 
en què és important difondre aquesta 
teràpia no farmacològica.

A més de als malalts, també es fan 
teràpies amb els familiars, com també el 
centre disposa de diferents serveis, com 
control mèdic i d’infermeria, podologia, 
autobús, perruqueria i servei d’ajuda a 
domicili, entre altres línies que són de 
gran ajuda per als familiars i per als 
propis malalts.

Termini per als horts ecològicsNiegan informes sobre la 
privatización de Piedra Negra

La Generalitat Valenciana “mantiene 
en secreto” la información relativa a la 
privatización de la Planta de Residuos 
Sólidos Urbanos Piedra Negra ubicada 
en término de Xixona, según apuntaron 
el mes pasado desde el gobierno muni-
cipal, que añade que esto se produce 
a pesar de que hace más de un año el 
Ayuntamiento de Xixona comunicó por 
escrito tanto a la Conselleria de Econo-
mía, Industria y Comercio como a Re-
ciclados y Compostajes Piedra Negra, 
S.A. la petición de ser parte interesada 
en todo el procedimiento al mantener 
convenios con esta mercantil (51% pro-
piedad de la empresa pública Vaersa y 
49% propiedad de Cespa). Una petición 
reiterada de nuevo el pasado 29 de ene-
ro ante la falta de respuesta y la publi-
cación en medios de comunicación que 
“las gestiones para la transmisión de las 
acciones de Reciclados y Compostaje 
Piedra Negra, S.A., se encuentran muy 
avanzadas, a falta tan solo de la autori-
zación de la Dirección General de Pa-
trimonio”.

Ante esta situación, el alcalde jijo-
nenco, Ferran Verdú, se personó en la 

Dirección General de Patrimonio para 
consultar la documentación, habiéndo-
sele negado su existencia. “La falta de 
transparencia en este proceso de priva-
tización, al que nos venimos oponiendo 
desde que se anunció, siembra muchas 
dudas sobre cómo se están haciendo 
las cosas especialmente teniendo en 
cuenta que esta empresa cuenta con 
beneficios”, concluye Verdú. 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE 
CONSORCIOS

También tuvo lugar en Valencia la 
primera reunión de la Comisión de 
Coordinación de Consorcios, órgano 
contemplado en el Plan Integral de Re-
siduos de 2013. Una reunión a la que 
asistió el alcalde de Xixona como uno 
de los miembros designados por la 
presidenta de la Diputación de Alican-
te, Luisa Pastor, en representación del 
Plan Zonal de Residuos de la Zona 7 
área de Gestión A2 (antigua Zona XIV).

Esta Comisión estuvo presidida por la 
consellera de Infraestructuras, Territo-
rio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, y 
se pudieron escuchar “planteamientos 

difíciles de explicar y justificar”, según 
apuntan desde el gobierno, a lo que 
añade que tal fue el caso de la inter-
vención de la representante del Ayunta-
miento de Valencia, quien defendió que 
la planta de esta ciudad se encuentra 
por debajo de sus posibilidades y pue-
de tratar más basura. 

Una afirmación que entra en contra-
dicción con la necesidad de que tone-
ladas y toneladas de basura  recorran 
a diario la Comunidad Valenciana para 
depositarlas en otras localidades, como 
es el caso de Piedra Negra en Xixona. 
“Ante esta realidad, la gestión del Go-
bierno del PP de la Generalitat no tiene 
ni pies ni cabeza, no está basada en la 
cercanía ni tiene en cuenta principios 
medioambientales ni de sostenibilidad 
ni de ahorro de costes… no tiene pies 
ni cabeza”, sostiene el alcalde.

Uno de los puntos del orden del día 
más controvertido se refería a la valo-
rización energética, término que es-
conde la ubicación de incineradoras. A 
pesar de ello, los asistentes únicamente 
han recibido un CD sin recibir más ex-
plicación al respecto.
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L’AJUNTAMENT I LA SOCIETAT CANINA ALACANTINA VAN ACORDAR REALITZAR-LO JUNTAMENT AMB LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE SANT ANTONI

Èxit de participació i públic en el IV 
Concurs Nacional Caní de Xixona
E l diumenge 19 de gener al matí 

es va celebrar el IV Concurs Na-
cional Caní de XIXONA. Enguany, 

com a novetat, l’Ajuntament i la Societat 
Canina Alacantina van acordar realit-
zar-lo conjuntament amb la celebració 
del dia de Sant Antoni, d’aquesta ma-
nera, l’esdeveniment es va dur a terme 
en el Parc de Sant Antoni, al costat de 
l’ermita.

A partir de les 8’30 hores, van co-
mençar a arribar els expositors, a les 
10’30 h. es va celebrar la tradicional 
missa amb la benedicció dels animals 
presents i el seu corresponent tros de 
“Pa Beneït” i a continuació es va donar 
inici al concurs sent les 11’30 hores.

Aquest concurs s’emmarca dins del 
circuit del Campionat Provincial per 
a 2014, és un dels 10 concursos que 
es realitzen en diferents municipis de 
la Província, tenint com a punt de re-
ferència final, l’Exposició Nacional i 
Internacional d’Alacant que se celebra 
els dies 6 i 7 de desembre, en el recinte 
firal IFA. Poden participar tots aquells 
exemplars que estan inscrits en el Lli-
bre d’Origen Espanyol (LLOE) o un 
país d’origen reconegut per la Federa-
ció Cinològica Internacional (FCI). Es 
divideix en 3 categories, que van des 
de cadells (de 5 a 9 mesos); joves (de 
9 a 18) i oberta o adults (de 18 d’ara 
endavant), en els diferents 10 grups de 
races.

MOLTA PARTICIPACIÓ
Com en edicions anteriors la partici-

pació en este concurs Ciutat de Xixo-
na ha sigut molt alta, tant en nombre 
d’exemplars canins com de visitants 
que han acudit a veure el concurs, és 
un dels més concorregudes de la zona 
i compta amb participants de diferents 
poblacions de la nostra Província i li-
mítrofes, com és el cas de Múrcia, Alba-
cete o València. Enguany s’ha comptat 
amb la participació d’ aproximadament 
80 exemplars, que és un nombre de 
participants molt satisfactori en aquest 
tipus d’esdeveniments, i pel que fa al 
públic, “ha sigut tot un èxit, ja que la 
majoria de xixonencs que ha muntat al 
porrat o la missa s’ha quedat pràctica-
ment tot el matí en el parc de Sant Anto-
ni, i per a d’altres ha sigut un agradable 

descobriment veure-ho per primera ve-
gada”, ha apuntat el Regidor d’Esports, 
Cristian Sirvent.

L’esdeveniment, essent de categoria 
nacional, ha comptat amb la participa-
ció de jutges nacionals i internacionals 
molt coneguts en aquest món del gos, 

com el cas del jutge xixonenc Noel Ga-
rrigós Mateo. Les grans finals es com-
ponen: 1º - 2º - 3º millor cadell, millor 
jove, millor exemplar del concurs, mi-
llors parelles, millors lots de cria, mi-
llor exemplar de raça espanyola, i una 
molt important, i en el que la Societat 

Canina Alacantina està molt interessa-
da a promocionar, millor exemplar de 
la comarca. A l’acte d’entrega de pre-
mis de les finals hi van acudir la Tinent 
d’Alcalde, Isabel López, el Regidor de 
Turisme, Paco Torregrosa i el Regidor 
d’Esports, Cristian Sirvent. En paraules 

del Regidor de Turisme “este tipus de 
concursos i campionats arrastren a fa-
mílies senceres que venen a Xixona a 
participar i a conéixer la nostra oferta 
turística i gastronòmica, de la que l’Ofi-
cina de Turisme els informa detallada-
ment”.
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ANTONIO OLIVA, COACH INTERNACIONAL, VA DIRIGIR A XIXONA EL SISÈ SEMINARI DE SHIAI KUMITE

El karate xixonenc continua millorant 
la seua formació i preparació

E ls dies 9,10,11 i 12 de gener Antonio Oliva, Coach Internacio-
nal, va dirigir a Xixona el sisé SEMINARI DE SHIAI KUMITE. A 
aquest seminari no solament van acudir alumnes del col·lectiu 

karateka local, sinó també altres grups de la Comunitat Valenciana 
a petició d’Antonio Oliva perquè els esportistes de Xixona tingueren 
més competitivitat. També va acudir el Delegat de Federació Valen-
ciana de Karate que és a més el Director d’Arbitratge de la Federació 
Valenciana de Karate. El concepte d’entrenament que té aquest coach 
és extraordinària, reuneix a competidors, entrenadors i àrbitres i 
porta els entrenaments com si s’estiguera competint, alguna cosa que 
a Espanya mai s’ha vist.

Van ser unes jornades de gran nivell. Comencem el dijous 9 gener 
amb revisió de vídeos dels nostres competidors. Divendres entrena-
ment sol amb el grup de Xixona, on van participar totes les catego-
ries. El dissabte matí i vesprada entrenament obert a altres col·lectius 

i el diumenge al matí entrenament amb àrbitres. La labor d’aquest 
gran coach i persona a Xixona durant aquests anys ha sigut immillo-
rable. El club i l’escola de karate de Xixona li deu molt, molta part de 
la culpa dels magnífics resultats que s’estan obtenint els últims anys 
pel karate xixonenc, la té Antonio Oliva.

BONA EXPERIÈNCIA EN EL CAMPIONAT AUTONÒMIC SÈNIOR
Per altre costat, el dissabte 25 de gener el grup de karate va parti-

cipar en el Campionat Sènior de la Comunitat Valenciana que es va 
celebrar a Xest (València). El club xixonenc va participar amb cinc 
competidors dels quals la majoria no pertanyen a aquesta catego-
ria, ja que tenen menys de 21 anys. Malgrat açò els karatekes locals 
anaven amb l’objectiu d’anar acumulant combats i anar millorant a 
través d’aquesta categoria on participen els millors. Bona experièn-
cia, malgrat no pujar al pòdium, competiencontra els campions que 

li ho vam posar molt difícil, no obstant Xixona té un gran grup i ho 
va demostrar.

CAMPIONAT DE PROMOCIÓ PER ALS MÉS XICOTETS
Tot seguit, el diumenge 26 de gener era el torn per als xicotets 

karatekes, van participar en el Campionat de Promoció que es 
va dur a terme a Sant Vicent del Raspeig. Van participar 8 com-
petidors locals que van acudir acompanyats dels seus familiars. 
Aquest campionat pretén anar formant als futurs competidors, 
per a açò han de realitzar diferents proves de perícia i de coor-
dinació, a més de les fases de Kata i Kumite. Fou una jornada di-
vertida per a tots, especialment per als xiquets i xiquetes que van 
gaudir i van competir amb gran nivell. La participació en aquesta 
activitat organitzada per la Federació Valenciana de Karate va 
superar els 300 xiquets.
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JUGADORS DE TOTA LA PROVÍNCIA, D’ENTRE ELS 10 I ELS 16 ANYS, ES VAN REUNIR A AQUESTA FASE DELS JOCS ESPORTIUS

Festa dels escacs en la Final Provincial
J ugadors de tota la Província 

d’edats compreses entre els 10 
i els 16 anys, tots ells amants 

incondicionals d’aquest gran esport i 
ciència que són els escacs es van reunir 
el diumenge 23 de febrer amb motiu de 
la Final Provincial dels Jocs Esportius 
2014, a Xixona, en el saló d’actes de la 
Societat Cultural El Trabajo. Aquesta fi-
nal era valedora per a la classificació a 
la Final Autonòmica que se celebrarà 
els dies 23 i 24 d’abril d’enguany en 
l’Hotel Gandia Palace, i d’ací l’alt nivell 
exhibit pels jugadors.

La Final de Xixona ha tingut molt bo-
na acceptació en el municipi. Per al 
president del Club Escacs Xixona, Juan 
Manuel Ramos i els Delegats de l’equip 
xixonenc, Jose María Lario Cortés i Jo-
se Vicente Camarasa Ramos, tot eren 
felicitacions. Cal ressaltar l’ambient 
d’esportivitat de tots els participants i 
persones que els han acompanyat com 
a pares, monitors, i públic en general 
amb el que va transcórrer la final.

Pel que fa a la classificació i resul-
tats, el campió Sub 14 ha sigut l’alcoià 
Héctor Fernando Gómez, quedant els 
xixonencs Borja Ángel Jereza la meitat 
de la taula amb una brillant actuació 
aconseguint 3 punts sobre 7 en la seua 
primera final provincial, i Beatriz Mar-

tínez Plans, que s’ha classificat per a la 
Final Autonòmic de l’abril vinent.

En la categoria Sub 16 el jugador 
local Alonso Fernández Mira ha fet un 
excel·lent paper quedant Subcampió 

amb només mig punt de diferència amb 
el campió. El també xixonenc Marcelo 
Mira ha aconseguit amb molt d’esforç 
acabar seté, classificant-se tots dos per 
a la Final Autonòmica. També la juga-

dora local, Aitana Gómez Boatella, ha 
aconseguit classificar-se per a la tan an-
helada Final Autonòmica. Pel que fa als 
altres jugadors xixonencs, cal ressaltar 
també l’actuació d’altre jove xixonenc, 

Francisco Bellido Delgado que ha agafat 
un nivell de joc envejable aconseguint el 
50% dels punts possibles i quedant a tan 
sol mig punt de classificar-se, i a Kevin 
Alcarazque, encara que no ha tingut el 
seu millor dia, ha passat un dia agrada-
ble al costat de l’equip i ha sigut tot un 
model de comportament.

Ni que dir hi ha d’aquest gran esdeve-
niment en l’àmbit provincial no hague-
ra sigut possible sense la inestimable 
col·laboració de l’Excel·lentíssim Ajun-
tament de Xixona, la Societat Cultural El 
Trabajo, Conselleria d’Educació, Cultu-
ra i Esport, la Federació d’Escacs de la 
Comunitat Valenciana, el patrocinador 
del club “Turrones Picó” i moltes per-
sones anònimes que s’han bolcat per a 
ajudar al Club d’Escacs a poder celebrar 
la Final a Xixona. En paraules del Regi-
dor d’esports, Cristian Sirvent, “estem 
molt contents per l’èxit per l’aposta pe-
ls escacs des de ben xicotets que estem 
fent als tres col·legis i que continua amb 
la magnífica tasca que està fent el Club 
d’Escacs de Xixona”. “Respecte a la Final 
Provincial, pràcticament cada any Xixo-
na alberga una competició provincial 
d’escacs i això al final és bo per a l’es-
port i ajuda a estimular la xicoteta eco-
nomia local de bars, restaurants i tendes 
de torró”, ha apuntat.

Manuel Sánchez gana la IV 
Marcha BTT Montañas de Xixona

Organizada por el Club Ciclista Xixona, con la colaboración de la Concejalía 
de Deporte y Turismo de Xixona, la IV Marcha BTT Muntanyes de Xixona 
culminó con un gran éxito de participación, que obligó a cerrar las inscrip-
ciones 10 días antes de la celebración de esta prueba, la primera del circuito 
BTT Montañas Alicantinas. El tiempo del ganador, Manuel Sánchez del equipo 
ilicitano Elxenduro, fue de 1:42:37 h. En categoría féminas, la ganadora fue la 
ciclista de Bañeres Mª Dolores Belda, del Club Ciclista Tibi-Amsonido. Cabe 
destacar la victoria en la categoría local de Iván Candela Calatayud del Club 
Ciclista Xixona, campeón del Open de la Comunidad Valenciana de BTT, con 
un tiempo de 1:57:00 h

La exigencia de la prueba y las peculiaridades del trazado atrajeron a Xixo-
na a 823 ciclistas de 110 poblaciones de las provincias de Alicante, Valencia, 
Castellón, Ciudad Real, Albacete y Murcia, pertenecientes a un total de 175 
clubes. Las muestras de cansancio al finalizar el recorrido eran evidentes en 
la cara de los 734 ciclistas que cruzaron la meta, tras la retirada de casi 100 
competidores. El circuito discurría por 36,5 km y un desnivel acumulado de 
1.190 m. De ellos, 15 km eran sendas y 5 km de asfalto y de pista de tierra.

Luis Cerdán, como representante de la organización “agradeció el trabajo 
y la ayuda prestada por los 110 voluntarios entre miembros del Club Ciclista 
Xixona, compañeros del Centro Excursionista de Xixona (CEX) y de los clu-
bes de Ibi y Onil, ya que ellos fueron los responsables del éxito de la prueba, 
dando muestra año tras año de su compromiso con el evento”. Asimismo, 
también se reconoció la colaboración de todas las entidades públicas y priva-
das, sin las cuales no sería posible la organización de la prueba.

 

El club Suricato Tir Olímpic 
arrasa al Campionat Provincial

El club local Suricato Tir Olimpic ha 
començat la temporada 2014 amb les 
piles carregades i amb ganes d’arribar 
lluny en aquest esport olímpic.

En el Campionat Provincial de Fusell 
Alta Precisió BR50 i Varmint Pesat, cele-
brat en Alacant el passat 9 de febrer en 
les instal·lacions de la Delegació Pro-
vincial de Tir Olímpic de la Comunitat 
Valenciana sis dels seus membres han 
pujat al pòdium, copant aquest. Es trac-
tava de la primera competició del 2014, 
i segons es va comprovar, els nostres 
tiradors locals no han perdut punteria 
pel que fa a l’any passat.

En la modalitat de Varmint Pesat, San-
tiago Gómez va resultar campió -amb 
un excel·lent quasi perfecte 490 de 500 
i 21-X- mentre que Cati Flor, va quedar 
subcampiona i Fco. Javier Escuin ter-
cer classificat. Pel que fa a la modalitat 
Sporter Vicente Milla va ser campió, 

el xixonenc David Sirvent subcampió 
i Vicente Segura tercer, tots ells mem-
bres del club Suricato. A més a més cal 
destacar altres molt meritòries classi-
ficacions d’altres esportistes del club, 
en Varmint Pesat: 5é Manuel Guillen, 
6é José Tomás Mora, 7é Siméon Rivera, 
9é Kärlek Kasper i 10é Francisco Pozo, 
i en Sporter:4rt José Fernando Ferrer, 
5é José Vicente Llopis i 6è José Cavaller.

MENYS SORT EN EL CAMPIONAT 
TERRITORIAL

En el Campionat Territorial de Fusell 
Alta Precisió BR50, en les modalitats de 
Varmint Lleuger, Varmint Pesat i Spor-
ter, celebrat el diumenge 23 de febrer 
també en Alacant, la sort no va acom-
panyar l’equip local, que no va estar 
molt fi i és que a l’alt nivell cal afegir 
que la nova modalitat Sporter requereix 
molt d’entrenament perquè no té cap 

similitud a les altres modalitats. Al cap 
i a la fi, només en Varmint Pesat acon-
seguiren pujar un tirador al pòdium, 
la resta d’esportistes quedà classificats 
entre el 5é i el 19é lloc. En la modalitat 
de Carabina Sporter van obtenir cinc 
meritoses classificacions: 4rt, 5é, 10é, 
14é i 15é.

Ara el club ja prepara el Campionat 
d’Espanya que serà l’1 de juny. Men-
tre que el d’Europa se celebrarà del 
30 de juny al 7 de juliol en Volmerange 
(França) i el del món del 7 de juliol al 
12 de juliol també en el mateix lloc, re-
duint així les despeses als esportistes.

Des del club, un dels seus alma má-
ter, Santiago Gómez se sent satisfet pels 
resultats obtinguts fins ara i ha explicat 
que esperen poder fer una puntuació 
suficient en el Nacional per a poder es-
tar en l’Europeu i classificar-se per al 
Mundial.
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