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Celebració del Dia de l’arbre 
amb diferents iniciatives

El programa ha estat organitzat pel Centre Excursionista 
amb la col·laboració de dues regidories

Activitats variades amb 
motiu de la Candelària

De la mà de l’Associació de Veïns Sagrada Familia i Se-
gorb, col·laborant la regidoria de Festes

Èxit de la 
V Marxa 
BTT 
Muntanyes 
de Xixona

Recta final 
per a la 
millora del 
carrer 
Jaume I en 
benefici dels 
vianants 

L’atur registra 
al febrer 
46 persones 
menys que un 
any abans

El Carnestoltes 
va omplir la 
població 
de disfresses i 
bon humor

El clima del 
mes passat va 
estar marcat 
pel fred, 
l’ambient 
sec i el vent

La Festa ha estat ben present a 
Xixona durant el mes de febrer, 
ja que s’ha celebrat el Mig Any de 
Festes i el Mig Any de les Festes 
dels Geladors. Així, amb aquesta 
doble cita festera, els carrers de 
Xixona van viure l’ambient plena-
ment fester, celebrant-se nombro-
ses activitats per a públic de totes 
les edats.

El temps va acompanyar i fes-
ters i no festers van poder gaudir 
d’unes jornades dedicades a la 
festa, així com a l’oci i la cultura 
en general. Ara, esperar a les res-
pectives festes, que s’ha d’anar 
preparant.

Març 2015
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AUTOBUSES 
☎ 96 552 05 62
SANT JOAN
LUNES A VIERNES 
 Salidas desde Xixona: 07’30 

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

 Llegadas a Mutxamel: 7’50/ 
10’20/ 13’25/ 16’20/ 18’20/ 
20’05

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

 
 Salidas Hospital 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 horas a Torreman-
zanas)

 Servicios especiales de lunes 
a viernes: Xixona-Politécnico, 
salida a las 7’00 horas; Virgen 
del Remedio-Xixona, salida a 
las 15’00 horas

 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 7’00 (a 

las 6’40 desde Torremanzanas), 
16’30 

 Llegadas a Sant Joan: 7’30/ 
17’00

 
 Salidas Sant Joan: 16’00/ 19’30
 Llegadas a Xixona: 16’30/ 

20’00 (llega a las 20’30 a Torre-
manzanas) 

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 pueden variar en unos 
5 minutos. 

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

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

Del 20 de marzo al 26 de marzo  Corts Valencianes, 4
Del 27 de marzo al 2 de abril  Constitución, 10
Del 3 de abril al 9 de abril  Cortes Valencianas, 4
Del 10 de abril al 16 de abril  Constitución, 10
Del 17 de abril al 23 de abril  Cortes Valencianas, 4
Del 24 de abril al 30 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

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

al teléfono

PER E-MAIL: 
npxixona@elnostreciutat.com

xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

El Nostre XIXONA. Suplemento gratuito de EL NOSTRE CIUTAT 
Nº 15. Tercera Época. Depósito Legal: A 439 - 2013
Edita: MES CIUTAT SA. Plaza Pintor Gisbert, 3. 03801. Alcoy (Alicante) 
Imprime: SILSA. Pol. Ind. Els dos Pins, parcela 31-34- 03410 BIAR

DIRECTOR: Ramón Climent
COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: Xesca Lloria 
COLABORACIONES: Ayuntamiento de Xixona, Carolina Ferri, Equipo Me-
teoXixona, Pablo Pineño, César Escoda, Luis Cerdán, Ignacio Ferri, Àlvaro 
Sabater y José Picó.

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 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 16 
a 18. Viernes: 9 a 13’30 y de 16 
a 18. Sábados, domingos y fes-
tivos: 9 a 13’30   

Ecoparque municipal

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

Horario: Miércoles, de 09 a 13 ho-
ras. 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/ Alcoi, 12. Jueves de 18 
a 20 h. en el Espai Jove de El 
Trabajo  

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

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

Museo del Turrón
 Polígono Industrial Ciutat 

del Torró. 
 Tlf: 96 561 07 12
Visitas programadas: 10/ 10’45/ 

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

Visitas no programadas, según cita 
previa

Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona

 Mare de D. de l’Orito, 62 
 Tlf: 96 562 60 54
Horario: Lunes a viernes, de 17 a 

20

CENTROS DE ENSEÑANZA

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

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

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

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

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

AGENDA
SOCIEDAD

TELÉFONOS
ÚTILES

- Sábado 28 de marzo: 
Concierto sacro de Semana 
Santa, dirigido por Vicente Pla 
Candela. Se celebra a las 20 
horas, después de la misa, en la 
Iglesia.

- Sábado 18 de abril: 
Concierto a cargo de 
Tunelanders, a las 20’30 horas 
en El Teatret.

- Domingo 19 de abril: 
Audición de la escuela de 
música, a las 19 horas en el 
Cine de Dalt.

- Del 20 al 30 de abril: 
Exposición del III Concurso de 
ideas y proyectos. De17 a 21 
horas en la Casa de Cultura. 

- Sábado 25 de abril: 
Actuación de Xavi Castillo, a las 
20’30 horas en el Cine de Dalt.

- Domingo 26 de abril: 
Marcha familiar.

- Taller cocina: El 28 de 
marzo y el 25 de abril, Taller 
per a l’emancipació I: cuina 
jove. De 10 a 14 horas en 
el Club de convivencia de la 
tercera edad.

- Taller baile: El 27 de marzo 
y el 24 de abril, Taller de salsa, 
merengue y ritmos caribeños. 
De 17’30 a 19’30 horas en 
el gimnasio del colegio Eloi 
Coloma.

- Taller de patchwork: El 26 
de marzo; el 23 y 30 de abril; 
el 7, 14, 21, y 28 de mayo y el 
4 de junio, Taller de patchwork, 
en la Casa de Cultura.

- Informática: Del 21 de 
abril al 14 de mayo, Informática 
Práctica. Los martes, jueves y 
viernes de 17 a 20 horas, en el 
aula de informática de la Casa 
de Cultura.

- Innovadores: Finaliza 
el plazo para concurrir al 
III Concurs Jove d’idees i 
projectes innovadors. El plazo 
de presentación finaliza el 31 
de marzo o el 24 de marzo si 
se envía por correo. Las bases 
están disponibles en la web y 
en las oficinas municipales de 
Cultura y Juventud.

- Viaje a la nieve: Para 
el sábado 28 de marzo se 
organiza viaje de esquí a Sierra 
Nevada. Más información en 
el departamento de Cultura 
y Juventud, donde también 
pueden formalizarse las 
inscripciones.

- Club de Lectura: Dos jueves 
al mes, de 16 a 17 horas, Club 
de lectura de adultos, en la 
Biblioteca Pública Municipal 
Fernando Galiana.
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ORGANITZADA PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI SAGRADA FAMILIA I SEGORB I SUPORT DE LA REGIDORIA DE FESTES

La festa de la Candelària

X ixona ha viscut la festa de la Candelària, que ha es-
tat organitzada per l’Associació de veïns del barri 
Sagrada Familia i Segorb amb la col·laboració de la 

regidoria de Festes de l’Ajuntament de Xixona. Les festes, 
celebrades els últims dies del mes de gener i la primera 
jornada de febrer, van incloure un bon grapat d’activitats, 
entre les quals es troba una cercavila pels carrers del barri 
i diferents concursos i jocs, cercavila amb la imatge de la 
Candelària pels carrers del barri i ofrena de flors i missa en 
el seu honor. També es va celebrar el trasllat de la imatge 
de Sant Sebastià des de l’ermita fins a l’església de la Nostra 
Senyora de l’Assumpció i el seu retorn a l’ermita, amb mis-
sa amb el seu honor i acompanyament de les dues imatges 
pels carrers del barri, seguit d’un vi d’honor.

‘Despertaes’ i nit de festa van formar part del programa, 
així com l’actuació del Grup de Danses de Xixona, a la ve-
gada que cal assenyalar la participació de la Unió Musical 
de Xixona i de la colla de dolçainers ‘Els Arreplegats’. Amb 
tot, van ser unes jornades festives amb important partici-
pació i que es van acomiadar amb un fi de festa i una traca 
gegant.

El concurs de microrelats 
ja té guanyadors

E l primer concurs de microrelats online Xixona ja té guanyadors: Francis 
Sellés Galiana i Carmen Yanguas Martínez han resultats els premiats d’aquest 
certamen organitzat per la regidoria de Joventut. Va haver-hi 19 participants, 

set dels quals van concórrer en la categoria juvenil i el 12 restants en la sènior.
Cada autor podia presentar un màxim de dos relats, amb una extensió mínima 

de 100 paraules i màxima de 400, i la història narrada –o part d’ella– hi havia de 
transcórrer en Xixona. El jurat, que no ho va tenir gens fàcil, havia de valorar la qua-
litat literària i la correcció lingüística, així com l’originalitat i l’ambientació del relat 
en Xixona. Finalment, els guanyadors d’aquesta primera edició han estat: ‘Seguia 
plovent’ de Francis Sellés Galiana en la categoria sènior, i ‘No em digues bruixa’ de 
Carmen Yanguas Rodríguez en la categoria juvenil.

El premi consistia en una tablet per a cada categoria. Els relats presentats es 
poden llegir al blog https://microrelatsxixona.blogspot.com.es. A la foto, les guan-
yadores amb el regidor de Joventut, Cristian Sirvent Carbonell.

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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Febrero algo seco, frío y ventoso
E ste pasado febrero ha sido algo más seco que la media y bastante frío con respecto a la misma. Si 

nos centramos en las precipitaciones, tenemos que este mes hemos recogido 16 mm de precipi-
tación (un 80% de lo normal). Esto, aunque es poca cantidad, no anda muy alejado de la media 

para este mes, ya que esta se sitúa en 20 mm. Por lo tanto aunque parezca que es poca lluvia, de hecho se 
acerca a la media. Cabe recordar de que el invierno es la segunda estación más seca después del verano 
y que febrero es el mes más seco del invierno. Este hecho convierte a febrero en el cuarto mes más seco 
del año. 

Profundizando un poco más en los datos, en seis días tuvimos precipitaciones apreciables, lo cual no es 
mal número. Aunque se trataban de frentes de ponientes que nos llegan muy debilitados, siendo el día de 
mayor precipitación el día 17, con tan sólo seis mm.

En cuanto a  las temperaturas, como comento en el titular, tuvimos un febrero bastante frío, situándose 
en el tercer febrero más frío de los 13 últimos años, sólo superado por los de los años 2012 y 2005. La 
media al final se quedó 1’2 ºC por debajo de lo normal. Hay que destacar que no ha habido temperaturas 
extremas de consideración, ya que la mínima absoluta del mes ha sido incluso positiva (0’4 ºC). 

Para entender entonces el porqué este mes ha sido uno de los más fríos de los últimos tiempos daré 
a continuación algunos datos. En 9 ocasiones la temperatura mínima se ha quedado por debajo de los 

5ºC y  lo que es aún más relevante, hasta en 12 de los 28 días del mes las máximas fueron inferiores a los 
10ºC. Así que más que mínimas extremas, hemos tenido máximas muy bajas, siendo el día más frío el 6 de 
febrero, cuando sólo pudimos alcanzar los 6’9 ºC de temperatura máxima. 

El otro meteoro que ha destacado este mes, como no podía ser de otra forma, es el viento. Las cifras de 
rachas máximas no han sido especialmente escandalosas, como sí  lo fue en enero, cuando llegamos a los 
137 km/h. Aun así, tenemos que en 11 días pasamos de los 80 km/h y que en dos ocasiones llegamos a las 
tres cifras, registrando 100 km/h exactamente los días 13 y 23 de febrero. 

INVIERNO CON PRECIPITACIONES NORMALES Y TEMPERATURAS ALGO BAJAS
Una vez terminado el invierno meteorológico, esto es diciembre, enero y febrero, toca hacer también 

repaso a esta estación y describir cómo ha sido en su conjunto.
Pues bien, así, podemos concluir que ha sido un invierno normal en precipitaciones ya que hemos 

recogido 68 mm, y la media para esta época está en 71 mm. Esto es así por lo relativamente húmedo que 
fue diciembre, ya que en este mes recogimos 30 de esos 68 mm. En cuanto a las temperaturas, los tres 
meses se quedaron con valores por debajo de la media, siendo la media global 0’7 ºC inferior a lo que es 
habitual en este periodo. (Equipo MeteoXixona).

Xixona va celebrar el Dia de l’arbre
El Dia de l’arbre es va celebrar a Xixona amb diferents activitats, que van estar organitzades 

pel Centre Excursionista de Xixona amb la col·laboració de les regidories d’Esports i Medi 
Ambient de l’Ajuntament de la població, així com de diferents empreses. Durant la setmana 
des del Centre Excursionista van estar a les tres escoles de la població realitzant xarrades 
i projectant el vídeo ‘L’home que plantava arbres’, basat en un conte de Jean Giono de la 
dècada dels 50, que conta com un sol home planta al llarg de la seua vida milers d’arbres.

Va ser el dissabte dia 7 de març quan es va fer la platada d’arbres a la rodalia de la rotonda 

del dipòsit, entrada al castell. Tal com es recull a la pàgina web del Centre Excursionista “els 
arbres fan el planeta més habitable. Si cada habitant de la terra plantara un arbret cada any, 
suposaria més de 7.000.000.000 d’arbres plantats. L’aportació de cada persona, per xicoteta 
que siga, és molt significativa quan es suma a tot el conjunt. A l’entorn de Xixona, subàrid, 
és necessari plantar espècies resistents a la secor. Les grans àrees forestals tenen influença 
sobre el règim de vents i pluviometria de les distintes zones del planeta. Si individualment 
tenim potencial per destruir la Terra, també individualment serem capaços de construir un 
món millor i més habitable plantant arbres. (Enric-Esteve Serra Colomina).
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LA OFICINA DEL SERVEF CONTABILIZÓ 582 INSCRITOS, QUE TAMBIÉN REPRESENTAN UN DESCENSO RESPECTO A ENERO

El desempleo registra en febrero 
46 personas menos que un año antes
E l paro registrado en Xixona en 

el mes de febrero descendió 
tanto en relación al mes an-

terior como al mismo mes del año 
pasado y quedó situado en los 582 
inscritos. La disminución ha sido de 
46 personas en relación a febrero de 
2014,  mientras que ha supuesto 24 
personas menos que en enero de es-
te año, lo que supone descensos del 
7’3% y cerca del 4% respectivamente.

Los datos que maneja el Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación 
(Servef) referentes al mes de febrero 
indican que el mayor descenso del 
paro se produjo en el sector de la in-
dustria, prioritario en esta población, 
puesto que en febrero experimentó 
un descenso de 21 personas en re-
lación al mes de enero y quedó en 
las 261 personas inscritas. A éste le 
sigue otro sector con una incidencia 
importante en la economía de Xixona, 
como son los servicios, que el mes 
pasado contabilizó un total de 247 
inscritos tras descender en cuatro 
personas respecto al mes de enero, 
y también descendió en el grupo que 
busca el primer empleo, que con un 
inscrito menos se situó en las 18 per-

2007............ 334 

2008............ 366

2009............ 479 

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

2011............ 536

2012............ 583

2013.............624

2014............ 628

2015.............582
sonas.

El desempleo también se contabili-
za en la construcción, registrando el 
mes pasado 37 personas, las mismas 

que en enero, y el único sector que 
creció fue el de la agricultura, que 
tras aumentar en dos demandantes 
quedó en los 19 inscritos. El paro 

femenino superó en febrero al mas-
culino, al registrar un 51’5% del to-
tal (300 inscritas, frente al 48’5% de 
hombres (282 desempleados).

PARO EN 
FEBRERO
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Disfresses i diversió   

L a celebració del Carnestoltes va omplir Xixona de disfresses, de co-
lorit i d’ambient festiu, tant en la vesprada com en la nit del 14 de fe-
brer. Gent de totes les edats va participar en el Carnestoltes d’aquest 

any i una vegada més es va poder veure que és una festa que agrada en 
Xixona, ja que van ser molts els qui van lluir unes disfresses treballades, 
està clar que preparades amb temps i algunes d’aquestes formant part d’un 
grup o, fins i tot, d’una posada en escena treballada. Tot això junt amb les 
clàssiques disfresses que no poden ni deuen faltar en una cita d’aquestes 
característiques.

L’Agrupació Artístico Musical El Trabajo va amenitzar la desfila que va 
recórrer diferents carrers de Xixona, per donar pas al concurs infantil 
de disfresses, encara a la vesprada, per celebrar ja a la nit el concurs de 
disfresses juvenil-adult, amb diferents premis. La jornada festiva també 
es va completar amb l’actuació d’Arturo & Andreu Productions, que ara 
s’anomenen A Bad Beats. Es van premiar tant disfresses individuals com de 
grups i per al Carnestoltes infantil es va donar un premi a l’individual-pa-
rella per valor de 100 euros en material escolar o esportiu en comerços 
locals, i per al de grup un premi de 200 euros en material escolar o espor-
tiu en comerços locals. Per al d’adults es va premiar amb 100 i 300 euros, 
en funció de si era individual-parella o de grup.

Amb tot, van ser una vesprada i nit molt divertides, com és propi d’un 
Carnestoltes, on begudes calentes com la xocolata va fer les delícies no 
sols dels menuts. Una festivitat que va arribar de la mà de l’Ajuntament 
de Xixona, concretament de la regidoria de Joventut i Festes, així com del 
Consell de la Joventut de la població.

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

PARTICULAR. SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA.

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

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

Tel. y fax: 965 613 170 - móvil 680813517
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per a totes les edats

C/ Alacant, 11
Tel.: 965 626 291
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SUPOSA UNA INVERSIÓ DE 120.000 EUROS I ES BUSCA AFAVORIR AL VIANANT

Ultimen la peatonalització 
del carrer Jaume I
L ’Ajuntament de Xixona està ultimant les obres de peatona-

lització del carrer Jaume I, una actuació important en la via 
principal del barri Sagrada Família, que es va concretar dis de 

l’estudi d’ordenació viari. Des de l’Ajuntament de Xixona es fa una 
aposta per prioritzar al vianant i aquest carrer principal ja tenia una 
part per als vianants i ara s’hi ha estés a la resta.

Les obres van començar a finals de gener i està previst que acaben 
en pocs dies, ja que han funcionat a bon ritme. La intervenció també 
inclou la renovació de mobiliari urbà, com les faroles que es dispo-
saran a les façanes per què el carrer tinga més espai. En principi el 
termini d’execució era de quatre mesos màxim, si bé hi haurà una 
rebaixa i s’acabarà abans. Aquesta intervenció de peatonalització i 
millora del mobiliari urbà suposa una inversió de 120.000 euros, i 
està subvencionada per la Diputació Provincial d’Alacant.

Per altra banda, cal assenyalar que l’Ajuntament de Xixona hi ha 
obtés una subvenció per cometre la pavimentació del barri Sagrada 
Família i la renovació d’infraestructures, a la vegada que es farà una 
reordenació del tràfic. L’ajuda és de la Diputació Provincial, per va-
lor de 300.000 euros, dins d’un pla provincial. L’Ajuntament espera 
que aquesta millora integral comence encara aquest any.

El Ayuntamiento de Xixona considera bási-
co que los ciudadanos estén lo más seguros 
posible y por ello ha realizado una serie de 
acciones encaminadas a tal fin, como son 
jornadas de puertas abiertas, charlas y la edi-
ción de un folleto informativo, todo ello de la 
mano de las concejalías de Seguridad y Parti-
cipación Ciudadana. Además, se ha instalado 
una mesa informativa durante el mercadillo 
semanal, para facilitar información y repartir 
los folletos, en la que han participado agen-
tes, el jefe de la Policía Local, José Emilio 
Fernández Reyes, el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Fernando Soler; y la concejala de 
Participación Ciudadana, Isabel López. 

En las jornadas de puertas abiertas se han 
podido visitar las instalaciones de la Jefatura 
de Policía, donde se pudo comprobar que 
los accesos a Xixona están videovigilados, 
como medida de control y también como he-
rramienta de prevención y disuasión de los 
delincuentes. 

El Ayuntamiento 
se opone a la venta 
de Piedra Negra

E l alcalde socialista de Xixona, Ferran Verdú, manifiesta una vez 
más la total oposición del equipo de gobierno de este Ayunta-
miento a la venta de las acciones de Vaersa, empresa pública 

dependiente de la Generalitat Valenciana propietaria del 51% de 
Reciclados y Compostajes Piedra Negra S.A, según publicó el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en su edición del pasado 
2 de marzo. 

El Ayuntamiento de Xixona ha puesto en manos de los servicios 
jurídicos la paralización de esta subasta de la que lleva pidiendo 
explicaciones desde hace tres años. El 26 de octubre de 2012 y de 
nuevo el 29 de enero de 2014, Ferran Verdú dirigió sendos escritos 
a Piedra Negra y a la Generalitat en los que solicita se tenga al Ayun-
tamiento de Jijona como parte interesada en este proceso, al estar 
dicha planta ubicada en terrenos municipales. 

En el escrito de 29 de enero se pide textualmente que “se dé 
traslado a este Ayuntamiento de todas las decisiones que se adop-
ten que puedan afectar a sus legítimos derechos e intereses, y muy 
particularmente, de las propuestas que pudieran haberse efectuado 
para tal desinversión ante la Dirección General de Patrimonio, o 
que en el futuro se planteen”. Ninguno de los dos escritos ha teni-
do contestación ni tampoco se ha recibido comunicación en este 
Ayuntamiento de la decisión de la Generalitat de privatizar la planta 
de reciclaje, según informaban desde el gobierno municipal hace 
unas semanas.

Asimismo, también se ha solicitado a la presidenta de la Diputa-
ción, Luisa Pastor, presidenta a su vez del Consorcio del Plan Zonal 
7 A2, de quien depende la gestión de Piedra Negra, que convoque de 
manera extraordinaria y urgente una reunión para que se informe a 
todos los alcaldes de los municipios afectados y puedan posicionarse 
respecto a la venta de las acciones de Vaersa y cómo les afecta este 
cambio, que puede tener una repercusión en el canon que tienen 
que abonar.

XIXONA INDEPENDET TAMBIÉN
Por otra parte, señalar que en referencia a la privatización de la 

planta de residuos sólidos de Jijona, Xixona Independent afirma que 
está totalmente en contra de la privatización de la planta y exige a la 
Generalitat Valenciana que siga manteniendo el carácter público de 
la misma, según apunta su presidente, José Juan Raymundo. 

Añade que “para nuestro partido es evidente que los intereses gene-
rales y en especial los del Ayuntamiento de Jijona exigen que la planta 
de Piedra Negra siga siendo pública”.

Campaña para mejorar la 
seguridad ciudadana

También se ha impartido una charla con 
consejos y recomendaciones, que al igual 
que el folleto giró en torno a la protección 
de la vivienda, prevención de robos en el 
domicilio, protección del vehículo, cómo 
actuar frente a actos vandálicos, prevención 

de los timos y estafas, prevención de agre-
siones sexuales o medidas de seguridad 
en la calle. Esta iniciativa ha estado diri-
gida a todas las personas interesadas y ya 
han participado en ella alumnos del Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria de Xixona.
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Interessant curs sobre microvinyes

Exposició ‘El llibre dels fets’ d’Antoni Miró
L’exposició ‘El llibre dels fets’ d’Antoni Miró es va poder veure a la Sala Municipal El Teatret fins al 20 de març, 

organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xixona. La mostra va reunir cinquanta obres d’aquest 
reconegut artista alcoià i durant la inauguració la regidora de Cultura va agrair a l’autor la seua disposició a 
exposar en Xixona i el va invitar a tornar-hi a fer-ho sense deixar passar els trenta anys que hi han transcorregut 
des de la primera volta que va exposar en la localitat.

Taller de ritmes caribenys
La regidoria de Joventut ha posat en marxa aquest mes de març un taller de salsa, me-

rengue i ritmes caribenys, que es celebra al gimnàs de l’Eloi. Les sessions es celebren al 
llarg d’aquest mes i també hi haurà una el 24 d’abril. La diversió ha estat garantida i els 
qui han participat ho viuen en primera persona, a la vegada que han gaudit de l’exercici, 
com es veu a la fotografia de Actividades Xixona.

Durant el mes de març s’ha celebrat a Xixona un curs sobre microvinyes, abordant el tema 
d’aquest com a ferramenta per a l’ecosistema empresarial rural. El curs ha constat tant de 
part teòrica com pràctiques de camp i ha estat una iniciativa molt interessant. El curs ha estat 
organitzat per la Universitat d’Alacant i l’Associació ELVIART, coordinat per José Luis Todolí 
i Joan Cascant, propietari del Celler La Muntanya de Muro, i amb el suport de l’Ajuntament 
de Xixona.

Presentació del darrer treball d’Andreu Valor
A Xixona es va presentar el darrer treball d’Andreu Valor, ‘Malgrat la pluja’, qui va estar acompanyat de 

Borja Penalba, Carles Carbonell, Josep Bas i Berta Iñíguez. Les cançons de ‘Malgrat la pluja’ estan plenes 
de missatges destinats a la defensa cultural i del territori, de la dignificació social i de la plena llibertat 
individual. Foto del facebook d’Actividades Xixona.
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Un doble 
Mig Any 
fester
L a població de Xixona ha viscut l’ambient de Festa per partida doble, ja que al 

mes de febrer s’ha celebrat el Mig Any de les Festes de Geladors i el Mig Any 
de Festes d’agost, per la qual cosa van ser dos dissabtes seguits d’ambient de 

Festa.
Pel que fa al Mig Any dels Geladors cal assenyalar que l’acte central es va celebrar 

el dia 21 de febrer, si bé abans es va desenvolupar un programa d’actes marcat per 
activitats per a totes les edats. Des d’una xocolatada amb un ampli seguiment, ja 
que van ser molts els qui la van degustar, a titelles, passant per campionat de cotos 
i de parxís. A més, també es va celebrar una jornada gastronòmica on el gaspatxo 
va ser el protagonista, que va omplir la kàbila dels Geladors d’ambient culinari, 
bon humor i festa. Ja el dia central, desfiles i cercaviles, entre altres activitats, van 
fer gaudir a tota la població, tot organitzat per l’Asociación Cultural y Festera de 
Heladeros de Jijona. Aquest any la capitania queda en mans d’Almohades (Blaus).

Per altra banda, assenyalar que també al febrer es va celebrar el Mig Any fester, 
de la mà de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, que va organitzar una 
setmana cultural d’allò més variada. Així, es va organitzar una exposició de foto-
grafies i cartells presentats a concurs, i es va donar els premis als guanyadors, com 
també es va presentar el llibre del Mig Any ‘Vermells de foc’, de Jaume Miquel, es va 
celebrar una conferència a càrrec de Bernardo Garrigós, cronista oficial de Xixona 
i qui va parlar sobre el perquè del Moro Traïdor. També es va reproduir el vídeo 
oficial de Festes de 2014 i dos concerts, a càrrec de la banda juvenil i de l’Agrupa-
ció Artístico Musical El Trabajo. En els dos es van lliurar diferents premis. Va ser 
el dissabte 28 de febrer quan van tenir lloc els actes centrals del Mig Any, amb les 
desfilades. En aquesta pàgina, les fotos del Mig Any dels Geladors i en la següent del 
Mig Any de Festes.

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

e-mail: ferreteriavalls@hotmail.com

FERRETERIA
MENAJE DE COCINA

HERRAJES
al teléfono

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA PUBLICACIÓN LLAMAR 
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Los alumnos de Confitería 
muestran su buen hacer

“JO NO HE SIGUT; aleshores qui?”         Mª Dolores Galiana

El títol és d’un joc infantil, que agrada molt als més petits.
“Es tracta de què a un nen o nena li diuen que s’ha fet pipi en el sac de dormir” i ell o ella contesta: 

“Jo no he sigut ...”.
A vegades, a molts de nosaltres, si ens preguntaren si hem fet alguna cosa que no cal fer, contesta-

ríem el mateix.
Aquest escrit és conseqüència d’un documental d’animals que vaig vorer i em va fer reflexionar. En 

un paratge perdut d’Àsia amb plantes exòtiques i ésser vius totalment diferents del que estem acostu-
mats, un pardalet, amb un colorit meravellós, preparava el seu niu per conquerir la seva parella. El 
voltant del niu l’omplia amb unes flors grogues molt boniques i amb molt mirament ho arreglava amb 
tot l’amor que un animalet pot sentir. Aleshores, vaig comparar el comportament d’algunes persones, 
que els importa molt poc el seu entorn i els llogarets que contínuament xapen: Carrers taxats de negre 
pels xiclets apegat, papers a terra quan hi ha una paperera molt a prop, camps plens de brossa, em-
bolcalls d’entrepans, botelles de vidre buides i excrements de gossos.

Al jardí que s’acaba de fer, al pont d’Alcoi, no fa massa vaig passar i ja hi havia papers i bosses de 
plàstic damunt de la gespa. Vaig sentir una sensació d’impotència, ràbia i malhumor.

Som nosaltres els culpables d’aquest comportament, de no haver inculcat als nostres fills, filles, i 
personal menut, tindre cura dels nostres racons? Per què s’actua així?

Naturalment, no tots ni totes, ho fan. Hi ha de tot “en la vinya del Señor”. Moltes persones sí que són 
conscients de respectar els llocs i espai, on es desenvolupa la nostra vida.

Quina solució podria haver-hi per què canviara aquesta forma roïna de procedir?
Com podríem donar-li la volta a la truita en aquest tema?
Hi ha dues entitats molt importants, que possiblement podrien influir per millorar-ho: La família i 

l’escola. A banda, també una política mediambiental per part de les autoritats podria reforçar aquesta 
disciplina com si es tractara d’una nova matèria cívica.

En la família i en l’escola és on els xiquets/xiquetes, passen més temps, i on l’exemple i diàleg obra-
rien el miracle.

Però aquests dos nuclis, on els petits passen el major temps, cal que vagen a l’uníson, ja que si en 
l’escola s’aprèn i després no hi ha un seguiment a casa, és inútil l’aprenentatge.

En aquest punt tinc una experiència pel meu temps de docència, ja que se que s’han fet campanyes 
per mantenir els carrers nets, i els entorns, i després que han eixit d’escola no s’ha mantingut la neteja. 
S´ha oblidat per complet.

Si, per art de màgia, aquests i aquestes que embruten el paisatge, carrers, camps, i qualsevol llogaret 
pogueren entrar en la màquina del temps, retrocedir i conéixer el passat d’eixos termes i racons, la 
història que guarden, els passejos amorosos, penes, llàgrimes, risses, desenganys i també baralles, 
que els nostres avantpassats han deixat imprés, hi quedarien francament impressionats i no gosarien 
fer malbé la seua memòria.

Cal agafar el tren, no perdre’l, i recórrer el camí que ens porte a l’estació, on descobrirem una nova 
Xixona, bonica i neta com es mereix.

Aleshores, el joc infantil, caldria canviar-lo per: “Jo tinc cura, tu tens cura, ell/ella té cura, nosaltres 
tenim cura. ……

                                                                        

ESTUDIANTES DE ESTE CICLO EN EL IES XIXONA HAN PARTICIPADO EN DIFERENTES CERTÁMENES CELEBRADOS

El Ciclo Formativo de Panadería, Re-
postería y Confitería del IES Xixona-Con-
sejo Regulador participó este curso 
escolar en tres grandes concursos de 
pastelería convocados en la Comunidad 
Valenciana. 

En la I Edición del Concurso de Jóve-
nes Pasteleros Delité, la alumna Beatriz 
Ramos quedó finalista entre numero-
sos pasteleros de toda España. En la 
VIII Edición del concurso de pastelería 
que se realiza todos los años en Nules, 
teniendo como base del postre la cle-
mentina, Beatriz Ramos se alzó con el 
segundo premio con su postre “Cleme-
nules en terra”, un espectacular trabajo 
en chocolate y mouse de clementina en-
tre otros componentes. 

Por otra parte, el equipo formado por 
Beatriz Ramos, Carolina García, Jonatan 
Santos y Adrián Galán se alzaron con el 
Primer Premio en la Categoría Degusta-
ción de bombones en el Concurso del 
Gremio de Maestros Confiteros de Va-
lencia. Con todo, hay que destacar que 
los alumnos han podido demostrar su 
maestría y profesionalidad en todos los 
trabajos expuestos y han conseguido 
abrir, gracias a estos logros, puertas a 
este mundo laboral tan emergente.
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Èxit de la cinquena 
edició del concurs caní

Ignacio Ferri guanya el Campionat 
de Trial de la Comunitat Valenciana

El pilot xixonenc Ignacio Ferri va aconseguir ser el campió de la Comunitat Valen-
ciana a la categoria TR4 +40 després de guanyar a les últimes proves que tancaven el 
campionat de 2014.

El passat 7 de desembre, Ferri, que ja era líder a la seua categoria, va superar la 
resta de pilots a les zones de la localitat valenciana de Siete Aguas, que acollia el final 
del Campionat de Trial de la Comunitat Valenciana, proclamant-se campió en l’àmbit 
autonòmic.

Karate Shotokan Jijona 
suma 12 medalles 
al curs 2014-2015

E l club xixonenc de karate ha aconseguit al llarg 
d’aquest curs un total de 12 victòries. L’última va ser 
la de Samuel Sala al Campionat Autonòmic Universitari 

(CADU) celebrat el passat 7 de març a Cheste (València). Sala 
va participar amb la Universitat Politècnica de València en Ku-
mite (combat lliure) en la categoria de +84kg i va aconseguir 
la medalla de plata en la final. 

També els karatekes infantils del club han resultat guanya-

dors. El club de Xixona va participar el passat 14 de febrer al 
Campionat Provincial Infantil que se celebrava a Alacant amb 
dos competidors de la categoria 10-11 anys, Iván Artacho i 
Pablo Garrigós.

Ambdós van aconseguir la medalla de bronze a les seues ca-
tegories, -34 kg i -43 kg. El triomf dels esportistes infantils al 
Provincial els permetrà participar amb la selecció alacantina 
al Campionat de la Comunitat Valenciana. 

El passat 25 de gener Xixona va acollir la V Edició del Concurs 
Nacional Caní, on els amants dels animals van poder admirar 
els millors gossos. Un total de 80 exemplars van participar en 
la prova. L’edició d’enguany va comptar amb molts aficionats 
locals i de les províncies limítrofes que es van acostar per 

gaudir de l’espectacle i d’un oratge immillorable. “La novetat 
d’aquesta edició és que el públic ha pogut fer de jutge en una 
final en la qual s’enfrontava el millor cadell, el millor jove i el 
millor adult”, va explicar Cristian Sirvent, Regidor d’Esports de 
la localitat.

L’esportista local Marcelo Miquel va aconseguir imposar-se al Campionat Provincial 
d’Escacs en la categoria Sub16. El torneig va obrir amb incidències, ja que l’adversari 
de Miquel no es va presentar, però, finalment, açò no va suposar un impediment per 
què aquest aconseguira la victòria.

A punt va estar el també xixonenc Alonso Fernández d’arravatar-li el triomf, però 
una derrota i unes tables a les dues últimes rondes van obrir pas a Miquel, tot i que 
Fernández també es va fer amb una meritòria tercera posició al campionat.

Marcelo Miquel guanya el 
Provincial Sub16 d’escacs i Alonso 
Fernández queda tercer

CLASSIFICACIÓ 

EN CLASSE CADELLS:
1º TERRANOVA “BILMA” Propietat de Moraima Gosálvez Ma-

tías
2º SIBERIAN HUSKY “HYPERBOREA TANTUM WIND OF 

CHANGE” Propietat de Ana
Gallart-Lorena Castelló
3º PEQUEÑO LEBREL ITALIANO “ ASAHI PERLA DEL OCEA-

NO” Propietat de Anna
Baczynska.

EN CLASSE JOVES:
1º SCHNAUZER MINIATURA NEGRO “K-MILIKI DEL REAL 

EBANO” Propietat d’Eduardo.
2º POMERANIA “ALIPONS KIMBERLY ANN POSSIBLE” Propie-

tat de Inma Fernández
Salvador
3º POINTER “ FRANZINI SMART” Propietat de Juan Bautista 

Zaragozí

EN CLASSE ADULT:
1ºPODENCO IBICENCO “TANI” Propietat d’Alberto González
2º CARLINO “CAMILA DE BRUT-COR’S” Propietat de Ricardo 

Sánchez
3º POINTER “ FRANZINI SMART” Propietat de Juan Bautista 

Zaragozí
Els millors exemplars de la comarca van ser:
1º CARLINO “YACKO DE DIAMOND PUG” Propietat de Fran-

cisco Serrano
2º CANICHE “DEL RIVESLA ALMAINA” Propietat de Luis Aibar 

Cascales
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750 ciclistes en la V Marxa 
BTT Muntanyes de Xixona

E l Club Ciclista de Xixona, en col·laboració amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Xixona, va 
organitzar el passat dia 8 de febrer la cinquena edició de la Marxa BTT Muntanyes de Xixona, una 
carrera que va comptar amb 750 participants i un nombrós públic assistent.

Cap a les set hores del matí va començar la jornada esportiva amb el repartiment dels dorsals als ciclis-
tes inscrits. Els esportistes i els seus acompanyants van ser rebuts amb xocolate i dolços, “un detall que 
van agrair pel fred del moment”, segons expliquen des del club xixonenc.

Després d’un emotiu homenatge a Antonio Mora Bernabéu ‘Barro’ i de fer entrega d’un detall als seus 
familiars, es va donar inici a la prova. La marxa es va portar a terme sense incidents greus i amb gran 
ambient, afavorit per un oratge que acompanyava. Únicament es va produir un embotellament a l’altura 
de la finca ‘Capua’, “provocat per l’estretor i el desnivell de la senda”.

Els participants a la marxa van destacar la bona organització de l’esdeveniment, així com el recorregut 
de la prova d’enguany. El Club Ciclista de Xixona, per altra banda, va agrair “a tots els participants, patro-
cinadors i voluntaris la seua col·laboració, sense la qual, no haguera pogut ser possible realitzar la prova” 
i els va animar a participar en la pròxima edició de la marxa.

RESULTATS
Passades les 10:30 hores va arribar el primer classificat a la meta i uns minuts més tard van arribar els pri-

mers esportistes locals. El primer classificat xixonenc va ser José Luis Miquel seguit per José Manuel Hernán-
dez i Álvaro Sabater. María del Mar Verdú va aconseguir ser segona en la categoria Master-45, Alfons Coloma 
Soler segon en la categoria Sub23 i José Luis Miquel va repetir pòdium al ser també tercer en categoria Sènior. 

ArcXixona triomfa al 
Provincial i Autonòmic

Iniciada la temporada 2015 de Tir 
Amb Arc en Sala, un any més els ar-
quers xixonencs aconsegueixen les 
millors posicions. Així va ocórrer al 
Campionat Provincial celebrat el 20 de 
desembre al Pavelló Poliesportiu Els 
Xipreres de Santa Pola.

Juan Antonio Coloma, va obtenir la 
medalla d’or, proclamant-se campió 
de la província en categoria veterans 
recorbat. Així mateix, Juan Valentín Pa-
rrilla, va aconseguir també la medalla 
en categoria veterans compost. Marc 
Picó, per la seua banda, es va procla-
mar subcampió de la província en ca-
tegoria juniors recorbat.

Un èxit que va precedir els resultats 
del Campionat Autonòmic de sala del 
18 de gener al Pavelló Municipal Naza-
ret a València, on es concentraren un 
total de 135 arquers i arqueres de tota 
la Comunitat.

A l’autonòmic, Coloma va fer-se, de 
nou, amb la medalla d’or i, amb aques-
ta, va posicionar-se com el primer de 
la Comunitat en la seua categoria, ve-

ORGANITZADA PEL CLUB CICLISTA DE XIXONA EN COL·LABORACIÓ AMB LA REGIDORIA D’ESPORTS

terans recorbat. També van repetir èxits 
Parrilla, que es va proclamar campió 
autonòmic en categoria veterans com-
post, i Picó, campió autonòmic en cate-
goria juniors recorbat.

Aquestos resultats han permés que els 
tres arquers siguen preseleccionats per 
la Federació Valenciana de Tir Amb Arc 
per a representar a la nostra Comunitat 

en el Campionat d’Espanya per equips 
de Federacions Autonòmiques, “ara 
dependrà d’ells, hauran d’obtenir una 
bona puntuació al Campionat d’Espan-
ya absolut per estar entre els 6 selec-
cionats i representar-nos. Desitjar-los 
molta sort i que continuen amb la seva 
encomiable tasca”, van expressar des 
del club xixonenc.

Vicky Romero torna al pòdium 
al III Assalt al Pico del Buitre

La corredora del Club Triatló Cafs Xixona, Vicky Romero, va aconseguir 
de nou un pòdium a la tercera edició de la prova Assalt al Pico del Buitre, 
celebrada el passat 1 de febrer a Moratalla (Múrcia).

Romero va ser tercera en la categoria Veteranes després d’haver acabat el 
recorregut amb un temps de 4:15 hores i va arribar en la posició 114. 
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