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Els xixonencs mostren la seua 
solidaritat donant sang

Es va celebrar una marató, en la qual es van formalitzar un total 
de 59 donacions en una sola jornada

Reformes a l’Skate Parc i al 
rocòdrom Boulder

La regidoria d’Esports ha intervingut per fer reformes i arreglar 
els desperfectes que s’hi havien ocasionat

Es celebren 
tallers variats 
amb activitats 
per a totes 
les edats

Multitudinària Gala de l’Esport

Escolars del 
CP Sagrada 
Familia, en un 
projecte solidari

El mes de 
febrer es van 
formalitzar un 
total de 517 
contractacions

Bon resultat de 
la Línia Verda 
per comunicar 
incidències

Potenciar l’oferta turística de la població de Xixona és un dels objectius de 
l’Ajuntament i la seua alcaldessa, Isabel López, es va reunir amb la directora 
general de Turisme, Raquel Huete, per sol·licitar el suport del govern autonò-
mic per desenvolupar tres importants projectes.

Així, es parla d’un centre BTT, de més places d’allotjament turístic i millor 

accessibilitat al castell. Tres accions que tenen com a objectiu millorar ser-
veis de cara al turisme i fer valdre diferents elements de Xixona, que té un ric 
patrimoni arquitectònic i natural. A més, es va demanar a la directora general 
que Xixona estiga inclosa en un pla de l’Agència Valenciana de Turisme per 
impulsar diferents projectes temàtics.

Març 2017
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Accions per potenciar 
l’oferta turística de Xixona
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 AUTOBUSES 
☎ 96 552 05 62

SANT JOAN
LUNES A VIERNES 
 Salidas desde Xixona: 07’30 (sale 

a las 7’00 desde Torremanzanas)/ 
10’00/ 13’05/ 16’00/ 18’00/ 19’45

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 8’00 
(llega a las 8’20 a Alicante)/ 10’30/ 
13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’15

 Salidas Hospital Sant Joan: 9’30/ 
10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’45 (a 
las 20’30 sale de Alicante)

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

 
SERVICIOS ESPECIALES DE LUNES 

A VIERNES (en época lectiva)
 Xixona- Politécnico. Salida a las 6’45 

horas
 Virgen del Remedio-Xixona. Salida a 

las 15 horas
 Xixona-Torremanzanas. Salida a las 

15 horas
 Torremanzanas-Xixona. Salida a las 

15’30 horas
 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 9’00 (a las 

8’30 desde Torremanzanas), 16’30 
 Llegadas a Hospital Sant Joan: 9’30/ 

17’05
 Salidas Hospital Sant Joan: 13’45/ 

20’30
 Llegadas a Xixona: 14’15/ 21’00 (lle-

ga a las 21’30 a Torremanzanas) 

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

20’30
 Llegadas a Hospital Sant Joan: 9’30/ 

13’30/ 21’00
 Salidas Hospital Sant Joan: 8’30 

13’45/ 20’00
 Llegadas a Xixona: 9’00/ 14’15/ 

20’30

Los horarios pueden variar en unos 5 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
SÁBADOS EN HORARIO DE MAÑANA
Desde el 4 de junio hay dos nuevas 

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

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

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

C/Alacant, 3
Tlf: 96 561 20 31

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

Emergencias/Bomberos . . . . . . . . . . . . 112
Policia Local.. . 96 561 30 30 / 609 202 208
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Guardia Civil Xixona  . . . . . . . . 96 561 01 42
Guardia Civil (Tráfico) . . . . . . . 96 524 80 08
Guardia Civil (Colaboración ciudadana). 900 100 062 
Hospital Sant Joan  . . . . . . . . . 96 593 87 00
Centro de Salud. . . . . . . . . . . .  96 690 80 00
    Cita 2 (hasta las 14h)  . . . . . 96 690 80 01
    Sólo urgencias  . . . . . . . . . . 96 690 80 12
    PAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 690 80 02   
Servicios Forestales . . . . . . . . 96 515 08 10
Aeropuerto l’Altet  . . . . . . . . . . 96 691 94 00
Iberdrola (At. clientes)  . . . . . . 901 20 20 20
Iberdrola (Inciden.-Averías)  . . 96 514 41 76
Hidraqua SA  . . . . . . . . . . . . . . 902 250 270
Escuela Municipal Adultos  . . . 96 652 20 54
Club de Convivencia . . . . . . . . 96 561 30 84
Centro Ocupacional  . . . . . . . . 96 561 32 06
Gabinete psicopedagógico . . . 96 561 03 00
Recogida de animales  . . . . . . 96 668 20 96
Asilo Vicente Cabrera . . . . . . . 96 561 01 41
Notaría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 561 08 66
Registro de la propiedad  . . . . 96 561 03 81
Oficina parroquial . . . . . . . . . . 96 561 00 84

HORARIOS Y DIRECCIONES 

Xixona el nostre ciutat 
PRETÉN MOSTRAR L’ACTIVITAT 

DE TOTS ELS XIXONENCS

QUALSEVOL APORTACIÓ EN IMATGES O 
NOTÍCIES SERÀ BENVINGUDA. 

EL PERIÒDIC NO PUBLICA OPINIÓ NI CARTES 
AL DIRECTOR 

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39
Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

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

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

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

Horario: 09’00 a 14’00.

Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local

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

Agencia de Fomento de
Iniciativas Comerciales

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

Horario: Lunes a viernes. Se recomien-
da solicitar cita 

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

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

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

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

Cementerio municipal
Tlf: 96 561 20 33

Horario: Lunes a viernes, 9  a 14 horas y 
17 a 19 horas. Sábados, domingos 
y festivos de 9 a 13’30 horas

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

Horario: Lunes: de 9 a 14 y de 16 a 18 
horas. Miércoles, jueves, viernes y 
sábado de 9 a 14 horas

Oficina Municipal 
de Información Juvenil

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00

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

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

Horario: Lunes y jueves y petición de ci-
tas de 10’30 a 13’30

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

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

Visitas no programadas, cita previa

Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona

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

       Lunes a viernes, de 17 a 20.

CENTROS DE ENSEÑANZA

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

CP Cristòfol Colom

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

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

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

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

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

Polideportivo          
Avinguda de Joan Fuster s/n
Tlf: 96 561 12 53

Del 1/1 al 31/5 i del 1/10 al 31/12 De lunes a 
viernes de 9 a 14 h. y de 16 a 22 h. Sába-
do de 8 a 14 h. y de 16 a 21 h. Domingos 
de 9 a 13’30 h. y de 16 a 20’30 h.

Del 1/6 al 30/9. Todos los días de 7 a 22 h.

AGENDA
SOCIEDAD

TELÉFONOS
ÚTILES

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

Del 31 de marzo al 6 de abril  Constitució, 10
Del 7 de abril al 13 de abril  Corts Valencianes, 4
Del 14 de abril al 20 de abril  Constitució, 10
Del 21 de abril al 27 de abril  Corts Valencianes, 4
Del 28 de abril al 4 de mayo  Constitució, 10

- Del 31 de marzo al 2 de 
abril: Volta al terme a peu.

- Sábado 1 de abril: A las 
12 horas en el Cine de Dalt, 
audición de metales y percusión 
de l’Escola de Música Comarcal 
l’Alacantí-L’Alcoià.

- Domingo 2 de abril: A las 
18 horas, Cine de Dalt, ‘El gato 
con botas’, dentro del ciclo de 
cine de aventuras.

- Sábado 8 de abril: A las 
20’15 horas, en la Iglesia, 
Concierto de Semana Santa, 
a cargo de la Coral de Veus 
Blanques Ciutat de Xixona.

- Lunes 10 de abril: A las 
11 horas en el Cine de Dalt, ‘La 
vueltas al mundo en 80 días’, 
con teatro a cargo de la Faula 
Teatro del CPEE Sanchis Banús 
para el alumnado de primer 
ciclo de Primaria.

- Martes 11 de abril: A las 
11 horas, en el Cine de Dalt, 
‘Cuentos diferentes’. Teatro a 
cargo de la Faula Teatro del 
CPEE Sanchis Banús para el 
alumnado de segundo y tercer 
ciclo de Primaria.

- Viernes 21 de abril: A las 
20 horas, en la Casa de Cultura, 
conmemoración del Dia del 
Llibre, presentación de la novela  
‘Mejor cuéntame un beso’, de 
Mari Carmen Sánchez Vilella.

- Domingo 23 de abril: 
A las 12’30 horas, en la 
Biblioteca pública municipal, 
conmemoración del Dia 
del Llibre. Se celebra un 
cuentacuentos y entrega 
de premios del concurso 
Marcapàgines 2017.

- Miércoles 26 de abril: A 
las 18 horas, en El Trabajo, 
charla sobre la prevención de 
la violencia de género entre 
jóvenes y adolescentes. A cargo 
de Juan Lillo.

- Jueves 27 de abril: En el 
Cine de Dalt y en horario lectivo 
‘Joanot’, una divertida comedia 
basada en el autor de Tirant lo 
Blanc.

-Viernes 28 de abril: A las 
22’30 horas, en L’Habana, ciclo 
de monólogos en los pubs, 
con Diego El Notario (Alicante 
Comedy Club).

-Sábado 29 y domingo 30 
abril: Volta al terme en bici. 
Más información e inscripción 
en el CEX.  

El Nostre XIXONA. Suplement gratuït de El Nostre Ciutat
Núm. 37. Tercera època. Dipòsit legal: A 439 - 2013
Edita: MÉS CIUTAT SA. Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801. Alcoi (Alacant)
Imprimeix: SILSA. Pol. Ind. Els dos Pins, parcel·la 31-34- 03410 BIAR

DIRECTOR: Luis Peidro
COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Xesca Lloria
Col·laboracions: Carolina Ferri, Bernabeu Fotografía, Alberto Plans, Club 
Pilota Valenciana Xixona, Quique Blanquer i Natalia Morant López
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Xixona treballa per potenciar 
la seua oferta turística

L’alcadessa, Isabel López, s’ha re-
unit amb la directora general de 
Turisme de la Generalitat Valen-

ciana, Raquel Huete, per a sol·licitar 
el suport de l’executiu autonòmic amb 
l’objectiu de dur a terme tres dels pro-
jectes més ambiciosos del seu progra-
ma de govern.

En la reunió, a la qual també van as-
sistir María Núñez, regidor de Turisme, 
i Cristian Sirvent, edil de Joventut i Es-
ports, es van posar damunt de la taula 
diverses propostes orientades a pujar 
de nivell el potencial turístic de Xixona, 
millorant no solament els recursos i 
l’oferta sinó augmentant també el nom-
bre de places hoteleres per a allotja-
ments turístics.

“Estem estudiant noves fórmules, 
com els apartaments turístics, que es-
tan funcionant molt bé en municipis 
com el nostre i que ajudarien a impul-
sar àrees com el centre històric de la 
localitat”, ha explicat López, que ha 
assenyalat, a més, que la regeneració 
del casc antic a través de projectes de 
rehabilitació de les àrees més deterio-
rades i altres iniciatives destinades a la 
dinamització del comerç en la zona, 
així com a la millora de l’accessibilitat, 
és una de les seues prioritats.

Reunión con la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos
La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha mantenido 

una reunión institucional con la Asociación Nacional 
de Heladeros Artesanos (ANHCEA), para establecer 
una primera toma de contacto entre el equipo de go-
bierno y los miembros de la nueva junta directiva de 
la asociación, presidida por el jijonenco Marco Anto-
nio Miquel, y sentar las bases para futuros proyectos 
de colaboración conjunta entre ambas instituciones.

Isabel López ha destacado “la importante labor 
que realizan los heladeros como representantes de 
la localidad en todos aquellos pueblos y ciudades 
donde desarrollan su trabajo, llevando el nombre 
de Xixona y la calidad de los productos artesanos 
que producimos por todos los rincones del país”. De 
hecho, los heladeros se han convertido en los últi-
mos años en  protagonistas de una de las principales 
campañas turísticas de Xixona, a través de la cual han 
sido designados como ‘embajadores’ del municipio 
en aquellos lugares en los que se ubican sus tiendas.

La nueva directiva de la ANHCEA, formada mayori-
tariamente por jijonencos, está presidida por Marco 
Miquel, con heladería en Dénia. Los vicepresidentes 
son Mario Masiá y Félix Llinares, que tienen sus tien-
das en San Vicente del Raspeig y Valencia, respecti-
vamente. El tesorero José Francisco Pagán la tiene 
en Sant Joan d’Alacant y el secretario José María Gil 
en Petrer. En cuanto a los vocales, Enrique Coloma 
tiene su heladería en Gandía, Francisco Mira en Llí-
ria, Agustín Mira en Zafra (Badajoz), José Ramón 
Rico en Ibi, Vicente Silvestre en L’Eliana (Valencia), 
María Antonia Verdú en Fuengirola (Málaga), Óscar 
Palacio en Pedreguer y José Luis Gisbert en Alicante.

El presidente ha subrayado la importancia de que 
ANHCEA y el Ayuntamiento “trabajen de la mano para 
fortalecer el sector del helado artesano que se ela-
bora en Xixona y en el conjunto de la provincia de 
Alicante y así poder diferenciarlo de otros tipos como 
el italiano o el soft”.

Amb un centre BTT, més places hoteleres per a allotjaments turístics i millor accessibilitat al castell

En aquest sentit, l’Ajuntament de 
Xixona ha demanat la col·laboració 
de la Generalitat per a poder crear 
una senda turística que, des de l’es-
planada actual del castell, recórrega 
de manera accessible tot el recinte, a 
més de senyalitzar i protegir els vesti-
gis arqueològics. “Es tracta de posar 
en valor i conservar el nostre patrimoni 
arquitectònic acostant-ho a tothom de 
manera didàctica i fàcil”, ha assenyalat 
l’edil de Turisme, María Núñez.

Un altre dels projectes que l’Ajunta-
ment de Xixona ha traslladat a Raquel 
Huete és el de crear en el municipi el 
tercer centre BTT de la província d’Ala-
cant. Es tracta d’una iniciativa que con-
vertiria a la localitat en punt de partida i 
informació comarcal per als practicants 
de la bicicleta tot terreny en un radi de 
100 quilòmetres al voltant de Xixona.

El centre, que s’uniria als quals ja 
existeixen al Comtat i la Vall de Pop, 
comptaria amb circuits cartografiats 
i abalisats, dissenyats per a tots els 
públics, a més de servei de lloguer 
de bicicletes, àrees habilitades per al 
llavat i la reparació d’aquestes, zones 
d’aparcament, condícies, dutxes i altres 
dependències destinades a assistència 
sanitària i de primers auxilis si fóra ne-

cessari.
“Xixona està situada en un punt es-

tratègic, envoltada de senderes i espais 
naturals que ja són freqüentats pels 
ciclistes de carretera, per açò pensem 
que complim tots els requisits per a 

convertir-nos també en referent per als 
practicants de la bicicleta tot terreny”, 
assegura Cristian Sirvent.

Finalment, l’Ajuntament de Xixona ha 
sol·licitat a Raquel Huete la seua inclu-
sió en el Pla de Governança i Dinamit-

zació Turística de l’Agència Valenciana 
de Turisme amb el propòsit d’impulsar 
accions orientades a la consolidació 
d’altres projectes turístics temàtics, 
com el Nadal a Xixona o el patrimoni 
industrial i cultural, entre altres.

L’edil de Joventut i Esports Cristian Sirvent, l’alcaldessa Isabel López, la directora general de Turisme, Raquel 
Huete i la regidor de Turisme, María Núñez, en la Tourist Info de Xixona.
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Els xixonencs mostren la seua 
solidaritat amb la donació de sang
X ixona va mostrar la seua solida-

ritat amb la I Marató de donació 
de sang, que es va celebrar el 10 

de març en el Club de Convivència de la 
Tercera Edat i que va batre el rècord de 
donacions col·lectives en aquesta pobla-
ció, segons les dades del Centre de Trans-
fusió de Sang de la Comunitat Valenciana 
en Alacant.

Es van formalitzar 59 donacions de sang, 
de les 64 presentades, en un sol dia, i a 
més a més Xixona té set nous donants. Se-
gons informen, amb aquestes donacions 
es podran salvar al voltant de 180 vides, 
perquè són tres per cada donació.

Des de la regidoria de Sanitat donen les 
gràcies als voluntaris, participants, equips 
mèdics i infermers, així com a les dues 
associacions/federacions locals de festes 
de moros i cristians que han participat en 
la seua promoció, i a les quatre empreses 
patrocinadores que han aportat regals. I 
és que per participar en la donació s’en-

trava en el sorteig de diferents premis 
i els guanyadors han sigut: Juan Vicente 
Marquina amb 100 euros en reparacions 
a Talleres San Lucas; Rosa M. Feliu amb 
40 pastilles de xocolata d’Antiu Xixona; 
Ana Mª Alcover amb el lot de torrons de 
G Mira i Gracia Miralles amb 50 euros en 
compres a Hiperber Xixona.

Cal assenyalar que la tendència de do-
nacions va en augment i l’any passat va 
haver-hi xifres molt positives, ja que van 
ser 30 els nous donants. D’un total de 28 
donacions en tres ubicacions diferents: 
centre de salut, club de convivència de la 
3a edat i en l’empresa Procter & Gamble, 
es van recollir 714 donacions de sang, el 
que suposa una mitjana de 25’5 dona-
cions per dia de col·lecta.

 És de ressaltar mesos que s’han presen-
tat per donar sang més de 40 persones, 
com són febrer, abril, juliol i agost, unes 
xifres molt elevades per a les previsions 
habituals d’unes 30 donacions.

Reunió pel protocol
d’atenció sanitària 
en centres educatius

La Generalitat Valenciana ha elabo-
rat un protocol d’atenció sanitària 
en centres educatius no universitaris 
valencians, amb l’objectiu de fixar 
el procediment que han de seguir 
els centres educatius per atendre 
en horari escolar als alumnes amb 
problemes crònics de salut, així com 
l’administració de medicaments i 
l’existència de farmacioles en els 
centres escolars. Aquest protocol ja 
és d’aplicació en aquest curs en els 
centres educatius públics de la Ge-
neralitat Valenciana, com també pot 
acollir-se la resta de centres.

El document estableix la coordina-
ció entre els centres educatius i els 

centres de salut, als quals estan ads-
crits els centres docents, amb l’ob-
jectiu de prestar l’atenció sanitària 
adequada a les necessitats de cada 
centre educatiu.

REUNIÓ
Amb motiu d’aquest protocol, la 

regidora d’Educació, Mª Teresa Car-
bonell, va mantenir una reunió amb 
les direccions dels centres educatius i 
les coordinacions de centres de salut 
i infermeria, per tractar aquesta acció 
que s’ha impulsat des de les conselle-
ries d’Educació i Sanitat. 

La fotografia adjunta recull un mo-
ment d’aquesta reunió entre totes les 
parts.

Tenim el millor comerç per als 
millors clients
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DES DE LA SEUA POSADA EN MARXA EL MES DE SETEMBRE I FINS A AQUEST 28 DE FEBRER S’HAN ATÈS 106 INCIDÈNCIES

L’APP Línia Verda, principal canal 
de comunicació d’incidències

.

L’APP Línia Verda, promoguda per 
l’Ajuntament de Xixona, ja és el 
principal canal de comunicació 

d’incidència al municipi. Des de la seua 
posada en marxa el passat mes de se-
tembre i fins a aquest 28 de febrer s’han 
atès un total de 106 incidències, de les 
quals 69 ha sigut a través de l’App (un 
65,09% del total) mentre que a través 
de la finestreta de l’Ajuntament s’han 
atés 17 (16,04%) i a través del web se 
n’han canalitzat 20 (el 18,87% del total)

Dintre de les incidències ateses a 
partir de la informació rebuda via APP 
destaquen aquelles relacionades en pri-
mer lloc amb el mobiliari urbà i la via 
pública que suposen el 15,09%, segui-
des amb les vinculades a parcs i jardins 
(14,15%) i amb el medi ambient i ca-
mins amb un 12,26%.

La regidora de Participació Ciutadana 
i Agenda 21 de l’Ajuntament de Xixona, 

Elena Peirón ha destacat “la utilitat de 
l’aplicació per a la comunicació d’inci-
dències en temps real. En només 5 me-
sos s’ha convertit en el principal vehicle 
de comunicació amb l’Ajuntament de 
Xixona d’una manera còmoda i ràpida 
per a l’usuari i també per al consistori 
que rep les incidències pràcticament en 
temps real”.

SEGUIR TREBALLANT
La regidora de Més Xixona ha destacat 

que “tot i la bona acceptació, encara 
ens queda molta feina per fer. A més 
de la comunicació d’incidències l’APP 
Línia Verda és un canal d’informació 
permanentment actualitzat al servei 
del ciutadà en àmbits com la comuni-
cació de talls de trànsit, prohibicions 
d’estacionaments, actes, etc, a més d’un 
servei de notícies sobre l’actualitat del 
municipi, elements molt útils per a la 

Compromís per Xixona demana a l’equip de 
govern que pose en marxa l’aplicació ANEM

 Compromís per Xixona va realitzar un prec a l’equip de govern durant el plenari del mes de gener per a sol·li-
citar la posada en marxa de l’aplicació ANEM. Aquesta aplicació és una nova ferramenta que la Federació Valen-
ciana de Municipis i Províncies (FVMP), l’ens municipalista valencià, posa al servei dels pobles i la ciutadania, 
segons informen des de Compromís per Xixona. ANEM significa ‘Agenda de Novetats i Esdeveniments Municipals’ 
i és un nou servei de la FVMP per a tots els municipis del País Valencià, que permet difondre de manera eficaç els 
esdeveniments que s’organitzen en cada població.

Joan Arques, regidor de Compromís per Xixona, va explicar que “esta nova aplicació podria servir per a fomen-
tar i difondre el turisme i la cultura de la nostra ciutat al llarg de tot el País Valencià. Això, sens dubte, beneficia-
ria els nostres comerciants.”

Aquest servei d’APP global municipalista que posa en marxa la FVMP s’emmarca dins de la importància de 
difondre les activitats municipals. Hui en dia la ciutadania ha aprés a disposar de la informació de manera imme-
diata i clara, que amb un colp de vista es tinga la capacitat de decidir si interessa o no, la informació eficient al  
telèfon en un sols “clic”. La imatge és de la presentació, facilitada per Compromís per Xixona.

ciutadania. Seguirem treballant en les 
funcionalitats que ofereix l’aplicació 
mòbil per tenir la millor eina al servei 
dels xixonencs i les xixonenques”.

Cal recordar que l’aplicació és gratuï-
ta i que es pot baixar des de Google Play 
(per a mòbils Android) o l’app Store 
(per iPhone), o utilitzar la pàgina web 
http://www.liniaverdaxixona.es. Les 
incidències són anònimes i des de la 
regidoria animen als xixonencs i xixo-
nenques a utilitzar-les.

En primer lloc estan les relacionades 
amb el mobiliari urbà i la via pública 

que suposen el 15,09%, seguides 
amb les vinculades a parcs i jardins 

(14,15%) i amb el medi ambient i 
camins amb un 12,26%
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Ja es treballa en la VI edició del 
‘Tapeando con Turrón por Jijona’

Reunió amb el director de 
l’EPSAR en València

Dins del programa JoveAventura, es 
va celebrar una activitat que va ser tot 
un èxit, com és la Via Ferrata de Villena 
(Sierra de la Villa).

L’activitat ha comptat amb la direcció 

tècnica de CAFS Xixona, i hi ha anat de 
la mà de la regidoria de Joventut. La 
gent que va participar va gaudir molt 
amb aquesta activitat. Les fotografies 
són del facebook de CAFS Xixona.

Es va celebrar una reunió amb el director de l’EPSAR en 
València i entre les dades a destacar està que l’EDAR funciona 
24 hores al dia, no com l’enllumenat (8-12 h segons èpoques 
de l’any) o els edificis públics.

Pel que fa a l’any passat, assenyalar que la planta va con-
sumir 545.753 kwh, tenint el major consum en els mesos 
de juliol i octubre, en els quals va haver-hi més càrrega con-
taminant o més cabal. L’any 2015 es va consumir 491.220 
kwh. Per a comprovar l’efecte de la càrrega contaminant en 

el consum elèctric, indicar que l’EDAR en un mes “normal” 
quant a consum, té una ràtio de 0,9 kwh/m3 d’aigua tractada. 
El mes de juliol del 2016, mes en el va haver-hi un abocament 
que va incomplir repetidament l’autorització d’abocament, la 
ràtio va ser de 2,38 kwh/m3. Més de 2,5 vegades més la ràtio 
considerada normal. Açò és així perquè els bufadors van fun-
cionar 24 hores al dia intentant recuperar el procés.

Respecte al valor indicat per l’Ajuntament, l’EDAR ha reduït 
en 207.690 kwh el consum respecte a l’any 2007, un 27,6 %.

Al mes de maig es celebrarà una nova edició del ‘Tapeando con Turrón por Jijona’, que complirà 
la seua sexta edició. Fins al 3 d’abril està obert el termini d’inscripció per als establiments 

participants, en una edició amb moltes sorpreses
FOTO: FACEBOOK XIXONA TURISMO

Èxit de l’activitat Via Ferrata de Villena
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SEGÚN LOS DATOS DEL SERVEF, Y SUPONE CINCO INSCRITOS MÁS QUE EN ENERO DE ESTE AÑO

Un total de 520 personas 
buscaban empleo en febrero 
U n total de 520 personas de Xixo-

na buscaban empleo el pasado 
mes de febrero, según los datos 

que maneja el Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (Servef). Esta cifra 
supone un total de cinco inscritos más 
que un mes antes, que en enero de este 
año, cuando quedó en las 515 personas, 
y representa cuatro más que un año an-
tes, pues en febrero de 2016 el número 
de desempleados se situó en los 516 
demandantes.

Del total de personas inscritas en el 
Servef el mes pasado la mayoría son 
mujeres, concretamente el 53’5%, con 
278 demandantes de empleo, mientras 
que los hombres que buscan trabajo se 
situaron en febrero en los 242, que su-
ponen el 46’5%. 

Del total de desempleados, es el grupo 
de los que tienen entre 25 y 44 años de 
edad el que presentaba en febrero un 
mayor número de inscritos, concreta-
mente un total de 240, que suponen el 
46’1%, al que le sigue el segmento de 
edad de quienes tienen más de 44 años, 
que representan el 43’3% con 225 de-
mandantes de empleo, mientras que el 
10’6% de los demandantes de empleo, 
un total de 55, tenía menos de 25 años 
de edad.

De los cinco sectores en que se con-

Desempleo en 
febrero

2007............ 334
2008............ 366
2009............ 479
2010............ 496
2011............ 536
2012............ 583
2013.............624
2014............ 628
2015............ 582
2016............ 516
2017............ 520

Se formalizaron un 
total de 517 contratos a 
lo largo de un mes 

El mes pasado, en febrero, se formalizaron en Xixona un total de 517 contratos, 
según los datos que maneja el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), 
que se refieren tanto a nuevas contrataciones, bien temporales o indefinidas, como 
a aquellas temporales que han pasado a ser indefinidas. De hecho, la gran mayoría 
son temporales, puesto que representan el 96’7%, ya que lo fueron 500 contratos. 
Mientras, 16 fueron indefinidos ya inicialmente y uno pasó de temporal a indefini-
do, tal y como se recoge en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).

Del total de contratos realizados el pasado febrero, la mayoría se formalizaron 
a hombres, concretamente 363, que representan el 70’2%, mientras que las 
mujeres tuvieron el 29’8% del total de contratos, con 154.

LA MAYORÍA, EN LA INDUSTRIA
En lo que se refiere a los diferentes sectores en los que se contabiliza la ac-

tividad económica, señalar que los datos del Sepe indican que la mayoría de 
contratos se formalizaron en la industria, puesto que alcanzaron los 410 durante 
el mes de febrero. A ésta le siguió, ya con diferencia, los 83 contratos en el sector 
servicios, otro de los prioritarios en la población, mientras que en la construc-
ción se realizaron un total de 21 contrataciones. Además, se suscribieron tres 
contratos en la agricultura.

Durante el mes de enero de este año el número de contratos formalizados fue 
mayor, pues quedó en los 646, de los que 448 fueron a hombres y 198 a mujeres, 
según los datos del Servef. 

tabiliza el desempleo, fue el de los ser-
vicios el único que en febrero experi-
mentó un aumento respecto a enero, 
concretamente de 16 personas, pasan-
do a registrar 243 inscritos. Mientras, 
la agricultura se mantuvo en los nue-
ve inscritos, la industria descendió en 

ocho demandantes de empleo y quedó 
en las 235 personas, descendió en dos 
el número de personas que buscan el 
primer empleo, con 10 demandantes en 
febrero, y bajó en una persona el núme-
ro de personas que busca empleo en la 
construcción, quedando en 23. 
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Demolició d’una casa per seguretat
S’ha portat a terme la demolició d’un edifici del carrer Co-

lomers, per motius de seguretat, ja que es trobava en pèssim 
estat. Segons la informació facilitada, a finals de l’any passat 
les pluges van causar l’enfonsament parcial del carrer i va 
comportar que s’hagués de posar en marxa la demolició de 
l’immoble que es va comprovar que estava fals i havia sigut la 
causa de l’enfonsament.

La vivenda afectada estava deshabitada des de fa anys i consta 

com a propietari desconegut, per la qual cosa l’Ajuntament de 
Xixona ha hagut d’assumir l’actuació de manera subsidiària. 
La zona on es trobava la casa a demolir tenia una orografia 
complicada i estava situada junt amb unes escales, que va di-
ficultar els treballs.

Cal assenyalar que en el moment en què es va detectar l’en-
fonsament del carrer es va desallotjar provisionalment una 
altra vivenda, per motius de seguretat.

Se ha constituido el 
Consejo Municipal 
para crear el 
Museo de Xixona

Se ha constituido el Consejo Mu-
nicipal que va ser el responsable de 
desarrollar el Museo de Xixona y 
recientemente se celebró la primera 
reunión de este órgano, que preside 
la alcaldesa, Isabel López, y en el que 
están representados los grupos po-
líticos y diferentes entidades e insti-
tuciones.

El objetivo de este organismo es 
que Xixona tenga un museo que con-
tribuya a reforzar la identidad de esta 
población, incluyendo un repaso por 
su historia, tradiciones, economía, 
fiestas, cultura y patrimonio natural. 
Se estima que un museo de estas ca-
racterísticas servirá para impulsar el 
sector turístico de Xixona, una pobla-
ción que tiene numerosos aspectos 
para incidir en esta promoción.

Según la información facilitada, 
esta iniciativa está consensuada por 
todos los grupos políticos y apro-
bada por el Pleno a propuesta de la 
concejala de Cultura, Rosa Arques 
Trigueros. También se cuenta con 
Marieta Núñez Romero (concejala de 

Turismo), Elena Peiron (Més Xixo-
na), Juan Carlos Francés (PP), Javier 
Gutiérrez (Ciudadanos), Joan Arques 
Galiana (Compromís), Alexis Verdú 
(Consejo Regulador Jijona y Turrón 
de Alicante y TDC), Marco Miquel 
(Asociación Nacional de Heladeros 
ANHCEA), Sabina Alcaraz (Asociación 
Cultural El Trabajo de Jijona), Toni 
Mira (Asociación Cultural El Casino, 
Jaume Miquel y Lluís Garrigós Oltra 
(como personas de reconocida tra-
yectoria), Bernardo Garrigos Sirvent 
(cronista oficial y técnico municipal). 

Junto a ello, también se cuenta con 
representantes de la Universidad 
Miguel Hernández (Javier Moreno), 
de la Universidad de Alicante (Eva 
Valero Juan) y de la Universidad Po-
litécnica de Valencia (Carlos Millán 
Verdú) y el asesoramiento de Ángel 
Rocamora (Arquitectura Rocamora, 
especializados en el montaje de ex-
posiciones y museos como Vikingos 
del Marq y los museos de El Pinós 
y Asp), según la información facili-
tada.

La regidoria de Cultura ha organitzat un taller, impartit per Cola de Ratón, que té com a objectiu ajudar 
a la gent a organitzar i decorar una festa personalitzada i de temàtica ‘low cost’, així com a potenciar la 
creativitat a partir de materials reciclats i a tenir preparada la logística per una festa.

S’imparteix a la Casa de Cultura, en diferents sessions durant els mesos de febrer, març i abril, i les per-
sones que participen estan gaudint d’una experiència molt interessant i que, a més, té aplicació pràctica. 
El taller és una bona manera d’allargar la vida útil de molts objectes.

Taller per aprendre a decorar una festa



ZONA DE PROMOCIÓ AEX 

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Reserve sus Monas de Pascua

C/ Alacant, 11
www.cablanes.com

Tel.: 965 62 62 91
03100 XIXONA 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
¡¡ No olvides tu mona con huevo de chocolate !!
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Nova edició del taller de cuina jove amb 
col·laboracions destacades

La nova edició del taller de cuina jove, que va començar a finals de gener i es desenvolupa 
fins a l’11 de maç, està comptant amb una mitjana de 10 alumnes. Es tracta d’una iniciativa 
de la regidoria de Joventut que sempre té molt bona acollida i aquesta vegada així és també.

Segons la informació facilitada, el taller ha comptat amb col·laboracions destacades, que 
han fet que les diferents sessions siguen molt interessants.

Oratòria i dialèctica molt útil
La regidoria de Joventut de Xixona ha organitzat el taller d’oratòria i dialèctica, amb l’objectiu 

d’aprendre a parlar en públic amb facilitat, que és útil per la vida en general, a més de per l’àmbit 
acadèmic o laboral. Aquest taller ha estat molt útil per a millorar les estratègies personals per 
a cercar feina, cosa molt necessària sempre i especialment en uns moments com estos, on cal 
disposar de tot el que puga servir per a aconseguir un lloc de treball.

Teatre infantil i juvenil
Xiquets i joves participen en el taller de teatre impartit per ADA Kabiles a l’Espai Jove de la 

Societat Cultural El Trabajo. Amb vint alumnes inscrits, que tenen entre 7 i 14 anys, el taller de 
teatre es celebra fins final del mes vinent de maig i està organitzat per la regidoria de Joventut. Es 
tracta d’una activitat bona per cantar, ballar, aprendre, divertir-se, gaudir de les dinàmiques i, per 
descomptat, fer amics i divertir-se.

SERVICIOS VETERINARIOS EN XIXONA Y PROVINCIA DE ALICANTE
Sandra Llorens Cebrián

Veterinaria
Clínica: 865 641 547     Urgencias: 691 890 351

C/Alacant, 5 - XIXONA
info@baitaraveterinaria.com
www.baitaraveterinaria.com
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Compromís per Xixona 
demana l’augment de la 
intensitat de la llum als 
passos de zebra de tot el poble

C ompromís per Xixona va 
realitzar un prec a l’equip 
de govern durant el ple-

nari del més de gener, en el qual 
sol·licitava l’augment de la inten-
sitat de la llum en els passos de 
zebra. Concretament es demanava 
a l’equip de govern que instal·larà 
la mateixa intensitat de llum de 
la rotonda de l’entrada d’Alcoi 
en tots els passos de zebra de la 
ciutat.

Joan Arques, regidor de Com-
promís per Xixona, va explicar 
que “la falta d’intensitat de la llum 
en els passos de zebra és un fac-
tor de risc i, per tant, augmentar 
la intensitat en l’enllumenat pú-
blic ajudarà a reduir-lo.” Des de 

Compromís consideren que esta 
mesura és una necessitat i s’hau-
ria de dur a terme de manera 
prioritària, ja que beneficiaria 
tant els conductors com els via-
nants, faria disminuir el risc d’ac-
cidents i milloraria la seguretat en 
les nostres vies.

El prec s’uneix a la moció 
aprovada al juny del 2016, en 
què Compromís demanava que 
s’instal·laren més passos de zebra 
per a millorar la seguretat vial de 
Xixona. En este sentit, Arques ha 
subratllat que “és un tema que 
ens preocupa molt, per això es-
perem que l’Ajuntament instal·le 
els passos de zebra aprovats en la 
moció sense més dilació”.

Presentació del llibre ‘Algèria: una mirada des de les dues ribes’
‘Algèria: una mirada des de les dues ribes’ és el títol del 

llibre de Naima Benaicha Ziani que es va presentar a Xixona 
a primers de maç de la mà de l’autora i de Pep Arques. 
L’acte va estar organitzat per la regidoria de Cultura i es va 
celebrar a la Casa de Cultura. El llibre, editat per la Univer-

sitat d’Alacant, és una obra col·lectiva, amb vocació divul-
gativa, on autors de les dues ribes –professors universitaris 
o experts– presenten aspectes diversos d’Algèria, des de la 
història a la cultura, economia, turisme, educació, sistema 
polític i les llengües, entre altres.

L’Ajuntament aprova 
amb unanimitat crear 
un banc de terres a 
proposta de Més Xixona
L’Ajuntament de Xixona va aprovar al seu ple la creació d’un banc de terres adreçat 

a pal·liar el fenomen d’abandonament dels camps i així evitar la pèrdua de bagatge 
cultural que suposaria la interrupció de la transferència de coneixement a les futures 
generacions. Aquesta proposta, elaborada per la regidora de Més Xixona Mariví Sanz, 
promourà que els propietaris posen en marxa a través de terceres persones l’explo-
tació de les terres, afavorint així l’atenuació dels problemes ambientals derivats de 
l’abandonament del camp, i contribuint així al manteniment del paisatge agrari de 
Xixona.

Per a posar en marxa el banc de terres, l’Ajuntament de Xixona crearà un registre 
administratiu de caràcter públic i ubicat a l’ajuntament que estarà format per les 
parcel·les aptes per a l’explotació agrícola cedides pels seus propietaris. Per tant, el 
registre servirà per posar en contacte propietaris i persones interessades en l’explo-
tació agrícola dels terrenys que en formen part.

La regidora de Més Xixona Mariví Sanz ha explicat que “amb la creació d’aquest 
banc volem posar en valor les terres agrícoles abandonades o en previsió d’abando-
nament, i possibilitarem l’ampliació de la superfície d’explotació. A més, amb aquesta 
iniciativa volem posar fre a la pèrdua de superfície agrària útil, i evitar situacions 
d’abandonament que agreugen els problemes ambientals de Xixona”
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VAN PARTICIPAR EN UN RECITAL A BENEFICI D’ALDEAS INFANTILES, EN L’ADDA

Escolars del CP Sagrada Familia, 
en un gran projecte solidari

Xiquets i xiquetes de 3r i 4t de Primària del CP Sagrada 
Familia de Xixona van participar en la Gala Kids4Kids 
que es va celebrar el 17 de març a l’ADDA, l’auditori 

de la Diputació d’Alacant i que es va celebrar a benefici d’Al-
deas Infantiles.

La idea va partir de què si són xiquets, què millor que altres 
xiquets siguen els qui els ajuden i la companyia alacantina 
Vocemmus va posar en marxa un projecte solidari unit a 
l’educació i des del vessant musical, per la qual cosa xiquets 
i xiquetes de la província cantarien a benefici d’altres in-
fants que no tenen totes les coses de les quals ells sí que 
gaudeixen.

Aquest projecte solidari està encapçalat per la soprano 
Jovita Gómez Couto i ha resultat tota una experiència per als 
escolars que han participat, però també per als majors que 
els envolten. En total han estat al voltant de 200 d’escolars de 
la província els qui han posat veu a aquest projecte solidari.

Signat el conveni amb 
AFA Xixona i Comarca, 
que prepara activitats

Ja s’ha signat el conveni anual que la Asociación de 
enfermos de Alzheimer y otras demencias de Xixona y 
Comarca (AFA Xixona i Comarca) subscriu anualment 
amb l’Ajuntament, com també fan moltes entitats del 
municipi. Aquest tipus de conveni regula la col·la-
boració entre les entitats i el municipi, i a la firma 
d’aquest en qüestió va haver-hi representants del go-
vern municipal i de l’entitat.

ACTIVITATS D’AFA XIXONA I COMARCA
Precisament, a l’hora de parlar d’activitats, cal as-

senyalar que AFA Xixona i Comarca treballa en un ex-
tens programa i de fet per al dia 6 d’abril té previst 
anar a l’IES de la població per participar en una activi-
tat que suposa un mena d’encontre generacional. Se-
gur que resulta una acció molt interessant, tant per als 
joves estudiants com per als membres d’AFA Xixona.

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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Jóvenes jinetes de Xixona 
participan en la Liga Social 
de Doma Clásica de Alicante
Los jóvenes vecinos de Jijona, el jinete Aleix Cabezos 

Morant y las amazonas y hermanas, Nuria y Helena Gil 
Jordá, junto con sus compañeras Joana Barrio Glo-

rieux y Rocío Bernabeu Sala, del equipo Centro Hípico Nya’ 
Concept, han participado en el primer concurso de la Liga 
Social de Doma Clásica de Alicante, que tuvo lugar el pasado 
26 de febrero en las instalaciones de Caballia, en Ibi.

Nuria Gil participó en la categoría juvenil obteniendo el 
tercer puesto. Aleix Cabezos (que debutaba en este con-
curso) y Helena Gil participaron en la categoría infantil, 
quedando quinto y sexta respectivamente, resultados más 
que meritorios teniendo en cuenta que participaron en 
la categoría que les corresponde por edad a nivel fede-
rativo, si bien la liga está abierta a todas las edades y, por 
ello, compitieron contra participantes mayores que ellos, 
quedando tanto Aleix como Helena, en esta prueba, los 
mejor clasificados de los de participantes que ostentaban 
propiamente la edad de la categoría federativa. De sus 
compañeras, Joana Barrio consiguió el cuarto puesto en la 
categoría Asiento y Posición Trote, entre doce participantes 
pese a ser también su debut, y Rocío Bernabeu se alzó con 
la primera posición en la categoría Benjamín Menores.

La información y la fotografía han sido facilitadas por 
Natalia Morant López, mientras que el cartel ha sido ex-
traído del facebook de la Liga Social de Doma Clásica de 
Alicante.

El parc caní municipal del Cuernero acull, de l’1 abril al 27 de 
maig, un taller d’ensinistrament caní, que ja està complet. La regi-
doria de Sanitat tindrà en compte l’interés que hi ha al respecte i 
continuarà organitzant accions formatives en el futur.

El taller té com a objectiu que els propietaris aprenguen a edu-
car a la seua mascota amb un educador, i participen gossos socia-
bles, que no són agressius amb altres gossos ni amb les persones.

Per altra banda, la regidoria de Sanitat ha proposat als ciutadans 
participar en l’eslògan de la nova Campanya informativa de cons-
cienciació de tinença responsable d’animals de companyia que es-
tà a punt de repartir-se. La campanya inclou els apartats següents i 
està penjada al facebook ‘Actividades Xixona’:

-Registre Municipal d’Animals de Companyia (RMAC)
-Animals Potencialment Perillosos
-Presència d’animals de companyia en la via pública
-Protecció dels animals
-Denúncia ciutadana d’incompliments de la normativa
-Gossos i altres animals abandonats
-Recursos Municipals per a gossos

Quin eslogan dels següents triarieu?
1-Les seues necessitats són obligació teua
2-La seua caqueta a la teua bosseta
3-El teu gos, la teua responsabilitat
4-No m’avergonyisques, jo no puc arreplegar-la
5-Ell no pot ser més net, tu sí
6-No sigues gos i arreplega-la, ell ho faria
7-Un mal gest embruta Xixona
8-Xixona és també ta casa i en ella no la deixaries, arreplega-la
9-El gos és teu, Xixona és de tots, arreplega-la
10-ES BUSCA civisme, RECOMPENSA carrers nets i veïns contents
11-Ho agafes?
12-Deixa Xixona com t’agradaria trobar-la
13-Fes bé el teu paper, arreplega-les!
14-Que la teua mascota no deixe petjada
15-Que el teu gos presumisca d’amo
16-Per una Xixona més neta entre tots i totes
17-Per una Xixona més neta, arreplega la merdeta
18-Si estimes Xixona, comportat com una persona
19-Educa el teu gos, guanyem tots

Comença el taller d’ensinistrament 
de gossos amb l’aforament complet



ESPORTS XIXONA, març 2017 17

HOMENAJE A LOS DEPORTISTAS, CLUBES, EQUIPOS Y MONITORES LOCALES MÁS DESTACADOS DEL 2016 

Xixona celebra una Gala 
de l’Esport multitudinaria 

X ixona celebró el 24 de marzo su 
novena Gala de l’Esport, en un 
acto que tuvo lugar en el Cine de 

Dalt y al que asistieron alrededor de 300 
personas. La gran cita del deporte local 
supone cada año un reconocimiento 
no solo a los resultados obtenidos sino 
también al esfuerzo y la entrega de los 
deportistas jijonencos.

Los premios a los mejores deportis-
tas individuales fueron para el tirador 
de alta precisión David Alberto Sirvent y 
para la corredora de montaña Roser Ni-
colau. El primero hizo en 2016 su mejor 
temporada, en la que consiguió ganar el 
campeonato provincial y el territorial, 
tanto en la categoría sporter como en 
ligero, y quedó primero o segundo en 
todas las tiradas en las que participó. 

En cuanto a Roser Nicolau, subió al 
podio de la general absoluta femenina 
en todas las carreras en las que tomó 
parte. Acabó segunda el circuito Xitxarra 
Trail, que agrupa diferentes pruebas, 
destacando la victoria que consiguió en 
el Blasca Trail de Banyeres de Mariola, 
tras un exigente trazado de 25 kilóme-
tros y 1.296 metros de desnivel positivo.

El equipo infantil-juvenil de kata y 
combate del Club Karate Shotokan Ji-
jona, compuesto por Nicolás Martínez, 
Iván Artacho, Francesc Ballester y Pa-
blo Garrigós, recibió el reconocimiento 
conjunto de mejores deportistas pro-
mesas de 2016, un año en el que acu-
mularon dos medallas de oro y tres de 
bronce.

Del mismo modo, el Club Triatló Xixo-
na, fundado en el año 2015, obtuvo el 
premio al mejor club o entidad depor-
tiva, gracias a su imparable trayectoria 
a pesar de ser uno de los clubes más 
jóvenes de la localidad.

La mejor escuela deportiva munici-
pal de 2016 fue la de aeróbic, dirigida 

El Cine de Dalt acogió en la noche del 24 de marzo la fiesta del deporte local de Xixona, 
un acontecimiento que alcanza ya su novena edición y en el que se reconocen los méritos 
deportivos, la trayectoria y, sobre todo, el esfuerzo y la ilusión de los deportistas locales 

por la monitora Blanca Albert, que es 
una de las más numerosas y activas de 
Xixona. Por otra parte, Cristian García, 
monitor de fútbol, natación y aquagym, 
además de entrenador del Xixona Es-
portiu, fue reconocido como el mejor 
monitor deportivo.

La IX Gala de l’Esport tuvo momentos 
muy emotivos, especialmente cuando 
se entregó al ex futbolista Enrique Gar-
cía Ros el premio a la mejor trayectoria 
deportiva. Ros jugó durante más de 20 

años en el Xixona CF y en otros equipos 
de la localidad, y ha sido uno de los ju-
gadores más destacados que ha dado el 
fútbol jijonenco. Tras colgar las botas, 
fue concejal de Deportes.

También emotivo fue el reconoci-
miento a los integrantes del equipo AJX 
Casino que hace 25 años consiguieron 
el subcampeonato de España de futbol 
sala infantil.

La Gala, presentada por Ainhoa López, 
estuvo amenizada por las actuaciones 

de las alumnas y alumnos de los cursos 
de baile del colectivo ADA Kabiles. 

Tanto la alcaldesa de Xixona, Isabel 
López, como el edil de Deportes, Cris-
tian Sirvent, coincidieron en destacar el 
altísimo nivel deportivo que Xixona ha 
alcanzado en los últimos años, además 
de agradecer la implicación y el com-
promiso de todos a la hora de organizar 
y participar en las diferentes citas de-
portivas que se impulsan en la localidad 
a lo largo del año.

Ambos insistieron, igualmente, en 
la importancia de la practica depor-
tiva para la salud y el bienestar de las 
personas, más allá de los éxitos que se 
puedan lograr y animaron al público 
asistente a seguir practicando deporte. 

Junto a ello, el concejal Cristian Sir-
vent, además, se comprometió a seguir 
trabajando para que “Xixona tenga las 
mejores instalaciones deportivas posi-
bles para continuar creciendo en este 
ámbito”.  

En la imagen, una vista general de la Gala de l’Esport celebrada en Xixona. 

Francesc Ballester, Pablo Garrigós, Iván Artacho y Nicolás Martínez, premio a los mejores deportistas promesa. Enrique García Ros, tras recibir el premio a la mejor trayectoria deportiva.
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El Club Pilota Valenciana Xixona 
debuta en primera divisió de Llargues
A rranca la temporada de pilota valenciana i l’equip xixonenc competirà 

per primera vegada en la seua història en primera divisió de la moda-
litat de Llargues.

Després d’una temporada quasi immillorable, que van tancar sent subcam-
pions, els xixonencs es van estrenar en la màxima categoria el passat 19 de 
febrer guanyant a casa 10-9 contra Petrer, en un joc llarg i emocionant.

No va haver-hi la mateixa sort a l’encontre següent, contra El Campello, 
però els xixonencs es van recuperar a la jornada posterior, de nou a casa, 
guanyant a Mutxamel 10-0. La quarta jornada, contra La Vila, també va ser 
de victòria per a Xixona (7-10). Contra Benidorm, líder de la competició, les 
coses es van complicar, però un meritori 7-10 va permetre als esportistes 
locals sumar, almenys, un punt en la classificació i aconseguir la 4a posició 
en lliga.

En qualsevol cas, per als esportistes del Club Pilota Valenciana Xixona, el 
més important és “competir i gaudir en la màxima categoria, amb campions 
d’Europa i del món als equips”.

Volar amb seguretat
El diumenge 12 de febrer, al gimnàs de 

l’IES Xixona, es va portar a terme la Jorna-
da de Plegat de Paracaigudes, de la mà del 
xixonenc Alberto Plans. L’objectiu de la jor-
nada era garantir la seguretat del paracaigu-
des d’emergència, un element d’importància 
vital en la pràctica del parapent.

Plans, després de la instrucció, va exercir 
de supervisor dels participants. A l’activitat 
van acudir pilots procedents de diversos 
llocs de la Comunitat Valenciana. “Per segu-
retat, esta tasca es porta a terme, com a mí-
nim, una vegada a l’any”, explica Plans. La 
necessitat de realitzar-la és evident “es trac-
ta del paracaigudes d’emergència, del qual 
es disposa en cas de perdre la configuració 
de la vela principal –és a dir, el parapent– i 
es llançaria per a salvar la vida del pilot”.

El plegat es porta a terme, principalment, 
per tal d’eliminar l’electricitat estàtica que 
genera el propi fregament del teixit. “També 
es comproven els distints elements del sis-
tema, per assegurar que, en cas de neces-
sitar-lo, es troba tot en perfecte estat per a 
complir la seua funció”.

A la fi de l’activitat, els participants van 
acudir a un dinar on Plans va fer entrega 
d’un obsequi promocional de la “marca 
Xixona” de l’oficina de Turisme de la lo-
calitat.

A més, Plans va voler mostrar el seu 
agraïment “a la direcció de l’institut per la 
concessió de les instal·lacions, en especial 
a Antonio Ibáñez, així com a la Regidoria 
d’Esports, per mediació de Norberto Pas-
cual, per la gestió perquè fóra possible”.

El dissabte 18 de març es va celebrar 
la tercera edició del Torneig de Tennis 
de Sant Josep, organitzat pel C.D. Tro-
tamundos, en col·laboració amb la Re-
gidoria d’Esports, Manolo Joyeros i Tot 
en línia.Per un preu de 12 euros els 
tennistes locals van poder participar en 
una competició que va destacar pel bon 
ambient i el gran nivell dels participants 
en una jornada en què, a més, l’oratge va 
acompanyar.

Les partides van ser molt igualades i 
la competència dura. A les 8 del matí es 
començava. Obrien Jorge i Andrés a la 
Pista 1 i Roberto i Charly a la Pista 2. Cap 
a les 13.30 es feia una pausa per a dinar 
i recuperar forces i a les 16 hores de nou 
en marxa. A les 18.45 es jugava la final. 
Mateix partit que a les 8 del matí, distint 
resultat. Andrés va imposar-se contra 
Jorge, que va haver de conformar-se 
amb el subcampionat. Per darrere, Ro-

Andrés i Jorge 
guanyen el 
III Torneig de Tennis 
de Sant Josep

JORNADA DE PLEGAT DE PARACAIGUDES PER A AFICIONATS AL PARAPENT

CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL 

1 CPV Benidorm 14
2 CPV Sella  13
3 CPV Parcent 9
4 CPV Xixona 9
5 CPV El Campello 4
6 CPV Petrer 4
7 CPV Mutxamel 3
8 CPV La Vila 1
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El Club d’Escacs 
imparteix un 
curs gratuït per a 
xiquets i adults

Com aquests darrers mesos, el Club d’Escacs Xixona segueix 
impartint classes obertes a alumnes de totes les edats que esti-
guen interessats a iniciar-se i millorar la seua tècnica en aquest 
esport.

El curs, que està patrocinat per la Regidoria d’Esports, es 
portarà a terme cada divendres fins al mes de maig en horari de 
18:30 a 19:45 hores i és completament gratuït.

Reformes a l’Skate Park i al rocòdrom 
Boulder del carrer Ricard Ayela

L es obres de reforma i reparació l’skate park i el rocòdrom ja han donat fi, després que la Regidoria 
d’Esports haguera d’intervenir per assegurar l’ús correcte i segur de les instal·lacions esportives 
urbanes. Ambdós espais havien sigut objecte de desperfectes importants, a causa del vandalisme.

Pel que fa a l’skate park, l’obra ha estat realitzada per dues empreses locals, una de metall i altra de 
fusta, mentre que al rocòdrom tipus boulder ha sigut una empresa especialitzada qui ha reposat les peces 
que s’havien furtat i trencat. També s’ha actuat al paviment del sòl que esmorteix les caigudes.

Segons el regidor d’Esports, Cristian Sirvent, “malgrat la mala actitud d’aquells que no estimen Xixona, 

ni l’esport, ni les demandes dels joves, continuarem donant respostes contundents al vandalisme”. Sirvent 
va expressar també la necessitat de la col·laboració ciutadana i va confirmar que hi haurà “més i millors 
instal·lacions per als joves, com ara una àrea Street Workout o parc de calistènia per a fomentar la gim-
nàstica a l’aire lliure”.

Per altra banda, també s’han renovat els focus del camp de futbol i les pistes del poliesportiu, que 
s’havien fos, i ja estan de nou en funcionament. “El manteniment i la millora constant de les instal·lacions 
esportives municipals sempre ha sigut una de les nostres prioritats”, va afirmar Sirvent.

15 esportistes i 7 clubs esportius reben 
subvencions per a la temporada 2016/2017

Com cada any, la Regidoria d’Esports ha fet públic el llistat d’es-
portistes i entitats xixonenques que podran beneficiar-se de les 
ajudes que s’ofereixen des de l’any 2008 “amb l’objectiu de fomen-
tar la pràctica esportiva reglada oficialment i ajudar a sufragar les 
despeses d’esportistes i entitats derivades de la seua participació en 
les diverses competicions”.

En la reunió del Consell Municipal d’Esports del 15 de novembre 
del 2016 es va aprovar la concessió de 45.000 € en subvencions 
als clubs, entitats esportives i esportistes individuals de la ciutat de 
Xixona per a la temporada 2016/2017. En total, rebran l’ajuda 15 
esportistes i 7 clubs o entitats esportives.

Segons les bases de la convocatòria, d’aquests 45.000 €, un total 
de 36.000 € es reparteixen entre els clubs i entitats esportives, 
mentre que els 9.000 € restants són per als esportistes indivi-
duals. En qualsevol cas, l’import de la subvenció mai pot superar el 
66,67% del pressupost anual de despeses, que prèviament presen-
ten els sol·licitants de l’ajuda.

Els criteris que se segueixen per a determinar la quantitat de l’aju-

da tenen a vore amb el nombre de llicències esportives, la categoria 
o divisió en què es competeix, el nombre i distància de desplaça-
ments i d’esportistes desplaçats, el nombre d’equips per categories, 
l’organització de proves esportives a diferents nivells territorials 
o els resultats de les competicions de la temporada anterior, per 
exemple.

SUBVENCIONS INDIVIDUALS
Van solicitar l’ajuda 15 esportistes xixonencs, 6 més que l’any 

passat. La distribució és la següent:
• Julián Cabezos Morant (Tennis) ....................... 711,02 €
• José Tomas Pérez Medina (Rallye) ................... 561,33 €
• Alejandro Lario Pla (Escacs) ...........................  486,49 €
• Jose María Lario Cortés (Escacs).......................336,80 €

• Alberto Jesús Plans Domingo (Parapent) .......... 729,73 €
• Alonso Fernández Mira (Escacs) ...................... 785,86 €
• José Vicente Camarasa Ramos (Escacs)............ 636,17 €
• Francisco Javier García Tejero (Pesca)  ...........  636,17 €

• Ignacio Ferri Picó (Trial) ................................  636,17 € 
• Iván Candela Calatayud (BTT)  ......................... 486,49 €
• Basilio Cano Castillo (Rallye) ........................... 636,17 €
• Borja Lillo Alonso (Motociclisme) .................... 617,46 €
• Antonio Vázquez Cano (Escacs) ........................ 561,33 €
• Rafael Vidal Mira (Escacs)................................336,80 €
• Lydia Hernández Domenech (Natació)..............842,00 €

SUBVENCIONS ALS CLUBS
En total van ser 7, una més que l’any passat. La distribució és la 

següent:
• Club de Karate Shotokan Xixona .................... 9.237,35 €
• Club Ciclista Xixona.......................................2.738, 53 €
• Club Pilota Valenciana Xixona........................1.166,73 €
• Xixona Esportiu C.F......................................10.015,34 €
• Club de Caza con Arco “Arc Xixona”  ............. 4.818,36 €
• Club Suricato Tiro Olímpico .......................... 5.430,38 €
• Club Triatló Xixona.......................................  2.593,31 €

PARA PUBLICIDAD
EN ESTE PERIÓDICO

LLAMAR
A LOS TELÉFONOS

637 778 978

966 360 101

673 778 900
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