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Premis per alumnes del 
cicle formatiu de Pastisseria

Amb els bombons presentats a un certamen amb 29 participants 
de diferents punts de la Comunitat Valenciana

Curs d’agricultura ecològica 
prèvia a les parcel·les

Ha estat organitzat per l’Ajuntament abans de facilitar els Horts 
Urbans Ecològics, amb 16 parcel·les

65 persones en la 
Marxa Familiar al 
Barranc de Salines

Un total de 65 persones van participar en la Marxa Familiar al Barranc de Salines, 
una activitat organitzada pel CEX i la regidoria d’Esports. Xiquets i adults van poder 
gaudir d’aquest paratge extraordinari que es pot trobar al terme de Xixona. Aquest 
recorregut forma part del sender que va de Xixona a Montnegre i que ha estat mi-
llorat recentment per l’administració municipal.

Carnestoltes amb música, 
passacarrer i concursos

L’atur baixa 
per segon mes 
consecutiu i 
queda en 
571 inscrits

Marc Picó, 
campió de la 
Copa Federació 
de Tir amb Arc

Tot a punt per 
a la tercera 
edició de la 
‘Ruta de la 
Tapa-Tapeando 
con turrón’

L’Ajuntament de Xixona ha presentat als veïns l’Estudi d’Ordenació Viaria del 
barri Sagrada Família, que té com a objectiu ampliar les voreres, augmentar la 
peatonalització i restar tràfic rodat, en definitiva una millora de la zona. L’admi-
nistració municipal vol facilitar la participació ciutadana i per això, a més d’aquest 
acte al qual van acudir una trentena de xixonencs, l’estudi estarà en exposició 

pública, s’han repartit enquestes per conéixer l’opinió i es podrà consultar a la 
web municipal.

Amb tot açò, el que vol l’Ajuntament és conéixer l’opinió dels veïns en temes de 
mobilitat, accessibilitat i aparcament, ja que consideren que les aportacions ciuta-
danes són molt importants.

Xixona ha viscut un Carnestoltes d’allò més 
divertit, amb protagonisme de la música, 
passacarrer, els concursos i, com no podia 

ser d’altra manera, amb el colorit de les dis-
fresses. Molta participació de totes les edats 
i bon ambient.

Abril 2014
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Participació per millorar 
el barri Sagrada Família
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AUTOBUSES 

☎ 96 552 05 62

SANT JOAN
LUNES A VIERNES 

 Salidas desde Xixona: 07’30*/ 10’00 

(a las 9’30 sale de Torremanzanas)/ 

13’05/ 16’00/ 18’00/ 19’45*. 

 Llegadas a Sant Joan: 8’00/ 10’30/ 

13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’15.

 Salidas desde Sant Joan: 8’40*/ 

10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’45*.

  Llegadas a Xixona: 9’10/ 11’10/ 

14’05/ 17’00/ 19’00/ 21’15 (llega a 

las 21’45 a Torremanzanas).

 * Tienen inicio y finalización en el 

Hotel Hesperia. 

 

XIXONA-TORREMANZANAS EN  

ÉPOCA LECTIVA

LUNES Y MARTES

 Salida de Xixona: 14’50

 Salida de Torremanzanas: 15’30

MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES

 Salida de Xixona: 14’00

 Salida de Torremanzanas: 14’40

SÁBADOS 

 Salidas desde Xixona: 7’00 (a las 

6’40 desde Torremanzanas), 16’30. 

 Llegadas a Sant Joan: 7’30/ 17’00.

 Salidas de Sant Joan: 16’00/ 19’00.

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

ga a las 20’00 a Torremanzanas). 

DOMINGOS Y FESTIVOS

 Salidas de Xixona: 9’15/ 13’30/ 

20’30.

 Llegadas a Sant Joan: 9’45/ 14’00/ 

21’00.

 Salidas de Sant Joan: 8’45/ 13’00/ 

20’00.

 Llegadas a Xixona: 9’15/ 13’30/ 

20’30.

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

SERVICIO ESTUDIANTES 
LUNES A VIERNES 

(según calendario lectivo)

DIRECCIÓN ALICANTE

 7’00 Xixona (barrio Través, Bar 

Monterrey, Barrio Sagrada Familia)/ 

7’25 IES Leonardo Da Vinci-IES Vir-

gen del Remedio/ 7’30 Universidad 

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

IES Balmis/ 7’50 IES Pla/ 7’58 IES 

Mare Nostrum. 

DIRECCIÓN XIXONA

 15’00 IES Mare Nostrum/ 15’10 

IES Pla/ 15’13 IES Balmis/ 15’20 

IES Leonardo Da Vinci-IES Virgen 

del Remedio/ 15’25 IES Canastell/ 

15’30 Universidad de Alicante (Ta-

natorio)/ 16’00 Xixona.

TAXIS
■ JORGE (24 horas). 647 68 43 36.

■ JUAN FRANCISCO SOLER.

 649 23 01 16.

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

Correos
C/Alacant, 3

Tlf: 96 561 20 31

Horario laborables: 08’30 a 14’30 

Sábados: 09’30 a 13’00

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39

Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

SUMA
C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 561 03 00

Horario: Martes y 1º/3º miércoles de cada 

mes. 09’30 a 13’30.

Secretaría Ayuntamiento
Av. Constitució, 6

Tlf: 96 561 03 00

Horario: 09’00 a 14’00.

Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local

C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 561 03 00. Ext. 324

Agencia de Fomento de
Iniciativas Comerciales

C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 561 03 00. Ext. 324

Horario: Lunes a viernes de 09 a 10 y de 

10’30 a 14’30. Se recomienda solicitar 

cita.  

Archivo Municipal
Pça. del Convent, 1-3

Tlf: 96 561 05 00

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 9’30 a 

14’40. Martes y jueves, cita previa. 

Área de Cultura
C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 562 60 54

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

Cementerio municipal
Tlf: 96 561 20 33

Horario: Lunes a jueves, 9 a 14 y 16 a 18. 

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

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

Ecoparque municipal
Paratge de Moratell s/n

Tlf: 96 561 10 64

Horario: Miércoles, de 09 a 13 horas. Jueves 

y viernes de 7 a 14 h. 

Oficina Municipal 
de Información Juvenil

C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 561 03 00

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

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

Jove de la Sociedad Cultural El Trabajo.  

Servicios Sociales
C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 561 22 93 / 96 561 03 00 

Ext. 315

Horario: Lunes y jueves y petición de citas de 

10’30 a 13’30. 

MUSEOS
Museo del Turrón
 Polígono Industrial Ciutat del To-

rró. Sector 10, 2.

 Tlf: 96 561 02 25

Del 28 de abril al 1 de mayo  Cortes Valencianas, 4
Del 2 de mayo al 8 de mayo  Constitución, 10
Del 9 de mayo al 15 de mayo  Cortes Valencianas, 4
Del 16 de mayo al 22 de mayo  Constitución, 10
Del 23 de mayo al 29 de mayo  Cortes Valencianas, 4 
Del 30 de mayo al 5 de junio  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

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

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

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

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

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

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

TELÉFONOS
ÚTILES

FARMACIAS DE GUARDIA

AGENDA
SOCIEDAD

- Viernes 2 y Sábado 3 de 
mayo: Volta al terme en bici. 
Información e inscripciones en 
el CEX. 

- Viernes 2: Proyección de la 
película ‘Blade Runner’ de Ridley 
Scott. En el Cine de Dalt a las 20 
horas, dentro del Cicle de cinema 
jove de ciència ficció. 

- Sábado 3 de mayo: 
Concierto de guitarra a cargo 
de los alumnos del II Máster en 
interpretació de guitarra clásica 
de Alicante. A las 20 horas en El 
Teatret.

- Domingo 4 de mayo: 
Passejada per Xixona ‘Anècdotes 
i contaralles’. A las 11’30 horas 
desde el Ayuntamiento.

- Del 5 de mayo al 1 de 
junio: III Tapeando con turrón 
por Xixona.

- Martes 6 de mayo: Dentro 
del ciclo de conferencias Cuidem 
la salut, charla sobre artritis 
reumatoide a cargo de Juan 
Miguel López Gómez. En El 
Trabajo a las 19’30 horas.

- Del 9 al 23 de mayo: En 
la Casa de Cultura, de 17 a 21 
horas, exposición con diseños e 
ilustraciones de Sabina Alcaraz, 
dentro del ciclo de exposiciones  
‘Joves creadors xixonencs’.

- Viernes 9 de mayo: En el 
Cine de Dalt, a las 20 horas, 
proyección de ‘2001 Odisea en el 
espacio’, de Stanley Kubrick.

- Sábado 10 de mayo: En el 
Cine de Dalt a las 20’30 horas, 
concierto a cargo de la Orquesta 
de pulso y púa Joventuts musicals 
de Xixona.

- Domingo 11 de mayo: 
V Ral·li fotogràfic de Xixona. 
Información e inscripciones en 
las oficinas de Cultura y Joventut 
(Alcoi,12).

- Jueves 15 y viernes 16 de 
mayo: Teatro ‘Contes a escena: 
Wangari’, a las 19 horas en la 
Biblioteca Pública Municipal. 
Teatro dirigido por Merxe Ferri 
Carbonell. Entrada limitada al 
aforo del local y las invitaciones 
se recogen en la Biblioteca 
Fernando Galiana.

- Viernes 16 de mayo: 
Concierto de San Pascual, a las 
20’30 horas en el Cine de Dalt.

- Sábado 17 de mayo: A las 19 
horas en El Teatret presentación 
del libro ‘Cuaderno Helan’.

- Sábado 17 de mayo: A las 
20’30 horas en el Cine de Dalt, 
‘Tránsito’, danza y flamenco con 
la compañía de José Soriano.
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Director: Ramón Climent. Gerente: Josele Cerdá
COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: Xesca Lloria 
Imprime: SILSA. Pol. Ind. Els dos Pins, parcela 31-34- 03410 BIAR
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Fotos: Cristian Sirvent, Club Ciclista Xixona, Centre Excursionista Xixona, 
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QUEDÓ EN LAS 571 PERSONAS BUSCANDO EMPLEO, QUE SON 57 MENOS QUE UN MES ANTES

El paro da un respiro y vive en 
marzo la segunda bajada seguida
E l paro registró en Xixona, en el 

mes de marzo, el segundo des-
censo consecutivo y se ha situado 

en las 571 personas inscritas, según los 
datos que maneja el Servef. El descenso 
del mes de marzo respecto a febrero ha 
sido en 57 personas, lo que supone una 
bajada del 9’08%, puesto que un mes 
antes se había situado en las 628 perso-
nas inscritas.

A la hora de valorar el paro y realizar 
comparativas es importante hacerlo 
sobre el mes anterior, así como so-
bre el mismo mes de años anteriores, 
puesto que de esa manera se observa 
el comportamiento en función de unos 
mismos parámetros, como pueden 
ser contratación de trabajadores por 
campañas puntuales, que en el caso de 
Xixona pueden ser el turrón o el hela-
do, en función de la estación en que nos 
encontremos. Así, el paro registrado en 
marzo de este año es un 7% inferior al 
del mismo mes del año pasado, puesto 
que en marzo de 2013 se contabiliza-
ban 614 personas buscando empleo en 
Xixona. También en ese momento se 
dio un descenso respecto a febrero de 
2013, que fue de 10 personas.

Aunque todo descenso es positivo, 
la cifra de este mes pasado aún queda 
lejos de las que se contabilizaban hace 
unos años, puesto que en 2006 había 
316 parados, antes de que empezara la 
crisis. Con estos números en la mano, 
lo que queda claro es que ahora hay un 
80’70% más de personas buscando tra-
bajo que hace ocho años.

15’10% DE LA POBLACIÓN ACTIVA
La tasa de paro quedó fijada en el mes 

de marzo en el 15’10%, tomando como 
referencia una población activa situada 
en las 3.781 personas, que son las inte-
gradas en el mercado laboral. Hay que 
tener en cuenta que esta población acti-
va existente en Xixona supone el 60% de 
quienes tienen edad para integrarse en 
dicho mercado laboral, a partir de los 
16 años, puesto que hay 6.302 personas 
que superan esa edad.

Hay que señalar que si bien el por-
centaje se mantiene desde hace años, 
están disminuyendo tanto la cifra de 
ciudadanos mayores de 16 años como 
la población activa.

 

Industria y Servicios copan el 86% 
de la demanda de empleo en Xixona

De las 571 personas que demandaban empleo en 
el mes de marzo en Xixona cabe señalar que 280 son 
mujeres, lo que representa el 49%, mientras que los 
291 restantes son hombres, que alcanzan el 51%. 

Además, hay que destacar que dos sectores priori-
tarios en la economía de Xixona, como son la indus-
tria y los servicios, copan en 86% de la demanda de 
empleo en la población. Los otros ámbitos en que se 
contabiliza el paro son la agricultura, la construc-
ción y el grupo que el Servef denomina ‘sin actividad 
económica’, que son aquellos que buscan el primer 
empleo.

El paro registrado en Xixona el mes pasado supone 
el 0’26% del total de desempleo en la provincia de 
Alicante, en la que se alcanzaron 215.418 personas 
desempleadas, mientras que implica el 0’012% del to-
tal nacional, registrándose en marzo hasta 4.795.866 
personas inscritas, tras darse un descenso.

2006....................................... 316

2007....................................... 318

2008....................................... 349

2009....................................... 474
 
2010....................................... 466

2011....................................... 532
 
2012....................................... 580

2013....................................... 614

2014....................................... 571

COMPARATIVA 
MES DE MARZO

DEMANDANTES
POR ACTIVIDAD

AGRICULTURA 12 (2’1%)
INDUSTRIA 249 (43’6%)
CONSTRUCCIÓN 47  (8’2%)
SERVICIOS 242 (42’4%)
PRIMER EMPLEO 21  (3’7%)

TOTAL DESEMPLEO 571

MUJERES 280 (49%)

HOMBRES 291 (51%)

PARO EN XIXONA
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ES LA TERCERA EDICIÓN DE UNA EXITOSA INICIATIVA, PARTICIPAN HASTA 25 ESTABLECIMIENTOS Y HAY VARIOS PREMIOS

Xixona se prepara para la Ruta 
de la Tapa-Tapeando con turrón
P or tercer año consecutivo Xixo-

na vive su Ruta de la tapa-Ta-
peando con turrón por Jijona 

que tendrá lugar entre el 5 de mayo y 
el 1 de junio. Se trata de una iniciativa 
acogida con gran éxito en las anteriores 
ediciones y también se espera para la 
actual, atrayendo no sólo a vecinos de 
la población, sino también a visitantes 
que acuden a deleitar a sus paladares 
con todo lo que ofrecen los estableci-
mientos en esta Ruta.

Como se apuntaba, se trata de la ter-
cera edición, convocada por las con-
cejalías de Turismo y de Promoción y 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Jijona junto con la Asociación de Em-
presarios, Comerciantes y Profesionales 
de Xixona (AEX), con la colaboración 
de los hosteleros de Jijona y diversos 
patrocinadores. Se ofrecerá tapa y cer-
veza o copa de vino con un precio de 2 
euros.  Los establecimientos ofrecerán 
un mínimo de tres tapas y una de ellas 
será elaborada con turrón.

PREMIOS OTORGADOS A LOS 
ESTABLECIMIENTOS

Se valorará por los clientes el esta-
blecimiento con la mejor tapa, la me-
jor tapa con turrón y la tapa con mejor 
presentación. La tapa más votada en su 
categoría será la ganadora.

Se establecen diferentes premios, co-
mo son el Premio a la mejor tapa con 
Turrón: El hostelero que reciba mayor 
número de votaciones por la mejor tapa 
elaborada con Turrón, será premiado 
con 500 euros otorgados por el Con-
sejo Regulador IGP Jijona y Turrón de 
Alicante.

En esta ruta también se establece el 
Premio a la mejor tapa, y en él el hoste-
lero que reciba mayor número de vota-
ciones por la mejor tapa será premiado 
con 400 euros otorgados por Turrones 
Picó S.A.

Junto a ellos, también se fija el Premio 
a la tapa con mejor presentación y el 
hostelero que obtenga mayor número 
de votos por la tapa con mejor presen-
tación, será premiado con 300 euros 
otorgados por Almendra y Miel S.A.

REQUISITOS DEL CLIENTE
Los clientes también cuentan con 

unos premios y para entrar en el sor-
teo deberán rellenar el TAPEANDO 
con turrón POR JIJONA con los cuños 
requeridos de los diferentes estableci-
mientos participantes. Además, deberán 
proceder a votar la mejor tapa, la mejor 
tapa con turrón y la tapa con mejor pre-
sentación.

Una vez completados los cuños re-
queridos, el participante deberá refle-
jar sus datos personales y entregarlo 
del 5 de mayo al 1 de junio, ambos 
incluidos, en cualquiera de los esta-
blecimientos adheridos a TAPEANDO 
con turrón POR JIJONA, a la espera del 
sorteo público.

Jijona Turismo ofrecerá a los 5 prime-

Entrega de premios de la Ruta del año pasado y tres tapas ganadoras en la pasada edición: secreto ibérico (con turrón), morenito y torreblai.

ros clientes que entreguen en la Tourist 
Info (c/ Alcoi, 34-40) el TAPEANDO 
con turrón POR JIJONA con todos los 
sellos de los establecimientos partici-
pantes, un premio directo valorado en 
20 euros para consumir en cualquiera 
de los locales reseñados. 

PATROCINADORES  Y PREMIOS 
OTORGADOS AL CLIENTE

Los premios que se sortearán y sus 
patrocinadores se detallan a continua-
ción:

- Noche de hotel con desayuno, para 
dos personas, en el Hotel Jijona.

- Noche de hotel con desayuno, para 
dos personas, en el Hotel Jijona.

- Noche de hotel con desayuno, para 
dos personas, en el Hotel Jijona.

- Comida para cuatro personas (ta-
pas, paella a elegir, postre, café y be-
bida), en el restaurante El Barranquet 
2.0.

- Comida o cena valorada en 30 euros 
para dos personas, en Xauxa Cervese-
ria.

- Cena romántica para dos personas, 
en el restaurante L’entrepà.

- Un jamón de bodega, 12 meses de cu-
ración, a cargo de Cerveseria La Solana.

- Cena romántica para dos personas, 
en el Mesón Don Gato.

- Paella de arroz a banda para llevar, 
para dos personas, a cargo del Mesón 
Don Gato.

- 3 botellas de vino (Tinto Pergamino 
Reserva, Rosado Inurrieta, Blanco Bi-
tácora), a cargo de el Restaurante Ca 
Quicorro.

- Cena para dos personas (tabla ta-
pas Racó de la Paquita, 2 montaditos 
y café), en el Restaurante El Racó de la 
Paquita.

- Comida o cena valorada en 20 eu-
ros, en el bar Esport i Cuina.

- Cena para dos personas en el Pub 
Alhucema.

- Noche de fiesta con 12 cubatas, para 
dos personas, en el pub Coco-Lima.

- Almuerzo completo para dos perso-
nas valorado en 20 euros, en Bar Cafe-
tería Oro Negro.

- Tarta a elegir los sabores que tienen 
en el católogo para 10 ó 12 personas, 
con valor de 20 euros, a cargo de Ca 
Blanes.

- Desayuno completo para dos perso-
nas, en Helados Ca Geno.

- Tarta helada familiar, a cargo de HD 
La Gelateria.

SORTEO, RECUENTO Y ENTREGA
Con carácter público y con la presen-

cia del concejal de Turismo o funcio-
nario en quien delegue, la concejala de 
Promoción y Desarrollo Local o funcio-
nario en quien delegue, un miembro 
representante de la Junta Directiva de 
AEX, y la técnica de Turismo, se lleva-
rá a cabo un sorteo para cada tipo de 
premio.

A tal fin se extraerán al azar de la urna 
un total de papeletas igual al número 
de premios de forma que, con el orden 
que resulte desde la primera hasta la 
última extracción, se conformen los 
premios.

Con carácter público el sorteo y el 
recuento de votos se realizará el 5 de 
junio de 2014 en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Jijona a las 11 horas. 
Posteriormente se les comunicará el 
resultado del sorteo y del recuento de 
votos a las personas premiadas, para 
hacerles entrega del premio.

El 10 de junio de 2014 se realizará la 
entrega de premios a las 13 horas en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Jijona.

La persona que resulte premiada se 
personará en el lugar y fecha indicados 

para la recogida del premio, presentan-
do el Documento Nacional de Identi-
dad o cualquier otro documento que 
le acredite.

ORGANIZAR, PATROCINAR Y 
COLABORAR

Como se apuntaba, esta Ruta de la ta-
pa está organizada por el Ayuntamiento 
de Jijona y AEX (Asociación de Empre-
sarios, Comerciantes y Profesionales de 
Xixona).Como patrocinadores figuran 
el Consejo Regulador IGP Jijona y Tu-
rrón de Alicante, Turrones Picó SA, Al-
mendra y Miel SA.

Por otra parte, señalar que co-
mo colaboradores están C.A. Ber-
lubia, Bodega Ca Llesca, Miquel’s 
Lecheros,  Ant iu Xixona,  Turrón 
25, Turrones Escoda, Hotel Ji jo-
na, Restaurante El Barranquet 2.0, 
Restaurante Bocatería L’Entrepà, 
Cerveceria La Solana, Ca Blanes, 
Mesón Don Gato, Restaurante El 
Quicorro, Restaurante Racó de la 
Paquita, Bar Esport i  Cuina, Pub 
Alhucema, Bar Cafetería Oro Ne-
gro, Helados Dovian La Gelateria, 
Xauxa Cerveseria, Helados Ca Geno 
y Pub Coco -Lima.

RUTA DE LA TAPA
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ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES Y TAPAS
La Pergoleta: C/ Alicante, 18 / 965612654
1. Transparencia de ensalada especial / 2. Canelón de crep relleno de pollo al 

turrón / 3. Bola de risotto rellena de salsa ragú.

Helados Ca Geno: Avda. Constitución, 11 / 965610668
1. Turrón de Alicante. Postre de Helado. / 2. Turrón de Jijona / 3. K. Bueno

Cervecería La Solana: Avda. Constitución, 45 / 625849977
1. Pollo al aroma de Cannabis / 2. Alcachofas con jamón ibérico / 3. Pulpo con 

turrón

Cervecería El Hermano: C/ Josep Hernández Mira, 1 / 965613054
1. Pulguita de solomillo al turrón / 2. Pimiento piquillo relleno de carne / 3. 

Pichis de merluza

Racó de la Paquita: Urbanización Segorb, 3, local 8 / 659294268
1. Carrillada de cerdo al whisky con boletus y turrón picado / 2. Atún con salsa 

de turrón / 3. Champiñón relleno con huevo de codorniz

Cerveseria Xauxa: C/ Barcelona, 6 / 965612353
1. TRADICIÓ: calamares a la romana sobre pan de semillas al ajo y perejil / 2. 

HARMONIA: Borumballa de jamón con pimientitos sobre pan mojado con tomate 
/ 3. PLAER: presa de cerdo ibérico a la crema de turrón

Pub Alhucema: Avda. Constitución, 31 / 965610883
1. Mini hamburguesa con salsa de turrón / 2. Pincho Alhucema / 3. Tosta Griega

Peter Love Cervecería: C/ Josep Maria Samper, 4, local 1 / 965613119
1. PETER LOVE: solomillo con pimiento / 2. Longaniza al turrón / 3. El pincho 

de sepia con amor

Don Gato: C/ Jaume I, 5 / 657804723
1. BARTOLO: base de patata, berenjena y champiñón, con calamar hervido, 

rodaja de morcilla y salsa de turrón.  / 2. Pan tostado con anchoas sobre champi-
ñón y salsa / 3. Brocheta de pollo Villeroy

Ca Quicorro: C/ Alcoi, 6, local A / 965611474
1. Alitas de pollo adobadas con turrón / 2. Pincho de embutido ibérico con 

queso fundido / 3. Flan de turrón acompañado de sidra

L’Entrepà: C/ Alcoi, 25 / 965612227
1. ESFERA DE TURRÓN: croquetita de turrón de Jijona con beicon, rúcula y salsa 

de turrón / 2. FORAT DE LA PENYA: coca frita de turrón de Jijona y carrillada con 
virutas de turronico / 3. ATADITO DE SALMÓN: crepe con salmón, cebolla y salsa 
fina de turrón de yema tostada.

Pizzería Crack: C/ Enric Puyo i Garcia, 1 / 965610151
1. Cuzcurro de merluza / 2. Mallorquina / 3. Carrillera Xixona

Oro Negro: C/ Josep Belda, junto E.S Cepsa / 965612955
1. L’Hort de Joanet / 2. Forat de la Penya / 3. El forn del Raval

Casino de Xixona: Avda. Constitución, 9 / 965610085
1. Torpedo de langostino al turrón / 2. Pimiento del piquillo relleno / 3. Solo-

millo al cabrales

Coco-Lima: Carreró Tomás Dominguez, 3 / 618322470
1. Chorizo cocolimero / 2. Lomo de Orza / 3. Naranja al turrón

Bar Andrei: C/ Sant Lluc, 7 / 649423042
1. Calamar al Romescu de turrón / 2. Española con piquillo / 3. Queso encebo-

llado

Bar Esport i Cuina: Polideportivo de Jijona, C/ Joan Fuster, 2 / 648538172
1. Tataki de atún con salsa de pericana / 2. Cocktail de salmorejo con coca de 

Jijona / 3. Delicia Jijonenca

El Barranquet 2.0: Parque El Barranc de la Font / 626353492
1. Ferrero Xixonenc / 2. Libro Ibérico / 3. Barquilla Marinera

Bar Pepet: Avenida Constitución, 5 / 965610010
1. Bacalao frito / 2. Pinchito de pollo / 3. Patatas bravas

Hotel Pou de la Neu: Alto de la Carrasqueta, s/n / 667531023
1. ECOTAPA: queso de cabra con nuez y turrón de Xixona / 2. Capellán con tu-

rrón de Xixona / 3. Pericana con crujiente de jamón ibérico

Mcana: C/ Marcel Mira, 6 / 965611794
1. Mini tosta de solomillo de cerdo con pimiento y cebolla caramelizada con 

turrón de Jijona / 2. Ensaladilla rusa / 3. Mini croquetas de pimientos del piquillo

HD La Gelateria: C/ Alacant, 18 / 697724660
1. Pulguitas heladas / 2. Blanco y negro de granizado de turrón con helados 

artesanos / 3. Copa de mousse de turrón

El Trabajo: Avda. Constitución, 19 / 965611441
1. Patata duquesa con turrón / 2. Mini hamburguesa criolla / 3. Frescura medi-

terránea a las tres delicias

Ca Blanes: C/ Alacant, 11 / 965626291
1. CASTELL DE XIXONA: pastel de tres turrones (cremoso jijona, mousse piedra 

y turrón de alicante) / 2. PENYA REDONA: Brioche relleno de cremas y patés / 3. 
PENYES DE ROSET: coca de molletes extrafina

Hotel Jijona: C/ Raval, 17 / 965612631
1. Estofado flamenco de ternera con trocitos de almendra / 2. Arroz frito indo-

nesio con salsa de turrón / 3. Pan francés al turrón

Tenim el millor comerç per 
als millors clients
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SE ALZARON CON EL PRIMER Y SEGUNDO PREMIO, CON SUS BOMBONES, EN LA IX EDICIÓN DEL CONCURSO DE ESCUELAS DE PASTELERÍA

Premios para los alumnos del 
ciclo formativo de Pastelería

El C.F.G.M. (Ciclo Formativo Grado Medio) de Panadería, Re-
postería y Confitería del IES XIXONA participó el pasado día 
25 de febrero en la ‘IX Edición del Concurso de Escuelas de 

Pastelería’ que organiza el Gremio de Maestros Confiteros de Va-
lencia. Los dos grupos de alumnos que se presentaron se alzaron 
con el primer y segundo premio, de un total de 29 participantes 
de toda la Comunidad Valenciana en la categoría de bombones. 
Era la primera vez que el Ciclo Formativo del IES XIXONA parti-
cipaba en dicho evento, y con estos premios confirma que a pe-
sar de su juventud (es el más joven de la Comunidad Valenciana 
dentro de la Familia Profesional de Industrias Alimentarias) su 

nivel se encuentra en el del resto de escuelas de la Comunidad. 
En el acto de entrega de premios además de la Junta Rectora 
del Gremio se encontraba la teniente de alcalde de Valencia y la 
directora de Comercio y Artesanía de la Comunidad Valenciana,  
quienes elogiaron el magnífico trabajo de los alumnos del insti-
tuto de Xixona.

Los alumnos que participaron en el concurso fueron:
- GRUPO 1- GANADOR PRIMER PREMIO:  Cristina Molina, Borja 

García, Nuria Pérez y Lea Miró.
 -GRUPO 2- GANADOR SEGUNDO PREMIO:  Pilar Doménech, 

Itziar Piña, Alicia Albujer y Toñi Alberola.

‘Llapis, paper 
i bombes’, la 
Guerra Civil vista 
pels xiquets de 
l’època

El Teatret acull fins al 9 de maig l’ex-
posició ‘Llapis, paper i bombes 1936-
1939)’, que mostra els dibuixos de 
xiquets que van ser evacuats durant la 
Guerra Civil a colònies segures d’Es-
panya i Europa. Són dibuixos del dia 
a dia que vivien i patien eixos xiquets, 
i que reflecteixen aquells moments a 
través de la mirada dels més menuts. Es 
pot veure de 17’30 a 20’30 hores.

És una exposició itinerant de la Uni-
versitat d’Alacant amb fons d’universi-
tats nord-americanes i de la Biblioteca 
Nacional de España, de la Asociación 
Archivo de la Guerra y Exilio i del Cen-
tro Español de Moscú. L’exposició 
va ser inaugurada a principi del mes 
d’abril i els comissaris de la mostra són 
Ramón Galdrán i Carlos Salinas. A més 
de les visites particulars dels ciutadans 
a una exposició que val la pena, també 
s’ha oferit la possibilitat de grups con-
certats de col·legis als matins.
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PER L’ANUNCI DE LA SUPRESSIÓ D’UNA UNITAT D’INFANTIL DEL COL·LEGI CRISTÒFOL COLOM

El Ple recorre al Síndic de 
Greuges en defensa de l’educació
L ’anunci de la supressió d’una uni-

tat d’infantil del col·legi Cristòfol 
Colom està provocant un gran 

malestar des que s’anunciara al desem-
bre, i la mesura de la Conselleria d’Edu-
cació hi ha merescut el rebuig unàni-
me del Ple de l’Ajuntament. Així, es va 
aprovar per unanimitat, per part dels 
grups PSPV-PSOE, PP i Esquerra Repu-
blicana, en la qual s’acorda presentar 
una queixa al Síndic de Greuges i se li 
demana la seua col·laboració perquè 
faça les gestions oportunes davant la 
Direcció Territorial d’Educació d’Ala-
cant i davant la Conselleria d’Educació 
per aconseguir que el col·legi públic 
Cristòfol Colom tinga el curs 2014/15 
el mateix nombre d’unitats que aquest 
curs escolar, segons les al·legacions 
presentades si la matrícula final així ho 
permet.

A la moció es fa constar, entre altres 
qüestions, que “no es coneixen els cri-
teris pels quals es decideix mantenir 
una supressió en un centre públic, re-
butjada per tota la comunitat educativa i 
el municipi, que necessàriament impli-
ca desviar la matrícula a altres centres 
també sostinguts amb diners públics”. 
Tampoc la Conselleria explica “les 

raons per les quals decideix el tanca-
ment d’aules d’un centre públic abans 
de determinar, amb certesa i amb el 
procés de matriculació tancat, si hi ha 
matrícula suficient i per tant necessita 
mantenir-les”.

No admeten els arguments de la Con-
selleria de què si la matrícula desborda 
les previsions inicials, s’habilitarà de 
nou, “ja que habilitar una aula prè-
viament suprimida mai repara el mal 
ocasionat al centre, al professorat i a 
les famílies. Al professorat li suposa 
acomiadaments, desplaçaments, inse-
guretat i inestabilitat, i per a les famílies 
és una limitació directa del dret fona-
mental de l’educació”.

La moció exigeix “transparència, 
equitat i rigor en la planificació edu-
cativa, al costat de molts altres factors 
socials, educatius i lingüístics a l’hora 
de determinar la programació de la 
xarxa de centres que estableix l’article 
109 de la Llei Orgànica de Millora de 
l’Educació’.

REUNIONS I CONCENTRACIONS
Des de l’Ajuntament de Xixona as-

senyalen que “des que al desembre es 
van conéixer els plans de retallades del 

Finalitza el Taller de 
Costura útil, reciclatge de 
roba i confecció pròpia

Un total de 15 alumnes han aprés a cosir i fer peces de roba a partir del 
reciclatge de roba en desús de la mà de l’atelier Maribel Gerez, una jove 
dissenyadora i patronista xixonenca de 31 anys que du 4 anys confec-
cionant tot tipus de vestits: de boda, de comunió, de nit i cerimònia, de 
ballets, de festes de moros i cristians, etc.

El taller, organitzat per la Regidoria de Joventut amb l’objectiu de col·la-
borar amb l’emancipació jove, s’ha desenvolupat en les instal·lacions de 
la Casa de Cultura els divendres de vesprada dels mesos de gener a abril, 
i és la segona edició d’aquest. La majoria de l’alumnat ha aconseguit, des-
prés d’estes dues edicions, fer-se una falda, pantaló o vestit, la qual cosa 
diu molt dels coneixements i habilitats aconseguit en l’activitat.

En paraules del regidor de Joventut, és molt important seguir ajudant 
els joves, mitjançant tallers de cuina, costura, jersei, o d’altres habilitats 
domèstiques, a fer l’emancipació de casa de sos pares més fàcil, estem 
molt contents per la resposta de l’alumnat i la qualitat del professorat.

Govern de Fabra en matèria d’educació, 
es van celebrar reunions informatives i 
concentracions per part de professors, 

pares, Corporació Municipal i veïns en 
general en defensa de la qualitat edu-
cativa i en contra de la supressió d’una 

unitat d’infantil del col·legi que té major 
matrícula dels tres que té la localitat, se-
gons expliquen en una nota de premsa.

Una de les concentracions celebrades a Xixona en defensa de l’educació pública.
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Carnestoltes 
amb deejays 
passacarrer 
i concursos 
Més de 90 inscrits en categoria in-

dividual-parella i un total de 30 
grups han participat en els con-

cursos infantil i juvenil-adult d’enguany, 
superant-se xifres d’anys anteriors, sobre-
tot en la categoria grupal, amb motiu del 
Carnestoltes. Una festa que va omplir els 
carrers de Xixona de música, diversió i un 
extraordinari ambient, amb disfresses de 
tot tipus.

A l’hora de parlar de premiats, assen-
yalar que en el Concurs Infantil, el premi 
individual-parella, consistent en 100 eu-
ros en material escolar o esportiu en els 
comerços del poble fou per a la parella 
formada per Sonia Gómez i Soraya Colo-
mina amb la disfressa de les criades de la 
pel·lícula ‘Lo que el viento se llevó’. Assen-
yalar que el premi grupal, dotat amb 300 
euros en material escolar o esportiu en els 
comerços locals se l’emportà la Família 
Nicolau amb una gran posada en escena i 
caracterització de la pel·lícula d’animació 
infantil ‘Gru, mi villano favorito’.

Pel que fa al concurs juvenil-adult, en la 
categoria individual-parella el premi en 
metàl·lic de 100 euros ha sigut per a Mar-
cos Cebrián que representava el quadre 
de ‘La mona Lisa’ de Leonardo da Vinci. 
En el premi grupal, en aquesta ocasió la 
posada en escena i el magnífic maquillatge 
d’un nombrós grup de joves representant 
la sèrie de zombies ‘The walking dead’ fou 
clau per a endur-se els 300 euros en me-
tàl·lic del premi que concedia la Regidoria 
de Joventut.

La jornada va començar amb el tradicio-
nal passacarrer de Carnestoltes on cente-
nars de famílies van recórrer els carrers 
del nucli urbà amb les millors disfresses 
i amenitzats per l’Agrupació Artístic-mu-
sical El Trabajo, disfressada per a l’ocasió 
amb temàtica de correguda de bous, amb 
extraordinari ambient.

En aplegar a l’Avinguda Constitució, 
on finalitzava el recorregut, passades les 
19.00 hores, els deejays locals Arturo & 
Andreu Productions (BadAbeats) prenien 
el testic musical i amenitzaven la vespra-
da i la nit i els concursos, primer amb una 
selecció musical molt apropiada per als 
xiquets mentre prenien la xocolata que ha-
via preparat la Regidoria de Joventut com a 
novetat d’enguany i altra música més elec-
trònica i actual que els caracteritza  per a 
la nit en el concurs juvenil-adult.

CONCURSOS DE DISFRESSES
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SETMANA 
CULTURAL I 
CARNESTOLTES 
EN EL 
CRISTÒFOL 
COLOM

La Setmana del 24 al 17 de febrer van celebrar en el 
col·legi Cristòfol Colom la SETMANA CULTURAL i el te-
ma era, Xixona: Tradicions i cultura. Durant eixos dies, 
tots els alumnes van assistir als quatre tallers preparats 
i dirigits pels mestres que se’ls oferia: Vestimenta: xixo-
nenc, xixonenca; Festes i música; Jocs populars i danses 
típiques i Taller gastronòmic

Per a finalitzar, el divendres 28 de febrer van celebrar 
EL CARNESTOLTES, relacionant les disfresses amb el te-
ma de la setmana cultural: geladors i gelats, cucurutxos, 
pastilles de torró, la dansa amb els dolçainers i tabalets 
i no podien faltar els moros i cristians.

Ho van passar molt bé, amb la participació de pares, 
mares i més familiars.
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Il·luminació per a 
la senda Safareig

La senda Safareig ha estat dotada 
d’il·luminació, el que suposa una 
substancial millora per a una zona 
transitada per molts xixonencs. Se-
gons explica la regidora d’Urbanis-
me, Maria Teresa Carbonell, es tracta 
d’una actuació municipal, que té 
com a objectiu millorar eixa senda 
amb llum, dotant-la de fanals que a 
més estan molt integrats en l’entorn. 
Aprofitant l’obra que es va fer es va 
passar la llum i l’Ajuntament ha esco-
més aquesta millora.

Cal recordar que a l’octubre van 
acabar les obres de consolidació del 
talús del Belemet, i ho van fer amb 
dos anys de retard, ja que van partir 
nombrosos impagaments del Consell. 
Aquestes obres, dins del Plan Con-
fianza de la Generalitat Valenciana, es 

van iniciar al juliol de 2011 i havien 
d’estar finalitzades a finals d’aquell 
mateix any, si bé han durat 27 mesos. 
Aquesta actuació va suposar una in-
versió de 265.000 euros i ha consistit 
en una millora d’aquest accés de la 
població, evitant els despreniments 
que es produïen de manera especial 
quan plovia, el que generava situa-
cions de perill. L’obra ha comportat 
la construcció d’un mur de silleria i 
la col·locació d’una malla metàl·lica 
per protegir la part superior i que a 
més permet que cresca vegetació.

Dintre d’aquesta obra es va acondi-
cionar la senda de vianants per l’anti-
ga séquia, millorant la seguretat. Per 
part de l’Ajuntament de Xixona s’ha 
disposat il·luminació, completant 
una actuació de millora.

Un abril más cálido de lo habitual

El mes de marzo ha sido temperatu-
ralmente dentro de la media, sólo un 
0,1º C superior a la misma, y como da-
tos más extremos de temperatura tene-
mos una máxima de 24,3º C y mínima 
de 5,6º C, con una temperatura media 
de 13º C.

Los vientos predominantes han sido 
los procedente del SSW con velocida-
des máximas de 46,4 km/h y unas ráfa-
gas máximas de 72 km/h.

Respecto a la lluvia podemos decir 
que ha sido un mes extremadamente 
seco, con tan sólo 6,2 mm, y lo único 
que se podría destacar de este mes a 
pesar de la falta de precipitaciones es 
que el día 26 cayeron pequeños chu-

Xixona 
Independent 
demana que 
l’empresa de 
l’aigua elimine 
els telèfons 902

El partit polític Xixona Independent 
demana que per l’òrgan competent 
de l’Ajuntament, que és el titular del 
servei públic d’aigua potable i clave-
gueram, s’acorde ordenar a la conces-
sionària que procedisca a substituir 
els actuals nombres de tarifació espe-
cial per Atenció al client i Avís d’ava-
ries per nombres de telèfon gratuïts, 
tal com explica el president d’aquest 
partit, José Juan Raymundo.

Segons explica el president de Xixo-
na Independent, tant per Atenció al 
client com per Avaries 24 hores es 
faciliten nombres que comencen per 
902, que són de tarifació especial 
i per això el preu de la trucada és 
més elevat que una ordinària. Expli-
ca que d’aquesta manera es “lucra 
innecessàriament” l’empresa con-
cessionària en perjudici dels usuaris 
de Xixona. Explica que el cost del 
manteniment del telèfon d’Atenció al 
client i avaries ja està inclòs en el preu 
que paga en la seua factura l’usuari 
d’aquests serveis bàsics.

bascos de nieve y aguanieve.

RESUMEN METEOROLÓGICO DE 
ABRIL

Abril ha sido un mes más cálido de 
lo habitual y con una temperatura muy 
por encima de la media, exactamente 
2,6º C por encima de ésta. Y los da-
tos más extremos a destacar serían la 
máxima de 30,1º C y una mínima de 
10,2º C con una media de 17,9º C.

Los vientos predominantes han sido 
los del S con rachas máximas de 82,1 
km/h.

Y respecto a la lluvia ha sido otro mes 
extremadamente seco con una cantidad 
de lluvia de tan sólo 7,2 mm.

Mencionar también todos los días 
que hemos tenido con altas concen-
traciones de polvo sahariano que han 
dejado un cielo blanquecino, rojizo y 
colores arenosos.

Hay que remontarse a muchos años 
atrás para encontrar una situación 
similar, y cabe destacar que estamos 
ante una situación sin precedentes  
desde que hay registros, siendo la 
primera vez que se vive una situación 
de tal magnitud desde ese momento. 
Por poner un ejemplo, en la ciudad de 
Alicante hacía 157 años que no llovía 
tan poco, aquí por suerte no tenemos 
que remontarnos tanto, pero destacar 
que sólo llevamos 40,9 mm de lluvia 

en lo que va de año, esto son 10,2 mm 
de media por mes, y si miramos a años 
anteriores la media se sitúa en los 126 
mm, esto son 31,5 mm por mes. Y esta 
falta repercute en unos suelos sequísi-
mos, acumulando entre un 10% y un 
40% del porcentaje de agua respecto al 
máximo, y eso donde mejor se encuen-
tran. Ha llovido entre un 50% y un 75% 
menos de lo habitual. No malgastemos 
agua, seamos precavidos y llevemos 
mucho cuidado cuando salgamos a la 
sierra para cuidar lo que tenemos y así 
prevenir de futuros incendios. Más in-
formación y consultas en facebook, en 
Meteorología y climatología Xixona, que 
han trabajado en esta información.

Compromís per 
Xixona llança 
la campanya 
‘Canyaeta... 
peixet, arreglem 
Xixona!’

Compromís per Xixona explica 
que vol aportar el seu granet d’are-
na “per a fer de Xixona un poble més 
habitable, més net i per a tots”. Per 
això, llancen la campanya ‘Canyaeta... 
peixet, arreglem Xixona!’, que té com 
a objectiu “millorar eixes xicotetes 
coses que moltes voltes es queden 
sense arreglar durant massa temps: 
muntons d’enderrocs, racons plens 
de brutícia, clots a l’asfalt, pintades, 
carrers sense pas-zebra, etc”.

Per a fer-ho, han posat a l’abast 
de tots els veïns de Xixona la web 
http://xixona.compromis.ws/canyae-
ta-peixet/, que a hores d’ara ja reple-
ga suggeriments i on aniran penjant 
totes les fotos i els textos que els xixo-
nencs i les xixonenques envien al co-
rreu xixona@compromis.ws. 

A mesura que recopilen suggeri-
ments, els presentaran a l’equip de 
govern.

 

C/ Barcelona, 11 - 03100 JIJONA (Alicante) - Tel y Fax: 965 61 10 41

Diseños moderno, clásico, provenzal, forja.

Mueble de hogar, 
jardín, descanso, estudio. 
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ORGANITZAT PER L’AJUNTAMENT ABANS DE FACILITAR ELS HORTS URBANS ECOLÒGICS

Curs d’agricultura ecològica 
prèvia a l’entrega de parcel·les
P revi a l’entrega de les parcel·les 

dels horts urbans ecològics, la 
regidoria de Medi Ambient ha 

organitzat un curs d’agricultura ecolò-
gica, per facilitar el cultiu adequat de 
les parcel·les i amb l’objectiu de què 
els participants en aquesta iniciativa 
adquirisquen els coneixements neces-
saris i bàsics de l’agricultura ecològica. 
És la segona vegada que s’organitza, 
fins al 29 d’abril, amb un total de 40 
hores i ha estat obert a la participació 
de qualsevol persona interessada. Con-
juga classes teòriques i pràctiques, i té 
com a objectius formar als usuaris dels 
horts fomentant el desenvolupament 
de l’agricultura ecològica mitjançant 
la seua formació i qualificació, impul-
sant una comunitat de persones que 
comparteixen un mateix interés com és 
viure la terra de manera col·laborativa i 
fomentar la creació d’una xarxa de lla-
vors ecològiques per intercanviar amb 
hortolans d’altres projectes similars a 
la província d’Alacant.

Al curs aprenen a preparar els ban-
cals, l’abone natural, la utilització de 
cucs, el reg (necessitats d’aigua, insta-
lació per degoteig, creació de llavorers, 
control ecològic de plagues i malalties, 
identificació d’insectes, plantació i pla-
nificació de l’hort).

16 PARCEL·LES
Cal assenyalar que els horts urbans 

ecològics han sigut creats a iniciati-
va de l’Ajuntament de Xixona i són16 
parcel·les destinades a jubilats, aturats, 
associacions i persones interessades, 
segons l’ordenança municipal aprova-
da per regular el seu ús. Es tracta d’una 

iniciativa de la regidoria de Medi Am-
bient, que ha suposat una inversió pro-
pera als 15.000 euros i que ha contat 
amb una subvenció de 3.000 euros de 
la Diputació.

L’Ajuntament ha rebut 12 sol·lici-
tuds, per la qual cosa encara queden 
lliures 4 parcel·les. El funcionament 
dels horts urbans ecològics ha quedat 
plasmat en un reglament al qual han 

tingut que comprometrers els usuaris. 
Estava previst realitzar el repartiment 
de les parcel·les d’acord a uns criteris 
marcats prèviament, valorant aspectes 
socials com la renda i el temps a l’atur. 
De qualsevol manera, s’ha realitzat un 
sorteig per adjudicar les parcel·les, 
que tenen uns 60 metres quadrats, als 
primers participants. “Encara que de 
moment no ha sigut necessari utilitzar 

Hiperber ya cuenta con un 
supermercado en Xixona

La cadena de supermercados Hiperber ya cuenta con una nueva superficie co-
mercial en el municipio de Xixona. La empresa ha realizado la primera apertura del 
año con el objetivo de consolidar su presencia en la comarca de L’Alacantí, donde 
ya dispone de tiendas en San Juan, El Campello, Muxtamel, San Vicente y Alicante, 
y alcanza así las 59 tiendas en funcionamiento distribuidas por toda la provincia.

El nuevo supermercado se ubica en la calle Alcoi, número 62. La inauguración de 
esta nueva tienda ha supuesto una inversión próxima a los 600.000 euros y gracias 
a ella se han creado 18 puestos de empleo directo en el municipio, además de 
los empleos indirectos generados durante la adecuación y montaje del local. Este 
establecimiento dispone de una superficie próxima a los 1.100 metros cuadrados 
y tiene un párking con 34 plazas de estacionamiento. La inauguración contó con 
la presencia de la concejala de Comercio, Isabel López, el consejero delegado de 
la cadena, José Bernabeu, y otros miembros del equipo de gobierno del Consisto-
rio. Todos ellos han comentado la importancia de esta apertura para la creación 
de nuevos puestos de trabajo y para ampliar la oferta comercial del municipio. 
Dispone de marcas líderes, marcas blancas y un amplio surtido en pan, bollería, 
pescadería, carne al corte y de libre servicio, frutería y congelados.

Els horts s’ubiquen a una parcel·la municipal al barri Almarx i els participants també assisteixen a un curs d’agricultura ecològica.

aquests criteris, s’aplicaran quan hi ha-
ja noves sol·licituds”, explica el regidor 
de Medi Ambient, Francisco Torregro-
sa, quin a més insisteix en què Xixona té 
una important tradició agrícola.

Els horts urbans ecològics estan ubi-
cats a una parcel·la municipal al barri 
Almarx, al costat de l’institut. S´ha triat 
aquesta parcel·la per estar en el nucli 
urbà i ser de fàcil accés. A més, eren 

antics bancals i per això la terra és idò-
nia per a cultiu. S’ha procedit a la neteja 
i parcelament, s’ha vallat, col·locat por-
tes i s’ha fet un camí dins de la mateixa 
parcel·la. 

Estan delimitades i les parcel·les s’han 
dotat de connexió d’aigua, i es dispo-
sarà de degoteig, i també es col·locarà 
una caseta per a eines i es crearà una 
zona de compost.

Avda. Constitución, 28 bajo – Tel. 965 610 924 – Fax 965 610 011 Avda. de Alcoy, 33
Tel. 965 612 501- 03100 Xixona (Alicante)

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
C/ Alicante, 1 - Tel. y Fax: 965 613 012

E-mail: contacto@lahea.com

✓ Análisis de alimentos
y aguas

✓ Formación manipuladores 
EFM-0076/CV
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ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ INFORMATIVA, S’HAN REPARTIT ENQUESTES I ESTARÀ A LA WEB MUNICIPAL 

Participació ciutadana per la millora 
viaria del barri Sagrada Família

U na trentena de persones van 
assistir a la reunió informativa 
celebrada en la sala polivalent 

de Segorb a primers d’abril en la qual 
es va presentar als veïns l’Estudi d’Orde-
nació Viaria del barri Sagrada Família. 
Van participar l’alcalde, Ferran Verdú, 
la regidora d’Urbanisme, María Teresa 

Carbonell, i l’arquitecte municipal, Án-
gel Vaíllo, que van fer una exposició i 
respondre a aquelles qüestions que van 
preguntar els assistents.

Des del govern municipal es vol fo-
mentar la participació ciutadana entre 
els xixonencs i per això, a més d’aques-
ta xarrada, l’estudi estarà en exposició 

pública i ja s’han repartit enquestes per 
conéixer l’opinió dels veïns en temes 
com mobilitat, accessibilitat i aparca-
ment. També podrà consultar-se en la 
pàgina web municipal (www.xixona.es), 
el que permetrà una major informació 
als ciutadans, que podran participar i 
realitzar aportacions.

OBJECTIU
L’objectiu d’aquest estudi és l’aprofi-

tament de l’espai urbà i contempla com 
aspectes més destacats l’ampliació de 
voreres, la peatonalització del segon 
tram del carrer Jaume I i l’eliminació 
d’un dels sentits de circulació de la ur-
banització Vistabella en els trams més 

estrets.
Aquest és el segon estudi de reorde-

nació viaria elaborat per l’Ajuntament, 
després del realitzat en la zona que 
compren l’Eixample (carrer Alcoi, 
Barcelona, Alacant i barri María Verdú, 
entre altres), segons informen des de 
l’administració municipal.

Tot a punt per l’homologació definitiva del sender Montnegre
El sender SLV Montnegre ja està a punt per què els tècnics puguen revisar-lo i donar-li 

l’homologació definitiva, el que comportarà incloure’l en tots aquells punts on s’anun-
cien aquest tipus de rutes. El regidor de Medi Ambient i Camins, Francisco Torregrosa, 
recorda que l’any passat va començar a fer-se una reparació d’aquest sender que va de 
Xixona a la pedania de Montnegre, i a més de recuperar trams que pràcticament havien 
desaparegut, també s’ha fet la neteja i acondicionament pertinent, i s’ha senyalitzat. De 
moment, ja compta amb el que es diu prehomologació i fa uns mesos que està utilit-

zant-se.
Cal assenyalar que té vuit quilòmetres i una dificultat mitjana, predominant un paisatge àrid 

amb tonalitats rojoses, que no deixa indiferent a ningú. S’inicia des del parc Barranc de la 
Font i segueix el camí entre cases de camp, allunyant-se del nucli urbà per arribar a la Font 
de Bernat. Seguint el camí ens porta a un xicotet serral on es veu el barranc de les Salines. 
Creuant-lo s’arriba a les llomes de Silim, fins a arribar a la part superior, on es veu el riu 
Montnegre.
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ES VA PROJECTAR EL DOCUMENTAL ‘LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA’, GUANYADOR D’UN PREMI GOYA

Homenatge a mestres de Xixona 
de la República represaliats
L ’Ajuntament de Xixona ha volgut 

retre homenatge a les mestres i 
als mestres de la població de la 

República , molts represaliats, “úni-
cament per ser mestres i creure en 
una escola pública, obligatòria, laica i 
mixta, inspirada en l’ideal de solidari-
tat humana on l’activitat era l’eix de la 
metodologia”, com assenyala la regido-
ra d’Educació i Igualtat, María Teresa 
Carbonell.

Aprofitant els actes del 8 de Març, 
Dia Internacional de la Dona, l’Ajunta-
ment de Xixona de la mà de la regidoria 
d’Igualtat, va organitzar la projecció 
del documental ‘Las maestras de la 
República’, de Pilar Pérez Solano, que 
va aconseguir el Premi Goya 2014 a la 
millor pel·lícula documental. La pro-
jecció va tenir lloc a El Trabajo i a més 
es va organitzar un col·loqui posterior, 
que va comptar amb la participació de 
l’alcalde de Xixona, Ferran Verdú, la re-
gidora d’Igualtat, María Teresa Mestre, 
el secretari provincial de FETE-UGT-PV, 
Andreu Verdú, i la mestra Maru Gonzá-
lez. Aquest documental va partir preci-
sament de FETE-UGT.

La regidora defensa el paper de les 
mestres i els mestres de la República, 
que van treballar en defensa d’una edu-
cació igualitària i pública, respectant 
uns valors. Igualment, va incidir en 
què l’educació és una qüestió bàsica i 
prioritària. A les fotos es pot veure l’acte 
celebrat i mestres de l’Eloy Coloma als 
anys 30, entre els qual estan Mercedes 
Roca, Mazarino García, José Giner, Elisa 
Valero, Marcel·lí Picó i Luis Arenas.

Alumnes de l’Eloy Coloma 
visiten l’Ajuntament i 
concreten prioritats

Alumnes de segon de Primària del col·legi públic Eloy Coloma 
van visitar l’Ajuntament de Xixona el 15 d’abril, en una visita que 
va sorgir de manera espontània i van ser rebuts per la regidora 
d’Educació, María Teresa Carbonell, i per l’alcalde, Ferran Verdú. 
Aprofitant la visita van fer una mena de joc, a ser ells els 13 polí-
tics de la Corporació Municipal, i van elegir a aquests represen-
tants, simulant dos partits polítics, i van escollir a una alcaldessa. 
Van ser vàries les qüestions prioritàries que van apuntar, si bé es 
van quedar en la de donar menjar, roba i casa a les persones que 
no en tenen, demostrant així la seua solidaritat.

Mestres de la 
República represaliats

En Xixona van ser represaliats les següents dones 
Mestres: Mestres Nacionals

María Sánchez Jiménez (Depurada)
Concepción Pastor Galbis (Depurada)
Vicenta Juana Molina Rubio (Depurada)
Delfina Gavilán Monerris (Depurada)
Mercedes Roca Pradilla (Suspensió d’ocupació i sou durant 1 

any, trasllat forçós dins de la província, prohibició de sol·licitar 
càrrecs vacants durant 5 anys i inhabilitació per a càrrecs direc-
tius i de confiança)

Elisa Valero Soriano (Trasllat forçós dins de la província, pro-
hibició de sol· licitar càrrecs vacants durant 2 anys i inhabilitació 
per a càrrecs directius i de confiança en institucions culturals i 
d’ensenyament)

María García Carbonell(Depurada)
Joaquina Catalá Mollá (Depurada)
Rogelia Rovira Galiana (No va ser represaliada, per què es 

pensa que si bé era mestra possiblement no tenia plaça pública i 
donava classes particulars)

Homes Mestres represaliats:
Marcel·li Picó Sirvent, mestre Tollos (Secretari del Partido 

Republicano Radical. Fou apartat definitivament del Magis-
teri)

Mazarino García Sanz (Depurat)
José Coloma Picó (Depurat)
José Catalá Mollá ( Depurat)
Miguel Ramírez Graciá (Apartat definitivament i condemna a 

30 anys de reclusió major. Afiliat al PCE i a UGT)
Camilo Abadía Gregori (Suspensió d’ocupació i sou durant 1 

any. Trasllat forçós dins de la província, prohibició de sol·licitar 
càrrecs vacants durant 5 anys i inhabilitació per a càrrecs direc-
tius i de confiança)

Josér Giner Alted (Depurat. Mestre en La Sarga)

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

e-mail: ferreteriavalls@hotmail.com

FERRETERIA
MENAJE DE COCINA

HERRAJES

PINTURA 
Y DECORACIÓN

PRESUPUESTOS SIN 
COMPROMISO

Tels: 646 420 199
     96 561 14 07
www-pinturasjosevillegas.com
Pinturas.josevillegas@gmail.com
C/ San Francisco nº 7. 5º izq,
03100 JIJONA

Hazte socio de la 
Cruz Roja +Harás Bien

La ventaja de ser jubilado es que tienes tiempo 
para hacer lo que te gusta.

Leer. Dar paseos. Pintar
Jugar con los nietos

Ver la televisión
Ser voluntario de Cruz roja
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UNA ACTIVITAT CONSOLIDADA EN EL COL·LECTIU EXCURSIONISTA, QUE FORMA PART DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT 

S’ha celebrat el 20 aniversari de la 
tradicional Volta al Terme a peu

M. Picó, campió de la Copa 
Federació de Tir amb Arc

El passat 9 de març, al poliesportiu d’Almus-
safes, es celebrà la II Copa Federació de sala, 
aquest campionat és la competició reina del 
tir amb arc de la Comunitat Valenciana, on 
sols poden participar els millors classificats 
de les lligues, provincial i autonòmica de cada 
modalitat. Primer es fa un classificatori entre 
tots per a determinar la posició de cadascú i 
els enfrontaments, i després eliminatòries en 
la modalitat de sets.

En aquest prestigiós campionat van partici-
par dos dels nostres arquers locals: Juan An-
tonio Coloma Peral i Marc Picó Clemente. En 
el classificatori, ambdós van passar la ronda, 
Marc quedà primer amb 275 punts de 300 
possibles, la puntuació més alta del campio-
nat, Coloma quedà amb un meritori 8é lloc 
amb 260 punts.

En la següent fase, els primers enfronta-
ments en quarts de final van propiciar per 
desgràcia que els dos arquers xixonencs s’ha-
gueren d’enfrontar, de mode que un dels dos 
quedaria fora. Començava la tirada guanyant 
Marc 2-0, Coloma li empatà al següent, 2-2-, 
els dos següents serien per a Marc guanyant 
finalment per 6-2. El camí cap a la victòria no 
fou fàcil, després d’enfrontar-se amb el seu 
company, els altres contrincants no li ho po-
saren fàcil, en semifinals es va imposar per un 
ajustat 6-4 i en la final amb molta més pressió 

E ls dies 4, 5 i 6 d’abril el Centre 
Excursionista de Xixona va cele-

brar el 20 aniversari de la tradicional 
Volta al Terme a peu. Una activitat con-
solidada en el col·lectiu excursionista 
que forma part del conveni de col·la-
boració amb l’Ajuntament de Xixona, 
l’objectiu principal de la qual és donar 
a conéixer el nostre terme municipal en 
tres dies de convivència i companyonia.

Un total d’11 participants van prendre 
la sortida el divendres a les 17:30 ho-
res des del local del CEX, bon ambient i 
ganes de passar un cap de setmana ino-
blidable. El recorregut començava mun-
tant al castell per baixar per darrere pel 
recentment restaurat camí del Safareig 
en direcció a la Font del Moratell i cap a 
la Penya Foradada i el Barranc de Sali-
nes, on van poder observar unes coves i 
una font de sal, ans d’arribar a Montne-
gre de Dalt, on soparen i feren nit.

ETAPA DURA, CANSAMENT I 
RECOMPENSA

L’endemà a les 8,15 iniciaven l’etapa 
més dura i amb un sol molt potent. Des 
del sender restaurat de Montnegre de 
Dalt a les Llomes de Salim i el barranc 
de les salines fins a la Mascuna amb 
espectaculars paisatges semiàrids. 
Continuaren per les Ombries de Mo-
reno, la Naveta i pel PR de la Penya 
Migjorn fins al seu cim de 1226 metres 

que regalava un cel net i unes vistes 
privilegiades, i d’allí es dirigiren al 
coll de la Llentilla on dinaren. A la 
vesprada, reprenien el camí cap a 
l’Alt del Rei, conegut per la majoria 
dels participants en estar aquesta ruta 
dins del Circuit de Muntanyes i Sen-
des 2014, i al magnífic paratge natural 

dels Plantadets i des d’allí cap a la zo-
na recreativa de Vivens i la Serra del 
Quartel on gaudiren d’una magnífica 
estampa amb la caiguda del Sol entre 
les serres del Maigmó i la Penya Mig-
jorn. Finalment, a les 21.30 l’expedi-
ció arribava al refugi dels Esbarzerets, 
on soparen i feren nit desprésde més 

de 12 hores de camí i molt de cansa-
ment acumulat.

El matí del diumenge va costar més 
arrancar, a causa del cansament del 
dia anterior, però cap a les 8.30 van 
eixir amb altre preciós dia a completar 
l’últim dia de volta a peu. El recorregut 
s’iniciava cap al Mas de Brossa, la font 

de Bugaia, la Casa Blanca i l’Osco, la 
Capua i des d’allí al nucli urbà, al qual 
arribaven a les 15 hores, després de 
tres dies i 65 quilòmetres a peu.

En recompensa per l’esforç l’organit-
zació va obsequiar els participants amb 
una samarreta per commemorativa del 
20 aniversari.

aconsegueix véncer per un 6-2.
D’aquesta forma es proclamà Campió 

Absolut d’arc recorvat de la Copa Fede-
ració 2014, copa que enguany es queda 
en propietat ja que l’any passat també es 
proclamà campió de la Copa Federació 
sols pots emportar-te-la en propietat si es 
guanya dues vegades seguides o tres alter-
nes, per ara és l’únic arquer que té la co-
pa en propietat. Cal recordar que també 
és el campió de la Copa Federació d’aire 
lliure, si en setembre aconsegueix guan-
yar-la de nou seria una gesta única en 
l’àmbit autonòmic i de difícil superació.

65 persones en la Marxa 
Familiar al Barranc de Salines
El diumenge 30 de març el 
CEX i la Regidoria d’Esports 
organitzaven una nova edició 
de la Marxa Familiar, activitat 
forma part del conveni 
de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Xixona i que 
pretén promocionar l’esport 
a peu entre les famílies pel 
nostre terme municipal.
El punt de trobada era a 
les 9.45h al Poliesportiu 
Municipal, per després 
desplaçar-se fins Bernat 
amb cotxes, on van iniciar 
la marxa fins al Barranc de 
Salines. 
Un total de 65 persones 
entre xiquets i adults van 
poder gaudir d’aquest 
paratge extraordinari 
que ens ofereix el terme 
Municipal de Xixona. Aquest 
recorregut forma part del 
nou sender SL-CV 151que va 
de Xixona a Montnegre i que 
han rehabilitat recentment 
les Regidories de Turisme i 
Medi Ambient del consistori 
xixonenc.

ES VA CELEBRAR A ALMUSSAFES
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VAN PARTICIPAR 600 PERSONES I LA PROVA CONSTAVA DE 63 KILÒMETRES

Els corredors del CEX completen 
l’Ultra Trail Perimetral de Benissa

Magnífico papel del Club Ciclista 
en la dura Mediterranean Xtrem

El fin de semana del 4 al 6 de abril 
los compañeros David Gudiño, José 
Luis Miquel y César participaron en la 
primera edición de la Mediterranean 
Xtrem celebrada entre Castellón, More-
lla y Peñíscola. Se trataba de una carre-
ra de 3 etapas en las que el circuito no 
estaba señalizado y era necesaria la na-
vegación individual por GPS. A destacar 
la dureza de la prueba por kilometraje, 
desnivel y lo abrupto del terreno; a lo 
que hay que añadir el fuerte temporal 
de viento con rachas de hasta 70 km/h 
que hicieron peligrar la suspensión de 
la prueba.

A pesar de la pérdida de David del 
primer día en la que penalizó más de 
1 hora y de las molestias en la rodilla 
de José Luis del tercer día, finalmente, 
los bikers locales consiguieron un me-
ritorio 6º puesto en la clasificación por 
equipos y 1º equipo clasificado con 3 
integrantes, y unas muy buenas marcas 
personales. Actualmente, el Club Ciclis-
ta tiene un pequeño grupo de ciclistas 
de mountain bike compitiendo a un 
alto nivel por toda la geografía autonó-
mica, y demostrando que con esfuerzo 
y entrenamiento se puede llegar muy 
lejos disfrutando de este deporte que 
cada día tiene más aficionados en Ji-
jona. 

E l diumenge 29 de març el club de 
muntanya Margalló de Benissa or-
ganitzava per tercer any consecutiu 

l’Ultra Trail de muntanya “LA PERIME-
TRAL”, una prova que s’ha convertit en 
tot un referent en aquest tipus de curses.

La prova té un recorregut de 63 km 
i un desnivell positiu de 3.850 metres, 
que enllaça diversos municipis de la co-
marca de la Marina Alta i Baixa, traves-
sant paratges de gran valor ambiental i 
paisatgístic. Majoritàriament recorre el 
terme de Benissa i el seu muntanyós pe-
rímetre, aquest és el motiu on radica el 
nom de “La Perimetral”. Ara bé, òbvia-
ment, també es recorren trams d’altres 
municipis. És el cas dels termes de Llí-
ber, Calp, Xaló, Callosa d’En Sarrià, Gata 
de Gorgos i Senija. També s’assoleixen 
els cims de la serra d’Olta, el cim de la 
serra de Bèrnia, cim de la Solana, tossal 
del Moro i Mallada Verda.

A les 6 del matí es donava la sortida a 
600 participants des de la plaça de Jaume 
I, entre els quals estaven els corredors 
del Centre Excursionista de Xixona: Pe-
lusa, Pantxo, Carlos Ferrer, César Escoda 
i Jose Luis (Box), també hi va participar 
el company xixonenc Francesc Santama-
ria del club de triatló “RUNNING TEAM”. 
Tots els corredors xixonencs van destacar 
la duresa de la prova però alhora bellesa 
dels seus paisatges i la satisfacció de po-
der completar els 63 km d’aquesta exi-
gent Ultra Trail de muntanya.

Els arquers locals, en el Campionat 
d’Espanya de Sala en La Nucia
El 31 de gener, 1 i 2 de febrer es va celebrar el campionat d’Espanya 
absolut, júnior i per equips en La Nucia, per al que el club ArcXixona va 
inscriure a quatre arquers i una arquera i un tècnic.
Tot i que no es van poder superar els resultats de l’any passat, ja que 
enguany el nivell mostrat pels competidors ha sigut molt alt, cal destacar 
la formidable actuació del dos novells: Váleri i Gabriel, que superaren a 
competidors amb molts anys d’experiència.
Classificació:
En compost absolut Juan Parrilla va quedar en una meritòria 50 posició.
Juan Coloma en recorvat absolut el 57º.
José Gabriel Tejero recorvat absolut Cid 36º.
Váleri Rufete Chaluleau recorvat femení absolut 13ª.
Marc Picó, en recorvat júnior obtingué la 12ª posició.
D’altra banda, el club xixonenc va poder gaudir d’una molt bona notícia, el 
tècnic xixonenc José Picó debutà en aquest campionat com a jutge nacional, 
continuant la seua formació i ascens com a tècnic en tots els estaments 
federatius.
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