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S’estudia ampliar a cinc dies la 
durada de la Fira de Nadal 2017

Es celebraria del 6 al 10 de desembre, aprofitant el Dia de la 
Constitució i la festivitat de la Immaculada

Destacada participació del 
tennista Julián Cabezos

El tennista xixonenc destaca tant en el ‘Circuito de Tenis Medite-
rráneo’ com en el torneig ‘Club de Campo Alicante’

La població de 
Xixona viu la 
Setmana Santa 
amb diferents 
celebracions 

Marxa per a totes les edats

Activitats 
conjuntes entre 
AFA i l’institut  
de la localitat

‘Tapeando 
con turrón 
por Jijona’ es 
celebra del 
5 al 28 de maig 

L’atur baixa en 
23 persones i 
queda en 497 
demandants

L’Ajuntament de Xixona ja té nou pressupost municipal, que va ser aprovat 
a l’abril i que aquest any ascendeix als 8.525.200 euros, un 8’71% més que 
l’any passat. Entre les qüestions que es van destacar a la sessió plenària on es 
va debatre i aprovar està el fet que aquest any van a poder crear llocs de tre-
ball directes, sense incrementar el capítol de personal, com també es recull 

una partida per posar en marxa els pressupostos participatius.
El pressupost del 2017 va ser aprovat per PSOE i Més Xixona, mentre que 

PP, Ciudadanos i Compromís van votar en contra. L’alcaldessa, Isabel López, 
va destacar que es tracta d’un bon pressupost, que recull inversions i ajudes 
importants per a entitats i institucions.

Abril 2017
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El pressupost municipal 
ascendeix a 8’5 milions 
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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 28 de abril al 4 de mayo  Constitució, 10
Del 5 de mayo al 11 de mayo  Corts Valencianes, 4
Del 12 de mayo al 18 de mayo  Constitució, 10
Del 19 de mayo al 1 de junio  Corts Valencianes, 4
Del 2 de junio al 8 de de junio  Constitució, 10

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

-Domingo 30 de abril: De 8 
a 17 horas, concentración de 
vehículos clásicos en La Plaça.

-Del 5 al 28 de mayo: Ruta 
‘Tapeando con turrón por Jijona’.

-Del 5 de mayo al 15 de 
junio: Exposición pictórica 
‘L’Hospital Sueco-Noruego 
d’Alcoi’, muestra de pinturas del 
artista Antoni Miró. Se inaugura el 
5 de mayo a las 20 horas y puede 
verse en El Teatret de jueves a 
sábado de 17’30 a 20’30 horas.

-Viernes 5 de mayo: A
partir de las 22’30 horas, en 
el pub pizzeria Crack, ‘Cicle de 
monòlegs al pubs’ con Miguel 
Martín.

-Domingo 7 de mayo: III 
Cursa Solidària Ciutat de Xixona 
5 i 10 km. Incripciones e 
información en CAFS.

-Viernes 12 de mayo: A partir 
de las 21’30 horas, en el Pub 
Barbarat, ‘Cicle de monòlegs al 
pub’, con Maxi Rangel.

- Sábado 13 de mayo: A las 
19’30 horas, en el Cine de Dalt, 
concierto Ensemble de Saxofons 
d’Alacant.

- Sábado 13 de mayo: 
Programa Jove Aventura: 
barranquismo. Se facilita 
información e inscripciones en 
la Oficina Municipal de Cultura y 
Juventud.

- Domingo 14 de mayo: Día 
de la bici. Más información e 
inscripciones en CEX.

- Del 15 al 27 de mayo:
De 17 a 21 horas, en la Casa 
de Cultura, dentro del Cicle 
d’exposicions Joves Creadors 
Xixonencs puede verse la muestra 
‘Nidal de flores’, ilustraciones de 
Sabina Alcaraz y textos de Maria 
Mendoza. Se inaugura el 15 de 
mayo a las 19 horas.

- Curso de fotografía. 
Iniciación al retrato:
Curso impartido por Joaquín 
Alfaro, dirigido a personas 
con conocimientos básicos 
de fotografía. En la Casa de 
Cultura, los sábados 29 de abril, 
y 6, 13 y 20 de mayo, de 9’30 a 
13’30 horas. Inscripciones en 
el Departamento de Cultura y 
Juventud.  

El Nostre XIXONA. Suplement gratuït de El Nostre Ciutat
Núm. 38. 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: Bernabeu Fotografía, Centre Excursionista de Xixona, 
Natalia Morant
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SEGÚN LOS DATOS QUE MANEJA EL SERVEF, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO

El paro baja en 23 personas y 
queda en 497 demandantes
E l desempleo en Xixona experi-

mentó en marzo un descenso en 
23 personas y con ello el número 

de inscritos en las oficinas del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación 
(Servef) quedó en las 497 personas. 
Supone un descenso, después de dos 
incrementos consecutivos.

En este descenso ha jugado un papel 
determinante la industria, pues prácti-
camente toda la disminución se ha dado 
en este sector, prueba de que la campa-
ña de los helados ya estaba en marcha 
el mes pasado. Y es que, durante el mes 
de marzo, el número de demandantes 
de empleo en la industria quedó en las 
214 personas, lo que supone 21 menos 
que en febrero, y las otras dos personas 
en que disminuyó el paro procedían del 
grupo de los que buscan el primer em-
pleo, que se situó en ocho demandantes 
de empleo. 

El resto de sectores en que se contabi-
liza el paro quedaron igual que un mes 
antes, y con ello se contabilizaron nueve 
desempleados en la agricultura, un total 
de 23 en la construcción y 243 en los 
servicios.

POR SEXO Y EDADES
Según los datos que maneja el Servef, 

el mes pasado había 273 mujeres que 

Desempleo en 
marzo

2007............ 318
2008............ 349
2009............ 474
2010............ 466
2011............ 532
2012............ 580
2013.............614
2014............ 571
2015............ 548
2016............ 486
2017............ 497

La industria registró 
el 74’25% de las 
contrataciones de marzo

Durante el mes de marzo se formalizaron un total de 435 contratos en Xixona, 
copando la industria –un sector prioritario en la economía de esta población– el 
74’25% de las contrataciones, con un total de 323. A éste le siguió el sector servi-
cios, que con 101 contratos supone el 23’22% del total, y muy lejos quedan ya los 
diez contratos en la construcción, que representan el 2’30% del total, al que sumar 
un contrato en la agricultura, que supone el 0’23%.

Otro dato a tener en cuenta es la contratación por género y según los datos que 
maneja el Servef –Servicio Valenciano de Empleo y Formación– la mayor parte 
fueron a hombres, con 282 contratos que suponen el 64’83% de los 435 totales, a 
los que sumar los 153 a mujeres, el 35’17%.

POR EDADES Y TIPO DE CONTRATO
En cuanto a los contratos por edades, la mayoría tienen lugar en la franja com-

prendida entre los 25 y los 44 años de edad, con un total de 325, mientras que 
hay 55 en los menores de 25 años y la misma cifra en los que superan los 44 años 
de edad. Por género, de hombres se han formalizado un total de 30 contratos en 
los menores de 25 años, 222 entre 25 y 44 años, y 30 en los mayores de esa edad, 
mientras que en las mujeres han sido 25, 103 y 25 contratos en esas mismas franjas 
de edades.

La gran mayoría de los contratos son temporales, pues se formalizaron de esta 
manera un total de 429, que suponen el 98’62%, mientras que únicamente seis 
fueron indefinidos, el 1’38%.

demandaban empleo y 224 hombres. 
A la hora de hablar de las edades de las 
personas que el mes pasado deman-
daban empleo, apuntar que en marzo 
prácticamente se igualaba el grupo de 
quienes se encuentran en la franja de 

edad de entre 25 y 44 años, y quienes 
tienen más de 44 años de edad, pues en 
marzo registraron 226 y 221 personas, 
respectivamente. A estos hay que sumar 
las 50 personas que demandan empleo 
y que tienen menos de 25 años.
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Encontre intergeneracional 
entre AFA i l’IES de Xixona
E l passat 6 d’abril es va celebrar 

l’encontre intergeneracional 
entre AFA Xixona i Comarca 

(Associació de Familiars de Persones 
amb Alzheimer i Altres Demències) i 
l’IES Xixona, i va ser un dia molt es-
pecial.

Els alumnes de l’IES els van rebre 
amb un ball que hi havien organitzat 
i van continuar participant conjun-
tament els usuaris del centre amb 
els joves de l’institut en una gimcana 
formada per diverses proves de psi-
comotricitat i cognitives, per acabar 
formant la frase: “No dejes que la vida 
se llene de años, haz que los años se 
llenen de vida”.

Després, l’institut va convidar a un 
bon esmorzar, del qual van gaudir 
els usuaris del centre, i per acabar va 
haver-hi intercanvi de regals. Per part 
de l’institut van regalar diversos jocs 
(parxís, bingo, dominós) i els usuaris 
d’AFA van fer un mosaic amb el logo 
d’AFA com a record de la visita. Tant 
els usuaris com els estudiants ho van 
passar molt bé junts, va ser un dia di-
ferent i molt bonic, on uns van gaudir 
dels altres, compartint moments.

CURSA SOLIDÀRIA
El pròxim 7 de maig es celebrarà la 

III Cursa solidària Ciutat de Xixona, 
on els beneficis d’aquesta estaran 
destinats a l’associació d’Alzheimer. 
AFA tindrà una taula amb informació 
del centre i un photocall on la gent 
podrà fer-se fotos i pujar-les a les 
xarxes socials. També podran col·la-
borar amb el centre amb qualsevol 
aportació.

Les fotos han sigut facilitades per 
AFA Xixona i Comarca.

L’Ajuntament assumeix el final de
l’obra del menjador del Cristòfol Colom

L’Ajuntament de Xixona hi ha assumit el cost del final 
de l’obra del menjador del centre Cristòfol Colom i així 
poder reobrir el servei. Assenyalar que la Conselleria 
d’Educació va posar en marxa una actuació de millora 
al centre i es va trobar amb l’aparició d’amiant al sos-
tre, el que va suposar un retràs en l’inici de l’actuació.

El plantejament inicial de la Conselleria passava per-
què el menjador quedara sense el doble sostre que hi 
havia abans, ja que s’havia esgotat el pressupost, si bé 
des de l’Ajuntament de Xixona es va considerar que 
això no era possible, ja que té gran altura i si no dis-
posa de doble sostre, el soroll resultaria insuportable, 
amb 200 xiquets que dinen allí. Quan Conselleria va 
finalitzar les obres del gimnàs, l’Ajuntament va poder 

començar a fer l’actuació en el sostre del menjador, ja 
que era impossible fer-les a la vegada, ja que no poden 
realitzar-se a la vegada obres d’administracions dife-
rents, segons la informació facilitada.

El cost inicial de les obres de millora del Cristòfol 
Colom era de 40.000 euros, a càrrec de la Conselleria, 
si bé en detectar que hi havia amiant en el doble sostre 
l’obra va augmentar fins als 60.000 euros. L’Ajuntament 
hi ha destinat a l’actuació del doble sostre del men-
jador un total de 8.500 euros, tal com va informar la 
regidora d’Educació, María Teresa Carbonell. Mentre 
van durar les obres menjaven a la biblioteca i una aula, 
i dimarts 25 d’abril els escolars ja van poder dinar en 
el menjador.

Va ser un dia molt especial, amb activitats compartides entre usuaris del centre i estudiants

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA



PUBLICITAT XIXONA, abril 2017 5



ACTUALITATXIXONA, abril 20176

Xixona estudia ampliar a 
cinco días la duración de la 
Feria de Navidad de este año

E l Ayuntamiento de Xixona y la Asociación de Empresarios, 
Comerciantes y Profesionales de Xixona (AEX) estudian la 
posibilidad de ampliar la duración de la próxima edición 

de la Feria de Navidad hasta los cinco días. La decisión se está va-
lorando tras conocer el resultado de una encuesta realizada entre 
los expositores, comerciantes y hosteleros de la localidad que, 
mayoritariamente, están a favor de aprovechar el hecho de que el 
calendario de 2017 aporte un día más al puente de la Constitución.

“Este año las fechas caen muy bien para ampliar la Feria, porque 
desde el miércoles 6 hasta el domingo 10 de diciembre hay cinco 
días de puente que el público puede aprovechar para visitarnos y 
hacer sus compras navideñas”, afirma Pascual Sanchis, presidente 
de la AEX. En este sentido, la alcaldesa, Isabel López, ha explicado 
que “aunque sería un cambio importante, se trata de una buena 
oportunidad para llenar el pueblo de visitantes durante un día más 
y seguir potenciando Xixona como el máximo referente de las fe-
chas navideñas”. El propósito del Ayuntamiento y la Asociación de 
Empresarios con esta iniciativa es “engrandecer y consolidar toda-
vía más el que ya se ha convertido en el evento navideño y gastronó-
mico más importante de la Comunidad Valenciana, facilitando que 
todo aquel que quiera visitarnos pueda hacerlo”, remarca López.

En este sentido, en el mes de diciembre es cuando Xixona registra 
la mayor afluencia de visitantes, que llegan atraídos por la Feria 
y por la posibilidad de comprar turrones y dulces directamente 
de sus productores, pero que también encuentran otras activida-
des alternativas como disfrutar de la gastronomía local, recorrer 
las calles jijonencas y pasear por el casco antiguo o sus parques, 
así como conocer los senderos naturales repartidos por todo el 
término municipal para quienes busquen algo más de aventura, 
disfrutar del aire libre y de bonitos paisajes de montaña que miran 
directamente al mar Mediterráneo.  

Extraordinàries
miniatures
de Vicent 
Miquel Garcia

Vicent Miquel Garcia és tot un ar-
tista xixonenc i són molts els treballs 
manuals que realitza al llarg de l’any, 
quin més curiós i interessant que l’al-
tre. Ara és moment de parlar de les 
miniatures fetes en llaunes de refres-
cos i encenedors.

Tot tipus de vehicles, des de motos 
a cotxe o tren, formen part d’aquesta 
col·lecció, que ha fet amb molta es-
tima i amb una destresa increïble. A 
les imatges adjuntes es pot vorer una 
mostra d’aquestes miniatures fetes 
amb llaunes i encenedors.

Se celebraría del 6 al 10 de diciembre aprovechando que el Día de la Constitución y la festividad de 
la Inmaculada Concepción caen en miércoles y viernes, respectivamente 

Uno de los stands de la pasada edición de la Feria de Navidad.
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Aprovada la moció de Compromís per Xixona 
per a promoure el registre d’animals de 
companyia i eliminar la taxa d’inscripció
E l Plenari de l’Ajuntament de Xixona del mes de març va aprovar amb 

els vots de Compromís, Més Xixona, Partit Popular i Ciudadanos –i 
només amb el vot en contra del PSOE– la moció de Compromís per 

a promoure el registre municipal d’animals de companyia i eliminar la taxa 
d’inscripció, segons informen des de Compromís.

L’objectiu d’esta moció és que s’actualitze el cens dels animals de compan-
yia a Xixona, sense que això supose cap cost per als propietaris. A més, també 
es faran campanyes per a promoure els comportaments cívics relacionats 
amb els animals, tant pel que fa a la replega dels excrements, com, molt 
especialment, les mesures que cal adoptar amb els gossos considerats poten-
cialment perillosos, informen des de Compromís. 

CONSCIENCIAR A LA POBLACIÓ
Per al regidor de Compromís, Joan Arques, “la intenció d’esta moció és 

millorar la seguretat de totes les persones i de tots els animals de companyia. 
Per això volem reactivar el cens municipal i conscienciar la població respecte 
al maneig de gossos perillosos”. Així, la moció estableix que, en la campanya 
de conscienciació, s’explicitaran les sancions per dur gossos perillosos solts 
o sense boç. “El que pretenem és evitar que un gos gran n’ataque uns altres 
de més menuts o interferisca en el recorregut de ciclistes, corredors o cami-
nants”, assenyala.

D’altra banda, en el mateix Plenari va ser rebutjada una altra moció de 
Compromís per a instal·lar un parc caní ben condicionat, amb els vots en 
contra del PSOE i l’abstenció de MX. El regidor de MX va exercir com a por-
taveu de l’equip de govern i es va oposar a la moció no pel contingut, sinó 
perquè, al seu parer, eixa proposta havia de presentar-se com a esmena als 
pressupostos, segons informen des de Compromís.

La imatge és del plenari, extreta del vídeo que està penjat a la web de l’Ajun-
tament de Xixona.

Cervecería VicMo, una oferta diferencial en 
Xixona basada en la calidad e innovación

La población de Xixona cuenta, desde el mes de abril, 
con una nueva oferta gastronómica que llega de la 
mano de Moisés Tallón, un profesional del sector 

que ha apostado por su ciudad para poner en marcha 
la Cervecería VicMo. Se trata de una oferta diferencial 
en Xixona, que recoge el concepto de cocina en directo, 
donde los comensales disfrutan también del placer de ver 
cómo se prepara aquello que van a degustar, y donde este 
profesional de la restauración interactúa con los clientes. 
Esta nueva oferta supone una apuesta por la cocina de 
mercado y tradicional, pero dándole un aire innovador, de 
autor, creativo, vanguardista y atractivo, donde destaca la 
calidad de los productos con los que se trabaja. Jamones y 

Tosta de salmón macerado con eneldo y queso feta, y Revuelto de oca del Duratón con boletus e hígado de pato, dos especialidades de la Cervecería VicMo.

embutidos ibéricos, quesos añejos, y los alimentos más frescos 
del mercado son la base de esta cocina que ofrece calidad con 
novedad.
A la hora de hablar de esas elaboraciones con las que 
VicMo sorprende a los clientes, cabe destacar los deliciosos 
y variados aperitivos, así como las tostas, que suponen una 
oferta gastronómica diferente y muy apropiada para varios 
momentos del día, con especial incidencia en las cenas. A 
mediodía, es imposible no reparar en esos deliciosos arroces, 
desde los melosos al de pulpo, de una variada lista que puede 
satisfacer los paladares más exigentes.
Para disfrutar de esta excelente cocina, la Cervecería VicMo 
cuenta con un local acogedor, diáfano y en el que se une 

la modernidad con la calidez. El acero inoxidable y los 
detalles minimalistas se funden con una cálida iluminación, 
configurando entre todo un ambiente en el que los 
comensales se relajan y disfrutan de la gastronomía que 
ofrece esta cervecería. Además, esta cervecería contará 
con una terraza con 16 meses, con la que poder disfrutar 
de su oferta gastronómica en los momentos en que el clima 
acompaña para la estancia al aire libre.
Moisés Tallón, profesional del sector de la restauración 
y con amplia trayectoria, ha apostado por Xixona y los 
vecinos de esta población para abrir esta cervecería, que 
toma los nombres de sus dos hijos, Víctor y Moisés, pues 
todo lo que ha realizado lo ha hecho pensando en ellos.
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Xixona celebra la seua ruta de 
tapes del 5 al 28 de maig amb 
el torró com a protagonista

E l ‘Tapeando con turrón por Jijo-
na’ es celebrarà enguany entre 
el 5 i el 28 de maig i comptarà 

amb la participació de 14 establiments. 
Cadascun d’ells presentarà tres tapes a 
concurs, de les quals almenys una por-
tarà com a ingredient el torró, que és 
el principal element distintiu d’aquest 
concurs gastronòmic que se celebra a 
Xixona des de fa sis anys i que ha marcat 
tendència en les cuines de la província.

De fet, una de les novetats d’aquesta 
edició del certamen és que, per primera 
vegada, serà un cuiner professional de 
reconegut prestigi qui s’encarregarà de 
recórrer els 14 establiments integrats en 
la ruta i provar totes les propostes per a 
concedir el premi a la millor tapa amb 
torró, dotat amb 500 euros concedits 
pel Consejo Regulador IGP Jijona y Tu-
rrón de Alicante. 

No obstant això, seguirà sent el públic 
el que decidisca amb els seus vots quin 
és la millor tapa d’enguany i la tapa amb 
la millor presentació, dos reconeixe-
ments que suposen premis de 400 i 300 
euros, respectivament, concedits per 
empreses torroneres de la localitat: Tu-
rrones Picó y Almendra y Miel.

Enguany, a més, serà més fàcil que mai 
identificar als bars i restaurants que par-
ticipen en el ‘Tapeando con turrón por 
Jijona’, ja que l’establiment tindrà un 

1. Antiu Xixona Helados
1. Helado de turrón de Jijona
2. Helado de turrón de yema
3. Helado de turrón a la piedra

2. Ca Blanes
1. Jijona
2. Pou de la Neu
3. Bomba

3. Cervecería Doble L
1. Ensaladilla xixonenca
2. Tosta Doble L
3. Greixonera turronera

4. Cervecería El Mosset
1. La revolica
2. Brocheta de crujientes
3. Tostada Mosset

5. Cervecería Monterrey
1. Timbal de patata con boletus y 

turrón
2. Delicias de polenta con virutas 

de serrano
3. Esfera rellena de boloñesa

6. El Barranquet 2.0
1. Pulpito
2. Costilla a la jijonenca
3. Pintxo ‘’Flipa’’

7. La Pergoleta
1. Crujiente al turrón
2. Tosta Pergoleta
3. Escalopín al Chianti

8. La Perla
1. La Perla
2. El cojonudo
3. Tapa de pulpo en salsa

9. L’Entrepà
1. Penyes de Roset
2. Gofre
3. Cucurutxet

10. Moments SiS Gastro Espai
1. Cornet de foie al torró de fruita i 

toc de pericana
2. Ravioli de manetes de porc lacat 

amb torró de Xixona Thay
3. Gastro gelat amb cous cous de 

torró de Xixona

11. Peter Love Cervecería
1. Nido de paté de morcilla con 

huevo de codorniz
2. Longaniza con turrón en base 

de pan de aceite
2. Pincho de sepia con Amor

12. Pizzeria Crack
1. Canelón de tuétano y garreta
2. Pizza Provenzal al crujiente de 

turrón de Alicante
3. Bombón de morcilla en tosta y 

vinagreta de turrón

13. Pizzería Margarita
1. Pizzita de turrón y oreo
2. Pizzita 4 quesos
3. Alitas voladoras

14. VicMo
1. Irish coffee de turrón
2. Caramelo de manzana y foie
3. Ceviche de gamba roja

Establiments participants

símbol identificador en la seua porta o 
façana amb el qual l’AEX i l’Ajuntament 
han volgut distingir “la qualitat i el valor 
afegit que ofereixen aquests llocs, a més 
del seu compromís i contribució a fer 
més gran aquest esdeveniment i promo-
cionar el nostre poble”.

A més dels establiments, els clients 
també es poden emportar premis. 
Tots aquells que emplenen les seues 
cartilles amb els segells de, com a 
mínim, 12 establiments i voten per 
les seues tapes preferides entraran 
en el sorteig de fabulosos premis 

que van des d’un viatge per a dues 
persones –valorat en 500 euros– 
fins a una nit d’hotel, passant per un 
sopar gurmet per a dos i lots de to-
rrons i xocolates.

Una altra novetat d’aquesta edició és 
que s’ha organitzat un concurs paral·lel 

en les xarxes socials de Xixona Turisme 
–Facebook, Instagram i Twitter– per-
què els participants pugen les seues 
fotos amb l’etiqueta #TapeandoXixona 
i puguen guanyar també un dinar per 
a dues persones en un dels restaurants 
participants.

La sisena edició del certamen de tapes ‘Tapeando con turrón por Jijona’, organitzat per 
l’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris, Comerciants i Professionals de Xixona -AEX- comptarà, per 
primera vegada, amb la presència d’un xef professional que serà l’encarregat d’atorgar el premi a 

la millor tapa amb torró, entre totes les que ofereixen els 14 establiments participants

Taller de cuina jove
Una vegada més el taller de cuina jo-

ve ha estat un èxit i l’edició del 8 d’abril 
va resultar molt interessant. Va comptar 
amb la col·laboració de Santi Gómez 
com a professor voluntari i els partici-
pants van aprendre plats molt interes-

sants.
Aquesta iniciativa està organitzada per 

la regidoria de Joventut i des del primer 
moment té molt bona acollida. Les foto-
grafies són del Facebook d’Actividades 
Xixona.
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ZONA DE PROMOCIÓ AEX 
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Benvinguts a la zona de promoció AEX 
Si eres associat de l’AEX i vols qualsevol pus d’informació (actualitzar dades, horaris co-
mercials, possibles ajudes, promoció i publicitat, etc) ens pots localitzar al telèfon 630 34 
91 92 o als correus electrònics   administracion@aex-xixona.es o info@aex-xixona.es 

 

I si tens una empresa, un comerç o eres un professional a Xixona i no eres associat d’AEX.  
A què esperes? Posa’t en contacte en nosaltres i et farem una visita. 
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PREGUNTA PELS
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Un pressupost de 8’5 milions

L ’Ajuntament de Xixona té nou 
pressupost, que ascendeix a 
8.525.200 euros, el que suposa 

un 8’71% més que el de l’any 2016 i 
segons assenyala el govern municipal 
es tracta del més elevat de la història 
de Xixona sense acudir a préstecs, tal 
com va assenyalar el regidor d’Hisenda, 
Ricardo Mira, a la sessió plenària on es 
va aprovar. A més, destaquen el fet que 
aquest increment s’aconsegueix sen-
se incrementar els impostos i les taxes 
que paguen els xixonencs, i destaquen 
també el nou Fons de Cooperació Local 
que la Generalitat ha posat en marxa i 
que significa un increment de 100.000 
euros.

El pressupost del 2017 s’ha aprovat 
amb els vots de PSOE i Més Xixona, 
mentre que PP, Ciudadanos i Compro-
mís van votar en contra.

El regidor va incidir en què per pri-
mera vegada en els últims anys van a 
poder crear llocs de treball directes 
i en els pròxims mesos tenen previst 
cobrir les places de conserge, respon-
sable de l’oficina de turisme i policies, 
tot això sense incrementar el capítol de 
personal.

A més, indica que “hem congelat 
altra vegada les despeses corrents 
d’aquest Ajuntament, justificant-se els 
increments amb la necessitat d’ac-
tuar de forma subsidiària al casc an-
tic (+/- 60.000,00 euros) i la nova 
interpretació de la llei de l’IVA que fa 
el govern i que ens costarà aquest any 
vora 50.000,00 euros”, així com que 
“amb aquest increment mínim en les 
despeses corrents, aconseguim desti-
nar 900.000 euros a inversions, és a 
dir, doblem l’import del pressupost 
del 2016”. Dins d’aquestes inversions 
estan, entre altres, “les pistes de pàdel, 
la modificació del projecte d’adequació 
de la casa Rovira per a fer-la servir com 
a biblioteca, la compra d’uns terrenys 
en l’alt de la Carrasqueta per a poder 
fer allí un mirador d’on gaudir de les 
meravelloses vistes que tots coneixem, 
l’adequació dels carrerons de Maestro 
Puyo i Naps i la reparació dels dipòsits 
d’aigua municipal i del pou de Seren-
yà”.

El regidor d’Hisenda va explicar que 
també s’ha destinat, com a novetat 
d’enguany, una partida per a posar en 
marxa els denominats pressupostos 
participatius.

Ricardo Mira va apuntar, a la sessió 
plenària celebrada a l’abril per aprovar 
el Pressupost que encara que van co-
mençar a elaborar-se al mes d’octubre 
passat, “no ha sigut fins a principis de 
març que s’ha pogut tancar les xifres 
grans que li donaren una perspectiva 
de durabilitat als mateixos”, i va afegir 
que “ja al mes de desembre, els dife-
rents grups d’aquest plenari van poder 
fer les seues propostes al mateix, tor-
nant a fer durant el mes de març una 
segona ronda de reunions. S’han arre-
plegat, en major o menor mida, pro-
postes de tots els grups, sempre dins 
dels límits que la continuïtat dels ser-

Per primera vegada en els últims anys es poden crear llocs de feina directes
S’ha aprovat amb els vots a favor de PSOE i Més Xixona, i en contra de la resta de grups

veis actuals que presta aquest Ajunta-
ment i les disponibilitats econòmiques 
marquen”.

VALORACIÓ DE MÉS XIXONA
El regidor de Més Xixona, Mario Car-

bonell ha explicat, després de l’apro-
vació dels pressupostos municipals, 
quines són les principals demandes de 
la formació incloses en el pressupost 
municipal aprovat amb els vots del PSPV 
i Més Xixona. Carbonell ha valorat posi-
tivament “l’evolució de les negociacions 
per arribar a un acord, on s’han atés la 
gran majoria de les nostres peticions”.

Carbonell ha explicat que “des de Més 
Xixona hem millorat els pressupostos 
per posar-los al servei dels xixonencs i 
xixonenques. Hem de tenir en compte, 
i seguir denunciant, les limitacions que 
tenim per la manca d’autonomia local. 
És un escàndol que tot i tenir superàvit 
i un ajuntament plenament sanejat, no 
podem invertir eixos recursos a millo-
rar els nostres serveis públics, i en im-
pulsar les infraestructures que Xixona 
necessita”.

En aquest sentit Carbonell ha afegit 
“que els pressupostos aprovats, con-
templen millores per als xixonencs i les 
xixonenques. Així hem treballat per un 
acord entre els sindicats i l’ajuntament 
per a, per una banda, regularitzar la 
situació de les hores extraordinàries 
dels treballadors municipals amb major 
atenció a les categories salarials infe-
riors, i per l’altra augmentar la dotació 
de llocs de treball per millorar l’atenció 
al ciutadà. D’aquesta manera durant 
aquest 2017 es proveiran places de Po-
licia Local, un tècnic mediambiental i 
un cap de cultura”. 

Explica que “també s’ha inclòs una 
partida nova a la regidoria de Partici-
pació Ciutadana per l’elaboració durant 
l’any dels “Pressupostos Participatius”, 
una iniciativa que dúiem al nostre 
programa i en la que volem que els 
ciutadans de Xixona, tinguen veu i de-
cideixen en què s’ha d’invertir. És una 
partida que pensem que s’ha d’anar in-
crementar en els propers anys”.

El regidor xixonenc ha recordat que 
“ara hem de garantir que aquests pres-
supostos s’executen en aquest 2017, tot 
i haver-se aprovat més tard de l’habi-
tual, per tal que les millores aconsegui-

des es materialitzen i arriben a la ciuta-
dania. A més cal que fem un esforç en 
explicar els pressupostos participatius, 
després de l’augment pressupostari que 
ha tingut, per tal d’implicar al màxim 
d’agents possibles”.

Per altra banda altres de les propostes 
de Més Xixona incloses als pressupostos 
són la renovació del Castell de Festes; la 
millora dels cartells indicadors dels po-
lígons; l’elaboració d’un estudi sobre les 
necessitats de les persones dependents, 
malalts d’Alzheimer o persones grans 
o la creació d’un mirador en l’Alt de la 
Carrasqueta.

ARGUMENTS DE COMPROMÍS
Des de Compromís considerem que 

“este pressupost, igual que ja ocorria 
amb l’anterior, ja estava tancat des de 
feia temps i l’equip de govern no volia 
negociar cap de les nostres esmenes, 
enviades tant el novembre del 2016 com 
el març del 2017. Doncs bé, al nostre 
parer, ni consens ni diàleg per a escol-
tar les propostes de Compromís per a 
este pressupost”.

En una nota de premsa, indiquen que 
“els principals motius que ens van de-

El regidor d’Hisenda i l’alcaldessa, en el plenari del pressupost, en una imatge del vídeo de la web municipal.

cantar per oposar-nos a estos pressu-
postos són els següents: En primer lloc 
sol·licitàvem una partida pressupos-
tària concreta per a la realització del 
clavegueram entre el carrer de Bernat i 
el carrer de Feliu. No entenem com en 
l’any 2017 encara hi ha carrers que no 
disposen de clavegueram públic.

Pel que a la inversió de les pistes 
de pàdel, entenem, com sempre hem 
defés, que és una barbaritat gastar-se 
300.000 euros en dos pistes, i a més 
a més enderrocar la Casa Geralda. 
Un edifici que, per les seues qualitats 
històriques, etnogràfiques, paisatgísti-
ques, arquitectòniques i culturals, re-
presenta un valor incalculable.

En tercer lloc demanàvem que es 
convocara de manera interina la plaça 
de tècnic/a de normalització lingüís-
tica, amb la finalitat que es complira, 
entre altres coses, el reglament de nor-
malització lingüística aprovat el dia 25 
d’abril de 1997, ja fa 20 anys, perquè 
el valencià d’una vegada per totes tinga 
la presència que es mereix.

Igualment, demanàvem que es convo-
cara de manera interina una plaça de 
tècnica/a mediambiental, amb la finali-

tat que l’oficina tècnica siga transversal 
i s’atenguen les necessitats d’este àmbit.

Finalment, sol·licitàvem que les mo-
cions presentades per Compromís per 
Xixona i aprovades en el Plenari co-
rresponent disposaren de consignació 
pressupostària concreta per a dur-les 
a terme: Moció per a la realització d’un 
inventari de tots els refugis pertanyents 
als temps de la II República i la Guerra 
Civil Espanyola; Moció assetjament es-
colar; Moció reutilització d’aigua; Mo-
ció passos de zebra. Cap de les nostres 
esmenes van ser acceptades. Des de 
Compromís, lamentem el nul consens 
i diàleg del PSOE i com el seu soci de 
govern, Més Xixona, permet esta mane-
ra de governar. Ens vam presentar per 
proposar propostes beneficioses per a 
Xixona i continuarem treballant en eixa 
línia”.

L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, 
va destacar al plenari del pressupost la 
bona gestió realitzada i va assenyalar 
que “seguirem buscant el consens i 
mantenint el diàleg”. Igualment, va 
destacar que “és un bon pressupost, i a 
més de les inversions, contempla ajudes 
importants”.

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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Xixona viu la Setmana Santa
L a població de Xixona ha viscut 

la Setmana Santa, marcada pels 
diferents actes propis d’aquesta 

festivitat. Des de les celebracions del Di-
vendres de Dolors, a la Vespra de Rams 
i el Diumenge de Rams, passant per les 
pròpies de Dijous Sant, Divendres Sant i 
Dissabte Sant, així com les del Diumen-
ge de Pasqua.

A més, a Xixona es celebra també el 
Concert de Setmana Santa, que va tenir 
lloc el 8 d’abril en l’església i que va 
comptar amb la Coral de Veus Blanques 
Ciutat de Xixona, el Grup Instrumental 
de la Banda de Música i Grup Escènic, 
sota la direcció de Vicente Pla.

A més, els xixonencs mantenen la tra-
dició de menjar-se la mona, un dolç que 
representa la fi de la Setmana Santa.

A les imatges es pot veure la celebració 
del Diumenge de Rams, amb les palmes, 
i del Via Crucis que es va celebrar el Di-
vendres Sant.

Tenim el millor comerç per als 
millors clients
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Taxa per a empreses subministradores 
en aprovar-se una moció de Més Xixona

L ’Ajuntament de Xixona va tractar al ple de març una mo-
ció de Més Xixona per tal d’aprovar l’ordenança fiscal 
relativa a l’ús privatiu o aprofitament del domini públic 

per part de les empreses explotadores de serveis de submi-
nistraments. En la seua proposta, Més Xixona reclama que les 
empreses que tinguen instal·lacions que passen per terrenys 
municipals, revertisquen part dels seus beneficis generats al 
municipi en ell, segons informen des d’aquest grup.

El text aprovat, a més, deixa al ple de l’Ajuntament de Xixona 
la potestat d’invertir aquest augment d’ingressos en allò que 
estime oportú. El regidor de Més Xixona, Mario Carbonell, ha 
explicat que “en els darrers anys les companyies subministra-
dores de serveis bàsics han vist incrementats els seus beneficis 
alhora que la ciutadania ha patit un increment desmesurat de 
les tarifes, posant en risc l’accés de moltes famílies als serveis 
essencials. L’Estat Espanyol, en lloc de vetllar pels interessos 
de la ciutadania, ha prioritzat els interessos de les grans em-
preses, bé siga per acció, bé per omissió, en la seua activitat 
legislativa”.

Mario Carbonell també ha denunciat que “els ajuntaments 
hem patit la posició de poder d’aquestes companyies i amb 
aquesta moció volem revertir aquesta situació injusta en bene-
fici primer de la maltractada economia municipal i després en 
benefici xixonencs i les xixonenques amb la millora del servei 
públic. A més el text que hem aprovat insta al Govern Espanyol 
a què, en cap cas, es trasllade el cost més gran suportat per 
les companyies a les tarifes que paguen les famílies per serveis 
que són bàsics. En definitiva volem pal·liar en la mesura de les 
nostres possibilitats els efectes d’unes polítiques, les del go-
vern espanyol, fetes en contra del benestar de la ciutadania”.

La fotografia està extreta del vídeo de la sessió plenària que 
està en la pàgina web de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Xixona aprova la creació d’una ordenança fiscal perquè les empreses de 
subministraments bàsics paguen una taxa al municipi per les instal·lacions que transcorren en 

terrenys municipals
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El Govern Central no 
preveu més mesures 
en La Carrasqueta

D es de Compromís expliquen 
que “el Govern Central ha con-
testat per fi (fora de termini) 

a la bateria de preguntes formulades 
per Compromís des del Senat, a instàn-
cies del grup municipal de la coalició 
a Xixona, sobre l’alta sinistralitat del 
Port de la Carrasqueta i altres vies de 
la comarca”.

Segons ha explicat el senador Carles 
Mulet, “el Govern es limita a demostrar 
amb dades estadístiques que efectiva-
ment es tracta d’una zona de gran con-
centració d’accidents, però es limita a 
donar per bones les mesures genèri-
ques de la Dirección General de Trá-
fico”. Compromís ha lamentat que no 
s’adopten mesures complementàries 
vista la persistència del problema. 
Igualment, la coalició recorda que la 
Comissió de Foment del Senat haurà 
d’abordar en breu una moció de la 
formació exigint precisament al Govern 
actuacions en aquest punt.

Compromís exposava que des de 
fa mesos, circula una gran quantitat 
de motocicletes de gran cilindrada 
per l’alt de Tibi (País Valencià) i 
especialment pel port de la Carras-
queta, a velocitats completament 
desorbitades quan en la majoria 
dels trams d’aquestes carreteres 
el límit no supera els 80 km/h. Tot 
açò representa un alt perill per a 

Ja estan finalitzades les 
escales de la travessia del 
Pintor López Mira  

Ja han finalitzat les obres de les escales de la travessia del Pintor López Mira, 
que han sigut reobertes al trànsit. Cal recordar que l’Ajuntament va posar en 
marxa les obres de millora d’aquesta travessia, que comunica el carrer Alcoi 
amb l’Av. de la Constitució. Amb aquesta intervenció s’ha renovat el paviment de 
les escales, a la vegada que s’han treballat en la preinstal·lació de passatubs d’en-
llumenat públic i de la xarxa d’aigua potable, i també s’ha renovat el col·lector de 
la xarxa de residuals des de la connexió del carrer Alcoi fins a la seua capçalera 
en el carreró d’Enric Puyó.

El pressupost de l’actuació ha sigut de 49.998,85 euros IVA inclòs, i la regidora 
Mª Teresa Carbonell assenyala que aquestes obres han millorat les escales, rea-
justant la rasant que existia i creant dos trams de graons, col·locant passamans.

Informa Compromís, segons la resposta al senador Mulet

les altres persones que transiten per 
aquestes vies, sobretot perquè en 
aquestes carreteres de muntanya és 
molt habitual que circulen ciclistes i 
vianants que coincideixen en els ma-
teixos horaris que les motocicletes 
(sobretot en períodes de vacances i 

caps de setmana). 
A més, també s’incrementa el perill 

d’incendi derivat d’una hipotètica eixi-
da de la via, atès com de seques estan 
les serres després d’un any escassíssim 
de pluges, tal com expliquen en nota 
de premsa.

El regidor de Compromís, Joan Arques, junt al senador Carles Mulet.
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Marxa Familiar Cova dels Corrals
U nes 60 persones entre xiquets i adults van rea-

litzar la marxa familiar organitzada pel centre 
excursionista i l’ajuntament de Xixona el diu-

menge dia 26 de març. Una activitat que es realitza 
dues vegades a l’any, una al mes de març i l’altra al 
mes de setembre. La marxa està consolidant-se al nos-
tre poble i agrada tant als més menuts com als ma-
jors, una bona forma d’ensenyar als xiquets el gust 
per conèixer el nostre entorn i fomentar la pràctica 
d’esport. 

A les 9:45 h sortíem des de la porta de l’ajuntament 
on havíem quedat per dirigir-mos al punt d’eixida 
amb els cotxes, a les 10 h del matí començàvem la 
marxa des del Pla de Xoqueros fins a la Querena, per 
després anar a la Cova dels Corrals on vam esmorzar, 
una casa en ruïnes situada en el barranc amb el ma-
teix nom. Un dia solejat ens va fer la ruta més agrada-
ble i vam poder gaudir d’aquest punt tan emblemàtic 
de Xixona, ja que és part del PR-CV 212 sender que 
puja a la Penya Migjorn, una vegada vam reprendre les 
forces iniciarem la tornada pel mateix lloc per con-
cloure la ruta de nou al punt d’eixida. Crònica remesa 
pel Centre Excursionista de Xixona.

PARA 

PUBLICIDAD

EN ESTE 

PERIÓDICO

LLAMAR

AL

TELÉFONO

651 077 626



ESPORTSXIXONA, abril 201718

Destacada participación 
del tenista Julián 
Cabezos en el Circuito 
Mediterráneo

Tras alcanzar semifinales en el primer torneo que disputó este 
año en el Club de Campo de Elche, el tenista local Julián Cabe-
zos Morant ha tenido una destacada participación en la séptima 
edición del Circuito de Tenis Mediterráneo, que ha tenido lugar 
desde mediados de enero hasta este mes de abril, por diversos 
retrasos debido a las lluvias en la provincia.

El circuito consta de tres fases y tras las mismas los participantes 

con mejores resultados consiguen la clasificación para un máster 
final, con tan sólo ocho plazas a disputar entre los 76 partici-
pantes que ha tenido la edición de este año en la categoría alevín 
masculino, en la que participaba Julián. 

Pese a entrar en cuadro final con un ranking moderado, consi-
guió en la primera fase llegar a cuartos eliminando al cabeza de 
serie nº 8 y en la segunda fase alcanzó la semifinal. En la tercera 

fase tan sólo consiguió llegar a dieciseisavos pero los buenos re-
sultados obtenidos le permitieron la clasificación para el máster 
final en el que ha quedado situado en sexta posición, empatado 
con el quinto clasificado.

Asimismo, ha alcanzado la final en el torneo Club de Campo Ali-
cante La Almajada que ha tenido lugar durante el mes de marzo, 
pese a sufrir una lesión a medio torneo.  

Millores en la piscina del 
poliesportiu i en el camp de futbol
Pràcticament queda un més per obrir la piscina d’estiu del poliesportiu 

municipal per a la campanya estival, l’1 de juny, i ja està acabant-se 
de posar a punt les instal·lacions després d’invertir l’Ajuntament vora 

30.000 euros en millores del funcionament de la filtració i depuració així com 
del paviment de la zona de platja del got de la piscina.

Als últims anys s’ha anat canviant per trams la superfície de formigó existent 
per altra de formigó granulat antilliscant, ja que el material instal·lat en la refor-
ma realitzada fa uns vuit anys s’ha anat deteriorant i perdent les seues propietats 
originals. Ara, amb aquestes últimes tres àrees on s’ha actuat (de la zona de 
platja dels vestuaris i de la piscina xicoteta, i la de l’altre extrem davant la sala de 
màquines), queda la platja totalment completa amb aquest nou material amb un 
material de més qualitat, més resistent i més segur.

A més a més, s’han realitzat millores en l’edifici de la sala de màquines. En 
concret, en les bombes i els dipòsits de compensació, per a optimitzar el seu 
funcionament i estalviar aigua. S’han ressituat les bombes de filtració de la 
planta superior, a nivell de la cota de la làmina d’aigua, a la planta inferior per 
a millorar el seu funcionament, i s’ha substituït una de les bombes per una altra 
amb major cabal de filtració que s’activarà quan els dipòsits de compensació es-
tiguen gairebé plens pel desbordament d’aigua de la piscina a causa de l’ús dels 
banyistes. A més a més, les bombes compten ara amb un variador de freqüència 
que permet que aquestes ajusten el seu rendiment depenent de la demanda. El 
funcionament dels dipòsits de compensació també s’ha millorat, el seu nivell 
d’ompliment es controla ara amb sondes, que ordenen la marxa i l’atur de les 
bombes de filtració, de forma que es manté sempre el nivell òptim dins d’aquests 
gots, es pot aprofitar al màxim la seua capacitat i es minimitzen les perdudes 
d’aigua del sistema.

MILLORES EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
El passat 12 d’abril van finalitzar les obres de millores en les instal·lacions 

dels vestuaris del camp de futbol municipal. Aquestes obres es van iniciar l’1 de 
març i han suposat un cost total per a les arques municipals una mica inferior 
a 26.500 euros.

Les obres han consistit en la modificació de la instal·lació elèctrica i prin-
cipalment en la millora de la cambra de la caldera, on s’ha instal·lat un nou 
acumulador d’aigua calenta que permetrà un major aprofitament de l’energia 
solar generada en els quatre panells existents, atés que anteriorment l’aportació 
energètica era molt baix. S’ha modificat aquesta sala íntegrament adoptant una 
nova configuració i canviant paviment, desguassos, canonades, vàlvules, etc., 
instal·lat un sistema de detecció de gas i un nou sistema de control que permetrà 
minimitzar el consum energètic en la producció de l’aigua calenta sanitària 
utilitzada en les dutxes dels vestuaris, garantint en tot moment el compliment de 
la normativa sanitària.

En aquesta intervenció, també s’ha aprofitat per a realitzar altres millores en el 
camp de futbol com el tancament de l’antiga cantina amb alumini i policarbonat, 
que ara s’utilitzarà per a emmagatzemar l’equipament esportiu i sala de bugade-
ria, la pavimentació d’un xicotet magatzem sota les graderies i la instal·lació d’un 
sistema de cloració per al dipòsit de reg de la gespa artificial. 
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Celebrada la Volta al Terme a Peu
E ls dies 31 de març, 1 i 2 d’abril 

el Centre Excursionista de Xixo-
na celebrava La Volta al Terme 

a Peu, activitat que ha realitzat 23 anys 
seguits i en els últims anys patrocinada 
per l’ajuntament de Xixona.

Aquest any han participat un total de 
32 persones més els organitzadors, 
dels quals 13 han realitzat el recorregut 
complet de tres dies, un total de 68km, 
i els altres han participat en un o dos 
dies.

LA SORTIDA
El divendres dia 31 de març, a les 16h 

des del local del CEX al carrer Mare de 
Déu de L’Orito, tots els participants es-
peraven la sortida, ansiosos de muntan-
ya, amb ganes de passar-ho bé, i amb el 
desig de poder completar els tres dies i 
tornar el diumenge al punt de partida.

Passades les quatre de la vesprada 
sortim en direcció al castell, camí de 
l’aigüeta i Vistabella on fem la primera 
parada llarga per beure i menjar alguna 
cosa, després continuem la baixada cap 
al Barranc de la Mascuna, encara queda 
aigua de les últimes pluges i es fa més 
divertit, eixim del barranc i abandonem 
el terme per visitar el pantà de Tibi on 
molts dels participants no havien estat, 
un xicotet descans i reprenen la marxa 
pels voltants de l´Escobella per arribar 
ja de nit a Montnegre, després de 18km 
ens esperava l’equip de suport amb un 
suculent sopar de xulles i verdures a la 
brasa.

A LA TORRE
Dissabte comença amaneixer i arriben 

els participants que s’incorporen per 
fer la ruta del dissabte i diumenge, fem 
l’eixida a les 8:15 des de Montenegre 
pel sender SL-V 151 cap al barranc de 
les Salines, Piedra Negra, i l’Espartal on 
fem l’esmorzar, el dia és solejat i l’arri-
bada a la poc coneguda font de Savall és 

com un oasi en mig del desert, els parti-
cipants aprofitem per a refrescar-mos i 
fer un merescut descans.

Després de passar el frondós i escar-
pat barranc de Savall arribem al mas 
de Rovira en Abio, allí estan els com-
panys del CEX que ens han preparat uns 
macarrons per a dinar, sense pressa 
però tampoc sense relaxar-mos massa 
reprenem la marxa cap a la Torre de 
les Maçanes on dormirem hui, anem 
per les faldes de la Grana on les vistes 
que ens regala el capvespre són me-
ravelloses, un bon regal per acabar el 
dia, quan ja està fent-se de nit arribem 
a la casa de cultura que ens ha cedit 
l’ajuntament de la Torre, una dutxa al 
poliesportiu i un bon sopar entre rialles 
per comentar les anècdotes viscudes en 
aquest dia i en anteriors anys.

DESPRÉS DE 68 KM
El diumenge fem l’eixida a les 8 h del 

matí, les forces estan justes per alguns 
participants, però les ganes de com-
pletar la Volta són majors i ajuden a 
continuar. Amb els primers rais de sol 
arriben al Corral de Matets, continuem 
pujant i en pocs quilòmetres arribem al 
pou del Surdo, ja tenim el més dur del 
dia fet, només ens queda la pista de Vi-
vens i per la font de Gorgollobos baixem 
al poble. Després de 68 km i tres dies 
hem completat la 23a edició de la Volta 
al Terme a Peu.

Com sempre volem agrair a la gent 
desinteressada com enguany Mario Car-
bonell que ens deixa el mas per a dor-
mir, a l’ajuntament de La Torre de les 
Maçanes que un any més ens ha deixat 
les seues instal·lacions, a l’ajuntament 
de Xixona pel patrocini, a les empre-
ses col·laboradores i al grup de suport 
companys del CEX que sense ells no es 
podria fer la Volta al Terme, gràcies!!

Crònica remesa pel Centre Excursio-
nista de Xixona.

Reforma del col·lector d’aigües de la pista 3 del poliesportiu
Ja estan a punt les obres de desvia-

ment i renovació del col·lector d’aigües 
que travessa el Poliesportiu Municipal 
i que, des de fa mesos, degut a un greu 
trencament, no permetia l’ús de la pista 
multiesportiva 3. 

 Les obres, que han tingut un cost de 
vora 14.000 euros, han permès desviar 
el seu pas per davall d’aquesta pista, i 
canviar el material de les canonades, 
molt antigues i desgastades per la força 
de l’aigua amb la gran caiguda que 
resulta des de l’avinguda Joan Fuster. 
D’aquesta manera, en les pròximes set-
manes es procedirà a netejar i condi-
cionar la pista per al seu ús novament 
amb normalitat.

 En paraules de Cristian Sirvent, re-
gidor d’Esports, pel que fa a l’obra del 
col·lector, “ha sigut un imprevist que 
hem tingut i que denota la importància 
d’anar renovant les nostres conduc-
cions d’aigua de tot el poble, que venim 
fent. És tan important el manteniment i 
la millora de les nostres instal·lacions 
com la creació de noves i, sobretot, ve-
nim apostant des del minut u de gover-
nar pel l’estalvi energètic en les nostres 
instal·lacions esportives”. 
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