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V Concentració de cotxes i 
motos clàssiques 
Un centenar de vehicles van participar en aquesta nova edició, que va 
tenir una molt bona acollida per part del públic

Adjudicat el contracte de 
recollida de residus i neteja
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat adjudicar el 
contracte més quantiós del municipi a Fomento Benicasim S. A.

Èxit de 
la cursa 
solidària amb 
els malalts 
d’Alzheimer 

Tapes pròpies amb xef ‘top’

Activitat de les 
escoles amb la 
música com 
a protagonista

Triomfs per 
als esportistes 
Sara Pineño i 
Julián Cabezos

Paper destacat 
d’estudiants 
xixonencs als 
Premis Sambori

L’atur va registrar a Xixona, el mes d’abril, la xifra més baixa d’inscrits 
en les oficines del Servef des del passat desembre. Va baixar en 36 perso-
nes respecte al mes de març i va quedar en els 461 demandants d’ocupa-
ció. Mentrestant, al desembre eren 446 les persones que buscaven feina 
a Xixona. La major part dels demandants de feina són dones i, per edats, 

són els qui ja han complit els 44 anys els qui predominen a les llistes del 
Servef.

Durant el mes d’abril es van formalitzar en Xixona un total de 513 contractacions, 
la majoria fetes al sector de la indústria, ja que va copar el 77’2% del total.
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L’atur registra la xifra 
més baixa des del desembre
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AGENDAXIXONA, maig 20172

 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 19 de mayo al 1 de junio  Corts Valencianes, 4
Del 2 de junio al 8 de de junio  Constitució, 10
Del 9 de junio al 15 de junio  Corts Valencianes, 4
Del 16 de junio al 22 de junio  Constitució, 10
Del 23 de junio al 29 de junio  Corts Valencianes, 4

- Jueves 1 de junio: A partir de 
las 10 horas, en el polideportivo, 
apertura de la piscina de verano.

- Viernes 2 de junio: En El 
Trabajo, todo el día, torneo final 
interescolar de ajedrez.

- Sábado 3 de junio: En el 
Polideportivo, todo el día, XII 
Horas de fútbol sala infantil y 
cadete.

- Sábado 3 de junio: En el 
Cine de Dalt, a las 19’30 horas, 
‘Hamlet’, a cargo del Grup de 
Teatre de Xixona bajo la dirección 
de Pascual Carbonell.

- Domingo 4 de junio: A las 
11 horas, en el Polideportivo, 
Fiesta acuática.

- Sábado 10 de junio: En el 
Polideportivo, todo el día, XII 
horas de fútbol sala benjamín 
y alevín, y XII horas de tenis de 
adultos.

- Sábado 10 de junio: En el 
Cine de Dalt, a las 19 horas, Fin 
de curso de l’Escola de Música 
Comarcal L’Alacantí-L’Alcoià.

- Martes 13 de junio: En el 
Cine de Dalt, a las 18 horas, 
fin de curso del CEIP Sagrada 
Familia.

- Viernes 16 de junio: A las 11 
horas en el Cine de Dalt, fin de 
curso del CEIP Eloy Coloma.

- Viernes 16 de junio: A las 18 
horas, en el Polideportivo, fin de 
curso de las escuelas deportivas 
municipales.

- Sábado 17 de junio: A las 
19 horas, en el Cine de Dalt, 
‘Cabaret’, musical a beneficio 
de la Asociación de Enfermos 
y Familiares de Alzheimer de 
Xixona.

- Sábado 17 de junio: A las 20 
horas, en el castillo, Nit de Sant 
Joan.

- Domingo 18 de junio: 
Programa Jove Aventura: rafting 
en el río Segura. Información 
e inscripciones en la Oficina 
Municipal de Cultura y Juventud.
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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, Vicente Giner, Club de Automovi-
lismo XixonaSport, Natalia Morant López, Karate Shotokan Jijona, CAFS 
Xixona, Club Triatló Xixona
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EL MES PASADO DESCENDIÓ EN 36 PERSONAS RESPECTO A MARZO Y QUEDÓ EN 461 DEMANDANTES DE EMPLEO 

El paro registra en abril la 
cifra más baja desde diciembre 
E l número de personas que el mes 

pasado estaban inscritas en el 
Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación (Servef), como demandan-
tes de empleo, descendió en 36 respec-
to a marzo y quedó en 461 inscritos co-
mo demandantes de empleo. De estos 
inscritos, las mujeres superaron a los 
hombres, y fueron 255 mujeres (55’3% 
del total, frente a 206 mujeres (44’7%).

Las 461 personas de Xixona que esta-
ban incritas en el Servef el mes pasado 
supone la cifra más baja desde diciem-
bre del año pasado, cuando había 446 
demandantes, y supone 17 personas 
menos que en abril de hace un año, 
cuando había 478 inscritos. La evolu-
ción de abril supone, además, el segun-
do descenso consecutivo.

La mayor parte de las personas que 
el mes pasado buscaban empleo tienen 
más de 44 años de edad, con un total 
de 215 personas, si bien muy cerca se 
encuentra el sector de quienes cuentan 
entre 25 y 44 años, pues contabilizaron 
un total de 205 demandantes. A  estos 
hay que sumar los 41 inscritos en el 
Servef que tienen menos de 25 años de 
edad.

DESCENSOS DESTACADOS
Importante es saber la evolución vi-

vida en los cinco sectores en que se 
contabiliza el paro y destaca que los dos 
descensos más importantes se dan en 
dos sectores con especial incidencia 
en la economía de Xixona, como son 
la industria y los servicios. De hecho, 
el descenso está encabezado por los 
servicios, con 20 desempleados menos 
que en marzo y quedando situados en 
los 223 demandantes, al que le sigue la 
industria con 17 desempleados menos, 
y contabilizó 197 incritos en abril. Tam-
bién experimentó descenso la agricul-
tura, que contabilizó un inscrito menos 
y quedó en ocho demandantes.

Por contra, la construcción aumen-
tó el mes pasado en dos desemplea-
dos respecto al mes anterior, y pasó a 
contabilizar un total de 25 demandan-
tes, mientras que el grupo de los que 
buscan el primer empleo se mantuvo 
en ocho inscritos, según los datos que 
maneja el Servef. 

Desempleo en 
abril

2007............ 286
2008............ 316
2009............ 437
2010............ 471
2011............ 507
2012............ 577
2013.............596
2014............ 575
2015............ 543
2016............ 478
2017............ 461

El mes pasado se formalizaron en Xixona un total 
de 513 contrataciones, el 77’2% en la industria 

A lo largo del mes de abril se formalizaron 
hasta 513 contrataciones en Xixona y prácti-
camente las realizadas a hombres duplicaron 
a las de mujeres, con un total de 335 frente a 
178. 

Un dato que destaca y que se repite de ma-
nera general es el hecho de que la práctica to-
talidad de los contratos que se formalizan son 
temporales. El mes pasado, en Xixona, hasta 
el 98’2% de los contratos fueron temporales 
(504), frente al 1’8% que se formalizaron con 
carácter indefinido (nueve contratos).

La mayoría de los contratos se realizaron el 
mes de abril en el sector de la industria, con 
396 contrataciones que representan el 77’2% 
del total. Le siguen los formalizados en el sec-
tor servicios, con un total de 91 (17’8%), así 
como 23 en la construcción (4’5%) y tres en 
la agricultura (0’5%).

Hasta 371 contratos se formalizaron a per-
sonas que tienen entre 25 y 44 años de edad; 
76 a menores de 25 años y un total de 66 a 
mayores de 44 años. 
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‘Tapeando con turrón por 
Jijona’, una referència 
E l ‘Tapeando con turrón por Jijona’ es va 

convertir durant el mes de maig en la ci-
ta gastronòmica obligada de la província. 

Aquesta singular ruta de la tapa, que es va celebrar 
del 5 al 28 de maig, es diferencia de la resta en la 
seua aposta per la incorporació del torró com a 
ingredient particular i de qualitat, tant per a l’alta 
cuina com per a les receptes del dia a dia. 

En l’edició d’enguany els hostalers participants 
van haver-hi d’impressionar no solament als con-
sumidors, que seran els qui decidisquen amb els 
seus vots quina tapa és la millor i quina mereix el 
premi a la millor presentació, sinó també al cuiner 
eldense Pablo Montoro, concursant de Top Xef, 
que es l’encarregat de seleccionar la millor tapa 
amb torró.

“Qui vulga sorprendre el seu paladar ha de venir 
a Xixona perquè va a trobar el que no hi ha en cap 
altre lloc”, va afirmar l’alcaldessa, Isabel López, en 
la presentació de l’esdeveniment. La primera edil 
subratlla que és “un autèntic plaer gastronòmic 
participar en el Tapeando, ja que Xixona no sola-
ment produeix torró per a Nadal sinó que compta 
amb gent que es dedica a experimentar amb ell 
i que crea vertaderes delícies culinàries que cal 
provar”.

L’oferta gastronòmica que ofereix el Tapeando va 
ser molt àmplia i va abastir gran varietat de tapes 
que es poden prendre com a aperitiu, menjar, so-
par i, fins i tot, postres. “El Tapeando ens permet 
passar tot el dia de tapes gaudint de bon menjar i 
també aprofitar per a passejar i conèixer la locali-
tat”, insisteix l’alcaldessa.

Per la seua banda, la regidora de Turisme de 
l’Ajuntament de Xixona, María Núñez, va afirmar 
que el torró ha vingut per a quedar-se en les cuines 
i que el concurs gastronòmic de Xixona ha marcat 
tendència. “De fet, ja no és extrany trobar-nos plats 
elaborats amb torrons en qualsevol època de l’any, 
no solament ací sinó també en altres llocs de la 
província”, argumenta.

“Tot aquell que ve a aquest esdeveniment es 
queda enamorat de la nostra gastronomia, de la 
nostra gent i del nostre poble”, assegura l’edil, que 
va aprofitar per a convidar als veïns de tota la pro-
víncia a “venir aquest mes a Xixona a gaudir del 
Tapeando i de totes les activitats complementàries 
que s’han organitzat, com a exposicions, concerts, 
esdeveniments esportius i familiars, a més del VIII 
Ral·li Fotogràfic”.

Per la seua banda, el president de l’AEX, Pascual 
Sanchis, assegura que “rutes de tapes hi ha moltes 
però, com aquesta, cap”. L’objectiu de l’Associació 
d’Empresaris, Comerciants i Professionals de Xixo-
na (AEX) és impulsar un esdeveniment que permet 
promocionar la gastronomia local amb els dos 
productes més identificatius de Xixona, que són el 
torró i el gelat, contribuint d’aqueixa manera a la 
dinamització del comerç de proximitat.

PREMIS PER ALS CONSUMIDORS
Participar en la ruta de les tapes de Xixona va ser 

molt fàcil: solament calia cercar els establiments 
identificats amb el logo de l’esdeveniment en la 
seua façana i triar entre les tapes que ofereixen, de 
les quals almenys una té el torró com a ingredient. 

En aquests locals o en la Tourist Info es podia 
sol·licitar la cartilla que calia segellar en 12 dels 
establiments participants, per a poder votar les 
millors tapes i optar així a diferents premis, que 
inclouen un viatge per a dues persones valorat en 
500 euros, nits d’hotel, sopars, desdejunis o packs 
de torrons i dolços.

El xef Pablo Montoro decideix la millor tapa amb torró
El cuiner professional Pablo Montoro, ara d’actualitat després d’haver 

arribat a la semifinal del concurs televisiu Top Xef, va exercir divendres 12 
de maig com el primer jurat professional del ‘Tapeando con turrón por 
Jijona’. Montoro va ser rebut en l’Ajuntament per l’alcaldessa, Isabel López, 
i la regidor de Comerç i Turisme, María Núñez, al costat del president de 
l’AEX, Pascual Sanchis, i el directiu d’aquesta associació, Alfonso Gutiérrez, 
i a continuació va recórrer cadascun dels 14 establiments que enguany par-
ticipaven en la cita gastronòmica.

La missió del cuiner eldense va ser la de provar les tapes que s’han ela-
borat per a la present edició i triar la millor tapa amb torró d’entre les pro-
postes dels restaurants, bars i gelateries integrats en el Tapeando. El xef va 
lliurar el seu veredicte en un sobre tancat i el resultat es donarà a conèixer 
quan concloga el Tapeando, al costat del premi a millor tapa i millor presen-

tació, que són triats per votació popular entre els consumidors.
Montoro va destacar la qualitat de les tapes i, respecte a la incorporació 

del torró com a ingredient principal en tot tipus de propostes gastronòmi-
ques tan tradicionals com actuals, va assenyalar que és un dels productes 
més ‘delicatessen’ que existeixen en el món i cal utilitzar-ho tot l’any, tant 
per a la part dolça com per a la salada. 

L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, va incidir en el salt qualitatiu que 
ha suposat per al Tapeando la introducció d’un jurat professional. “Estem 
davant un esdeveniment que s’ha convertit en referència en el sector gas-
tronòmic per les possibilitats que ofereix el torró més enllà de les festes 
nadalenques, i tenir com a jurat a un xef del prestigi de Pablo Montoro 
subratlla el caràcter diferenciador i innovador que suposa la introducció del 
torró en les cuines”.

Es va celebrar fins al 28 de maig i es va convertir en cita gastronòmica obligada de la província

Pascual Sanchis, president de l’AEX, Isabel López, alcaldessa de Xixona, i María Núñez, regidor de Comerç i Turisme.

Pablo Montoro prova una de les tapes en presència de l’alcaldessa i la regidor de Turisme.
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A les escoles de 
Xixona els 
importa la música

L’Ajuntament va rebre la visita 
d’escolars de centres de la po-
blació, gaudint tots d’aquesta ini-
ciativa. Van ser alumnes de 1r i 
2n de primària del Sagrada Fami-
lia i 3r. del Cristòfol Colom, que 
anaven a conéixer l’Ajuntament 
i a demanar coses per al poble, 
sent escoltats per l’alcaldessa i la 
regidora d’Educació.

Cal assenyalar que molts volien 
ser regidors de majors i alcaldes, 
molts més.

El dimecres 3 de maig els tres col·legis de Xixona van participar en l’acte Musiqueando #nosimpor-
talamusica, promocionat per el colectiu COAEM (Confederació d’Associacions d’Educació Musical).

Aquest acte va reunir a 240 centres i al voltant de 22.000 alumnes de tot el territori espanyol, els quals 
van traure la música de les aules per a interpretar-la als carrers i places de les diferents poblacions. 
En Xixona, Patricia Guillén, mestra de música del CP Sagrada Família de Xixona –qui ens ha facilitat la 
informació i les imatges– es va encarregar de coordinar el projecte en el qual van participar totes les 
escoles (CEIP Cristòfol Colom, CEIP Eloi Coloma i el CP Sagrada Família) amb els seus mestres Rocío 
i Damián.

Els alumnes van treballar molt per interpretar repertori diferent que abarcava des de música pop 
(Juan Magan, Chenoa, Blex) passant per la música clàssica (Canon de Pachenbel, Pompa i circuns-
tancia, Balada de Maki navaja) fins bandes sonores (Over the rainbow, The Lion sleep tonight, Frozen 
i Cròniques de Narnia. El concert es va celebrar a la porta de l’Ajuntament de Xixona i van assistir 
alumnes dels tres centres, familiars i gent als que els va sorprendre l’actuació mentre passejaven. Des 
de l’organització es dóna l’enhorabona als alumnes que van tocar molt bé i esperen tornar a participar 
l’any vinent.

Visites escolars 
a l’Ajuntament



ACTUALITAT XIXONA, maig 2017 7

Paper destacat als Premis Sambori
U n any més, la població de Xixona, i més concretament 

els seus estudiants, han tingut una presència molt im-
portant en els Premis Sambori 2017, amb un destacat 

paper en el capítol dels guanyadors.
Va ser el dijous 4 de maig quan, en la Casa de Cultura de Sant 

Vicent del Raspeig, La Cívica-Escola Valenciana va lliurar els 
premis de narrativa escolar en valencià més importants i parti-
cipatius de tot el país. Es tracta dels Premis Sambori i Xixona va 
tenir un protagonisme especial.

En esta ocasió cal felicitar a Marisol García Mañogil de 3r A i 
Àlex Soler Miquel de 2n A, tots dos del CEIP Cristòfol Colom, i a 
tot l’alumnat de l’aula d’Infantil de 3 anys del CEIP Eloi Coloma. 

Des de l’Ajuntament de Xixona donen l’enhorabona a tot 
l’alumnat participant i de manera especial als guanyadors, a les 
famílies i, com no, als mestres que ho han fet possible.

Ajudes per 
al transport  
destinades 
a estudiants

La regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Xixona, mitjançant 
la Resolució núm. 2017/623, de 
5 de maig, ha aprovat la convo-
catòria i les bases que regulen la 
concessió d’ajudes econòmiques 
per al transport fora del terme 
municipal destinades a estudiants 
universitaris i estudiants de cicles 
formatius de grau mitjà o superior 
que no s’impartisquen a Xixona, 
i per a estudiants del programa 
Erasmus i estudiants de màsters 
oficials, curs 2016/2017. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds es presentaran en 

el registre general de l’Ajuntament 
de Xixona, en la seu electrònica de 
l’Ajuntament (sede.xixona.es) o en 
qualsevol de les formes previstes 
en la Llei de Procediment Adminis-
tratiu; per mitjà del model aprovat 
a l’efecte i de conformitat amb les 
bases aprovades. Segons informen 
des de l’Ajuntament, el termini de 
presentació d’instàncies serà del 
12 de maig de 2017 al 12 de juny 
de 2017 (tots dos inclosos).

Extraordinària observació astronòmica
Extraordinària va resultar l’observació astronòmica que es va celebrar el dissabte 20 de maig a l’IES 

Xixona, i que va anar a càrrec de l’Associació Universitària d’Astronomia ‘Astroingeo’, sota el patrocini de 
la Seu Universitària de Xixona i amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Van ser molts els qui van poder gaudir d’aquesta activitat, i els qui van acudir a la cita van quedar en-
tusiasmats per les explicacions que van rebre i pel que van poder vorer en esta observació astronòmica. 
Segur que molts dels assistents ja tenen ganes de repetir una experiència d’aquestes característiques.
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Aprovada la moció de 
Compromís per Xixona 
de rebuig als Pressupostos 
Generals de l’Estat 2017
E l Plenari de l’Ajuntament de 

Xixona del mes d’abril va apro-
var amb els vots de Compromís, 

Més Xixona, PSOE i Ciudadanos –i 
només amb el vot en contra del Partit 
Popular– la moció de Compromís de 
rebuig als Pressupostos Generals de 
l’Estat (PGE) del 2017, segons infor-
men des de Compromís per Xixona.

Estos PGE 2017 plantegen una inver-
sió en el territori valencià equivalent 
al 6,9% del total, quan els valencians 
i les valencianes representen un 11% 
de la població de l’estat espanyol. Esta 
xifra representa un important descens 
respecte a l’any anterior, quan se situa-
va en el 8%, també per davall dels que 
ens correspondria, i s’afig a un seguit 
de greuges que ens fa parlar d’infra-
finançament constant i sistemàtic al-
menys des de les tres últimes dècades, 
informa Compromís. 

El percentatge que pertoca al País Va-
lencià en els PGE d’enguany suposa que 
cada valencià rep un total de 119 eu-
ros, quan la mitjana espanyola se situa 
en 185 euros i alguns territoris, com 

La Guardia Civil 
desarticula un punto 
activo de venta de cocaína 

L a Guardia Civil ha detenido en 
Xixona a un total de 6 personas 
(3 españoles, de 66, 32 y 28 

años, 1 marroquí de 37 y 2 españo-
las de 32 y 27 años), vecinos de dicha 
población, como presuntos autores de 
un delito de tráfico de drogas, incau-
tando en los 5 registros domiciliarios 
efectuados en la localidad turronera 
420 dosis de cocaína, 10.300 euros en 
efectivo, 3 turismos y 1 arma blanca, 
entre otros, según informan desde el 
Instituto Armado.

El aumento significativo en las de-
nuncias por infracciones adminis-
trativas por tenencia de sustancias 
estupefacientes, motivó que los agen-
tes de la Guardia Civil de Xixona ini-
ciaran una investigación en la locali-
dad, y cuyo nexo en común eran las 
viviendas sociales sitas en la barriada 
de Sagrada Familia de esa misma lo-
calidad.

Además, durante esas semanas la 
Policía Local de Xixona también había 
identificado a uno de los implicados, 
mientras llevaba consigo 20 gramos 
de cocaína dosificados para su venta, 
tal y como informa la Guardia Civil.

Durante la investigación, se ha po-
dido determinar que los detenidos 
se desplazaban a cualquier punto de 
la localidad turronera para entregar 
la droga en el domicilio del cliente, 
llevando a cabo esta actividad ilíci-
ta como su principal medio de vida, 
siendo significativo que la sustancia 
aprehendida, en todos los registros, 
es cocaína.

Los consumidores que preferían ir al 
punto de venta directamente, podían 
hacerlo durante las 24 horas del día, 
bien accediendo ellos a las propias vi-
viendas o bien bajando los detenidos a 
la vía pública para realizar los pases. 

Al parecer, los detenidos realizaban 
tanto la preparación de la droga como 
su venta, en presencia de sus propios 
hijos, de corta edad, llegando incluso 
a realizar el corte de la droga, para 
disminuir su pureza, con el mismo 
polvo de las papillas, que servían tam-
bién de alimento para los niños, según 
informa la Guardia Civil.

La investigación, llevada a cabo por 
la Guardia Civil, culminó a principios 
de mayo con la realización de cinco 
registros domiciliarios en dicha loca-
lidad y con la detención de 6 perso-
nas, en colaboración con agentes de 
la Guardia Civil de Crevillent.

Los detenidos tenían su domicilio en 
viviendas de alquiler social, con un al-
quiler de bajo coste, a pesar de que la 
venta de droga les reportaba grandes 
ingresos.

En los diferentes registros se ha 
intervenido un total de 420 dosis de 
cocaína preparada para su venta, 84 
gramos de hachís, 90 gramos de co-
gollos de marihuana, 10.300 euros en 
efectivo, 3 turismos, 1 arma blanca, 6 
teléfonos móviles, así como utensilios 
para la manipulación de la droga, co-
mo básculas de precisión y recipientes 
para el corte de la misma.

La Guardia Civil ha detenido en esta 
operación a 3 hombres españoles, de 
66, 32 y 28 años, 1 marroquí de 37 y 
2  mujeres españolas de 32 y 27 años, 
todos ellos vecinos del citado munici-
pio, que ya contaban con antecedentes 
penales por delitos diversos, informa 
la Guardia Civil.  

Los 6 detenidos, a los que se les ha 
imputado un delito de tráfico de dro-
gas y otro de organización criminal, 
ya han pasado a disposición judicial, 
quedando todos ellos en libertad pro-
visional con cargos.   

Castella-Lleó, amb 405 euros, quasi ens 
quadrupliquen. En el cas de les comar-
ques alacantines, el greuge és major, ja 
que a penes toquen 97 euros per ha-
bitant. Per al regidor de Compromís, 
Joan Arques, “suposa que, novament, 
no hi haurà diners per a desdoblar la 

CV-800, ni per a impulsar la reutilitza-
ció de l’aigua depurada, ni per a con-
nectar-nos amb la xarxa ferroviària, ni 
per a optimitzar l’aprofitament de l’ai-
gua de la pluja, ni per a cap actuació 
important que poguera millorar la vida 
de les xixonenques i els xixonencs”.

Cinc esmenes de Compromís per Xixona 
als Pressupostos Generals de l’Estat

Compromís per Xixona ha presentat, 
a través del diputat Joan Baldoví, cinc 
esmenes als Pressupostos Generals de 
l’Estat per un valor conjunt de cinc mi-
lions tres-cents mil euros. En concret, 
els valencianistes demanen inversions a 
l’estat per a desdoblar la CV-800, acti-
var la reutilització de l’aigua depurada, 
rehabilitar el nucli antic, consolidar les 
restes del Castell de Xixona i construir 
un pavelló esportiu. 

Segons el regidor i secretari local, 
Joan Arques, “amb estes esmenes in-
tentem pal·liar l’oblit sistemàtic que 
té l’estat cap als xixonencs i cap als 
valencians, que patim tant en la falta 
d’inversions com en un finançament 
profundament injust”. Arques ha si-
gut l’encarregat d’explicar l’esmena 
principal que ha plantejat el seu par-
tit: “El desdoblament de la CV-800 
és bàsic per a la indústria de Xixona. 
Necessitem una obra d’envergadura, 
no pedaços ni nyaps com els que va 
propiciar el PP fa pocs mesos. Per això 
demanem que invertisquen dos milions 
d’euros en una primera fase”. D’altra 
banda, el portaveu local, Juli Martínez, 

ha exposat que un dels cavalls de ba-
talla de la coalició valencianista és el 
medi ambient i per això indiquen la im-
portància d’impulsar la reutilització de 
l’aigua depurada: “El nostre poble ne-
cessita disposar d’aigua per a reg, per-
què l’agricultura pot i deu ser una solu-
ció per a moltes persones en esta època 
tan llarga de crisi econòmica. Dema-
nem una inversió d’un milió d’euros, 
perquè els beneficis que obtindrien els 
xixonencs si es reactivara la producció 
agrícola serien molt grans, i actualment 
ja disposem de les infraestructures 
acabades l’any 2006”. Per altre costat, 
el secretari d’Economia de l’Executiva 
Local de Compromís, Ángel Caballero, 
ha explicat la inversió de 100.000 euros 

que demanen per a recuperar el nucli 
antic i 300.000 euros per a la consoli-
dació de les restes del Castell de Xixona: 
“Esta inversió és necessària per a co-
mençar a revitalitzar el nucli antic, amb 
obres encaminades a millorar els albe-
llons, incidir en la neteja i embellir i 
reverdir el barri. L’objectiu de Compro-
mís és convertir-lo en un motor econò-
mic per a Xixona, perquè creem en el 
valor històric, cultural i turístic d’esta 
zona tan emblemàtica”. Per a acabar, la 
construcció d’un pavelló esportiu, com 
indica la la secretària de comunicació 
Alicia Climent, és una demanda històri-
ca del nostre poble, que s’ha de fer de 
la manera més idònia i adequada a les 
necessitats reals del poble.

Cortaban la cocaína, para disminuir su 
pureza, con los mismos polvos de las papillas 
que servían de alimento para los niños 

FUENTE: COMPROMÍS

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 
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PREGUNTA PELS
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L’Ajuntament adjudica el contracte 
del servei públic de recollida 
de residus urbans i neteja viària

L ’Ajuntament de Xixona ha adjudi-
cat el contracte del servei públic 
de recollida de residus sòlids ur-

bans i neteja viària del municipi a l’em-
presa Fobesa (Fomento Benicasim S.A.) 
per un import total d’1.850.710,58 
euros per als quatre anys de durada 
inicial del contracte. D’aquesta ma-
nera, el cost anual d’aquest servei 
serà de 462.677,64 euros, dels quals 
254.697,60 es destinaran a la recolli-
da de residus urbans i 207.980,04 a la 
neteja viària.

La mercantil que ha obtingut la valo-
ració més alta respecte a les altres cinc 
empreses que es van presentar a con-
curs, segons els informes dels tècnics 
municipals i de la Diputació d’Alacant, 
serà l’encarregada de dur a terme els 
serveis de neteja i de recollida de resi-
dus sòlids urbans, que inclou envasos 
lleugers, paper, cartó i vidre, al costat 
de la neteja viària de la localitat. 

El contracte, que és el més quantiós 
de l’Ajuntament, entrarà en vigor el dia 
1 de juliol i finalitzarà el 30 de juny de 
2021. Per a la seua redacció s’ha treba-
llat de manera conjunta amb els tècnics 
i amb els regidors de tots els grups po-
lítics per a elaborar un plec de condi-
cions que millorara l’actual. En aquest 
sentit, s’ha prevalgut reforçar la plantilla 
de treballadors, així com englobar tots 
els espais públics, inclosos els de nova 
creació, i tots els esdeveniments que se 
celebren durant l’any, de manera que 
no calga contractar serveis addicionals.

Les empreses que es van presentar a 
concurs van ser, a més de Fobesa, que 
ha obtingut la màxima puntuació, Ur-
baser S.A., Reciclados Integrales S.A., 
Fomento de Construcciones y Contratas 
SA, Cespa i Actua, Servicios y Medio Am-
biente S.L. 

L’adjudicació ha sigut aprovada per 
unanimitat de tots els grups polítics en 
el Ple ordinari del mes de maig.

A la imatge, una vista general de la po-
blació de Xixona.

La sala 
polivalent es 
converteix en 
sala d’estudis 
fins al juliol

L’Ajuntament de Xixona posa a disposi-
ció dels estudiants la sala polivalent (C/
Enric Valor, s/n – baixos de la Policia 
Local) com a sala d’estudi fins al 15 de 
juliol, de 21.00 hores a 03.00 hores.

Cal tenir en compte que estem en unes 
dades en les quals els estudiants estan im-
mersos en els exàmens finals i en moltes 
ocasions necessiten espais on poder es-
tudiar. Així, ara disposen d’aquesta sala 
polivalent per a estudiar, amb un ampli 
horari per cobrir les necessitats.

El Ple de l’Ajuntament de Xixona ha aprovat per unanimitat adjudicar el contracte més quantiós del 
municipi a l’empresa Fomento Benicasim S. A. per un cost anual de 462.677,64 euros
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Cloenda del Taller de Cuina Jove, una iniciativa exitosa que s’acomiada fins a la tardor
Per a la cloenda del Taller de Cuina Jove de la regidoria de Joventut es va triar un menú molt 

casolà, fàcil de fer i que encaixa en l’esperit d’aquesta acció formativa, que passa per què els 
joves aprenguen cuina i que gaudisquen d’ella. Guisat de vedella, creïlles al forn i rosquetes 
van ser les especialitats que van aprendre els qui van participar en aquest taller i segur que els 
serveix per al dia a dia.

El Taller de Cuina Jove és una iniciativa exitosa, en la qual al llarg de les setmanes que s’ha 
realitzat ha contat també amb la col·laboració de professionals de la cuina, que han aportat les 
seues propostes als assistents, i des de la regidoria agraeixen el treball dels voluntaris que fan 
possible aquest taller. El taller està previst que torne a la tardor, amb noves propostes que segur 
resulten igualment interessants.

Exposició d’Antoni Miró
L’artista Antoni Miró exposa a Xixona la mostra que porta per títol ‘L’Hospital Sueco-Noruego d’Alcoi’, 

que ha recorregut diferents poblacions i que ara es pot veure ací, en El Teatret, organitzada per la re-
gidoria de Cultura. Va ser inaugurada el 5 de maig, amb presència d’Antoni Miró, i estarà vigent fins al 
15 de juny. Amb aquesta mostra recrea un fet històric a Alcoi, la seua ciutat natal, i recrea imatges per 
conéixer aquesta història de solidaritat universal que va tenir lloc en la Guerra Civil.

Taller d’iniciació al retrat
De la mà de Joaquín Alfaro García s’ha desenvolupat un taller de fotografia que ha tractat sobre 

la iniciació al retrat. Els assistents han gaudit de les explicacions d’aquest professional i han aprés 
qüestions sobre aquesta modalitat de fotografia, que segur ja estan posant en pràctica. Aquesta 
iniciativa s’ha desenvolupat a la Casa de Cultura, organitzada per la regidora de Joventut, i ha 
constat de diferents sessions a finals d’abril i en maig.
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Exposició amb obres de Sabina Alcaraz

‘Nidal de Flores’ és el nom de la mostra que es va poder vorer a la Casa de Cultura de Xixona 
des del 15 al 27 de maig i que estava conformada per il·lustracions de Sabina Alcaraz amb textos 
de María Mendoza. La pròpia Sabina Alcaraz definia la mostra com “un tast de pensaments i re-
flexions’, compartits amb tots els qui l’han visitada, dins del Cicle Joves Creadors Xixonencs. Les 
imatges recullen moments de la inauguració, que va estar seguida d’un vi d’honor.

Concert d’Ensemble de Saxofones de Alicante
Els xixonencs han pogut gaudir del concert d’Ensem-

ble de Saxofones de Alicante, que van actuar el 13 de 
maig al Cine de Dalt, en una actuació programada per la 
regidoria de Cultura.

Va ser un concert molt especial, ja que es va realit-

zar la preestrena d’OXYMORON 3 de José del Valle, una 
peça escrita per a l’Ensemble de Saxofones de Alicante, 
com també es va poder gaudir de composicions de Tu-
rina, Mascagni, Iturralde i Carrillos, entre altres autors. 
Un luxe de concert.

Monòlegs amb molt humor
De la mà de la regidoria de Joventut 

s’ha programat a Xixona ‘Monòlegs 
d’humor als pubs’, amb artistes de 
primera fila. Així, el programa va in-
cloure les actuacions de Diego el No-

tario –a la fotografia–, Miguel Martín, 
i Maxi Rangel, que van actuar al Pub 
L’Havana, Pizzeria Crack i el Pub Bar-
barat. Els assistents van passar unes 
molt bones estones.

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

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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Convocatòria d’ajudes a la realització 
d’obres de conservació d’edificis
L ’Ajuntament de Xixona ha posat 

en marxa una línia d’ajudes diri-
gides a fomentar les actuacions 

de rehabilitació mitjançant la realització 
de: obres de conservació, obres enca-
minades a la millora de la qualitat i sos-
tenibilitat i actuacions que proveïsquen 
als edificis d’ajustos raonables d’acces-
sibilitat en les edificacions del casc urbà 
de Xixona (zones A, B, C, D, I, F i G del 
P.G.O.O.) que tinguen més de 35 anys 
d’antiguitat, que s’hagen realitzat o es 
vaja a realitzar durant l’any 2017.

Les actuacions protegides inclouen 
aquelles de conservació, millora de la 
qualitat i la sostenibilitat i millora de les 
condicions d’accessibilitat, per norma 
general destinades a aquelles interven-
cions que es requereixen en el IEE-CV 
(Informe d’avaluació d’edificis), encara 
que també hi ha algunes millores que 
són subvencionables, malgrat no esti-
guen en aquest informe.

Serà necessària la presentació de l’in-
forme del estat de l’edifici (IEE-CV) i les 
obres plantejades seran conseqüents 
amb l’indicat en el mateix i per tant in-
clouran necessàriament, com a mínim, 
aquelles obres que en aquest document 
estiguen indicades com a urgents, ha-
vent de quedar en qualsevol cas com-
plits els requisits de seguretat estructu-
ral exigibles per a l’ús de l’edifici.

Dijous 11 de maig va visitar l’IES de 
Xixona el servei de recolçament de la 
Xarxa Jove de l’IVAJ de l’Alacantí, per 
tal d’informar els joves d’assumptes del 
seu interés, així com arreplegar infor-
mació dels seus gustos i necessitats mit-

jançant enquestes. 
També va col·laborar la regidoria de 

Joventut de l’Ajuntament de Xixona amb 
informació de les activitats vigents en 
l’agenda trimestral i de tot el que s’ofe-
reix a Xixona per als joves.

Visita a Xixona del servei de 
recolzament de Xarxa Jove

Entre els requisits indispensables 
per optar a la subvenció estan: que les 
obres ja iniciades hagen obtingut lli-
cència urbanística, o s’haja presentat 
declaració responsable per a la seua 
execució, en data posterior a 1 de ge-
ner de 2017, i que les obres encara no 
iniciades es comprometen a sol·licitar 
llicència urbanística o presentar decla-
ració responsable per a la seua execu-
ció durant l’any 2017.

Les despeses subvencionables en 
aquesta convocatòria seran les se-
güents: cost de les obres, honoraris 
dels professionals intervinents i infor-
mes tècnics i certificats necessaris, i 
despeses derivades de la tramitació 
administrativa.

El pressupost municipal del 2017 
adscrit a aquesta convocatòria és de 
55.000 euros. La concessió de les aju-
des estarà condicionada a la disponibi-
litat de finançament en la corresponent 
partida pressupostària 1522.48900. La 
quantia de les ajudes serà el 30% de 
les despeses subvencionables, amb les 
següents quanties màximes: En edificis 
situats en la zona A del PGOU: 5.000 
euros per edifici; En edificis unifami-
liars fora de la zona A del PGOU: 2.000 
euros per edifici, i en edificis pluri-
familiars fora de la zona A del PGOU: 
2.000 euros per edifici, en edificis de 

Xixona.
Les comunitats de propietaris i enti-

tats sense ànim de lucre hauran de pre-
sentar-la a través de la seu electrònica 
https://sede.xixona.es.Els particulars 
a més podran optar per presentar-la 
presencialment en el registre general 
d’entrada de l’Ajuntament, situat en el 

fins a quatre habitatges, i 500 euros per 
habitatge en els d’un nombre superior 
d’habitatges. Per a concórrer a aquesta 
convocatòria serà necessari presentar 
una sol·licitud, en model oficial sub-
ministrat en les pròpies oficines mu-
nicipals i/o en la web www.xixona.es, 
dirigida a l’Alcaldia de l’Ajuntament de 

carrer Alcoi, nº 10 de Xixona (Oficina 
d’atenció al ciutadà), i també podran 
presentar-se per qualsevol dels mitjans 
previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’oc-
tubre del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públi-
ques. 

El termini de presentació de sol·lici-
tuds serà de quatre mesos, des de l’en-
demà al dia de la publicació d’aquestes 
bases en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia d’Alacant.

OBTENCIÓ DE L’IEE I AJUDES
Per altra banda, cal assenyalar que 

s’han convocat ajudes per l’obtenció de 
l’IEE, tant per part del Ministeri de Fo-
ment com de la Generalitat. El termini 
per la sol·licitud de les ajudes finalitza 
el 10 de juliol.

En l’Oficina Tècnica de l’Ajunta-
ment es poden realitzar consultes 
amb els tècnics municipals els di-
marts i dijous, d’11 a 14 hores, i es 
facilitarà la informació necessària. 
Assenyalar que l’IEE és obligatori per 
a tots els edificis inclosos en els ca-
tàlegs de protecció, els d’una antigui-
tat superior a 50 anys i els que prete-
nen acollir-se a ajudes públiques per 
la rehabilitació.

A la imatge, una vista general de la 
població de Xixona.
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V Concentración de Coches
y Motos Clásicos de Xixona
E l domingo 30 de Abril se convocaba en 

Xixona a todos los aficionados al mun-
do del motor y más en concreto, esta 

vez, a los amantes de los vehículos clásicos y 
con historia.

En esta quinta edición de la concentración, or-
ganizada por el Club de Automovilismo Xixona, 
se daban cita casi un centenar de vehículos en 
la avenida principal de la localidad turronera 
y frente al Consistorio de la misma. Mejorando 
las previsiones más optimistas, y ante una clima-
tología que acompañó durante toda la jornada, 
desde las nueve de la mañana fueron llegando 
una gran cantidad y diversidad de vehículos, 
destacando varios de ellos como un Citroën 11 
B Ligero, un Lincoln Continental, un Renault 5 
Turbo 2 restaurado a la perfección o un Peugeot 
505 GTI. Aunque en menor número, fueron cer-
ca de 20 las motocicletas que se presentaron en 
el evento, siendo las Vespas las más numerosas.

A las 12:30 horas, y después de un recon-
fortante almuerzo, se repartieron los premios 
otorgados a los asistentes, siendo el del vehí-
culo más espectacular al camión de bombe-
ros alemán Iveco Magirus Deutz FM 120 de 
1985. El premio al club más numeroso fue 
para el Club Mini ‘Los Chotos’ de Alicante. En 
este momento también se realizaba la rifa de 
los productos aportados por los patrocinado-
res de la concentración y cuyos beneficios se 
destinarán a colaborar en la financiación del 
III Rallye Ciutat de Xixona (22 y 23 de Sep-
tiembre de 2017). 

Tras la comida del mediodía, cerca de 40 
personas con sus respectivos vehículos se 
desplazaban a las Cuevas de Canelobre en Bu-
sot, para realizar la visita programada a las 
mismas, tal y como informan desde el Club de 
Automovilismo Xixona Sport.

Fotos: Vicente Giner y Fotografía Bernabeu 

El dissabte 13 de maig, 15 xicons i xicones d’entre 14 i 30 anys gaudiren de l’activitat de barranquis-
me organitzada per l’Ajuntament de Xixona –regidoria de Joventut– i dirigida per CAFS XIXONA. Aquesta 
activitat es va dur a terme al Barranc de Mela, a la localitat alacantina de l’Abdet.

Seguint el curs que l’aigua marca al llarg de tot el barranc, es poden trobar tolls d’aigua creats amb 
el pas del temps, així com cascades i tobogans naturals. Es tracta d’una activitat molt recomanable 

per a totes les edats, que de segur que no deixa a ningú indiferent, com es va poder comprovar en els 
participants.

Esta activitat estava inclosa dins del Programa JoveAventura de la regidoria de Joventut, el qual es va 
iniciar en febrer amb la Vía Ferrata de Villena, i continua el mes de juny amb l’activitat de ràfting al Riu 
Segura i un curs de surf/pàdel surf a Campello el pròxim mes de juliol.

Els joves gaudeixen del barranquisme
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Siguiendo con la buena racha de resultados cosechados desde principios de año, y pese a no haber podido completar su participación en 
los torneos de principios de Semana Santa por problemas físicos, el tenista Julián Cabezos Morant se alzó subcampeón en el V Torneo Nacio-
nal Primavera, celebrado en las instalaciones del Sportclub Alicante entre el 20 y el 23 de abril pasados. Tras la actualización del ránking con 
cierre a 31 de marzo, vigente en la actualidad, Julián se sitúa entre los 30 mejores alevines de la Comunidad Valenciana. 

Después de participar durante este mes de mayo en la competición autonómica por el recién creado equipo Club Tenis La Almajada de 
Mutxamiel, lo que ha supuesto un cese en la competición individual, actualmente se encuentra ya preparando la temporada de verano.

Dia de la Bici per a totes les edats

X ixona va celebrar el 14 de maig 
el Dia de la Bici, que va constar 
d’un circuit que va recórrer di-

ferents carrers del nucli antic i els vol-
tants, i tots els participants van poder 
gaudir de regals.

Va ser un centenar de persones els 
qui van participar en aquesta iniciativa, 
que està organitzada pel Centre Excur-
sionista de Xixona (CEX), amb el patro-
cini de l’Ajuntament, concretament de 
la regidoria d’Esports i amb diversos 
col·laboradors. Els participants van 
gaudir d’una jornada d’esport i convi-
vència, i els ciclistes van poder rodar 
sobre asfalt i ‘adoquí’ i sobre terra, ja 
que a més dels carrers de Xixona van 
poder rodar fins a la font de Les Piletes 
i la senda del riu Coscó.

Julián Cabezos Morant se alzó subcampeón
en el V Torneo Nacional Primavera
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Sara Pineño, subcampeona 
de España de 
Karate Universitario 

S ara Pineño consiguió 
el subcampeonato de 
España en combate 

+68 kilos, en el campeonato 
celebrado el pasado día 11 de 
mayo en Murcia. Con tan solo 
18 años consigue un triunfo 
importantísimo y quedándo-
se a muy poco para lograr el 
triunfo total. 

Representó a la Universi-
dad de Alicante (UA), siendo 
la única en lograr subir al 
pódium  del equipo. Ante-
riormente logró también el 
Sub-campeonato de la Comu-
nidad Valenciana en la misma 
categoría. 

La pista, junt amb l’Skate park, que va ser remodelada íntegrament l’anterior legislatura 
per l’equip de govern socialista com una clara aposta per l’oci saludable dels més joves, 
produïa relliscades en diferents moments de l’any quan s’acumulava humitat a la zona.

L’obra ha sigut realitzada per una empresa local i la regidoria d’esports hi ha invertit 
3.600 euros en polir-la i pintar-la de nou, tornant a ser practicable amb més seguretat per 
als joves usuaris que cada vesprada omplin la instal·lació per jugar a futbol sala i bàsquet.

En paraules de Cristian Sirvent, regidor d’Esports i Joventut: “Fou una petició dels nos-
tres joves, amb els que estem en continu contacte tant presencialment en les visites que 
fem tots els mesos a l’skate i la pista urbana i mitjançant el Consell de la Joventut”. Ara 
estem treballant la possibilitat de crear al mateix lloc una àrea d’aparells gimnàstics de 
cal·listènia o un street workout, per a la que ja vam presentar un projecte en 2016 a unes 
subvencions de la Diputació d’Alacant, sense la fortuna d’obtenir-les”, ha explicat Sirvent.

III Cursa solidària Ciutat de Xixona 5 i 10 km

C om tots els anys i, ja van 3, l’1 de maig va tindre lloc a Xixona la III CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT DE 
XIXONA. Com ja va sent habitual, el CLUB TRIATLÓ XIXONA organitzava aquesta cursa de caràcter 
solidari, amb un total de 300 participants i comptava amb 2 recorreguts per a les categories infe-

riors i, per als més adults dues distàncies de 5 i 10 kilòmetres.
Aquest any, els beneficis de la cursa aniran destinats a l’associació local de l’AFA (Asociación de Enfer-

mos de Alzheimer), una entitat que ajuda a aquestes persones que sofrixen esta patologia i, a les seues 
famílies, per poder portar-ho d’una millor manera i sempre al seu costat.

Quant a la cursa, es sortejaren diversos obsequis aportats per diferents empreses de la localitat, així 
com que hi hagué trofeus per als diferents guanyadors de les diverses categories i, a més, també, per als 
corredors i corredores locals.

Des del Club Triatló Xixona, ens transmeten la inquietud i voluntat que, any rere any, siga major el nom-
bre de participants en les categories inferiors, per això, fan una crida als pares i mares perquè animen 
els seus fills i filles a apuntar-se a les edicions venideres. En la cursa patrocinen i col·laboren la regidoria 
d’Esports i regidoria de Turisme, i organitza el Club de Triatló Xixona.

Una aposta per l’oci 
saludable dels joves
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